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 01 پاره  

  سورة الفاتحة
  )٧تعداد آيات ۔  ١(سورة الفاتحة ۔ سورة نمبر 

 
ِحْميِ         ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو نہايت مہربان بڑا رحم واال ہے 
سوره الفاتحہ قرآن مجيد کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احاديث ميں بڑی فضيلت آئی ہے 

لئے اسے الفاتحہ يعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے ۔  فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتداء کے ہيں ۔ اس
اس کے اور بھی متعدد نام احاديث سے ثابت ہيں مثال ام القرآن ،السبع المثانی ، القرآن العظيم 

  ،الشفاء ، الرقيہ (دم ) وغيرھامن االسماء
يا قسمت اس کا ايک اہم نام الصلوة بھی ہےجيساکہ ايک حديث قدسی ميں ہے هللا تعالٰی نے فرما

  الصلوة بينی وبين عبدی ۔ الحديث صحيح مسلم کتاب الصلوة
  ميں نے صالة(نماز ) کو اپنے اور اپنے بندے کے درميان تقسيم کرديا ہے مراد سورة فاتحہ ہے 

جس کا نصف حصہ هللا تعالٰی کی حمد وثناء اور اس کی رحمت وربوبيت اور عدل وبادشاہت 
  دعا ومناجات ہے جوبنده هللا کی بارگاه ميں کرتا ہے ۔ کے بيان ميں ہے اور نصف حصے ميں

اس حديث ميں سورة فاتحہ کو نماز سے تعبير کيا گيا ہے جس سے يہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ 
نماز ميں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے ۔ چنانچہ نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کے ارشادات 

صلوة لمن لم يقرابفاتحہ الکتاب (صحيح ميں اس کی خوب وضاحت کردی گئی ہے فرمايا۔ ال
بخاری ومسلم ) اس شخص کی نماز نہيں جس نے سورة فاتحہ نہيں پڑھی ۔ اس حديث ميں (من ) 

کا لفظ عام ہے جو ہرنمازی کو شامل ہے منفرد ہو ياامام کے پيچھے مقتدی ۔ سری نماز ہويا 
  ضروری ہے ۔جہری فرض نماز ہو يانفل ہرنمازی کے لئے سورة فاتحہ پڑھنا 

اس عموم کی مزيد تائيد اس حديث سے ہوتی ہے جس ميں آتا ہے کہ ايک مرتبہ نماز فجر ميں 
بعض صحابہ کرام رضوان هللا عليہم اجمعين بھی نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کے ساتھ قرآن 
کريم پڑھتے رہے جس کی وجہ سے آپ صلی هللا عليہ وسلم پر قرات بوجھل ہوگئی ،نماز ختم 

ہونے کے بعد جب آپ صلی هللا عليہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو؟ انہوں نے 
اثبات ميں جواب ديا توآپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا التفعلوااالبام القرآن فانہ الصلوة لمن لم 

رو کيونکہ يقرابھا تم ايسا مت کرو(يعنی ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو) البتہ سورة فاتحہ ضرورپڑھا ک
اس کے پڑھے بغير نماز نہيں ہوتی (ابوداؤد ،ترمذی ،نسائی) اسی طرح حضرت ابوہريره رضی 
هللا عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی هللا عليہ نے فرمايا من صلی صلوة لم يقرافيھا بام القرآن فھی 

مرتبہ آپ  خداج ۔ثالثا غير تمام جس نےبغير فاتحہ کے نماز پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے تين
صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا۔ ابوہريره رضی هللا تعالٰی عنہ سے عرض کيا گيا (انانکون وراء 

االمام (امام کے پيچھے بھی ہم نمازپڑھتے ہيں اس وقت کيا کريں؟) حضرت ابوہريره رضی هللا 
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ميں پڑھو)  تعالٰی عنہ نے فرمايا (اقرابھا فی نفسک (امام کے پيچھے تم سورة فاتحہ اپنے جی
  صحيح مسلم ۔

مذکوره دونوں حديثوں سے واضح ہواکہ قرآن مجيد ميں جوآتا ہے (َواَِذا قُِرٔيَ اْلقُْرٰاُن فَاْستَِمُعْوا لَٗه 
)۔ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش 204۔ االعراف:7َواَْنِصتُْوا لََعلَُّكْم تُْرَحُمْوَن)

جب امام قرات کرے توخاموش رہو۔ کا مطلب يہ ہے  رہو،ياحديث (واذاقرافانصتوا(بشرط صحت)
کہ جہری نمازوں ميں مقتدی سورة فاتحہ کے عالوه باقی قرات خاموشی سے سنيں ۔ امام کے 
ساتھ قرآن نہ پڑھيں ۔ ياامام سورة فاتحہ کی فاتحۃ کی آيات وقفوں کے ساتھ پڑھے تاکہ مقتدی 

ياامام سورة فاتحہ کے بعد اتنا سکتہ  بھی احاديث صحيحہ کے مطابق سورة فاتحہ پڑھ سکيں
  کرے کہ مقتدی سورة فاتحہ پڑھ ليں۔

اس طرح آيت قرآنی اور احاديث صحيحہ ميں الحمد  کوئی تعارض نہيں رہتا۔دونوں پر عمل 
ہوجاتا ہے ۔ جب کہ سورة فاتحہ کی ممانعت سے يہ بات ثابت ہوتی کہ خاکم بدہن قرآن کريم اور 

دونوں ميں سے کسی ايک پرہی عمل ہوسکتا ہے ۔ بيک وقت دونوں پر  احاديث ٹکراؤ ہے اور
کا حاشيہ (اس مسئلے کی ٢٠۴عمل ممکن نہيں ۔ فتعوذبا من ھذا۔ديکھئے سورة اعراف آيت 

تحقيق کے لئے مالحظہ ہو کتاب تحقيق الکالم ازموالناعبدالرحمن مبارک پوری وتوضيح الکالم 
وغيره )۔ يہاں يہ بات بھی واضح رہے کہ امام ابن تيميہ رحمۃ  موالنا ارشادالحق اثری حفظہ هللا

هللا کے نزديک سلف کی اکثريت کا قول يہ ہے کہ اگرمقتدی امام کی قرات سن رہاہوتو نہ پڑھے 
  ) ٢٣/٢۶۵اور اگر نہ سن رہاہو تو پڑھے (مجموع فتاوی ابن تيميہ 

نبوت) سے قبل ١ ٣تيں ہجرت (يہ سورة مکی ہے۔ مکی يا مدنی کا مطلب يہ ہے کہ جو سور ١
نازل ہوئيں وه مکی ہيں خواه ان کا نزول مکہ مکرمہ ميں ہوا ہو يا اس کے آس پاس اور مدنی وه 

سورتيں ہيں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئيں خواه وه مدينہ يا اس کے آس پاس ميں نازل ہوئيں يا 
ِ کی بابت اس سے دور حتٰی کہ مکہ اور اس کے اطراف ہی ميں کيوں نہ نازل  ہوئی ہوں۔ بِْسِم ّهللاٰ

اختالف کہ آيا يہ ہر سورت کی مستقل آيت ہے يا ہر سورت کی آيت کا حصہ ہے يا يہ صرف 
سورة فاتحہ کی ايک آيت ہے يا کسی بھی سورت کی مستقل آيت نہيں ہے اسے صرف دوسری 

و کوفہ نے سورت سے ممتاز کرنے کيلئے ہر سورت کے آغاز ميں لکھا جاتا ہے علماء مکہ 
اسے سورة فاتحہ سميت ہر سورت کی آيت قرار ديا ہے جبکہ علماء مدينہ بصره اور شام نے 

کے کہ اس  ٣٠اسے کسی بھی سورت کی آيت تسليم نہيں کيا۔ سوائے سورة نمل کی آيت نمبر
ِ اس کا جزو ہے۔ اس طرح (جہری) نمازوں ميں اس کے اونچی آواز سے  ميں باالتفاق بِْسِم ّهللاٰ

ڑھنے پر بھی اختالف ہے۔ بعض اونچی آواز سے پڑھنے کے قائل ہيں اور بعض سری پ
ِ کو آغاز  (دھيمی) آواز سے اکثر علماء نے سری آواز سے پڑھنے کو بہتر قرار ديا ہے۔ بِْسِم ّهللاٰ
ميں ہی الگ کيا گيا ہے يعنی هللا کے نام سے پڑھتا يا شروع کرتا يا تالوت کرتا ہوں ہر اہم کام 

شروع کرنے سے پہلے بسم هللا پڑھنے کی تاکيد کی گئی ہے۔ چنانچہ حکم ديا گيا ہے کہ کے 
ِ پڑھو۔ تاہم قرآن کريم کی تالوت کے وقت، بِْسِم  کھانے، ذبح، وضو اور جماع سے پہلے بِْسِم ّهللاٰ

جِ  ْيٰطِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ ّٰ ِحْيِم، سے پہلے ( اَُعْوُذ با ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ْيِم) پڑھنا بھی ضروری ہے جب تم ّهللاٰ
  قرآن کريم پڑھنے لگو تو هللا کی جناب ميں شيطان رجيم سے پناه مانگو۔

 
ِ َرّبِ الْٰعلَِمْنيَ         Ǻَۙالَْحْمُد هلِلّٰ

  )٢جو تمام جہانوں کا پالنے واال ہے () ١سب تعريفيں هللا تعاٰلی کے ليے ہيں (
ے ہے يعنی تمام تعريفيں هللا کے لئے ہيں يا اس کے لئے اَْلَحْمُد ميں ' ال ' مخصوص کے لئ ١ف

خاص ہيں کيونکہ تعريف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف هللا تعاٰلی ہے۔ کسی کے اندر کوئی 
خوبی، حسن يا کمال ہے تو وه بھی هللا تعاٰلی کا پيدا کرده ہے اس لئے حمد (تعريف) کا مستحق 
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م ہے اس کا استعمال کسی اور کے لئے جائز نہيں اَل اِٰلہَ افضل بھی وہی ہے۔ هللا يہ هللا کا ذاتی نا
ِ کو افضل دعا کہا گيا ہے۔ (ترمذی، نسائی وغيره) صحيح مسلم اور نسائی کی  ّٰ ِ الذکر اور اَْلَحْمُد 

ِ ميزان کو بھر ديتا ہے اسی لئے ايک اور حديث ميں آتا ہے کہ هللا اس  ّ ِ روايت ميں ہے اَْلَحْمُد 
  کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پينے پر بنده هللا کی حمد کرے۔ (صحيح مسلم)بات 

(َرْب) هللا تعاٰلی کے اسمائے حسٰنے ميں سے ہے، جس کا معنی ہرچيز کو پيدا کر کے  ٢ف 
ضروريات کو مہيا کرنے اور اس کو تکميل تک پہنچانے واال۔ اس کے استعمال بغير اضافت 

جائز نہيں (اْلَعالَِمْيَن) َعالَْم (جہان) جہان کی جمع ہے۔ ويسے تو تمام  کے کسی اور کے لئے
خالئق کے مجموعہ کو عالم کہا جاتا ہے، اس لئے اس کی جمع نہيں الئی جاتی۔ ليکن يہاں اس 
کی ربوبيت کاملہ کے اظہار کے لئے عالم کی بھی جمع الئی گئی ہے، جس سے مراد مخلوق 

ثال عالم جن، عالم انس، عالم مالئکہ اور عالم وحوش و طيور وغيره۔ کی الگ الگ جنسيں ہيں۔ م
ان تمام مخلوکات کی ضرورتيں ايک دوسرے سے قطعا مختلف ہيں ليکن َربِّ اْلَعالَِمْيَن سب کی 

  ضروريات، ان کے احوال و ظروف اور طباع و اجسام کے مطابق مہيا فرماتا ہے۔
 

ِحْميِ     ِن الرَّ ْمحٰ   Ąۙالرَّ
  )۔١مہربان نہايت رحم کرنے واال (بڑا 
رحمن بروز فعالن اور رحيم بروزن فعيل ہے ۔ دونوں مبالغے کے صيغے ہيں ۔ جن ميں  ١ف

کثرت اور دوام کا مفہوم پايا جاتا ہے ۔ يعنی هللا تعاٰلی بہت رحم کرنے واال ہے اور اس کی يہ 
يں رحيم کی نسبت زياده صفت ديگر صفات کی طرح دائمی ہے۔ بعض علماء کہتے ہيں رحٰمن م

مبالغہ ہے اسی ليے رحٰمن الدنيا واآلخره کہا جاتا ہے۔ دنيا ميں اس کی رحمت جس ميں بال 
تخصيص کافر و مومن سب فيض ياب ہو رہے ہيں اور آخرت ميں وه صرف رحيم ہو گا۔ يعنی 

  اس کی رحمت صرف مومنين کے لئے خاص ہوگی۔ اللھم اجعلنا منھم ۔آمين
 

ْيِن   ٰمكِلِ يَوْ    Ǽِۭم ادّلِ
  )١بدلے کے دن (يعنی قيامت کا) مالک ہے (

دنيا ميں بھی اگرچہ کيئے کی سزا کا سلسلہ ايک حد تک جاری رہتا ہے تاہم اس کا مکمل ١ف
ظہور آخرت ميں ہوگا اور هللا تعاٰلی ہر شخص کو اس کے اچھے يا برے اعمال کے مطابق 

اٰلی ہی ہوگا هللا تعاٰلی اس روز فرمائے گا آج کس کی مکمل جزا يا سزا دے گا۔ اور صرف هللا تع
بادشاہی ہے؟ پھر وہی جواب دے گا صرف ايک هللا غالب کے ليے اس دن کوئی ہستی کسی کے 

  لئے اختيار نہيں رکھے گی سارا معاملہ هللا کے ہاتھ ميں ہوگا، يہ ہوگا جزا کا دن۔
 

َتِعْنيُ     َك نَسـْ َك نَْعُبُد َوِاايَّ   Ćِۭاايَّ
  ۔)١ہم صرف تيری ہی عبادت کرتے ہيں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہيں (

عبادت کے معنی ہيں کسی کی رضا کے ليے انتہائی عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار اور  ١ف
بقول ابن کثير شريعت ميں کمال محبت خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام ہے، يعنی جس 

ق االسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ ذات کے ساتھ محبت بھی ہو اس کی ما فو
سيدھی عبارت ہم تيری عبادت کرتے ہيں اور تجھ سے مدد چاہتے ہيں۔ نہ عبادت هللا کے سوا 

کسی اور کی جائز ہے اور نہ مدد مانگنا کسی اور سے جائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کا سدباب 
ا گيا ہے وه ما فوق االسباب اور ما تحت کر ديا گيا ليکن جن کے دلوں ميں شرک کا روگ راه پ

االسباب استعانت ميں فرق کو نظر انداز کر کے عوام کو مغالطے ميں ڈال ديتے ہيں اور کہتے 
ہيں کہ ديکھو ہم بيمار ہو جاتے ہيں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہيں بيوی سے مدد چاہتے 
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اس طرح وه يہ باور کراتے ہيں کہ  ہيں ڈرائيور اور ديگر انسانوں سے مدد کے طالب ہوتے ہيں
هللا کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ حاالنکہ اسباب کے ما تحت ايک دوسرے سے 

مدد چاہنا اور مدد کرنا يہ شرک نہيں ہے يہ تو هللا تعاٰلی کا بنايا ہوا نظام ہے۔ جس ميں سارے 
ی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہيں۔ کام ظاہر اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہيں حتی کہ انبياء بھ

حضرت عيسٰی عليہ السالم نے فرمايا (من انصاری الی هللا) هللا کے دين کيلئے کون ميرا مددگار 
) نيکی اور تقوی 2۔المائده:5َوتََعاَونُْوا َعلَي اْلبِرِّ َوالتَّْقٰوى) ۘ◌ )ہے؟ هللا تعاٰلی نے اہل ايمان کو فرمايا 

مدد کرو ظاہر بات ہے کہ يہ تعاون ممنوع ہے نہ شرک بلکہ  کے کاموں پر ايک دوسرے کی
مطلوب و محمود ہے۔ اسکا اصطالحی شرک سے کيا تعلق؟ شرک تو يہ ہے کہ ايسے شخص 

سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو جيسے کسی فوت 
روا سمجھنا اسکو نافع وضار شده شحص کو مدد کے ليے پکارنا اس کو مشکل کشا اور حاجت 

باور کرنا اور دور نزديک سے ہر ايک کی فرياد سننے کی صالحيت سے بہره ور تسليم کرنا۔ 
اسکا نام ہے ما فوق االسباب طريقے سے مدد طلب کرنا اور اسے خدائی صفات سے متصف 

ميں عام ہے۔ ماننا اسی کا نام شرک ہے جو بدقسمتی سے محبت اولياء کے نام پر مسلمان ملکوں 
اعاذنا هللا منہ۔ توحيد کی تين قسميں۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توحيد کی تين اہم 

قسميں بھی مختصرا بيان کر دی جائيں۔ يہ قسميں ہيں۔ توحيد ربوبيت۔ توحيد الوہيت۔ اور توحيد 
هللا تعاٰلی ہے ۔ توحيد ربوبيت کا مطلب کہ اس کائنات کا مالک رازق اور مدبر صرف ١صفات ۔

اور اس توحيد کو تمام لوگ مانتے ہيں، حتٰی کہ مشرکين بھی اس کے قائل رہے ہيں اور ہيں، 
جيسا کہ قرآن کريم نے مشرکين مکہ کا اعتراف نقل کيا۔ مثال فرمايا۔ اے پيغمبر صلی هللا عليہ 

وں اور آنکھوں وسلم ان سے پوچھيں کہ آسمان و زمين ميں رزق کون ديتا ہے، يا (تمہارے) کان
کا مالک کون ہے اور بےجان سے جاندار اور جاندار سے بےجان کو کون پيدا کرتا ہے اور دنيا 

کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ ديں گے کہ (هللا) (يعنی سب کام کرنے واال هللا 
َن السََّما ْن يَّْملِ ۗ◌ ہے) (قُْل َمْن يَّْرُزقُُكْم مِّ ْمَع َوااْلَْبَصاَر َوَمْن يُّْخِرُج اْلـَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت ِء َوااْلَْرِض اَمَّ ُك السَّ

ُ   ۭ◌ َويُْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ َوَمْن يَُّدبُِّر ااْلَْمَر   ) 31۔يونس:10)  31فَقُْل اَفاََل تَتَّقُْوَن    ۚ◌ فََسيَقُْولُْوَن ّهللاٰ
سلم ان سے پوچھيں کہ زمين اور زمين ميں جو دوسرے مقام پر فرمايا اگر آپ صلی هللا عليہ و

کچھ ہے يہ سب کس کا مال ہے؟ ساتواں آسمان اور عرش عظيم کا مالک کون ہے؟ ہرچيز کی 
بادشاہی کس کے ہاتھ ميں ہے؟ اور وه سب کو پناه ديتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناه دينے 

نی يہ سارے کام هللا ہی کے ہيں۔ (قُْل واال نہيں ان سب کے جواب ميں يہ يہی کہيں گے کہ هللا يع
ِ  84لَِّمِن ااْلَْرُض َوَمْن فِْيھَآ اِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمْوَن  ّٰ ِ ُرْوَن   ۭ◌  َسيَقُْولُْوَن  بُّ 85قُْل اَفاََل تََذكَّ  قُْل َمْن رَّ

ْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظْيِم  ٰمٰوِت السَّ ِ 86السَّ ّٰ ِ بِيَِدٖه َملَُكْوُت  ۢ◌  قُْل َمنْ 87قُْل اَفاََل تَتَّقُْوَن  ۭ◌   َسيَقُْولُْوَن 
ھَُو يُِجْيُر َواَل يَُجاُر َعلَْيِه اِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمْوَن  ِ  88ُكلِّ َشْيٍء وَّ ّٰ ِ ى تُْسَحُرْوَن  ۭ◌  َسيَقُْولُْوَن   ) 89قُْل فَاَنّٰ

يت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام ۔ توحيد الوہ٢) وغيرھا من اآليات۔ 84-89۔المؤمنون:23
کا مستحق هللا تعاٰلی ہے اور عبادت ہر وه کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کيلئے يا 

اس کی ناراضی کے خوف سے کيا جائے اس لئے نماز، روزه، حج اور زکوة صرف يہی 
ی نذر نياز دينا عبادات نہيں ہيں بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا والتجاء کرنا، اسکے نام ک

اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا اس کا طواف کرنا اس سے طمع اور خوف رکھنا وغيره 
بھی عبادات ہيں۔ توحيد الوہيت يہ کہ شرک کا ارتکاب کرتے ہيں اور مذکوره عبادات کی بہت 
ر سی قسميں وه قبروں ميں مدفون افراد اور فوت شده بزرگوں کے لئے بھی کرتے ہيں جو سراس

۔ توحيد صفات کا مطلب ہے کہ هللا تعاٰلی کی جو صفات قرآن و حديث ميں بيان ہوئی ٣شرک ہے۔
ہيں انکو بغير کسی تاويل اور تحريف کے تسليم کريں اور وه صفات اس انداز ميں کسی اور کے 

اندر نہ مانيں۔ مثال جس طرح اس کی صفت علم غيب ہے، يا دور اور نزديک سے ہر ايک کی 
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ننے پر وه قادر ہے، کائنات ميں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختيار حاصل ہے، يا فرياد س
اس قسم کی اور صفات الہيہ ان ميں سے کوئی صفت بھی هللا کے سوا کسی نبی ولی يا کسی بھی 

شخص کے اندر تسليم نہ کی جائيں۔ اگر تسليم کی جائيں گی تو يہ شرک ہو گا۔ افسوس ہے کہ 
شرک کی يہ قسم بھی عام ہے اور انہوں نے هللا کی مذکوره صفات ميں بہت قبر پرستوں ميں 

  سے بندوں کو بھی شريک کر رکھا ہے۔ اعاذنا هللا منہ۔
  توحيد کی تين قسميں۔

اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توحيد کی تين اہم قسميں مختصرا بيان کردی جائيں ۔ يہ 
  ہيت ، اور توحيد صفاتقسميں ہيں ۔ توحيد ربوبيت ،توحيد الو

۔ توحيد ربوبيت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق ، مالک ،رازق ،اور مدبر صرف هللا تعالٰی ١
ہے ۔ اس توحيد کو مالحده و زنادقہ کے عالوه تمام لوگ مانتے ہيں حتی کہ مشرکين بھی اس 

کا ہے۔ مثال فرمايا کے قائل رہے ہيں اور ہيں جيساکہ قرآن کريم نے مشرکيں مکہ اعتراف نقل 
اے پيغمبر صلی هللا عليہ وسلم ان سے پوچھيں کہ تم آسمان و زميں ميں رزق کون ديتا ہے يا 
(تمہارے ) کانوں اور ٓانکھوں کامالک کون ہے اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے 

ہ ديں گے کے جان کو کون پيدا کرتا ہے اور دنيا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے ؟ جھٹ کہ
َما َن السَّ ْمَع ۗ◌ هللا (يعنی يہ سب کام کرنے واال هللا ہے) (قُْل َمْن يَّْرُزقُُكْم مِّ ْن يَّْملُِك السَّ ِء َوااْلَْرِض اَمَّ

ُ   ۭ◌   َوااْلَْبَصاَر َوَمْن يُّْخِرُج اْلـَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َويُْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ َوَمْن يَُّدبُِّر ااْلَْمرَ   ۚ◌ فََسيَقُْولُْوَن ّهللاٰ
ٰمٰوِت 31۔يونس:10)  31فَقُْل اَفاََل تَتَّقُْوَن    ْن َخلََق السَّ ) ۔دوسرے مقام پر فرمايا (َولَٕٮِْن َساَْلــتَھُْم مَّ

 (ُ ) اگر آپ صلی هللا عليہ وسلم ان سے پوچھيں گے کہ ٓاسمان و 38۔الزمر:39َوااْلَْرَض لَيَقُْولُنَّ ّهللاٰ
ين کا خالق کون ہے ؟ تو يقينا يہی کہں گے کہ هللا ۔ ايک اور مقام پر فرمايا اگر ٓاپ صلی هللا زم

عليہ وسلم ان سے پوچھيں کہ زمين اور زمين ميں جو کچھ ہے يہ سب کس کا مال ہے ؟ ساتوں 
ٓاسمان اور عرش عظيم کا مالک کون ہے ؟ ہر چيز کی بادشاہی کس کے ہاتھ ميں ہے ؟ اور وه 

کو پناه ديتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناه دينے واال نہيں ۔ ان سب کے جواب ميں يہ يہی سب 
) وغيرھا من 84- 89۔المومنون :23کہيں گے کہ هللا تعالٰی يعنی يہ سارے کام هللا ہی کے ہيں۔(

  االيات۔
اور ۔ توحيد الوہيت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کی مستحق صرف هللا تعالٰی ہے ٢

عبادت ہر وه کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لئے ، يا اس کی ناراضی کے 
خوف سے کيا جائے ، اس لئے نماز ، روزه ، حج اور زکوة صرف يہی عبادات نہيں بلکہ کسی 

مخصوص ہستی سے دعا و التجاء کرنا ۔ اس کے نام کی نذر ونياز دينا اس کے سامنے دست 
واف کرنا اس سے طمع اور خوف رکھنا وغيره بھی عبادات ہيں ۔ توحيد بستہ کھڑا ہونا اس کا ط

الوہيت ميں شرک کا ارتکاب کرتے ہيں اور مذکوره عبادات کی بہت سی قسميں وه قبروں ميں 
  مدفون افراد اور فوت شده بزرگوں کے لئے بھی کرتے ہيں جو سراسر شرک ہے ۔

و صفات قرآن وحديث ميں بيان ہوئی ہيں ان کو ۔ توحيد صفات کا مطلب ہے کہ هللا تعالٰی کی ج٣
بغير کسی تاويل اور تحريف کے تسليم کريں اور وه صفات اس انداز ميں کسی اور کے اندر نہ 

مانيں ، مثال جس طرح اس کی صفت علم غيب ہے يادور اور نزديک سے ہر ايک کی فرياد 
اختيار حاصل ہے يہ يا اس  سننے پر وه قادر ہے کائنات ميں ہرطرح کا تصرف کرنے کا اسے

قسم کی اور صفات اٰلہيہ ان ميں سے کوئی صفت بھی هللا تعالٰی کے سوا کسی نبی ، ولی يا کسی 
بھی شخص کے اندر تسليم نہ کی جائيں ۔ اگر تسليم کی جائيں گی تو يہ شرک ہوگا۔ افسوس ہے 

ی مذکوره صفات ميں بہت کہ قبر پرستوں ميں شرک کی يہ قسم بھی عام ہے اور انہوں نے هللا ک
  سے بندوں کو بھی شريک کررکھا ہے ۔ اعاذناهللا منہ۔

 



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	12	of	1441	

اَط الُْمْستَـِقْميَ     َ   Ĉِۙاْھِداَن الّرصِ
  )۔١ہميں سچی اور سيدھی راه دکھا (

ہدايت کے کئی مفہوم ہيں، راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چال دينا، منزِل  ١ف
بی ميں ارشاد توفيق، الہام اور داللت سے تعبير کيا جاتا ہے، مقصود تک پہنچا دينا۔ اسے عر

يعنی ہماری صراط مستقيم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفيق اور اس پر استقامت 
نصيب فرما، تاکہ ہميں تيری رضا (منزِل مقصود) حاصل ہو جائے۔ يہ صراط مستقيم محض عقل 

، االسالم، ہے، جسے نبی صلی هللا   صراط مستقيم وہی اور ذہانت سے حاصل نہيں ہو سکتی۔ يہ 
  عليہ وسلم نے دنيا کے سامنے پيش فرمايا اور جو اب قرآن و احاديث صحيحہ ميں محفوظ ہے۔

 
ْم  يَْن َانَْعْمَت عَلَْهيِ ِ اَط اذلَّ ِّْنيَ       ۹ِرصَ اۗل ْم َوَال الضَّ   Ċۧغَْريِ الَْمْغُضْوِب عَلَْهيِ
۔ ان کا نہيں جن پر غضب کيا گيا اور نہ گمراہوں )١جن پر تو نے انعام کيا ( اُن لوگوں کا راستہ

  )٢کا۔ (
يہ صراِط مستقيم يہ وه اسالم ہے جسے نبی صلی هللا عليہ وسلم نے ُدنيا کے سامنے پيش  ١ف

  فرمايا اور جو اب قرآن و احاديث صحيحہ ميں محفوظ ہے۔
ستہ وه ہے جس پر لوگ چلے، جن پر تيرا صراط ُمستقيم کی وضاحت ہے کہ يہ سيدھا را ٢ف

ُسْوَل فَاُولٰ  َ َوالرَّ ْيقِْيَن ۗ◌ انعام ہوا ۔(َوَمْن يُِّطِع ّهللاٰ دِّ َن َوالصِّ َن النَّبِيّٖ ُ َعلَْيِھْم مِّ ٕٮَِك َمَع الَِّذْيَن اَْنَعَم ّهللاٰ
ھََدا لِِحْيَن ۗ◌ َوالشُّ ) اور جو بھی هللا تعاٰلی کی 69النساء:۔4) ۭ◌ 69ٕٮَِك َرفِْيقًا   ۗ◌ َوَحُسَن اُولٰ  ۚ◌ ِء َوالّصٰ

اور رسول صلی هللا عليہ وسلم کی فرمانبرداری کرے وه ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر هللا 
تعاٰلی نے انعام کيا جيسے نبی اور صديق اور شہيد اور نيک لوگ يہ بہترين رفيق ہيں۔ اس آيت 

کا يہ راستہ اطاعت رسول صلی هللا  ميں يہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام يافتہ لوگوں
عليہ وسلم ہی کا راستہ ہے نہ کہ کوئی اور راستہ۔ بعض روايات سے ثابت ہے کہ َمْغُضْوُب 

آلِْين) گمراہوں سے مراد  َعلَْيِھْم (جن پر هللا کا غضب نازل ہوا ) سے مراد يہودی اور (َوالَ الضَّ
مفسرين کے درميان اسميں کوئی اختالف نہيں نصارٰی (عيسائی) ہيں ابن ابی حاتم کہتے ہيں کہ 

مستقيم پر چلنے والوں کی خواہش رکھنے والوں کے ليے ضروری ہے کہ وه يہود و نصارٰی 
دونوں کے گمراہيوں سے بچ کر رہيں۔ يہود کی بڑی گمراہی تھی وه جانتے بوجھتے صحيح 

گريز نہيں کرتے تھے  راستے پر نہيں چلتے تھے آيات اٰلہی ميں تحريف اور حيلہ کرنے ميں
حضرت عزير عليہ السالم کو ابن هللا کہتے اپنے احبار و رھبان کو حرام و حالل کا مجاز 

سمجھتے تھے۔ نصارٰی کی بڑی غلطی يہ تھی کہ انہوں نے حضرت عيسٰی عليہ السالم کو ابن 
نے  هللا کہا حرام و حالل کا مجاز سمجھتے تھے۔ نصاٰری کی بڑی غلطی يہ تھی کہ انہوں

حضرت عيسٰی عليہ السالم کی شان ميں غلو کيا اور انہيں (هللا کا بيٹا) اور تين خدا ميں سے ايک 
قرار ديا۔ افسوس ہے کہ امت محمديہ ميں بھی يہ گمراہياں عام ہيں اور اسی وجہ سے وه دنيا ميں 

کے برھتے ذليل و رسوا ہيں هللا تعاٰلی اسے ضاللت کے گڑھے سے نکالے۔ تاکہ ادبار و نکبت 
ہوئے سائے سے وه محفوظ ره سکے۔ سورة کے آخر ميں آِمْين کہنے کی نبی صلی هللا عليہ 

وسلم نے تاکيد فرمائی اسليے امام اور مقتدی ہر ايک کو آمين کہنی چاہئے۔ اے هللا ہماری دعا 
  قبول فرما۔
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  سورة البقرة
( ٢٨٦۔ تعداد آيات  ٢سورة البقرة ۔ سورة نمبر  ) 

 ِ ِحْميِ       ِبْسِم اهلّلٰ ِن الرَّ ْمحٰ    الرَّ
  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے

اس سورت ميں آگے چل کر گائے کا واقعہ بيان ہوا ہے اس ليے اس کو بقره (گائے کے  ١ف
گئی ہے کہ واقعہ والی سورت کہا جاتا ہے) حديث ميں اس کی ايک خاص فضيلت بھی بيان کی 

جس گھر ميں يہ پڑھی جائے اس گھر سے شيطان بھاگ جاتا ہے۔ نزول کے اعتبار سے يہ مدنی 
دور کی ابتدائی سورتوں ميں سے ہے البتہ اس کی بعض آيات جمعۃ الوداع کے موقع پر نازل 

ہوئيں۔ بعض علماء کے نزديک اس ميں ايک ہزار خبر ايک ہزار احکام اور ايک ہزار 
  کثير) منہيات۔(ابن

 
  Ǻالّۗمۗ     
  )١الم (
الف الم ميم انہيں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، يعنی عليحده عليحده پڑھے جانے والے  ١ف

حروف ان کے معنی کے بارے ميں کوئی مستند روايت نہيں ہے (َوّهللا العالُِم بمراده) البتہ نبی 
الم ايک حرف ہے بلکہ الف ايک صلی هللا عليہ وسلم نے يہ ضرور فرمايا ہے ميں نہيں کہتا کہ 

حرف، ميم ايک حرف اور الم ايک حرف ہر حرف پر ايک نيکی اور ايک نيکی کا اجر دس گنا 
  ہے۔

 
  Ąٰذكِلَ اْلِكٰتُب َال َريَْب     ٻ ِفْيِه   ڔ ُھًدى ِلّلُْمتَِّقْنيَ    

دکھانے والی ) پرہيزگاروں کو راه ١اس کتاب (کے هللا کی کتاب ہونے) ميں کوئی شک نہيں (
  )٢ے (ہ
اس کے منزل من هللا ہونے ميں کوئی شبہ نہيں جيسے کہ دوسرے مقام پر ہے (تَْنِزْيُل اْلِكٰتِب  ١ف

بِّ اْلٰعلَِمْينَ  )Ą  اَل َرْيَب فِْيِه ِمْن رَّ ) عالوه ازيں اس ميں جو واقعات بيان کئے گئے 2۔السجده:32 ۭ
کئے گئے ہيں ان کے برحق ہونے ميں کوئی  ہيں ان کی صداقت ميں جو احکام و مسائل بيان

  شک نہيں۔
ويسے تو يہ کتاب اٰلہی تمام انسانوں کی ہدايت و رہنمائی کے لئے نازل ہوئی ہے ليکن اس  ٢ف

چشمہ فيض سے سراب صرف وہی لوگ ہونگے جو آب حيات کے متالشی اور خوف اٰلہی سے 
اه ميں کھڑے ہو کر جواب دہی کا سرشار ہوں گے۔ جن کے دل ميں مرنے کے بعد هللا کی بارگ

احساس اور اس کی فکر ہی نہيں اس کے اندر ہدايت کی طلب يا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی 
 نہيں ہوگا تو اسے ہدايت کہاں سے اور کيوں کر حاصل ہو سکتی ہے۔

 
ا َرَزْقٰنھُ ٰلوَة َو ِممَّ يَْن يُْؤِمنُْوَن اِبلَْغْيِب َو يُـِقْيُمْوَن الصَّ ِ   ۙ Ǽْم يُْنِفُقْوَن    اذلَّ
) اور ہمارے ديئے ہوئے ٢) اور نماز کو قائم رکھتے ہيں (١جو لوگ غيب پر ايمان التے ہيں (

  )٣ں (مال سے خرچ کرتے ہي
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اَُمْور َغْيبُۃ سے مراد وه چيزيں ہيں جنکا ادراک عقل و حواس سے ممکن نہيں۔ جيسے ذات  ١ف
قبر اور حشر وغيره۔ اس سے معلوم ہوا کہ هللا  باری تعالٰی، وحی، جنت دوزخ، مالئکہ، عذاب

اور رسول صلی هللا عليہ وسلم کی بتالئی ہوئی ماورائے عقل و احساس باتوں پر يقين رکھنا، 
  جزو ايمان ہے اور ان کا انکار کفر و ضاللت ہے۔

از اقامت صٰلوة سے مراد پابندی سے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا، ورنہ نم ٢ف
  تو منافقين بھی پڑھتے تھے۔

اَْنفَاْق کا لفظ عام ہے جو صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے۔ اہل ايمان حسب  ٣ف
اطاعت دونوں ميں کوتاہی نہيں کرتے بلکہ ماں باپ اور اہل و عيال پر صحيح طريقے سے 

  خرچ کرنا بھی اس ميں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔
 

يْنَ  ِ ِخَرِة ُھْم يُْوِقنُْوَن    َو اذلَّ   Ćۭيُْؤِمنُْوَن ِبَمآ ُاْنزَِل ِالَْيَك َوَمآ ُاْنزَِل ِمْن قَْبكِلَ    ۚ   َواِبْالٰ
اور جو لوگ ايمان التے ہيں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گيا اور جو آپ سے پہلے اتارا گيا 

  وه آخرت پر بھی يقين رکھتے ہيں) اور ١(
ايمان النے کا مطلب يہ ہے کہ کتابيں انبياء عليہم السالم پر نازل ہوئيں وه  پچھلی کتابوں پر ١ف

سب سچی ہيں وه اب اپنی اصل شکل ميں دنيا ميں نہيں پائی جاتيں نيز ان پر عمل بھی نہيں کيا 
جا سکتا۔ اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشريح نبوی۔ حديث۔ پر ہی کيا جائے گا۔ اس سے بھی 

ی و رسالت کا سلسلہ آنحضرت صلی هللا عليہ وسلم پر ختم کر ديا گيا ہے، ورنہ معلوم ہوا کہ وح
  اس پر بھی ايمان کا ذکر هللا تعاٰلی ضرور فرماتا۔

 
َك ُھُم الُْمْفِلُحْوَن   

ِٕ
ْم   ۤ   َوُاوٰلۗى ِ ّهبِ ْن رَّ َِٕك عَٰيل ُھًدى ّمِ

  Ĉُاوٰلۗى
وگ فالح اور نجات پانے والے ہيں يہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدايت پر ہيں اور يہی ل

)١(  
يہ ان اہل ايمان کا انجام بيان کيا گيا ہے جو ايمان النے کے بعد تقوٰی و عمل اور عقيده  ١ف

صحيحہ کا اہتمام کرتے ہيں۔ محض زبان سے اظہار ايمان کو کافی نہيں سمجھتے۔ کاميابی سے 
حصول ہے۔ اس کے ساتھ دنيا مراد آخرت ميں رضائے اٰلہی اور اس کی رحمت و مغفرت کا 

ميں بھی خوش حالی اور سعادت و کامرانی مل جائے تو سبحان هللا۔ ورنہ اصل کاميابی آخرت 
ہی کی کاميابی ہے۔ اس کے بعد هللا تعاٰلی دوسرے گروه کا تذکره فرما رہا ہے جو صرف کافر 

اس سے خير اور قبول ہی نہيں بلکہ اس کا کفر و عناد اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے جس کے بعد 
  اسالم کی توقع ہی نہيں۔

 
ْم َءَانَْذْرتَھُْم َاْم لَْم تُْنِذْرُھْم َال يُْؤِمنُْوَن      يَْن َكَفُرْوا َسَواٌۗء عَلَْهيِ ِ   Čِانَّ اذلَّ

  )١کافروں کو آپ کا ڈرانا، يا نہ ڈرانا برابر ہے، يہ لوگ ايمان نہ الئيں گے۔ (
ی يہ شديد خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائيں اور اسی حساب نبی صلی هللا عليہ وسلم ک ١ف

سے آپ صلی هللا عليہ وسلم کوشش فرماتے ليکن هللا تعاٰلی نے فرمايا کہ ايمان ان کے نصيب 
ميں ہی نہيں ہے۔ يہ وه چند مخصوص لوگ ہيں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی (جيسے ابو 

 عليہ وسلم کی دعوت و تبليغ سے بيشمار لوگ جہل اور ابو لہب وغيره) ورنہ آپ صلی هللا
  مسلمان ہوئے حٰتی کہ پھر پورا جزيره عرب اسالم کے سايہ عاطفت ميں آ گيا۔

 
لَھُْم عََذاٌب َعِظْميٌ     ِعهِْم   ۭ   َوعَٰيلٓ َابَْصاِرِمهْ ِغَشاَوٌة  وَّ ْم َوعَٰيل َمسْ ُ عَٰيل قُلُْوِهبِ   ۧ Ċَخَمتَ اهلّلٰ
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ن کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پرده هللا تعاٰلی نے ا
  )١ہے اور ان کے ليے بڑا عذاب ہے (

يہ ان کے عدم ايمان کی وجہ بيان کی گئی ہے کہ کفر و معصيت کے مسلسل ارتکاب کی  ١ف
بات وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی ہے اور ان کے کان حق کی 

سننے کے لئے آماده نہيں اور ان کی نگاہيں کائنات ميں پھيلی ہوئی رب کی نشانياں ديکھنے 
سے محروم ہيں تو اب وه ايمان کس طرح سے ال سکتے ہيں؟ ايمان تو ان ہی لوگوں کے حصے 
آيا ہے اور آتا ہے، جو هللا تعاٰلی کی دی ہوئی صالحيتوں کا صحيح استعمال کرتے اور ان سے 

حاصل کرتے ہيں۔ اس کے برعکس لوگ تو اس حديث کا مصداق ہيں جس ميں بيان کيا  مغفرت
گيا ہے کہ مومن جب گناه کر بيٹھتا ہے تو اس کے دل ميں سياه نقطہ پڑ جاتا ہے اگر وه توبہ کر 

کے گناه سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے اگر وه 
اه پر گناه کرتا جاتا ہے تو وه نقطہ سياه پھيل کر اس کے پورے دل پر چھا توبہ کی بجائے گن

جاتا ہے۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا يہ وه زنگ ہے جسے هللا تعاٰلی نے بيان فرمايا ہے 
ا َكانُْوا يَْكِسبُْوَن   ۫◌ (َكالَّ بَْل  ے کرتوتوں کی ) يعنی ان ک14۔المطففين:83) 14َراَن َعٰلي قُلُْوبِِھْم مَّ

  وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گيا ہے جو ان کی مسلسل بداعماليوں کا منطقی نتيجہ ہے۔
 

ِخِر َوَما ُھْم ِبُمْؤِمِنْنيَ    ِ َواِبلَْيْوِم اْالٰ َُّقْوُل ٰاَمنَّا اِبهلّلٰ   Ďَۘوِمَن النَّاِس َمْن ي
تے ہيں، ليکن در حقيقت وه ايمان بعض کہتے ہيں کہ ہم هللا پر اور قيامت کے دن پر ايمان رکھ

  )١والے نہيں ہيں۔ (
يہاں سے تيسرے گروه يعنی منافقين کا تذکره شروع ہوتا ہے جن کے دل تو ايمان سے  ١ف

محروم تھے مگر وه اہل ايمان کو فريب دينے کے لئے زبان سے ايمان کا اظہار کرتے تھے هللا 
ميں کامياب ہو سکتے ہيں کيونکہ وه تو سب کچھ  تعاٰلی نے فرمايا کہ وه نہ هللا کو دھوکا دينے

جانتا ہے اور اہل ايمان کو مستقل فريب ميں رکھ سکتے ہيں کيونکہ هللا تعاٰلی وحی کے ذريعے 
سے مسلمانوں کو ان کی فريب کاريوں سے آگاه فرما ديتا تھا يوں اس فريب کا سارا نقصان خود 

  برباد کر لی اور دنيا ميں بھی رسوا ہوئے۔انہی کو پہنچتا ہے کہ انہوں نے اپنی عاقبت 
 

ٓ َانُْفَسھُْم َوَما يَْشُعُرْوَن     َدُعْوَن ِاالَّ ْيَن ٰاَمنُْوا    ۚ   َوَما َخيْ ِ َ َواذلَّ ِدُعْوَن اهلّلٰ   Ḍُۭخيٰ
وه هللا تعاٰلی اور ايمان والوں کو دھوکا ديتے ہيں، ليکن دراصل وه خود اپنے آپ کو دھوکا دے 

  ر سمجھتے نہيں۔رہے ہيں مگ
 

ُ َمَرًضا    ۚ   َولَھُْم عََذاٌب َاِلْميٌ       ڏ   ِبَما َاكنُْوا يَْكذِ  َرٌض   ۙ   فََزاَدُھُم اهلّلٰ ْم مَّ   10بُْوَن   ِىفْ قُلُْوِهبِ
) اور ان کے ١ان کے دلوں ميں بيماری تھی اور هللا تعاٰلی نے انہيں بيماری ميں مزيد بڑھا ديا (

  سے ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔جھوٹ کی وجہ 
بيماری سے مراد وہی کفر و نفاق کی بيماری ہے جس کی اصالح کی فکر نہ کی جائے تو  ١ف

بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا منافقين کی عالمات ميں سے ہے، جس سے 
 اجتناب ضروری ہے۔

 
ُن ُمْصِلُحْوَن     ۙ َوِاَذا ِقْيَل لَھُْم َال تُْفِسُدْوا ِىف اْالَ ْرِض   ََّما َحنْ   11   قَالُْوٓا ِان

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمين ميں فساد نہ کرو تو جواب ديتے ہيں کہ ہم تو صرف 
  اصالح کرنے والے ہيں۔ 
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َّھُْم ُھُم الُْمْفِسُدْوَن َوٰلِكْن الَّ يَْشُعُرْوَن      12َاَالٓ ِان
  ) ليکن شعور (سمجھ) نہيں رکھتے۔١رنے والے ہيں (خبردار ہو يقيناً يہی لوگ فساد ک

فساد، اصالح کی ضد ہے۔ کفر و معصيت سے زمين ميں فساد پھيالتا ہے اور اطاعت اٰلہی  ١ف
سے امن و سکون ملتا ہے۔ ہر دور کے منافقين کا کردار يہی رہا ہے کہ پھيالتے وه فساد ہيں 

ہی کو کرتے ہيں اور سمجھتے اور دعوٰی اشاعت وه منکرات کی کرتے ہيں اور پامال حدود الٰ 
 يہ کرتے ہيں کہ اصالح اور ترقی کے لئے کوشاں ہيں۔

 
َّھُ َفهَاُۗء     ۭ   َاَالٓ ِان ٓ ٰاَمَن السُّ ٓ ٰاَمَن النَّاُس قَالُْوٓا َانُْؤِمُن امَكَ َفهَاُۗء َوٰلِكْن الَّ يَْعلَمُ َوِاَذا ِقْيَل لَھُْم ٰاِمنُْوا امَكَ   13ْوَن  ْم ُھُم السُّ

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں (يعنی صحابہ) کی طرح تم بھی ايمان الؤ تو جواب 
) خبردار ہو جاؤ يقيناً يہی بيوقوف ١ديتے ہيں کہ ہم ايسا ايمان الئيں جيسا بيوقوف الئے ہيں، (

  )۔٢( ہيں، ليکن جانتے نہيں
ے هللا کی راه ميں جان و مال کی کسی ان منافقين نے ان صحابہ کو بيوقوف کہا جنہوں ن ١ف

بھی قربانی سے دريغ نہيں کيا اور آج کے منافقين يہ باور کراتے ہيں کہ نعوذ با صحابہ کرام 
دولت ايمان سے محروم تھے هللا تعاٰلی نے جديد و قديم دونوں منافقين کی ترديد فرمائی۔ فرمايا 

بان کر دينا بےوقوفی نہيں، عين عقلمندی اور کسی اعلٰے تر مقصد کے لئے دينوی مفادات کو قر
سعادت ہے۔ صحابہ کرام نے اسی سعادت مندی کا ثبوت مہيا کيا۔ اس لئے وه پکے مومن ہی نہيں 

بلکہ ايمان کے لئے ايک معيار اور کسوٹی ہيں، اب ايمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ کرام 
  ) 137۔ البقرة:2ِل َمآ ٰاَمْنتُْم بِٖه فَقَِد اْھتََدْوا) کی طرح ايمان الئيں گے (فَاِْن ٰاَمنُْوا بِِمثْ 

ظاہر بات ہے کہ (فوری فائدے) کے لئے (دير سے ملنے والے فائدے) کو نظر انداز کر  ٢ف
دينا اور آخرت کی پائيدار اور دائمی زندگی کے مقابلے ميں دنيا کی فانی زندگی کو ترجيح دينا 

نا پرلے درجے کی سفاہت ہے جس کا ارتکاب ان منافقين نے اور هللا کی بجائے لوگوں سے ڈر
  کيا۔ يوں ايک مسلمہ حقيقت سے بےعلم رہے۔

 
ْم   ۙ   قَالُْوٓا ِاانَّ  ٰيِطْيِهنِ ا ٰاَمنَّا      ښ    َوِاَذا َخلَْوا ِاٰىل شـَ ْيَن ٰاَمنُْوا قَالُٓوْ ِ هتَْ َوِاَذا لَُقوا اذلَّ ُن ُمسـْ ََّما َحنْ   14زُِءْوَن   َمَعُمكْ   ۙ   ِان

اور جب ايمان والوں سے ملتے ہيں تو کہتے ہيں ہم بھی ايمان والے ہيں جب اپنے بڑوں کے 
  ) تو کہتے ہيں ہم تمہارے ساتھ ہيں ہم تو صرف ان سے مذاق کرتے ہيں۔١پاس جاتے ہيں (

ے شٰيطين سے مراد سرداران قريش و يہود ہيں۔ جن کی ايماء پر وه اسالم اور مسلمانوں ک ١ف
  خالف سازشيں کرتے تھے يا منافقين کے اپنے سردار۔

 
ْم يَْعَمھُْوَن    ُھْم ِىفْ ُطْغَياِهنِ ْم َويَُمدُّ َهتْزِئُ ِهبِ ُ يَسـْ   15َاهلّلٰ

) اور انہيں ان کی سرکشی اور بہکاوے ميں اور بڑھا ١هللا تعاٰلی بھی ان سے مذاق کرتا ہے (
  ا ہے۔ديت
کرتا ہے کا ايک مطلب تو يہ ہے کہ جس طرح مسمانوں کے هللا تعاٰلی بھی ان سے مذاق  ١ف

ساتھ استہزاء استخفاف کا معاملہ کرتے ہيں۔ هللا تعاٰلی بھی ان سے ايسا ہی معاملہ کرتے ہوئے 
انہيں ذلت ميں مبتال کرتا ہے۔ اس کو استہزاء سے تعبير کرنا، زبان کا اسلوب ہے، ورنہ حقيقتا 

سزا ہے جيسے برائی کا بدلہ، اسی کی مثل برائی، ميں برائی يہ مذاق نہيں ہے، ان کے فعل کی 
کے بدلے کو برائی کہا گيا حاالنکہ وه برائی نہيں ہے ايک جائز فعل ہے۔ دوسرا مطلب يہ ہے 

کہ قيامت والے دن هللا تعاٰلی بھی ان سے فرمائے گا۔ جيسا کہ سورة حديد کی آيت (يَْوَم يَقُْوُل 
  ) ميں وضاحت ہے۔13يد:۔ الحد57اْلُمٰنفِقُْوَن) 
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اَرتُھُْم َوَما َاكنُْوا ُمهَْتِديَْن     َ ٰلةَلَ اِبلْهُٰدى   ۠   فََما َرِحبَْت ّجتِ ُوا الضَّ يَْن اْشَرتَ ِ َِٕك اذلَّ
  16ُاوٰلۗى

يہ وه لوگ ہيں جنہوں نے گمراہی کو ہدايت کے بدلے ميں خريد ليا، پس نہ تو ان کی تجارت 
  ہوئے۔يا اور نہ يہ ہدايت والے ) نے ان کو فائده پہنچا١(
تجارت سے مراد ہدايت چھوڑ کر گمراہی اختيار کرنا ہے۔ جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔  ١ف

منافقين نے نفاق کا جامہ پہن کر ہی گھاٹے والی تجارت کی۔ ليکن يہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے 
کہ دنيا ميں تو اس نفاق کے ضروری نہيں کہ دنيا ہی ميں اس گھاٹے کا انہيں علم ہو جائے۔ بل

ذريعے سے انہيں جو فوری فائدے حاصل ہوتے تھے، اس پر وه بڑے خوش ہوتے اور اس کی 
  بنياد پر اپنے آپ کو بہت دانا اور مسلمانوں کو عقل فہم سے عاری سمجھتے تھے۔

 
آ َاَضاَۗءْت َما حَ  ى اْسـَتْوقََد اَنًرا   ۚ   فَلَمَّ ِ ْوَن    َمثَلُھُْم َمكَثَِل اذلَّ ُ ِبُنْوِرِمهْ َوتََرَكھُْم ِىفْ ُظلُٰمٍت الَّ يُْبِرصُ   17ْوهَلٗ َذَھَب اهلّلٰ

ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جالئی، پس آس پاس کی چيزيں روشنی ميں آئی 
  )١ہی تھيں کہ هللا ان کے نور کو لے گيا اور انہيں اندھيروں ميں چھوڑ ديا، جو نہيں ديکھتے۔ (

حضرت عبد هللا بن مسعود رضی هللا عنہ اور ديگر صحابہ نے اس کا مطلب يہ بيان کيا ہے  ١ف
نبی صلی هللا عليہ وسلم جب مدينہ تشريف الئے تو کچھ لوگ مسلمان ہوگئے ليکن پھر جلدی 

منافق ہوگئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھيرے ميں تھا اس نے روشنی جالئی 
روشن ہو گيا اور مفيد اور نقصان ده چيزيں اس پر واضح ہوگئيں دفعتا جس سے اس کا ماحول 

وه روشنی بجھ گئی اور حسب سابق تاريکيوں ميں ِگھر گئے۔ يہ حال منافقين کا تھا پہلے وه 
شرک کی تاريکی ميں تھے مسلمان ہوئے تو روشنی ميں آ گئے۔ حالل و حرام کو پہچان گئے 

  ف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی (فتح القدير)پھر وه دوباره کفر و نفاق کی طر
 

ٌى فَھُْم َال يَْرِجُعْوَن     ۙ 18ۻ بُْمكٌ ُمعْ
  بہرے، گونگے، اندھے ہيں۔ پس وه نہيں جانتے

 
ْم مِّ  ٓ ٰاَذاِهنِ َعلُْوَن َاَصاِبَعھُْم ِىفْ بَْرٌق   ۚ   َجيْ َرْعٌد وَّ َماِۗء ِفْيِه ُظلُٰمٌت وَّ َن السَّ ُ ُمِحْيطٌ اِبْلٰكِفرِيَْن   َاْو َكَصيٍِّب ّمِ َواِعِق َحَذَر الَْمْوِت    ۭ   َواهلّلٰ   19َن الصَّ

يا آسمانی برسات کی طرح جس ميں اندھيرياں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے 
کی وجہ سے اپنی انگلياں اپنے کانوں ميں ڈال ليتے ہيں۔ اور هللا تعاٰلی کافروں کو گھيرنے واال 

  ۔ہے
 

ْم قَ  َشْوا ِفْيِه   ڎ   َوِاَذآ َاْظَملَ عَلَْهيِ َطُف َابَْصاَرُھْم   ۭ   ُلكََّمآ َاَضاَۗء لَھُْم مَّ ُق َخيْ َ عَٰيل يََاكُد الَْربْ َھَب ِبَسْمِعهِْم َوَابَْصاِرِمهْ   ۭ   ِانَّ اهلّلٰ ُ ذَلَ اُمْوا    ۭ   َولَْو َشاَۗء اهلّلٰ
ٍء قَِدْيٌر    20ُۧلكِّ َىشْ

قريب ہے کہ بجلی ان کی آنکھيں اچک لے جائے، جب ان کے لئے روشنی کرتی ہے تو اس 
) اور جب ان پر اندھيرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہيں اور اگر هللا ١ميں چلتے پھرتے ہيں (

يقيناً هللا تعاٰلی ہرچيز پر قدرت ) ٢تعاٰلی چاہے تو ان کے کان اور آنکھوں کو بيکار کر دے (
  ال ہے۔رکھنے وا

يہ منافقين کے ايک دوسرے گروه کا ذکر ہے۔ جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی  ١ف
اس کی بابت وه شبہ و شک ميں مبتال ہو جاتے ہيں۔ پس ان کے دل ميں شک و شبہ اس بارش 

کی طرح ہے جو اندھيروں شکوک کفر اور نفاق ميں اترتی ہے گرج چمک سے ان کے دل ڈر 
ی کے خوف کے مارے اپنی انگلياں اپنے کانوں ميں ٹھونس ليتے ہيں۔ ليکن يہ ڈر جاتے ہيں حتٰ 

تدبيريں اور يہ خوف و دہشت انہيں هللا کی گرفت سے نہيں بچا سکے گا کيونکہ وه هللا کے 
گھيرے سے نہيں نکل سکتے۔ کبھی حق کی کرنيں ان پر پڑتی ہيں تو حق کی طرف جھک 
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لمان پر مشکالت کا دور آتا ہے تو پھر حيران و سرگردان پڑتے ہيں ليکن پھر جب اسالم يا مس
کھڑے ہو جاتے ہيں۔ (ابن کثير) منافقين کا يہ گروه آخر وقت تک تذبذب اور گومگو کا شکار اور 

  قبول حق (اسالم) سے محروم رہتا ہے۔
و اس ميں اس امر کی تنبيہ ہے کہ اگر هللا تعاٰلی چاہے تو وه اپنی دی ہوئی صالحيتوں ک ٢ف 

سلب کرلے۔ اس ليے انسانوں کو هللا تعاٰلی کی اطاعت سے گريزاں اور اس کے عذاب اور 
  مواخذے سے کبھی بےخوف نہيں ہونا چاہيے۔

 
َُّمكْ تَتَُّقْوَن    ْيَن ِمْن قَْبِلُمكْ لََعل ِ ْى َخلََقُمكْ َواذلَّ ِ َُّمكُ اذلَّ َا النَّاُس اْعُبُدْوا َرب هيُّ َ   ۙ 21اٰيٓ

س رب کی عبادت کرو جس نے تمہيں اور تم سے پہلے لوگوں کو پيدا کيا، يہی اے لوگوں اپنے ا
  تمہارا بچاؤ ہے۔

 
َماِۗء َماًۗء فََاْخَرَج ِبٖه مِ  َاْنَزَل ِمَن السَّ َماَۗء ِبنَاًۗء   ۠   وَّ السَّ ْى َجَعَل لَُمكُ اْالَْرَض ِفَراًشا وَّ ِ َُّمكْ   ۚ   فََال جتَْ اذلَّ َانُْمتْ تَْعلَُمْوَن    َن الثََّمٰرِت ِرْزقًا ل ِ َانَْداًدا وَّ َعلُْوا هلِلّٰ

22  
جس نے تمہارے لئے زمين کو فرش اور آسمان کو چھت بنايا اور آسمان سے پانی اتار کر اس 

سے پھل پيدا کر کے تمہيں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کے هللا کے شريک مقرر نہ کرو 
  )۔١(
سے انسانوں کے تين گروہوں کے تذکرے کے بعد هللا تعاٰلی  ہدايت اور ضاللت کے اعتبار ١ف

کی وحدانيت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمايا جب تمہارا 
اور کائنات کا خالق هللا ہے تمہاری تمام ضروريات کا مہيا کرنے واال وہی ہے پھر تم اسے 

وں کو اس کا شريک کيوں ٹھہراتے ہو اگر تم چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو؟ دوسر
عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ايک طريقہ ہے کہ هللا کو ايک مانو اور 

  صرف اسی کی عبادت کرو جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب مت کرو ۔
 

لْنَا عَٰيل َعْبِداَن فَْاتُْوا ِبُسوْ  ا نَزَّ مَّ ِ ِاْن ُكْنُمتْ ٰصِدِقْنيَ   َوِاْن ُكْنُمتْ ِىفْ َريٍْب ّمِ ْن ُدْوِن اهلّلٰ ثهِْلٖ    ۠   َواْدُعْوا ُشهََداَۗءُمكْ ّمِ ْن ّمِ   23َرٍة ّمِ
ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ اتارا ہے اس ميں اگر تمہيں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جيسی 

دگاروں کو بھی بال لو۔ ايک سورت تو بنا الؤ، تمہيں اختيار ہے کہ هللا تعاٰلی کے سوا اپنے مد
)١(  

توحيد کے بعد اب رسالت کا اثبات فرمايا جا رہا ہے ہم نے بندے پر کتاب نازل فرمائی  ١۔ ٢٣
ہے اس کے منزل من هللا ہونے ميں اگر تمہيں شک ہے تو اپنے تمام حمايتيوں کو ساتھ مال کر 

تو سمجھ لينا چاہيے کہ اس جيسی ايک ہی سورت بنا کر دکھا دو اور اگر ايسا نہيں کر سکتے 
واقع يہ کالم کسی انسان کی کاوش نہيں ہے کالم الہی ہی ہے اور ہم پر اور رسالت مآب پر ايمان 
  ال کر جہنم کی آگ سے بچنے کی سعی کرنی چاہيے جو کافروں کے لئے ہی تيار کی گئی ہے۔

 
 َّ َُّقوا النَّاَر ال َّْم تَْفَعلُْوا َولَْن تَْفَعلُْوا فَات ْت لِْلٰكِفرِْيَن   فَِاْن ل   24ِىتْ َوقُْوُدَھا النَّاُس َوالِْحَجاَرُة      ښ    ُاِعدَّ

) تو (اسے سچا مان کر) اس آگ سے بچو ٢پس اگر تم نے نہ کيا۔ اور تم ہرگز نہيں کر سکتے (
  )٣جو کافروں کے لئے تيار کی گئی ہے۔ () ٢جس کا ايندھن انسان اور پتھر ہيں (

کی صداقت کی ايک اور واضح دليل ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو  يہ قراَن کريم ١ف
چيلنج ديا گيا ليکن وه آج تک اس کا جواب دينے سے قاصر ہيں اور يقينا قيامت تک قاصر رہيں 

  گے۔
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پتھر سے مراد بقول ابن عباس گندگی کے پتھروں اور بعض حضرات کے نزديک پتھر  ٢ف
ايندھن ہوں گے جن کی لوگ دنيا ميں پرستش کرتے رہے ہوں  کے وه اصنام (بت) بھی جہنم کا

ِ َحَصُب َجھَنََّم   اَْنتُْم لَھَا  ۭ◌ گے جيسا کہ قرآن مجيد ميں بھی ہے۔ (اِنَُّكْم َوَما تَْعبُُدْوَن ِمْن ُدْوِن ّهللاٰ
  ) تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ايندھن ہونگے۔98۔ االنبياء:21ٰوِرُدْوَن)  

اس سے ايک تو يہ معلوم ہوا کہ جہنم اصل ميں کافروں اور مشرکوں کے ليے تيار کی گئ  ٣ف
ہے اور دوسری بات يہ معلوم ہوئی کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے جو اس وقت بھی ثابت ہے 

يہی سلف امت کا عقيده ہے۔ يہ تمثيلی چيزيں نہيں ہيں جيسا کہ بعض متجدد دين اور منکرين 
  ہيں۔ حديث باور کراتے

 
ِهتَا اْالَْهنُٰر    ۭ   ُلكَّمَ  رِْى ِمْن َحتْ ِلٰحِت َانَّ لَھُْم َجنٍّٰت َجتْ لُوا الّصٰ يَْن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ ِ اذلَّ ْى ُرِزْقنَا ِمْن قَْبُل    ۙ    َوبَّرشِ ِ ْزقًا   ۙ    قَالُْوا ٰھَذا اذلَّ ا ُرِزقُْوا ِمْهنَا ِمْن ثََمـــَرٍة ّرِ

ْوَن   َوُاتُْوا ِبٖه مُ  ُھْم ِفْهيَا ٰخدِلُ َطهََّرٌة     ڎ    وَّ   25تََشاِهبًا    ۭ    َولَھُْم ِفْهيَآ َاْزَواٌج مُّ
) جنت کی خوشخبرياں دو جن کے نيچے ١اور ايمان والوں اور نيک عمل کرنے والوں کو (

ں گے تو جائيں گے اور ہم شکل الئے جائينہريں بہہ رہی ہيں۔ جب کبھی وه پھلوں کا رزق دئيے 
) اور ان کے لئے بيوياں ہيں ٢کہيں گے يہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دئيے گئے تھے (

  )٤۔ () ستھری اور وه ان جنتوں ميں ہميشہ رہنے والے ہيں٣صاف (
قرآن کريم نے ہر جگہ ايمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکره فرما کر اس بات کو واضح کر  ١۔٢٥

دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عمل صالح کے بغير ايمان کا ديا کہ ايمان اور عمل صالح ان 
ثمر اور نہيں مل سکتا اور ايمان کے بغير اعمال خير کی عند هللا کی کوئی اہميت نہيں۔ اور عمل 
صالح کيا، جو سنت کے مطابق ہو اور خالص رضائے اٰلہی کی نيت سے کيا جائے۔ خالف سنت 

ش اور رياکاری کے لئے کئے گئے عمل بھی مردود و مطرود عمل بھی نامقبول اور نمود و نمائ
  ہيں۔
ُمتَشابِھَا کا مطلب يا تو جنت کے تمام ميووں کا آپس ميں ہم شکل ہونا ہے يا دنيا کے ميووں  ٢۔٢٥

کے ہم شکل ہونا ہے۔ تاہم يہ مشابہت صرف شکل يا نام کی حد تک ہی ہوگی ورنہ جنت کے 
کے ميووں کی کوئی نسبت ہی نہيں ہے۔ جنت کی نعمتوں  ميووں کے مزے اور ذائقے سے دنيا

کی بابت حديث ميں ہے نہ کسی آنکھ نے ديکھا نہ کسی کان نے سنا (ديکھنا اور سننا تو کجا) 
  کسی انسان کے دل ميں ان کا گمان بھی نہيں گزرا۔

  يعنی حيض و نفاس اور ديگر آالئشوں سے پاک ہوں گی۔ ٣۔٢٥ 
يشگی کے ہيں۔ اہل جنت ہميشہ ہميشہ کے لئے جنت ميں رہيں گے اور ُخلُوُد کے معنی ہم ٤۔٢٥

خوش رہيں گے اور اہل دوزخ ہميشہ ہميشہ کے ليے جہنم ميں رہيں گے اور مبتالئے عذاب 
رہيں گے۔ حديث ميں ہے جنت اور جہنم ميں جانے کے بعد ايک فرشتہ اعالن کرے گا اے 

ں ہے۔ جو فريق جس حالت ميں ہے اسی حالت جہنميو! اب موت نہيں ہے اے جنتيو اب موت نہي
  ميں ہميشہ رہے گا (صحيح مسلم)

 
يَْن ٰاَمنُْوا فَيَ  ِ ا اذلَّ ا بَُعْوَضًة فََما فَْوقَهَا    ۭ   فََامَّ َّْرضَِب َمثًَال مَّ َتْحٖىٓ َاْن ي َ َال يَسـْ ِ ِانَّ اهلّلٰ ا اذلَّ ْم   ۚ   َوَامَّ ِ ّهبِ َُّه الَْحقُّ ِمْن رَّ يَْن َكَفُرْوا فَيَُقْولُْوَن َماَذآ َاَراَد ْعلَُمْوَن َان
ا    ۭ   َوَما يُِضلُّ ِبٖهٓ ِاالَّ الْٰفِسقِ  َهيِْدْى ِبٖه َكِثْريً ا    ۙ وَّ ُ ِهبَٰذا َمثًَال  ۘ يُِضلُّ ِبٖه َكِثْريً   ۙ 26ْنيَ   اهلّلٰ

و، يا اس سے بھی يقيناً هللا تعاٰلی کسی مثال کے بيان کرنے سے نہيں شرماتا خواه مچھر کی ہ
) ايمان والے تو اپنے رب کی جانب سے صحيح سمجھتے ہيں اور کفار کہتے ہيں ١ہلکی چيز۔ (

کہ اس مثال سے هللا کی کيا مراد ہے؟ اس کے ذريعے بيشتر کو گمراه کرتا ہے اور اکثر لوگوں 
  فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔) اور گمراه تو صرف ٢کو راه راست پر التا ہے۔ (
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هللا تعاٰلی نے دالئل سے قرآن کا معجزه ہونا ثابت کر ديا تو کفار نے ايک دوسرے  جب ١۔٢٦
طريقے سے معارضہ کر ديا اور وه يہ کہ اگر يہ کالم الٰہی ہوتا تو اتنی عظيم ذات کے نازل 

کرده کالم ميں چھوٹی چھوٹی چيزوں کی مثاليں نہ ہوتيں۔ هللا تعاٰلی نے اس کے جواب ميں فرمايا 
کی توضيح اور جسے حکمت بالغہ کے پيش نظر تمثيالت کے بيان کرنے ميں کوئی  کہ بات

حرج نہيں اس لئے اس ميں حيا و حجاب بھی نہيں۔ فَْوقَھَا کے معنی اس سے بڑھ کر بھی ہو 
سکتے ہيں۔ اس صورت ميں معنی مچھر يا اس سے بڑھ کر کسی چيز کے ہونگے۔ لفظ فَْوقَھَا 

  ش ہے۔ميں دونوں مفہوم کی گنجائ
هللا کی بيان کرده مثالوں سے اہل ايمان کے ايمان ميں اضافہ اور اہل کفر کے کفر ميں  ٢۔٢٦

اضافہ ہوتا ہے اور يہ سب هللا کے قانون قدرت و مشيت کے تحت ہی ہوتا ہے۔ جسے قرآن نے ( 
ى)  يتے ہيں ) جس طرف کوئی پھرتا ہے ہم اس طرف اس کو پھير د115۔ النساء:4نَُولِّٖه َما تََولّٰ

فسق، اطاعت اٰلہی سے خروج کو کہتے ہيں جس کا ارتکاب عارضی اور وقتی طور پر ايک 
مومن سے بھی ہو سکتا ہے۔ ليکن اس آيت سے فسق سے مراد اطاعت سے کلی خروج يعنی 

کفر ہے۔ جيسا کہ اگلی آيت سے واضح ہے کہ اس ميں مومن بننے کے مقابلے ميں کافروں والی 
  ۔صفات کا تذکره ہے

 
ُّْوصَ  ُ ِبٖهٓ َاْن ي ِ ِمْنۢ بَْعِد ِمْيثَاِقه  ٖ   ۠   َو يَْقَطُعْوَن َمآ َاَمَر اهلّلٰ يَْن يَْنُقُضْوَن َعهَْد اهلّلٰ ِ ْوَن   اذلَّ َك ُھُم الْٰخِرسُ

ِٕ
  27َل َويُْفِسُدْوَن ِىف اْالَْرِض   ۭ   ُاوٰلۗى

اور هللا تعاٰلی نے جن چيزوں کے ) توڑ ديتے ہيں ١وه لوگ هللا تعاٰلی کے مضبوط عہد کو (
جوڑنے کا حکم ديا ہے، انہيں کاٹتے ہيں اور زمين ميں فساد پھيالتے ہيں، يہی لوگ نقصان 

  )۔٢( اٹھانے والے ہيں
مفسرين نے َعْھَد کے مختلف مفہوم بيان کئے ہيں۔ مثال هللا تعاٰلی کی وه وصيت جو اس نے  ١۔٢٧

رکھنے کے لئے انبياء عليہم السالم کے ذريعے سے مخلوق اپنے اوامر بجا النے اور نواہی باز 
۔ وه عہد جو اہل کتاب سے تورات ميں ليا گيا کہ نبی آخر الزمان صلی هللا عليہ وسلم ٢کو کی۔

کے آجانے کے بعد تمہارے لئے ان کی تصديق کرنا اور ان کی نبوت پر ايمان النا ضروری 
ے ليا گيا۔ جس کا ذکر قرآن مجيد ميں کيا گيا ہے۔ (َواِْذ ہوگا جو اوالد آدم کے بعد تمام ذريت آدم س

) نقض عہد کا مطلب عہد کی پرواه نہ 172۔ االعراف:7بَنِْيٓ ٰاَدَم ِمْن ظُھُْوِرِھْم )  ۢ◌ اََخَذ َربَُّك ِمنْ 
  کرنا (ابن کثير)

ے ظاہر بات ہے کہ نقصان هللا کی نافرمانی کرنے والوں کو ہی ہوگا هللا کا يا اس ک ٢۔٢٧ 
  پيغمبروں اور دعوت دينے والوں کا کچھ نہيں بگڑے گا۔

 
ِيْيُمكْ ُمثَّ ِالَْيِه تُ  ِ َوُكْنُمتْ َاْمَوااًت فََاْحيَاُمكْ   ۚ ُمثَّ يُِمْيُتُمكْ ُمثَّ ُحيْ   28ْرَجُعْوَن   َكْيَف تَْكُفُرْوَن اِبهلّلٰ

مہيں زنده کيا۔ پھر تمہيں تم هللا کے ساتھ کيسے کفر کرتے ہو؟ حاالنکہ تم مرده تھے اس نے ت
  ؤ گے۔) پھر اسی کی طرف لوٹائے جا١مار ڈالے گا پھر زنده کرے گا (

آيت ميں دو موتوں اور دو زندگيوں کا تذکره۔ پہلی موت سے مراد عدم (نيست يعنی نہ  ١۔٢٨
ہونا) ہے اور پہلی زندگی ماں کے پيٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک ہے۔ پھر موت 

پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی جس کا انکار کفار اور منکرين قيامت  آجائے گی
کرتے ہيں بعض علماء کی رائے ہے کہ قبر کی زندگی (َکَما ِھَی) دنيوی زندگی ميں ہی شامل 

ہوگی (فتح القدير) صحيح يہ ہے کہ برزخ کی زندگی حيات آخرت کا پيش خيمہ اور اس کا 
  لق آخرت کی زندگی سے ہے۔سرنامہ ہے اس لئے اس کا تع

 
ٰوٍت  ْبَع َمسٰ ىھُنَّ سـَ َماِۗء فََسّوٰ َتٰوٓى ِاَىل السَّ ْيًعا    ۤ  ُمثَّ اسـْ ا ِىف اْالَْرِض َمجِ ْى َخلََق لَُمكْ مَّ ِ ٍء عَِلْميٌ     ُھَو اذلَّ   ۧ 29    ۭ  َوُھَو ِبُلكِّ َىشْ
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) پھر آسمان کی طرف قصد کيا ١وه هللا جس نے تمہارے لئے زمين کی تمام چيزوں کو پيدا کيا (
  ا ہے۔) بنايا اور وه ہرچيز کو جانت٣) اور ان کو ٹھيک ٹھاک سات آسمان (٢(

اس سے استدالل کيا ہے کہ زمين کی اشياء مخلوقہ کے لئے اصل حلت ہے اال يہ کہ کسی  ١۔٢٩
 ) بعض سلف امت نے٢چيز کی حرمت قرآن پاک کے واضح احکام سے ثابت ہو (فتح القدير) (

اس کا ترجمہ پھر آسمان کی طرف چڑھ گيا کيا ہے (صحيح بخاری) هللا تعاٰلی کا آسمانوں کے 
اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص خاص مواقع پر آسمان دنيا پر نزول هللا کی صفات ميں سے ہے 

جن پر اسی طرح بغير دليل کے ايمان رکھنا ضروری ہے جس طرح قرآن يا احاديث ميں بيان 
  کی گئی ہيں۔

اس سے ايک تو يہ معلوم ہوا کہ آسمان ايک حسی وجود اور حقيقت ہے۔ محض بلندی کو  ٣۔٢٩
آسمان سے تعبير نہيں کيا گيا ہے۔ دوسری بات يہ معلوم ہوئی کہ ان کی تعداد سات ہے۔ اور 

سال کی مسافت ہے۔ اور زمين کی بابت قرآن  ٥٠٠حديث کے مطابق دو آسمانوں کے درميان 
) کريم ميں ہے (وَّ  ) اور زمين بھی آسمان کی مثل ہيں اس سے 12۔ الطالق:65ِمَن ااْلَْرِض ِمْثلَھُنَّ

زمين کی تعداد بھی سات ہی معلوم ہوتی ہے جس کی مزيد تائيد حديث نبوی سے ہو جاتی ہے۔ 
جس نے ظلماً کسی کی ايک بالشت زمين لے لی تو هللا تعاٰلی اسے قيامت کے دن ساتوں زمينوں 

ئے گا اس آيت سے يہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے پہلے زمين کی تخليق ہوئی کا طوق پہنا
۔ 79ہے ليکن سورة نازعات ميں آسمان کے ذکر کے بعد فرمايا گيا۔ (َوااْلَْرَض بَْعَد ٰذلَِك َدٰحٮھَا) 

) (زمين کو اس کے بعد بچھايا) اس کی تجزی کی گئی ہے کہ تخليق پہلے زمين 30النازعات:
ہوئی ہے اور َدْحَو (صاف اور ہموار کر کے بچھانا) تخليق سے مختلف چيز ہے جو کی ہی 

  آسمان کی تخليق کے بعد عمل ميں آيا۔ (فتح القدير)
 

ُّْفِس  َعُل ِفْهيَا َمْن ي ا َاَجتْ ْ َجاِعٌل ِىف اْالَْرِض َخِلْيَفًة    ۭ  قَالُْوٓ َكِة ِاّىنِ
ِٕ
َُّك ِللَْمٰلۗى ُس كَلَ   ۭ  قَاَل ُد ِفْهيَ َوِاْذ قَاَل َرب ُح ِحبَْمِدَك َونَُقّدِ ّبِ ُن نُسـَ َماَۗء    ۚ  َوَحنْ ا َويَْسِفُك ادّلِ

ٓ َاْعَملُ َما َال تَْعلَُمْوَن   ْ   30ِاّىنِ
) سے کہا کہ ميں زمين ميں خليفہ بنانے واال ہوں تو انہوں ١اور جب تيرے رب نے فرشتوں (

ہے جو زمين ميں فساد کرے اور خون بہائے ہم  کہ ايسے شخص کو کيوں پيدا کرتا) نے کہا ٢(
تيری تسبيح اور پاکيزگی بيان کرنے والے ہيں۔ هللا تعاٰلی نے فرمايا، جو ميں جانتا ہوں تم نہيں 

  )٣جانتے۔ (
َمالَئَِکۃُ (فرشتے) فرشتے هللا کی نوری مخلوق ہيں جن کا مسکن آسمان ہے جو احکامات  ١۔٣٠

و تقديس ميں مصروف رہتے ہيں اور اس کے کسی حکم سے  کے بجا النے اور اس کی تحميد
  سرتابی نہيں کرتے۔

َخلِْيفَۃُ سے مراد ايسی قوم ہے جو ايک دوسرے کے بعد آئے گی اور يہ کہنا کہ انسان اس  ٢۔٣٠ 
  دنيا ميں هللا تعاٰلی کا خليفہ اور نائب ہے غلط ہے۔

ھا بلکہ اس کی حقيقت اور حکمت فرشتوں کا يہ کہنا حسد يا اعتراض کے طور پر نہ ت ٣۔٣٠
معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ اے رب اس مخلوق کے پيدا کرنے ميں کيا حکمت ہے جب 

کہ ان ميں کچھ ايسے لوگ بھی ہونگے جو فساد پھيالئيں گے اور خون ريزی کريں گے؟ اگر 
رات بھی مقصود يہ ہے کہ تيری عبادت ہو تو اس کام کے لئے ہم تو موجود ہيں ہم سے وه خط

نہيں جو نئی مخلوق سے متوقع ہيں۔ هللا تعاٰلی نے فرمايا ميں وه مصلحت بہتر جانتا ہوں جس کی 
بنا پر ان ذکر کرده برائيوں کے باوجود ميں اسے پيدا کر رہا ہوں جو تم نہيں جانتے کيونکہ ان 

  ميں انبيا، شہدا و صالحين بھی ہونگے۔ (ابن کثير)
 

َ ٰاَدَم اْالَْمسَ  اِۗء ٰھُٓؤَالِۗء ِاْن ُكْنُمتْ َوعَملَّ ْمسَ َِٕكِة    ۙ  فََقاَل َانِْۢبــُٔـْوِىنْ اِبَ
  31 ٰصِدِقْنيَ    اَۗء ُلكَّهَا ُمثَّ َعَرَضھُْم عََيل الَْمٰلۗى



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	22	of	1441	

اور هللا تعاٰلی نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چيزوں کو فرشتوں کے سامنے پيش کيا اور فرمايا، 
  چيزوں کے نام بتاؤاگر تم سچے ہو تو ان 

 
ََّك َانَْت الَْعِلْميُ الَْحِكْميُ    َّْمَتنَا    ۭ  ِان ْبٰحـنََك َالِعْملَ لَنَآ ِاالَّ َما عَل   32قَالُْوا سـُ

ان سب نے کہا اے هللا! تيری ذات پاک ہے ہميں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہميں سکھا 
  ی ہے۔رکھا ہے، پورے علم و حکمت واال تو تو ہ

 
 َّ ْم    ۙ  قَاَل َالَْم َاقُْل ل ِ

ِٕ
اۗ ْمسَ آ َانَْۢبَاُھْم اِبَ ْم   ۚ  فَلَمَّ ِ

ِٕ
اۗ ْمسَ َدُم َانِْۢبْئـھُْم اِبَ ٰ ٰمٰوِت َواْالَْرِض َوَاْعَملُ َما تُْبُدْوَن َوَما ُكْنُمتْ تَْكُتُمْوَن  قَاَل اٰيٓ ٓ َاْعَملُ غَْيَب السَّ ْ   33ُمكْ ِاّىنِ

نے (حضرت) آدم عليہ السالم سے فرمايا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دئيے  هللا تعاٰلی
تو فرمايا کہ ميں نے تمہيں (پہلے ہی) نہ کہا تھا زمين اور آسمان کا غيب ميں ہی جانتا ہوں اور 

  )۔١ميرے علم ميں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو (
(اشخاص و اشياء) کے نام اور ان کے خواص و فوائد کا علم ہے  اسماء سے مراد مسميات ١۔٣٣

جو هللا تعاٰلی نے الہام کے ذريعے حضرت آدم عليہ کو سکھال ديا۔ پھر جب ان سے کہا گيا کہ 
آدم عليہ السالم ان کے نام بتالؤ تو انہوں نے فورا سب کچھ بيان کر ديا جو فرشتے بيان نہ کر 

ايک تو فرشتوں پر حکمت تخليق آدم واضح کر دی۔ دوسرے دنيا سکے۔ اسطرح هللا تعاٰلی نے 
کا نظام چالنے کے لئے علم کی اہميت و فضيلت بيان فرما دی جب يہ حکمت و اہميت فرشتوں 
پر واضح ہوئی تو انہوں نے اپنے قصور علم و فہم کا اعتراف کر ليا۔ فرشتوں کے اس اعتراف 

هللا کی ذات ہے هللا کے برگزيده بندوں کو بھی اتنا سے يہ بھی واضح ہوا کہ عالم الغيب صرف 
  ہی علم ہوتا ہے جتنا هللا تعاٰلی انہيں عطا فرماتا ہے۔

 
َتْكَربَ       ڭ   َوَاكنَ  ٓ ِابِْليَْس   ۭ  َاٰىب َواسـْ َدَم فََسَجُدْوٓا ِاالَّ ُدْوا ِالٰ َِٕكِة اْجسُ

  34 ِمَن اْلٰكِفرِْيَن  َوِاْذ قُلْنَا ِللَْمٰلۗى
) تو ابليس کے سوا سب نے سجده کيا۔ ١ر جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجده کرو (او

  )٣اور تکبر کيا اور وه کافروں ميں ہو گيا۔ () ٢اس نے انکار کيا (
علمی فضيلت کے بعد حضرت آدم عليہ السالم کی يہ دوسری عزت ہوئی۔ سجده کے معنی  ١۔٣٤

ہا ہے زمين پر پيشانی کا ٹکا دينا (قرطبی) يہ سجده ہيں عاجزی اور گڑگڑانے کے اس کی انت
شريعت اسالميہ ميں هللا تعاٰلی کے سوا کسی کے لئے جائز نہيں ہے نبی کريم صلی هللا عليہ 

وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ اگر سجده کسی اور کے لئے جائز ہوتا تو ميں عورت کو حکم ديتا 
ی) تاہم فرشتوں نے هللا کے حکم پر حضرت آدم کہ وه اپنے خاوند کو سجده کرے۔ (سنن ترند

عليہ السالم کو سجده کيا جس سے ان کی تکريم و فضيلت فرشتوں پر واضح کر دی گئی۔ کيونکہ 
يہ سجده و اکرام و تعظيم کے طور پر يہ تھا نہ کہ عبادت کے طور پر۔ اب تعظيماً بھی کسی کو 

  سجده نہيں کيا جا سکتا
انکار کيا اور رانده درگاه ہو گيا۔ ابليس حسب وضاحت قرآن جنات ابليس نے سجدے سے  ٢۔٣٤ 

ميں سے تھا ليکن هللا تعاٰلی نے اسے اعزازا فرشتوں ميں شامل کر رکھا تھا اس لئے بحکم اٰلہی 
اس کے لئے بھی سجده کرنا ضروری تھا۔ ليکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجده کرنے 

تکبر وه گناه ہيں جن کا ارتکاب دنيائے انسانيت ميں سب سے  سے انکار کر ديا۔ گويا حسد اور
  پہلے کيا گيا اور اس کا مرتکب ابليس ہے۔

  يعنی هللا تعاٰلی کے علم و تقدير ميں۔ ٣۔٣٤ 
 

ِمْهنَا َرغًَدا َحْيُث ِشـْئُتَمـا       ۠  َوَال تَـ َدُم اْسُكْن َانَْت َوَزْوُجَك الَْجنََّة َوالُكَ ٰ ِلِمْنيَ   َوقُلْنَا اٰيٓ َجَرَة فَتَُكْواَن ِمَن الّظٰ   35ْقَراَب ٰھِذِه الشَّ
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) اور جہاں کہيں سے چاہو ١اور ہم نے کہہ ديا کہ اے آدم تم اور تمہاری بيوی جنت ميں رہو (
  ) ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔٢انا (با فراغت کھاؤ پيو، ليکن اس درخت کے قريب بھی نہ ج

ی تيسری فضيلت ہے جو جنت کو ان کا مسکن بنا کر عطا کی يہ حضرت آدم عليہ السالم ک ١۔٣٥
  گئی۔
يہ درخت کس چيز کا تھا؟ اس کی بابت قرآن و حديث ميں کوئی وضاحت نہيں ہے۔ اس کو  ٢۔٣٥

گندم کا درخت مشہور کر ديا گيا ہے جو بے اصل بات ہے ہميں اس کا نام معلوم کرنے کی 
  ضرورت ہے نہ اس کا کوئی فائده ہی ہے۔

 
ا َاكاَن ِفْيِه     ۠ َوقُلْنَا اْھِبُطْوا بَْعُضُمكْ ِلَبْعٍض عَُدوٌّ فَ  َما ِممَّ ْيٰطُن َعْهنَا فََاْخَرهَجُ َّهَُما الشـَّ َمتَاٌع ِاٰىل ِحْنيٍ     ۚ َاَزل   36   َولَُمكْ ِىف اْالَْرِض ُمْسـَتَقرٌّ وَّ

کہہ ديا کہ اتر جاؤ تم ايک  ) اور ہم نے١ليکن شيطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ديا (
) اور ايک وقت مقرر تک تمہارے لئے زمين ميں ٹھہرنا اور فائده ٢دوسرے کے دشمن ہو (

  ا ہے۔اٹھان
شيطان نے جنت ميں داخل ہو کر روبرو انہيں بہکايا يا وسوسہ اندازی کے ذريعے سے  ١۔٣٦

کم کے وقت اس اس کی بابت کوئی وضاحت نہيں۔ تاہم يہ واضح ہے جس طرح سجدے کے ح
نے حکم اٰلہی کے مقابلے ميں قياس سے کام لے کر سجدے سے انکار کيا اسی طرح اس موقع 

پر هللا تعاٰلی کے حکم (َواَل تَْقَربَا) کی تاويل کر کے حضرت آدم عليہ السالم کو پھسالنے ميں 
ميں قياس  کامياب ہو گيا جس کی تفصيل سورة اعراف ميں آئے گی۔ گويا حکم اٰلہی کے مقابلے

  اور نص کا ارتکاب بھی سب سے پہلے شيطان نے کيا۔
  مراد آدم عليہ السالم اور شيطان ہيں جو ايک دوسرے کے دشمن ہيں۔ ٢۔٣٦

 
ِحْميُ    اُب الرَّ َّٗه ُھَو التَّوَّ ٰمٍت فَتَاَب عَلَْيِه    ۭ   ِان ِّٖه َلكِ ب   37فَتَلَـقّٰيٓ ٰاَدُم ِمْن رَّ

) اور هللا تعاٰلی نے ان کی ١نے اپنے رب سے چند باتيں سيکھ ليں ((حضرت) آدم عليہ السالم 
   ہے۔توبہ قبول فرمائی، بيشک وه ہی توبہ قبول کرنے واال

حضرت آدم عليہ السالم جب پشيمانی ميں ڈوبے دنيا ميں تشريف الئے تو توبہ و استغفار  ١۔٣٧
دست گيری فرمائی اور وه ميں مصروف ہوگئے۔ اس موقع پر بھی هللا تعاٰلی نے رہنمائی و 

َواِْن لَّْم تَْغفِْر ۫◌ کلمات معافی سکھا ديئے جو االعراف ميں بيان کئے گئے ہيں (َربَّنَا ظَلَْمنَآ اَْنفَُسنَا   
) بعض حضرات يہاں ايک موضوع روايت کا 23۔ االعراف:7لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكْونَنَّ ِمَن اْلٰخِسِرْيَن) 

ُسْوُل ّهللاٰ لکھا سہارا ليئے ہوئے کہ تے ہيں کہ حضرت آدم نے عرش الہی پر اَل اِٰلہ ااَِل ّهللاٰ َمَحَمد رَّ
ہوا ديکھا اور محمد رسول هللا کے وسيلے سے دعا مانگی تو هللا تعاٰلی نے انہيں معاف کر ديا۔ يہ 

ئے روايت بے سند ہے اور قرآن کے بھی معارض ہے ۔ عالوه ازيں هللا تعالٰی کے بتالئے ہو
طريقے کے بھی خالف ہے ۔ تمام انبياء عليھم السالم نے ہميشہ براه راست هللا سے دعائيں کی 

ہيں کسی نبی ،ولی ، بزرگ کا واسطہ اور وسيلہ نہيں پکڑا اس لئے نبی کريم صلی هللا عليہ 
وسلم سميت تمام انبياء کا طريقہ دعايہی رہا ہے کہ بغير کسی واسطے اور وسيلے کے هللا کی 

  ارگاه ميں دعا کی جائے۔ب
 

ْ ُھًدى فََمْن تَِبَع ُھَداَى فََال َخْوٌف عَلَهيِْ  ـّىنِ َُّمكْ ّمِ ِتيَن ا اَيْ ْيًعا    ۚ  فَِامَّ َزنُْوَن  قُلْنَا اْھِبُطْوا ِمْهنَا َمجِ   38ْم َوَال ُھْم َحيْ
س کی ہم نے کہا تم سب يہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس ميری ہدايت پہنچے تو ا

  تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہيں۔
 

ْوَن    ُب النَّاِر   ۚ   ُھْم ِفْهيَا ٰخدِلُ َك َاْحصٰ
ِٕ
يِٰتنَآ ُاوٰلۗى بُْوا اِبٰ ْيَن َكَفُرْوا َوَكذَّ ِ   ۧ 39َواذلَّ
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اور جو انکار کر کے ہماری آيتوں کو جھٹالئيں، وه جہنمی ہيں اور ہميشہ اسی ميں رہيں گے۔ 
)١(  

قبوليت دعا کے باوجود هللا تعاٰلی نے انہيں دوباره جنت ميں آباد کرنے کے بجائے ُدنيا ہی ١۔٣٩
ميں ره کر جنت کے حصول کی تلقين فرمائی اور حضرت آدم عليہ السالم کے واسطے تمام بنو 
آدم کو جنت کا يہ راستہ بتاليا جا رہا ہے۔ کہ انبياء عليہم کے ذريعے سے ميری ہدايت ( زندگی 

زارنے کے احکام وضابطے) تم تک پہنچے گی جو اس کو قبول کرے گا وه جنت کا مستحق گ
اور بصورت ديگر عذاب اٰلہی کا سزاوار ہوگا۔ ان پر خوف نہيں ہوگا۔ کا تعلق آخرت سے ہے ۔ 

ای فيما يستقبلونہ من امر االخرة اور حزن نہيں ہوگاکا تعلق دنيا سے ۔ علی ما فاتھم من 
فوت ہوگيا امور دنيا سے يا اپنے پيچھے دنيا ميں چھوڑ ٓائے) جس طرح دوسرے  امورالدنيا(جو

)۔ جس نے ميری ہدايت کی 259۔طہ 20مقام پر ہے آيت(فََمِن اتَّبََع ھَُداَي فاََل يَِضلُّ َواَل يَْشٰقي )
( اَل پيروی کی پس وه (دنيا ميں) گمراه ہوگا اور نہ( ٓاخرت ميں ) بدبخت۔ ابن کثير ۔ گويا آيت 

) کا مقام ہر مومن صادق کو حاصل ہے يہ کوئی ايسا 62۔يونس:10َخْوٌف َعلَْيِھْم َواَل ھُْم يَْحَزنُْوَن )
مقام نہيں جو صرف بعض اولياء هللا ہی کو حاصل ہے اور پھر مقام کا مفہوم بھی کچھ بيان کيا 

اء هللا کوئی الگ مخلوق نہيں ۔ ہاں جاتا ہے ۔ حاالنکہ تمام مومنين و متقين بھی اولياء هللا ہيں ۔ اولي
  البتہ اولياء کے درجات ميں فرق ٓاسکتا ہے ۔

 
ٓ َانَْعْمُت عَلَْيُمكْ َوَاْوفُْوا ِبَعهِْدْىٓ ُاْوِف ِبَعهِْدُمكْ   ۚ َِّىتْ اِۗءيَْل اْذُكُرْوا ِنْعَمِىتَ ال ٓ ِاْرسَ َى فَاْرَھُبْوِن   يٰبَِىنْ   40   َوِاايَّ

ی اس نعمت کو ياد کرو جو ميں نے تم پر انعام کی اور ميرے عہد کو پورا ) مير١بنی اسرائيل (
  ڈرو۔ کرو ميں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے

اِسرا ئِْيُل(بمنعی عبدهللا) حضرت يعقوب عليہ السالم کا لقب تھا۔ يہود کو بنو اسرائِْيل کہا  ١۔٤٠
کيونکہ حضرت يعقوب عليہ السالم کے باره بيٹے  جاتا تھا يعنی يعقوب عليہ السالم کی اوالد۔

تھے جس ميں يہود کے باره قبيلے بنے اور ان ميں بکثرت انبياء اور رسل تھے۔ يہود کو عرب 
ميں اس کی گزشتہ تاريخ اور علم و مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ايک خاص مقام حاصل 

ا رہا ہے کہ تم ميرا وه عہد پورا کرو جو تھا اس لئے انہيں گزشتہ انعامات اٰلہی ياد کرا کے کہا ج
تم سے نبی آخر زمان کی نبوت اور ان پر ايمان النے کی بابت ليا گيا تھا۔ اگر تم اس عہد کو 

پورا کرو گے تو ميں اپنا عہد پورا کروں گا کہ تم سے وه بوجھ اتار دئيے جائيں گے اور جو 
ر الدھ ديئے گئے تھے اور تمہيں دوباره تمہاری غلطياں اور کوتاہيوں کی وجہ سے بطور سزا پ

عروج عطا کيا جائے گا۔ اور مجھ سے ڈرو کہ ميں تمہيں مسلسل اس ذلت و ادبار ميں مبتال رکھ 
  سکتا ہوں جس ميں تم بھی مبتال ہو اور تمہارے آبا و اجداد بھی مبتال رہے۔

 
َِّما َمَعُمكْ َوَال  قًا ل َُّقْوِن    َوٰاِمنُْوا ِبَمآ َاْنَزلُْت ُمَصّدِ َى فَات يِٰىتْ ثَـَمنًا قَِلْيًال  َوِاايَّ ْوا اِبٰ َل َاكِفٍر ِبٖه    ۠   َوَال تَْشَرتُ   41تَُكْونُْوٓا َاوَّ

اور اس کتاب پر ايمان الؤ جو ميں نے تمہاری کتابوں کی تصديق ميں نازل فرمائی ہے اور اس 
) نہ ٢کو تھوڑی تھوڑی قيمتوں پر (ے کافر نہ بنو اور ميری آيتوں ) کے ساتھ تم ہی پہل١(

  ڈرو۔ فروخت کرو اور صرف مجھ ہی سے
بِِہ کی ضمير قرآن کی طرف يا حضرت محمد رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کی طرف  ١۔٤١

ہے۔ دونوں ہی قول صيح ہيں کيونکہ دونوں آپس ميں الزم اور ملزوم ہيں، جس نے قرآن کے 
 کے ساتھ کفر کيا، جس نے قرآن کے ساتھ کفر کيا، اس نے ساتھ کفر کيا اس نے محمد رسول هللا

محمد رسول صلی هللا عليہ وسلم ساتھ کفر کيا (ابن کثير) پہلے کافر نہ بنو کا مطلب ہے ايک تو 
تمہيں جو علم ہے دوسرے اس سے محروم ہيں، اس لئے تمہاری ذمہ داری سب سے زياده ہے۔ 

وت ايمان دی گئی، ورنہ ہجرت سے پہلے بہت دوسرے مدينہ ميں يہود کو سب سے پہلے دع
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سے لوگ قبول اسالم کر چکے ہوتے، اس لئے انہيں تنبيہ کی جا رہی ہے کہ يہوديوں ميں تم 
  اولين کافر مت بنو۔ اگر ايسا کرو گے تو تمام يہوديوں کے کفر کا وبال تم پر ہوگا۔

معاوضہ مل جائے تو احکام تھوڑی قيمت پر فروخت نہ کرو :کا يہ مطلب نہيں کہ زياده  ٢۔٤١
اٰلہی کا سودا کر لو۔ بلکہ مطلب يہ ہے کہ احکام اٰلہی کے مقابلے ميں دنياوی مفادات کو اہميت نہ 

دو۔ احکام اٰلہی تو اتنے قيمتی ہيں کہ ساری دنيا کا مال و متاع بھی ان کے مقابلے ميں ہيچ اور 
ليکن يہ حکم قيامت تک آنے والوں کے قليل ہے۔ آيت ميں اصل مخاطب اگرچہ بنی اسرائيل ہيں، 

لئے ہے، جو بھی محض طلب دنيا کے لئے گريز کرے گا وه اس وعيد ميں شامل ہوگا۔ (فتح 
  القدير)

 
  42َوَال تَلِْبُسوا الَْحقَّ اِبلَْباِطِل َوتَْكُتُموا الَْحــقَّ َوَانُْمتْ تَْعلَُمْوَن   

  نہ حق کو چھپاؤ، تمہيں تو خود اس کا علم ہے۔اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور 
 

ِكِعْنيَ   ٰكوَة َواْرَكُعْوا َمَع الّرٰ ٰلوَة َوٰاتُوا الزَّ   43َوَاِقْيُموا الصَّ
  اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوة دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔

 
ِ َوتَنَْسْوَن َانُْفَسُمكْ  ُمُرْوَن النَّاَس اِبلِْربّ   44 َوَانُْمتْ تَْتلُْوَن اْلِكٰتَب    ۭ   َافََالتَْعِقلُْوَن  َااَتْ

کيا لوگوں کو بھالئيوں کا حکم کرتے ہو؟ اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجوديکہ تم 
  کتاب پڑھتے ہو، کيا اتنی بھی تم ميں سمجھ نہيں؟۔

 
 َ ٰلوِة      ۭ   َوِاهنَّ ْربِ َوالصَّ تَِعْينُْوا اِبلصَّ ٌة ِاالَّ عََيل الْٰخِشِعْنيَ   َواسـْ   ۙ 45ا لََكِبْريَ

  )٢۔ () يہ چيز شاق ہے، مگر ڈر رکھنے والوں پر١صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو (
صبر اور نماز ہر هللا والے کے لئے دو بڑے ہتھيار ہيں۔ نماز کے ذريعے سے ايک مومن  ١۔٤٥

ہے۔ جس سے اسے هللا تعاٰلی کی تائيد اور نصرت  کا رابطہ و تعلق هللا تعاٰلی سے استوار ہوتا
حاصل ہوتی ہے۔ صبر کے ذريعے سے کردار کی پختگی اور دين ميں استقامت حاصل ہوتی 

ہے۔ حديث ميں آتا ہے نبی صلی هللا عليہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پيش آتا آپ فورا نماز 
  کا اہتمام فرماتے (فتح القدير)۔ 

ابندی عام لوگوں کے لئے گراں ہے ، ليکن خشوع و خضوع کرنے والوں کے نماز کی پ ٢۔٤٥
لئے يہ آسان بلکہ اطمينان اور راحت کا باعث ہے۔ يہ کون لوگ ہيں؟ وه جو قيامت پر پورا يقين 

رکھتے ہيں ۔ گويا قيامت پر يقين اعمال خير کو کر ديتا اور آخرت سے بےفکری انسان کو 
  ی ہے۔بےعمل بلکہ بد عمل بنا ديت

 
َّھُْم ِالَْيِه ٰرِجُعْوَن    ْم َوَان ِ ٰلُقْوا َرّهبِ َّھُْم مُّ يَْن يَُظنُّْوَن َان ِ   ۧ 46اذلَّ

جو جانتے ہيں کہ بيشک وه اپنے رب سے مالقات کرنے والے اور يقيناً اسی کی طرف لوٹ کر 
  جانے والے ہيں۔

 
ٓ اَ  َِّىتْ اِۗءيَْل اْذُكُرْوا ِنْعَمِىتَ ال ٓ ِاْرسَ لُْتُمكْ عََيل الْٰعلَِمْنيَ   يٰبَِىنْ ْ فَضَّ   47نَْعْمُت عَلَْيُمكْ َوَاّىنِ

اے اوالد يعقوب ميری اس نعمت کو ياد کرو جو ميں نے تم پر انعام کی اور ميں نے تمہيں تمام 
  )١جہانوں پر فضيلت دی (

ئے اور يہاں سے دوباره اسرائيل کو وه انعامات ياد کرائے جا رہے ہيں جو ان پر کئے گ ١۔٤٧
ان کو قيامت کے دن سے ڈرايا جا رہا ہے جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا نہ سفارش قبول 
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ہوگی نہ معاوضہ دے کر چھٹکاره ہو سکے گا، اور نہ کوئی مددگار آگے آئے گا۔ ايک انعام يہ 
لمين بيان فرمايا کہ ان کو تمام جہانوں پر فضيلت دی گئی يعنی امت محمديہ سے پہلے افضل العا

ہونے کی يہ فضيلت بنواسرائيل کو حاصل تھی جو انہوں نے معصيت اٰلہی کا ارتکاب کرکے 
گنوالی اور امت محمديہ کو خيرامۃ کے لقب سے نوازا گيا ۔ اس ميں اس امر پر تنبيہ ہے کہ 

انعامات اٰلہی کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہيں ہيں بلکہ يہ ايمان اور عمل کی بنياد پر ملتے 
ہيں اور ايمان وعمل سے محرومی پر سلب کرلئے جاتے ہيں ، جس طرح امت محمديہ کی 

اکثريت بھی اس وقت اپنی بدعمليوں اور شرک و بدعات کے ارتکاب کی وجہ سے خيرامۃ کے 
  بجائے شرامۃ بنی ہوئی ہے ۔ ھداھا هللا تعالی

س لئے مواخذه ٓاخرت سے يہود کو يہ دھوکا بھی تھا کہ ہم هللا کے محبوب اور چہيتے ہيں۔ ا
محفوظ رہيں گے هللا تعالٰی نے فرما ديا کہ وہاں هللا تعالٰی کے نافرمانوں کو کوئی سہارا نہيں دے 
سکے گا۔ اسی فريب ميں امت محمديہ بھی مبتال ہے اور مسئلہ شفاعت کو (جواہل سنت کے يہاں 

  مسلمہ ہے ) اپنی بدعملی کا جواز بنا رکھا ہے۔
 

 َ َُّقْوا ي َال َوات َال يُْؤَخُذ ِمْهنَا عَْدٌل وَّ َال يُْقَبُل ِمْهنَا َشَفاعٌَة وَّ ا وَّ ً َّْفٍس َشـْيـــــٔ ِزْى نَْفٌس َعْن ن ْوَن   ْوًما الَّ َجتْ   48ُھْم يُْنَرصُ
اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ شفاعت اور نہ سفارش 

  کے عوض ليا جائے گا اور نہ مدد کئے جائيں گے۔قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اس 
 

َتْحُيْوَن  ْوَن َابْنَاَۗءُمكْ َويَسـْ ُ َء الَْعَذاِب يَُذّحبِ ْن ٰاِل ِفْرَعْوَن يَُسْوُمْونَُمكْ ُسْوۗ ُِّمكْ َعِظْميٌ    َوِاْذ َجنَّْيٰنُمكْ ّمِ ب ْن رَّ   49ِنَساَۗءُمكْ    ۭ   َوِىفْ ٰذِلُمكْ بََالٌۗء ّمِ
) سے نجات دی جو تمہيں بدترين عذاب ديتے تھے جو ١م نے تمہيں فرعونيوں (اور جب ہ

تھے اور تمہاری لڑکيوں کو چھوڑ ديتے تھے، اس نجات دينے  تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے
  ميں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔

روکار آل فرعون سے مراد صرف فرعون اور اس کے اہل خانہ ہی نہيں بلکہ فرعون کے تمام پي
) ہے (ہم نے ال فرعون کو غرق کر ديا) 54۔ االنفال:8ہيں۔ جيسا کہ آگے ( َواَْغَرْقنَآ ٰاَل فِْرَعْوَن) 

يہ غرق ہونے والے فرعون کے گھر کے ہی نہيں تھے اس کے فوجی اور ديگر پيروکار بھی 
  تھے۔ اس کی مزيد تفصيل االحزاب ميں انشاء هللا آئے گی۔

 
ْيٰنُمكْ َوَاْغَرْقنَآ ٰاَل ِفْرَعْوَن َوَانُْمتْ تَْنُظُرْوَن   َوِاْذ فََرْقنَا بِ    50ُمكُ الَْبْحَر فََاْجنَ

) دريا چير (پھاڑ) ديا اور تمہيں اس سے پار کر ديا اور ١اور جب ہم نے تمہارے لئے (
  فرعونيوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس ميں ڈبو ديا۔

سے راستہ بنا دينا ايک معجزه تھا جس کی تفصيل سورة  سمندر کا يہ پھاڑنا اور اس ميں ١۔٥٠
شعراء ميں بيان کی گئی ہے۔ يہ سمندر کا مدوجزر نہيں تھا جيسا کہ سر سيد احمد خان اور ديگر 

  منکرين معجزات کا خيال ہے۔
 

ْذُمتُ الِْعْجَل ِمْنۢ بَْعِدٖه  َ   51َوَانُْمتْ ٰظِلُمْوَن   َوِاْذ ٰوعَْداَن ُمْوٰىسٓ َاْربَِعْنيَ لَْيةَلً ُمثَّ اختَّ
اور ہم نے (حضرت) موسٰی عليہ السالم سے چاليس راتوں کا وعده کيا، پھر تم نے اس کے بعد 

  )١بچھڑا پوجنا شروع کر ديا اور ظالم بن گئے۔ (
يہ گؤ سالہ پرستی کا واقعہ اس وقت ہوا جب فرعونيوں سے نجات پانے کے بعد بنو ١۔٥١

پہنچے۔ وہاں هللا تعاٰلی نے حضرت موسٰی عليہ السالم کو تورات دينے  اسرائيل جزيره نماء سينا
کے لئے چاليس راتوں کے لئے کوه طور پر باليا، حضرت موسٰی عليہ السالم کے جانے کے 

بعد بنی اسرائيل نے سامری کے پيچھے لگ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ انسان کتنا 
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کی بڑی بڑی نشانياں ديکھنے کے باوجود اور نبيوں ظاہر پرست ہے کہ هللا تعاٰلی کی قدرت 
(حضرت ہارون و موسٰی عليہ السالم) کی موجودگی کے باوجود بچھڑے کو اپنا معبود سمجھ 

ليا۔ٓاج کا مسلمان بھی شرکيہ عقائد واعمال ميں بری طرح مبتال ہے ليکن وه سمجھتا ہے کہ 
نے شرک کو پتھر کی مورتيوں مسلمان مشرک کس طرح ہوسکتا ہے ؟ ان مشرک مسلمانوں 

کے بچاريوں کے لئے خاص کرديا ہے کہ صرف وہی مشرک ہيں ۔ جب کہ يہ نام نہاد مسلمان 
بھی قبروں پر قبوں کے ساتھ وہی کچھ کرتے جو پتھر کے پچاری اپنی مورتيوں کے ساتھ 

  کرتے ہيں۔ اعاذناهللا منہ
 

ْنۢ بَْعِد ٰذكِلَ لَعَ  َُّمكْ تَْشُكُرْوَن  ُمثَّ َعَفْواَن َعْنُمكْ ّمِ   52ل
  ليکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہيں معاف کرديا، تاکہ تم شکر کرو۔

 
  53َوِاْذ ٰاتَيْنَا ُمْوَىس اْلِكٰتَب َوالُْفْرقَاَن لََعلَُّمكْ َهتْتَُدْوَن  

اور ہم نے (حضرت) موسٰی (عليہ السالم) کو تمہاری ہدايت کے لئے کتاب اور معجزے عطا 
  )١مائے (فر
يہ بھی بحره قلزم پار کرنے کے بعد کا واقعہ ہے (ابن کثير) ممکن ہے کتاب يعنی تورات  ١۔٥٣

کو فرقان سے بھی تعبير کيا گيا ہو کيونکہ ہر آسمانی کتاب حق و باطل کو واضح کرنے والی 
کردار ہوتی ہے يا معجزات کو فرقان کہا گيا ہے کہ معجزات بھی حق و باطل کی پہچان ميں اہم 

  ادا کرتے ہيں۔
 

اِذُمكُ الِْعْجَل فَُتْوبُْوٓا ِاٰىل اَبرِ  َ ُمكْ   ۭ   فَتَاَب عَلَْيُمكْ  َوِاْذ قَاَل ُمْوٰىس ِلَقْوِمٖه يَٰقْوِم ِانَُّمكْ َظلَْمُمتْ َانُْفَسُمكْ اِبّختِ
ِٕ
َُّمكْ ِعْنَد اَبِرى ُمكْ فَاْقُتلُْوٓا َانُْفَسُمكْ   ۭ  ٰذِلُمكْ َخْريٌ ل

ِٕ
َّھٗ  ۭى    ِان

ِحْميُ   اُب الرَّ   54ُھَو التَّوَّ
جب حضرت موسٰی عليہ السالم نے اپنی قوم سے کہا کہ اے ميری قوم بچھڑے کو معبود بنا کر 
تم نے اپنی جانوں پر ظلم کيا ہے۔ اب تم اپنے پيدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ 

کے نزديک اسی ميں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ  کو آپس ميں قتل کرو، تمہاری بہتری هللا تعاٰلی
  )١قبول کی، وه توبہ قبول کرنے واال اور رحم و کرم کرنے واال ہے۔ (

جب حضرت موسٰی عليہ السالم نے شرک پر متنبہ فرمايا تو پھر انہيں توبہ کا احساس ہوا  ١۔٥٤
ا اَْنفَُسُكْم)  ) (اپنے آپ کو آپس ميں قتل کرو) 54البقرة:۔ 2توبہ کا طريقہ قتل تجويز کيا گيا (فَاْقتُلُْوٓ

کی تفسيريں کی گئی ہيں ايک يہ کہ سب کو دو صفوں ميں کر ديا گيا اور انہوں نے ايک 
دوسرے کو قتل کيا دوسری يہ کہ ارتکاب شرک کرنے والوں کو کھڑا کر ديا گيا جو اس سے 

ے قتل کيا۔ مقتولين کی تعداد محفوظ رہے تھے انہيں قتل کرنے کا حکم ديا گيا۔ چنانچہ انہوں ن
  ستر ہزار بيان کی گئی ہے (ابن کثير و فتح القدير)

 
ِعَقُة َوَانُْمتْ تَْنُظُرْونَ  َرًة فََاَخَذْتُمكُ الّصٰ َ هَجْ ُّْؤِمَن كَلَ َحّىتٰ نََرى اهلّلٰ   55  َوِاْذ قُلُْمتْ يُٰمْوٰىس لَْن ن

ہ السالم سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے اور (تم اسے بھی ياد کرو) تم نے (حضرت) موسٰی علي
رب کو سامنے ديکھ نہ ليں گے ہرگز ايمان نہ الئيں گے (جس گستاخی پر سزا ميں) تم پر 

  گری۔ ) ديکھتے ہوئے بجلی١تمہارے (
) آدميوں کو کوه طور پر تورات لينے کے لئے ساتھ ٧٠حضرت موسٰی عليہ السالم ستر ( ١۔٥٥

السالم واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا جب تک ہم هللا تعاٰلی  لے گئے۔ جب حضرت موسٰی عليہ
کو اپنے سامنے نہ ديکھ ليں ہم تيری بات پر يقين کرنے کے لئے تيار نہيں ہيں۔ جس پر بطور 

عتاب ان پر بجلی گری اور مر گئے۔ حضرت موسٰی عليہ السالم سخت پريشان ہوئے اور ان کی 
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نے انہيں دوباره زنده کر ديا۔ ديکھتے ہوئے بجلی گرنے کا  زندگی کی دعا کی جس پر هللا تعاٰلی
مطلب يہ ہے کہ ابتداء ميں جن پر بجلی گری آخر والے اسے ديکھ رہے تھے حٰتی کہ سب موت 

  کی آغوش ميں چلے گئے۔
 

َُّمكْ تَْشُكُرْوَن    ْنۢ بَْعِد َمْوِتُمكْ لََعل   56ُمثَّ بََعثْٰنُمكْ ِمّ
  کر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہيں زنده کر دياليکن پھر اس لئے کہ تم ش

 
ٰبِت َما َرَزْقٰنُمكْ  لْٰوى   ۭ   ُلكُْوا ِمْن َطّيِ َّلْنَا عَلَْيُمكُ الَْغَماَم َوَاْنَزلْنَا عَلَْيُمكُ الَْمنَّ َوالسَّ   57    ۭ   َوَما َظلَُمْواَن َوٰلِكْن َاكنُْوٓا َانُْفَسھُْم يَْظِلُمْوَن  َوَظل

) (اور کہہ ديا) کہ ہماری دی ہوئی ١اور ہم نے تم پر بادل کا سايہ کيا اور تم پر من و سلوا اتارا (
 پاکيزه چيزيں کھاؤ ' اور انہوں نے ہم پر ظلم نہيں کيا، البتہ وه خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے

  تھے۔
واقعہ ہے۔ جب انہوں اکثر مفسرين کے نزديک يہ مصر اور شام کے درميان ميدان تيہ کا  ١۔٥٧

نے حکم اٰلہی عمالقہ کی بستی ميں داخل ہونے سے انکار کر ديا اور بطور سزا بنو اسرائيل 
چاليس سال تک تيہ کے ميدان ميں پڑے رہے۔ بعض کے نزديک يہ تخصيص صحيح نہيں۔ يہ 
 صحرائے سينا ميں اترنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ درپيش آيا تو

  اسی وقت يہ انتظام کيا گيا۔
بعض کے نزديک اوس جو درخت اور پتھر پر گرتی شہد کی طرح ميٹھی ہوتی اور ١۔٥٨ 

خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی۔ بعض کے نزديک شہد يا ميٹھا پانی ہے۔ بخاری و مسلم 
ل وغيره ميں حديث ہے کھمبی َمن کی اس قسم سے ہے جو حضرت موسٰی عليہ السالم پر ناز

ہوئی، اس کا مطلب يہ ہے جس طرح بنی اسرائيل کو وه کھانا بالدقت پہنچ جاتا تھا اسی طرح 
کھمبی بغير کسی کے بوئے کے پيدا ہو جاتی ہے۔ سلوا بٹير يا چڑيا کی طرح کا ايک پرنده تھا 

  جسے ذبح کر کے کھا ليتے تھے۔ (فتح القدير)
 

َّْغِفْر لَُمكْ َخٰطٰيُمكْ    ۭ َوِاْذ قُلْنَا اْدُخلُْوا ٰھِذِه الَْقْريَةَ  ٌة ن قُْولُْوا ِحطَّ اْدُخلُوا الَْباَب ُجسًَّدا وَّ ِنْنيَ  فَُلكُْوا ِمْهنَا َحْيُث ِشئُْمتْ َرغًَدا وَّ   58  َوَسَزنِيُْد الُْمْحسـِ
سے چاہو با فراغت ) جاؤ اور جو کچھ جہاں کہيں ١اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی ميں (

) ہم تمہاری ٣) اور زبان سے کہو (٢دروازے ميں سجدے کرتے ہوئے گزرو ( کھاؤ پيو اور
  ديں گے اور نيکی کرنے والوں کو اور زياده ديں گے۔خطائيں معاف کر

  اس بستی سے مراد جمہور مفسرين کے نزديک بيت المقدس ہے۔ ١ف
سجده سے بعض حضرات نے يہ مطلب ليا ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہو اور بعض نے  ٢ف

سجده شکر ہی مراد ليا ہے۔ مطلب يہ ہے کہ بارگاه اٰلہی ميں عجز اور انکسار کا اظہار اور 
  اعتراف شکر کرتے ہوئے داخل ہو۔

  ِحطَّةٌ اس کے معنی ہيں ہمارے گناه معاف فرما دے۔٣ف
 

 ِ ْى ِقْيَل لَھُْم فََاْنَزلْنَا عََيل اذلَّ ِ يَْن َظلَُمْوا قَْوًال غَْريَ اذلَّ ِ َل اذلَّ َماِۗء ِبَما َاكنُْوا يَْفُسُقْوَن   فََبدَّ َن السَّ   ۧ 59ْيَن َظلَُمْوا ِرْجًزا ّمِ
) بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں ١پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی (
  کيا۔ ) نازل٢پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب (

ی ہے جو صحيح بخاری اور صحيح مسلم وغيره ميں اس کی وضاحت ايک حديث ميں آت ١۔٥٩
ہے نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ان کو حکم ديا گيا کہ سجده کئے ہوئے داخل ہوں، ليکن 

وه سروں کو زمين ميں گھسيٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حکم بجا النے کی بجائے ان سے ان کی 
ی اور احکام الہی سے تمسخر اور مذاق جس سرتابی و سرکشی کا جو ان کے اندر پيدا ہو گئی تھ
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کا ارتکاب انہوں نے کيا اندازه کيا جا سکتا ہے۔ واقع يہ ہے جب کوئی قوم کردار کے لحاظ سے 
  زوال پذير ہو جائے تو اس کا معاملہ پھر احکام اٰلہی کے ساتھ اسے طرح کا ہو جاتا ہے

سخت پاال، طاعون۔ اس کی آخری يہ آسمانی عذاب کيا تھا؟ بعض نے کہا غضب اٰلہی،  ٢۔٥٩ 
معنی کی تائيد حديث سے ہوتی ہے۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا يہ طاعون اسی رجز اور 
عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی ميں کسی جگہ 

ابت تمہيں معلوم ہو يہ طاعون پھيل جائے تو وہاں سے مت نکلو اور اگر کسی اور عالقے کی ب
  کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔

 
َة َعيْ  َِّعَصاَك الَْحَجَر    ۭ  فَانَْفَجَرْت ِمنُْه اثْنَتَا َعْرشَ بُْوا مِ َوِاِذ اْستَْسٰقى ُمْوٰىس ِلَقْوِمٖه فَُقلْنَا اْرضِْب ب بَھُْم   ۭ   ُلكُْوا َواْرشَ ْرشَ ْزِق نًا    ۭ  قَْد عَِملَ ُلكُّ ُااَنٍس مَّ ْن ّرِ

ِ َوَال تَْعثَْوا ِىف اْالَْرِض ُمْفِسِديَْن     60اهلّلٰ
جب موسٰی عليہ السالم نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی الٹھی پتھر پر مارو، 

ہم نے کہہ  ) ہر گروه نے اپنا چشمہ پہچان ليا، (اور١جس سے باره چشمے پھوٹ نکلے اور (
  ی کا رزق کھاؤ پيو اور زمين ميں فساد نہ کرتے پھرو۔ديا کہ) هللا تعالٰ 

) يہ واقعہ بعض کے نزديک تيہ کا اور بعض کے نزديک صحرائے سينا کا ہے وہاں پانی کی ١(
طلب ہوئی تو هللا تعاٰلی نے حضرت موسٰی عليہ السالم سے کہا اپنی الٹھی پتھر پر مار۔ چنانچہ 

ی باره تھے۔ ہر قبيلہ اپنے اپنے چشمے سے پتھر سے باره چشمے جاری ہوگئے قبيلے بھ
سيراب ہوتا۔ يہ بھی ايک معجزه تھا جو حضرت موسٰی عليہ السالم کے ذريعے هللا تعاٰلی نے 

  ظاہر فرمايا۔
 

ا تُْنِۢبُت اْالَ  ِرْج لَنَا ِممَّ ََّك ُخيْ اِحٍد فَاْدُع لَنَا َرب َّْصِربَ عَٰيل َطَعاٍم وَّ َا َوفُْوِمهَا َوعََدِسهَا َوبََصِلهَا   ۭ   قَاَل َاتَْستَْبِدلُْوَن َوِاْذ قُلُْمتْ يُٰمْوٰىس لَْن ن
ِٕ
َّاۗ ْرُض ِمْنۢ بَْقِلهَا َوِقث

بَْت عَلَهيِْ  ا َسَالُْمتْ     ۭ   َوُرضِ ا فَِانَّ لَُمكْ مَّ ْى ُھَو َخْريٌ   ۭ  ِاْھِبُطْوا ِمْرصً ِ ْى ُھَو َاْدٰىن اِبذلَّ ِ ُ َوالْمَ اذلَّ ةلَّ َّھُْم ُم اذّلِ ن ِ    ۭ   ٰذكِلَ اِبَ َن اهلّلٰ ْسَكنَُة     ۤ   َواَبُۗءْو ِبَغَضٍب ّمِ
 َ َاكنُْوا ي َ ِبَغْريِ الَْحّقِ   ۭ  ٰذكِلَ ِبَما َعَصْوا وَّ ِبّنيٖ َـّ ِ َويَْقُتلُْوَن الن يِٰت اهلّلٰ   ۧ 61ْعتَُدْوَن   َاكنُْوا يَْكُفُرْوَن اِبٰ

ک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اور جب تم نے کہا اے موٰسی! ہم سے اي
اس لئے اپنے رب سے دعا کيجئے کہ ہميں زمين کی پيداوار ساگ، ککڑی، گہيوں مسور اور 
پياز دے آپ نے فرمايا بہتر چيز کے بدلے ادنٰی چيز کيوں طلب کرتے ہو! اچھا شہر ميں جاؤ 

ذلت اور مسکينی ڈال دی گئی اور هللا )۔ ان پر ١وہاں تمہاری چاہت کی يہ سب چيزيں مليں گی (
) يہ اسلئے کہ وه هللا تعاٰلی کی آيتوں کے ساتھ کفر کرتے نبيوں کو ٢کا غضب لے کر وه لوٹے (

  )۔٤( ) تھے، ان کی نافرمانياں اور زيادتيوں کا نتيجہ ہے٣ناحق تنگ کرتے (
کوئی ايک شہر ہے۔ يہ قصہ اسی ميدان تيہ کا ہے۔ مصر سے مراد يہاں مصر نہيں بلکہ  ١۔٦١

مطلب يہ ہے کہ يہاں سے کسی بھی شہر ميں چلے جاؤ اور وہاں کھيتی باڑی کرو اپنی پسند کی 
سبزياں، داليں اگاؤ اور کھاؤ انکا يہ مطالبہ چونکہ کفران نعمت تھا۔ ان سے کہا گيا تمہارے لئے 

  وہاں پر مطلوبہ چيزيں ہيں۔
فصيل گزری؟ اور کہاں وه ذلت و مسکنت جو بعد کہاں وه انعامات و احسانات، جس کی ت ٢۔٦١ 

ميں ان پر مسلط کر دی گئی اور وه غضب اٰلہی کے مصداق بن گئے، غضب بھی رحمت کی 
طرح هللا کی صفت ہے جس کی تاويل اراده عقوبيت يا نفِس عقوبيت سے کرنا صحيح نہيں۔ هللا 

  تعاٰلی ان پر غضب ناک ہوا۔
جہ بيان کی جا رہی ہے۔ گويا هللا تعاٰلی کی آيتوں کا انکار يہ ذلت اور غضب اٰلہی کی و٣۔٦١ 

اور هللا کی طرف بالنے والے انبياء عليہ السالم اور ان کی تذليل واہانت، يہ غضب اٰلہی کا باعث 
ہے۔ کل يہودی اس کا ارتکاب کرکے مغضوب اور ذليل و رسوا ہوئے تو آج اس کا ارتکاب 

  ہو سکتے ہيں۔ وه کوئی بھی ہوں کہيں بھی ہوں؟ کرنے والے کس طرح معزز اور سرخرو
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يہ ذلت و مسکنت کی دوسری وجہ ہے۔ َعَصْو (نافرمانی کی) کا مطلب جن کاموں سے  ٤۔٦١ 
انہيں روکا گيا تھا ان کا ارتکاب کيا۔ اطاعت اور فرمانبرداری يہ ہے جسطرح حکم ديا گيا ہو۔ 

  هللا کو سخت ناپسند ہے۔اپنی طرف سے کمی بيشی يہ زيادتی (اعتداء) ہے جو 
 

ِخِر  ِ َوالَْيْوِم اْالٰ ْنيَ َمْن ٰاَمَن اِبهلّلٰ
ِٕ
ِبـ يَْن َھاُدْوا َوالنَّٰرصٰى َوالّصٰ ِ يَْن ٰاَمنُْوا َواذلَّ ِ ْم َوَال ُھْم ِانَّ اذلَّ ْم    ګ    َوَال َخْوٌف عَلَْهيِ ِ َوَمعَِل َصاِلًحا فَلَھُْم َاْجُرُھْم ِعْنَد َرّهبِ

َزنُوْ    62َن  َحيْ
) ہوں جو کوئی بھی هللا تعاٰلی پر ٣) ہوں يا صابی (٢) نصاری (١ہم مسلمان ہوں، يہودی ہوں (

اور قيامت کے دن پر ايمان الئے اور نيک عمل کرے ان کے اجر ان کے پاس ہيں اور ان پر نہ 
  )٤۔ (تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی

نی توبہ ) سے بنا ہے گويا ان کا يہ نام اصل يھود ھوادة (بمعنی محبت ) سے يا تھود (بمع ١۔٦٢
ميں توبہ کرنے يا ايک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے پڑا۔ تاہم موسی عليہ 

  السالم کے ماننے والوں کو يہود کہاجاتا ہے
نصاری ۔ نصران کی جمع ہے جيسے سکاری سکران کی جمع ہے اس کاماده نصرت ہے  ٢۔٦٢

دد کرنے کی وجہ سے ان کا يہ نام پڑا ، ان کو انصار بھی کہا جاتا ٓاپس ميں ايک دوسرے کی م
(ِ ۔ 61ہے جيساکہ انہوں نے حضرت عيسی عليہ السالم کو کہا تھا آيت ( نَْحُن اَْنَصاُر ّهللاٰ

) حضرت عيسی عليہ السالم کے پيروکاروں کا نصاری کہا جاتا ہے جن کو عيسائی 14الصف:
  بھی کہتے ہيں۔

ابی کی جمع ہے۔ يہ لوگ وه ہيں جو يقينا ابتداء کسی دين حق کے پيرو رہے صابئين ۔ ص ٣۔٦٢
ہوں گے ( اسی لئے قرآن ميں يہوديت وعيسائيت کے ساتھ ان کا ذکر کيا گيا ہے) ليکن بعد ميں 
ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستاره پرستی ٓاگئی يا يہ کسی بھی دين کے پيرو نہ رہے ۔ اسی 

  صابی کہاجانے لگا۔ لئے المذہب لوگوں کو
بعض مفسرين کو اس آيت کے مفہوم سمجھنے ميں غلطی لگی يعنی رسالت محمديہ پر  ٤۔٦٢

النا ضروری نہيں ہے، بلکہ جو بھی جس دن کو مانتا ہے اور اس کے مطابق ايمان رکھتا ہے 
اور اچھے عمل کرتا ہے اس کی نجات ہو جائے گی۔ يہ فلسفہ سخت گناه ہے آيت کی صحيح 

ير يہ ہے۔ جب هللا تعاٰلی نے سابقہ آيات ميں يہود کی بدعمليوں اور سرکشيوں اور اس کی بنا تفس
پر ان کے مستحق عذاب ہونے کا تذکره فرمايا تو ذہن ميں اشکال پيدا ہو سکتا تھا کہ ان يہود ميں 
 جو لوگ صحيح کتاب اٰلہی کے پيروکار اور اپنے پيغمبر کی ہدايت کے مطابق زندگی گزارنے

والے تھے ان کے ساتھ هللا تعاٰلی نے کيا معاملہ فرمايا يا کيا معاملہ فرمائے گا؟ هللا تعاٰلی نے اس 
کی وضاحت فرما دی صرف يہودی نہيں نصاری اور صابی بھی اپنے اپنے وقت ميں جنہوں 

نے هللا پر اور يوم آخرت پر ايمان رکھا اور عمل صالح کرتے رہے وه سب نجات آخروی سے 
ار ہونگے اور اسی طرح رسالت محمديہ پر ايمان النے والے مسلمان بھی اگر صحيح ہمکن

طريقے سے ايمان با واليوم اآلخر اور عمل صالح کا اہتمام کريں تو يہ بھی يقينا آخرت کی 
ابدی نعمتوں کے مستحق قرار پائيں گے۔ نجات اخروی ميں کسی کے ساتھ امتياز نہيں کيا جائے 

فيصلہ ہوگا۔ چاہے مسلمان ہوں يا رسول آخر الزمان صلی هللا عليہ وسلم سے  گا وہاں بےالگ
پہلے گزر جانے والے يہودی، عيسائی اور صابی وغيره۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے کہا قسم 

ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ميں ميری جان ہے ميری اس امت ميں جو شخص بھی ميری بات 
ی، پھر وه مجھ پر ايمان نہ الئے تو وه جہنم ميں جائے گا، جہاں سن لے، وه يہودی ہو يا عيسائ

ديگر آيات قرآنی کو نظر انداز کرنے کا نتيجہ ہے، وہاں احاديث کے بغير قرآن کو سمجھنے کی 
مذموم سعی کا بھی اس ميں بہت عمل دخل ہے۔ اس لئے يہ کہنا بلکل صحيح ہے کہ احاديث 

  جا سکتا ۔صحيحہ کے بغير قرآن کو نہيں سمجھا 
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اْذُكُرْوا َما فِ  ٍة وَّ ْوَر   ۭ  ُخُذْوا َمآ ٰاتَيْٰنُمكْ ِبُقوَّ َُّمكْ تَتَُّقْوَن  َوِاْذ َاَخْذاَن ِمْيثَاقَُمكْ َوَرفَْعنَا فَْوقَُمكُ الطُّ   63ْيِه لََعل

 ) (اور کہا) جو ہم نے تمہيں١جب ہم نے تم سے وعده ليا اور تم پر طور پہاڑ ال کھڑا کر ديا (
  ديا اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس ميں ہے اسے ياد کرو تاکہ تم بچ سکو۔

جب تورات کے احکام کے متعلق يہود نے ازراه شرارت کہا ہم سے تو احکام پر عمل نہيں ١۔٦٣
ہو سکے گا تو هللا تعاٰلی نے طور پہاڑ کو سائبان کی طرح ان کے اوپر کر ديا جس سے ڈر کر 

  رنے کا وعده کيا۔انہوں نے عمل ک
 

َن الْٰخِرسِيْنَ  ُتٗه لَُكنُْمتْ ّمِ ِ عَلَْيُمكْ َوَرْمحَ ْنۢ بَْعِد ٰذكِلَ    ۚ  فَلَْوَال فَْضُل اهلّلٰ َّْيُمتْ ِمّ   64  ُمثَّ تََول
ليکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر هللا تعاٰلی کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی 

  جاتے۔ تو تم نقصان والے ہو
 

ْنيَ 
ِٕ
بِْت فَُقلْنَا لَھُْم ُكْونُْوا ِقَرَدًة ٰخِسـ ْيَن اْعتََدْوا ِمنُْمكْ ِىف السَّ ِ   65َۚولََقْد عَِلْمُمتُ اذلَّ

) ميں سے ہفتہ کے بارے ميں حد سے بڑھ ١اور يقيناً تمہيں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم (
  جاؤ۔ گئے اور ہم نے بھی کہہ ديا کہ تم ذليل بندر بن

سبت (ہفتہ) کے دن يہوديوں کو مچھلی کا شکار بلکہ کوئی بھی دنياوی کام کرنے سے منع ١۔٦٥
کيا گيا تھا ليکن انہوں نے ايک حيلہ اختيار کر کے حکم اٰلہی سے تجاوز کيا۔ ہفتے کے دن 

(بطور امتحان) مچھلياں زياده آتيں انہوں نے گڑھے کھود لئے، تاکہ مچھلياں اس ميں پھنسی 
  ہيں اور پھر اتوار کے دن ان کو پکڑ ليتے۔ر
 

ِّلُْمتَِّقْنيَ   َِّما بَْنيَ يََدْهيَا َوَما َخلَْفهَا َوَمْوِعَظًة ل   66فََجـَعلْٰنھَا نََاكًال ل
اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لئے عبرت کا سبب بنا ديا اور پرہيزگاروں کے لئے وعظ و 

  نصيحت کا۔
 

ِ َوِاْذ قَاَل ُمْوٰىس ِلَقوْ  ْوا بََقَرًة     ۭ  قَالُْوٓا َاتَتَِّخُذاَن ُھُزًوا    ۭ  قَاَل َاُعْوُذ اِبهلّلٰ ُمُرُمكْ َاْن تَْذَحبُ َ اَيْ   67 َاْن اَُكْوَن ِمَن الْٰجِهِلْنيَ   ِمٖهٓ ِانَّ اهلّلٰ
اور (حضرت) موسٰی عليہ السالم نے جب اپنی قوم سے کہا کہ هللا تعاٰلی تمہيں ايک گائے ذبح 

) تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کيوں کرتے ہيں؟ آپ نے جواب ديا ميں ١رنے کا حکم ديتا ہے (ک
  ہوں۔ ايسا جاہل ہونے سے هللا تعاٰلی کی پناه پکڑتا

بنی اسرائيل ميں ايک ال ولد مالدار آدمی تھا جسکا وارث صرف ايک بھتيجا تھا ايک رات  ١۔٦٧
کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی، صبح قاتل  اس بھتيجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے الش

کی تالش ميں ايک دوسرے کو قاتل ٹھہرانے لگے باآلخر بات موسٰی عليہ تک پہنچی تو انہيں 
ايک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا گائے کا ٹکڑا مقتول کو مارا گيا جس سے وه زنده ہو گيا اور 

  قاتل کی نشان دہی کر کے مر گيا (فتح القدير)
 
 ُ َال ِبْكٌر  قَال َا بََقَرٌة الَّ فَاِرٌض وَّ َّٗه يَُقْوُل ِاهنَّ َّنَا َما ِىهَ    ۭ   قَاَل ِان ْ ل ََّك يَُبّنيِ   68  َعَواٌن بَْنيَ ٰذكِلَ    ۭ  فَافَْعلُْوا َما تُـْؤَمُرْوَن    ۭوا اْدُع لَنَا َرب

ا حليہ بيان کر دے، آپ نے انہوں نے کہا اے موسٰی دعا کيجئے کہ هللا تعاٰلی ہمارے لئے اس ک
فرمايا سنو وه گائے نہ تو بالکل بڑھيا ہو، نہ بچہ، بلکہ درميانی عمر کی نوجوان ہو، اب جو 

  تمہيں حکم ديا گيا ہے بجا الؤ۔
 

َا بََقَرٌة َصْفَراۗءُ  َّٗه يَُقْوُل ِاهنَّ َّنَا َما لَْوُهنَا    ۭ قَاَل ِان ْ ل ََّك يَُبّنيِ ِظرِْيَن     قَالُوا اْدُع لَنَا َرب َّْوُهنَا تَُرسُّ النّٰ   69فَاِقٌع ل
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وه پھر کہنے لگے کہ دعا کيجئے کہ هللا تعاٰلی بيان کرے کہ اس کا رنگ کيا ہے؟ فرمايا وه کہتا 
  ہے وه گائے زرد رنگ کی ہو، چمکيال اور ديکھنے والوں کو بھال لگنے واال اس کا رنگ ہو۔

 
 ْ ََّك يَُبّنيِ ُ لَُمهَْتُدْوَن   قَالُوا اْدُع لَنَا َرب ٓ ِاْن َشاَۗء اهلّلٰ َبَه عَلَْينَا    ۭ  َوِاانَّ َّنَا َما ِىهَ     ۙ   ِانَّ الَْبَقَر تَشـٰ   70 ل

وه کہنے لگے اپنے رب سے دعا کيجئے کہ ہميں اس کی مزيد حليہ بتالئے، اس قسم کی گائے 
  الے ہو جائيں گے۔تو بہت ہيں پتہ نہيں چلتا، اگر هللا نے چاہا تو ہم ہدايت و

 
َيةَ  ََّمٌة الَّ شـِ َا بََقَرٌة الَّ َذلُْوٌل تُثِْريُ اْالَْرَض َوَال تَْسِقى الَْحْرَث    ۚ ُمَسل َّٗه يَُقْوُل ِاهنَّ ْوَھا َوَما َاكُدْوا يَْفَعلُْوَن   قَاَل ِان  ِفْهيَا    ۭ  قَالُوا الْـــــَٰٔن ِجْئَت اِبلَْحّقِ    ۭ   فََذَحبُ

71 ۧ  
نے فرمايا کہ هللا کا فرمان ہے کہ وه گائے کام کرنے والی زمين ميں ہل جوتنے والی اور  آپ

کھيتوں کو پانی پالنے والی نہيں، وه تندرست اور بےداغ ہو۔ انہوں نے کہا، اب آپ نے حق 
واضح کر ديا گو وه حکم برادری کے قريب نہ تھے، ليکن اسے مانا اور وه گائے ذبح کر دی 

  )۔١(
انہيں حکم تو يہ ديا گيا تھا ايک گائے ذبح کرو۔ وه کوئی سی بھی ايک گائے ذبح کر ديتے  ١۔٧١

تو حکم اٰلہی پر عمل ہو جاتا ليکن انہوں نے حکم اٰلہی پر سيدھے طريقے سے عمل کرنے کی 
بجائے ميخ نکالنا شروع کر دی اور طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر ديئے، جس پر هللا 

  پر سختی کرتا چال گيا۔ اس لئے دين ميں سختی کرنے سے منع کيا گيا ہے ۔تعاٰلی بھی ان 
 

ا ُكْنُمتْ تَْكُتُمْوَن   ُ ُمْخِرٌج مَّ َرْءُمتْ ِفْهيَا     ۭ    َواهلّلٰ   ۚ 72َوِاْذ قَتَلُْمتْ نَْفًسا فَاّدٰ
 جب تم نے ايک شخص کو قتل کر ڈاال، پھر اس ميں اختالف کرنے لگے اور تمہاری پوشيدگی

  )۔١کو هللا تعاٰلی ظاہر کرنے واال تھا (
يہ قتل کا وہی واقعہ ہے جن کی بنا پر بنی اسرائيل کو گائے ذبح کرنے کا حکم ديا گيا تھا  ١۔٧٢

اور اس طرح هللا تعاٰلی نے اس قتل کا راز فاش کر ديا حاالنکہ وه قتل رات کی تاريکی ميں 
بدی تم کتنی بھی چھپ کر کرو هللا کے علم  لوگوں سے چھپ کر کيا گيا تھا مطلب يہ نيکی يا

ميں ہے اور هللا تعاٰلی اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لئے خلوت يا جلوت 
ہر وقت اور ہر جگہ اچھے کام ہی کرو تاکہ وه کسی وقت ظاہر ہو جائيں اور لوگوں کے علم 

وقار ميں اضافہ ہی ہو اور بدی کتنی  ميں بھی آجائيں تو شرمندگی نہ ہو بلکہ اس کے احترام و
بھی چھپ کر کيوں نہ کی جائے اس کے فاش ہونے کا امکان ہے جس سے انسان کی بدنامی 

  اور ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔
 

َُّمكْ  ُ الَْمْوٰىت   ۙ   َويُرِْيُمكْ ٰايٰتِٖه لََعل   73تَْعِقلُْوَن  فَُقلْنَا اْرضِبُْوُه ِبَبْعِضهَا    ۭ  َكٰذكِلَ يُـْحِى اهلّلٰ
ہم نے کہا اس گائے کا ايک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو ( وه جی اٹھے گا) اس طرح هللا 

  )١مردوں کو زنده کر کے تمہيں تمہاری عقلمندی کے لئے اپنی نشانياں دکھاتا ہے، (
وں کو مقتول کے دوباره جی اٹھنے سے ثابت کرتے ہوئے هللا تعاٰلی روز قيامت تمام انسان ١۔٧٣

دوباره زنده کرنے کی قدرت کا اعالن فرما رہا ہے۔ قيامت والے دن دوباره مردوں کو زنده ہونا 
منکرين قيامت کے لئے ہميشہ حيرت کا باعث رہا ہے اس لئے هللا تعاٰلی نے اس مسئلے کو بھی 

الٰی نے قرآن کريم ميں جگہ جگہ مختلف پيرائے ميں بيان فرمايا ہے۔ سورة بقره ميں ہی هللا تع
بَْعِد َمْوتُِكْم لََعلَُّكْم تَْشُكُرْوَن  ۢ◌ اس کی پانچ مثاليں بيان فرمائی ہيں ۔ ايک مثال(ثُمَّ بََعْثٰنُكْم مِّنْ 

ميں گزر چکی ہے ۔ دوسری مثال يہی قصہ ہے ۔ تيسری مثال دوسرے  ۵٦) البقره 64۔بقره:2)
آيت  ٢۵٩) چوتھی آيت نمبر243۔بقره:2ْم )ثُمَّ اَْحيَاھُ  ۣ◌ آيت (ُمْوتُْوا    ٢٤٣پارے کی آيت نمبر
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ُ ِمائَـةَ َعاٍم ثُمَّ بََعثَٗه ) ) اور پانچويں مثال اس کے بعد والی آيت ميں حضرت 259۔بقره:2(فَاََماتَهُ ّهللاٰ
  ابراہيم عليہ السالم کے طيور اربعہ ( چار چڑيوں ) کی ہے۔

  
ْنۢ بَْعِد ٰذكِلَ فَهِـَى  ُر ِمنُْه اْالَْهنُٰر    ۭ   َوِانَّ ِمْهنَ  ُمثَّ قََسْت قُلُْوبُُمكْ ّمِ قَُّق فَيَْخُرُج ِمنُْه َاكلِْحَجاَرِة َاْو َاَشدُّ قَْسَوًة     ۭ  َوِانَّ ِمَن الِْحَجاَرِة لََما يََتَفجَّ ا لََما يَشَّ

 ُ ِ    ۭ   َوَما اهلّلٰ   74ِبَغاِفٍل َمعَّا تَْعَملُْوَن   الَْماُۗء    ۭ  َوِانَّ ِمْهنَا لََما َهيِْبطُ ِمْن َخْشـَيِة اهلّلٰ
) بعض پتھروں ١پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جيسے بلکہ اس بھی زياده سخت ہوگئے (

سے نہريں بہہ نکلتی ہيں، اور بعض پھٹ جاتے ہيں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض هللا 
  ال سے غافل نہ جانو۔ور تم هللا تعاٰلی کو اپنے اعم) ا٢کے ڈر سے گر گر پڑتے ہيں (

يعنی گزشتہ معجزات اور يہ تازه واقعہ کہ مقتول دوباره زنده ہو گيا ديکھ کر بھی تمہارے  ١۔٧٤
دلوں کے اندر توبہ اور استغفار کا جذبہ۔ بلکہ اس کے برعکس تمہارے دل پتھر کی طرح سخت 

ر مکمل تباہی کا بلکہ اس سے بھی زياده سخت ہوگئے اس کے بعد اس کی اصالح کی توقع کم او
انديشہ زياده ہو جاتا ہے اس لئے اہل ايمان کو خاص طور پر تاکيد کی گئی ہے کہ اہل ايمان ان 

لوگوں کی طرح نہ ہو جائيں جن کو ان سے قبل کتاب دی گئی ليکن مدت گزرنے پر ان کے دل 
  سخت ہوگئے۔

ور جو کيفيت ان پر پتھروں کی سنگينی کے باوجود ان سے جو فوائد حاصل ہوتے ہيں ا ٢۔٧٤
گزرتی ہے اس کا بيان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ايک قسم کا ادراک 

ـْبُع  ٰمٰوُت السَّ اور احساس موجود ہے جس طرح کہ هللا تعاٰلی کا فرمان ہے۔ آيت ( تُـَسبُِّح لَهُ السَّ
يُ  ْن َشْيٍء ااِلَّ َسبُِّح بَِحْمِدٖه َوٰلِكْن الَّ تَْفقَھُْوَن تَْسبِْيَحھُْم اِنَّٗه َكاَن َحلِــْيًما َغفُْوًرا َوااْلَْرُض َوَمْن فِْيِھنَّ َواِْن مِّ

  ٤٤) بنی اسرائيل ۔44۔ االسراء:17)
 

ّرِفُْونَٗه  ِ ُمثَّ ُحيَ َم اهلّلٰ ْنھُْم يَْسَمُعْوَن َلكٰ ُّْؤِمنُْوا لَُمكْ َوقَْد َاكَن فَرِيٌْق ّمِ   75ِمْنۢ بَْعِد َما َعَقلُْوُه َوُھْم يَْعلَُمْوَن  َافَتَْطَمُعْوَن َاْن ي
(مسلمانوں) کيا تمہاری خواہش ہے کہ يہ لوگ ايماندار بن جائيں، حاالنکہ ان ميں سے ايسے 

لوگ بھی ہيں جو کالم هللا کو سن کر، عقل و علم والے ہوتے ہوئے، پھر بھی بدل ڈاال کرتے ہيں۔ 
)١(  

يہوديوں کے بارے کہا جا رہا ہے کيا تمہيں ان کے ايمان  اہل ايمان کو خطاب کر کے ١۔٧٥
النے کی اميد ہے حاالنکہ ان کے پچھلے لوگوں ميں ايک فرق ايسا بھی تھا جو کالم اٰلہی جانتے 
بوجھتے تحريف کرتا تھا۔ يہ استفہام انکاری ہے يعنی ايسے لوگوں کے ايمان النے کی قطعا اميد 

لوگ دنيوی مفادات يا حزبی تعصبات کی وجہ سے کالم اٰلہی  نہيں۔ اس کا مطلب يہ ہوا کہ جو
ميں تحريف تک کرنے سے گريز نہيں کرتے وه گمراہی کی ايسی دلدل ميں پھنس جاتے ہيں کہ 
اس سے نکل نہيں پاتے۔ امت محمديہ کے بہت سے علماء و مشائخ بھی بد قسمتی سے قرآن اور 

  اس جرم سے محفوظ رکھے۔حديث ميں تحريف کے مرتکب ہيں۔ هللا تعاٰلی 
 

ثُ  ّدِ ا ٰاَمنَّا       ښ    َوِاَذا َخَال بَْعُضھُْم ِاٰىل بَْعٍض قَالُْوٓا َاُحتَ ْيَن ٰاَمنُْوا قَالُٓوْ ِ ُِّمكْ   ۭ   َافََالتَْعِقلُْوَن  َوِاَذا لَُقوا اذلَّ ْوُمكْ ِبٖه ِعْنَد َرب ُ عَلَْيُمكْ ِلُيَحاۗجُّ  ْونَھُْم ِبَما فَتََح اهلّلٰ
76  

) اور جب آپس ميں ملتے ١جب ايمان والوں سے ملتے ہيں تو اپنی ايمانداری ظاہر کرتے ہيں (
ہيں تو کہتے ہيں کہ مسلمانوں کو کيوں وه باتيں پہنچاتے ہو جو هللا تعاٰلی نے تمہيں سکھائی ہيں، 

  نتے نہيں يہ تو هللا تعاٰلی کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی۔کيا جا
بعض يہوديوں کے منافقانہ کردار کی نقاب کشائی ہو رہی ہے کہ وه مسلمانوں ميں تو يہ  ١۔٧٦

اپنے ايمان کا اظہار کرتے ليکن جب آپس ميں ملتے تو ايک دوسرے کو اس بات پر مالمت 
کرتے کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ايسی باتيں کيوں بتاتے ہو جس سے رسول عربی کی 
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طرح تم خود ہی ايک ايسی حجت ان کے ہاتھ ميں دے رہے ہو جو  صداقت واضح ہوتی ہے۔ اس
  وه تمہارے خالف بارگاه اٰلہی ميں پيش کرينگے۔

 
ْوَن َوَما يُْعِلُنْوَن    َ يَْعَملُ َما يُِرسُّ   77َاَوَال يَْعلَُمْوَن َانَّ اهلّلٰ

  )۔١ہے (کيا يہ نہيں جانتے کہ هللا تعاٰلی ان کی پوشيدگی اور ظاہر داری کو جانتا 
هللا تعاٰلی فرماتا ہے کہ تم بتالؤ کہ هللا کو تو ہر بات کا علم ہے اور سب باتوں کو تمہارے  ١۔٧٧

  بتالئے بغير بھی مسلمانوں پر ظاہر فرما سکتا ہے۔
 

ٓ َاَماِىنَّ َوِاْن ُھْم ِاالَّ يَُظنُّْوَن   يُّْوَن َال يَْعلَُمْوَن اْلِكٰتَب ِاالَّ   78َوِمنْھُْم ُاّمِ
ن ميں سے بعض ان پڑھ ايسے بھی ہيں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہيں ا

  )۔١صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہيں (
يہ ان کے اہل علم کی باتيں تھيں رہے ان کے ان پڑھ لوگ، وه کتاب (تورات) سے  ١۔٧٨

جس ميں انہيں بےخبر ہيں ليکن وه آرزوئيں ضرور رکھتے ہيں اور گمانوں پر ان کا گزاره ہے 
ان کے علماء نے مبتال کيا ہوا ہے مثال ہم تو هللا کے چہتے ہيں۔ ہم جہنم ميں اگر گئے بھی تو 
صرف چند دن کے لئے اور ہميں ہمارے بزرگ بخشوا ليں گے وغيره وغيره۔ جيسے آج کے 
ں جاہل مسلمانوں کو بھی علماء سوء و مشائخ سوء نے ايسے ہی حسين جالوں اور پرفريب وعدو

  پر پھنسا رکھا ہے۔
 

ْوا بِ  ِ ِليَْشَرتُ ْم   ۤ  ُمثَّ يَُقْولُْوَن ٰھَذا ِمْن ِعْنِد اهلّلٰ يِْدْهيِ ْيَن يَْكُتُبْوَن اْلِكٰتَب اِبَ ِ بُ فََويٌْل ِلذّلَّ ا يَْكسـِ مَّ َّھُْم ّمِ ْم َوَويٌْل ل ا َكَتبَْت َايِْدْهيِ مَّ َُّھْم ّمِ ْوَن   ٖه ثَـَمنًا قَِلْيًال     ۭ فََويٌْل ل
79  

"ويل" ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو هللا تعاٰلی کی طرف کی  ـان لوگوں کے لئے 
کہتے ہيں اور اس طرح دنيا کماتے ہيں، ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو 

  )۔١ہالکت اور افسوس ہے (
کی وضاحت ہے کہ اپنے يہ يہود کے علماء کی جسارت اور خوف الہی سے بےنيازی  ٢۔٧٩

ہاتھوں سے مسئلے گھڑتے ہيں اور بہ بانگ دہل يہ باور کراتے ہيں کہ يہ هللا کی کی طرف سے 
ہيں۔ حديث کی رو سے ويل جہنم کی ايک وادی بھی ہے جس کی گہرائی اتنی ہے کہ ايک کافر 

بحوالہ فتح  کو اس کی تہ تک گرنے ميں چاليس سال لگيں گے۔(احمد ،ترمذی ،ابن حبان والحاکم
القدير) بعض علماء نے اس آيت سے قرآن مجيد کی فروخت کو ناجائز قرار ديا ہے ليکن يہ 

استدالل صحيح نہيں ۔ آيت کا مصداق صرف وہی لوگ ہيں جو دنيا کمانے کے لئے کالم اٰلہی 
  ميں تحريف کرتے اور لوگوں کو مذہب کے نام پر دھوکہ ديتے ہيں۔

 
ُ َعهْدَ َوقَالُْوا لَْن تََمسـَّ  ِلَف اهلّلٰ ْ ِ َعهًْدا فَلَْن خيُّ ْذُمتْ ِعْنَد اهلّلٰ َ ْعُدْوَدًة      ۭ  قُْل َاختَّ ًما مَّ ٓ َاايَّ ِ َما َال تَْعلَُمْوَن نَا النَّاُر ِاالَّ   80ٗهٓ َاْم تَُقْولُْوَن عََيل اهلّلٰ

اس هللا کا کوئی يہ لوگ کہتے ہيں ہم تو چند روز جہنم ميں رہيں گے، ان سے کہو کہ تمہارے پ
) اگر ہے تو يقيناً هللا تعاٰلی اپنے وعدے کے خالف نہيں کرے گا بلکہ تم هللا کے ١پروانہ ہے (

  انتے۔) جنہيں تم نہيں ج٢ذمے وه باتيں لگاتے ہو (
يہود کہتے تھے کہ دنيا کی کل عمر سات ہزار سال ہے اور ہزار سال کے بدلے ايک دن ١۔٨٠

سے صرف سات دن جہنم ميں رہيں گے۔ کچھ کہتے تھے کہ ہم  جہنم ميں رہيں گے اس حساب
نے چاليس دن بچھڑے کی عبادت کی تھی، چاليس دن جہنم ميں رہيں گے۔ هللا تعاٰلی نے فرمايا 

  کہ تم نے هللا سے عہد ليا ہے۔ هللا تعاٰلی کيساتھ اس طرح کا کوئی عہد نہيں ہے۔
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ے بھی تو صرف چند دن ہی کے لئے جائيں يعنی تمہارا يہ دعوٰی ہے ہم اگر جہنم گئ ٢۔٨٠ 
گے، تمہاری اپنی طرف سے ہے اور اس طرح تم هللا کے ذمے ايسی باتيں لگاتے ہو، جن کا 
تمہيں خود بھی علم نہيں ہے۔ آگے هللا تعاٰلی اپنا وه اصول بيان فرما رہا ہے۔ جس کی رو سے 

  ی کی جزا دے گا۔قيامت والے دن هللا تعاٰلی نيک و بد کو ان کی نيکی اور بد
 

وْ  ُب النَّاِر   ۚ   ُھْم ِفْهيَا ٰخدِلُ َِٕك اَْحصٰ
ُتٗه فَُاولٰۗى َاَحاَطْت ِبٖه َخِطْيۗــــــَٔ ئًَة وَّ ِّ   81َن  بَٰىل َمْن َكَسَب َسي

يقيناً جس نے برے کام کئے اور اس کی نافرمانيوں نے اسے گھير ليا اور وه ہميشہ کے لئے 
  جہنمی ہے۔

 
ْيَن  ِ ْوَن  َواذلَّ ُب الَْجنَِّة    ۚ   ُھْم ِفْهيَا ٰخدِلُ َِٕك َاْحصٰ

ِلٰحِت ُاوٰلۗى لُوا الّصٰ   ۧ 82ٰاَمنُْوا َوَمعِ
  )۔١اور جو لوگ ايمان الئيں اور نيک کام کريں وه جنتی ہيں جو جنت ميں ہميشہ رہيں گے (

رہا ہے، جس يہ يہود کے دعوے کی ترديد کرتے ہوئے جنت يا جہنم کا اصول بيان کيا جا  ١۔٨٢
کے نامہء اعمال ميں برائياں ہی برائياں ہونگی، يعنی کفر اور شرک، اور جو مومن گنہگار 

ہونگے ان کا معاملہ هللا کے سپرد ہوگا وه چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناه معاف 
فرما کر بطور سزا کچھ عرصہ جہنم ميں رکھنے کے بعد يا نبی کی شفاعت سے ان کو جنت 

  يں داخل فرما دے گا جيسا کہ يہ باتيں صحيح احاديث سے ثابت ہيں اور اہل سنت کا عقيده ہے۔م
 

ِذي الْقُ  ْيِن ِاْحَسااًن وَّ َ َۣواِبلَْوادِلَ اِۗءيَْل َال تَْعُبُدْوَن ِاالَّ اهلّلٰ ٓ ِاْرسَ ٰلوَة َوٰاتُوا ْرٰىب َوالَْيٰتٰمى َوالَْمٰسِكْنيِ َوقُْولُوْ َوِاْذ َاَخْذاَن ِمْيثَاَق بَِىنْ َاِقْيُموا الصَّ ا ِللنَّاِس ُحْسـنًا وَّ
ْعرُِضْوَن  نُْمكْ َوَانُْمتْ مُّ َّْيُمتْ ِاالَّ قَِلْيًال ِمّ ٰكوَة  ُۭمثَّ تََول   83الزَّ

اور جب ہم نے بنی اسرائيل سے و عده ليا کہ تم هللا کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں 
ا، اسی طرح قرابتداروں، يتيموں اور مسکينوں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرن

لوگوں کو اچھی باتيں کہنا، نمازيں قائم رکھنا اور زکوة ديتے رہا کرنا، ليکن تھوڑے سے لوگوں 
  کے عالوه تم سب پھر گئے اور منہ موڑ ليا۔

 
ِر  ْن ِداَيرُِمكْ ُمثَّ َاْقــَرْرُمتْ َوَانُْمتْ تَْشهَُدْوَن  َوِاْذ َاَخْذاَن ِمْيثَاقَُمكْ َال تَْسِفُكْوَن ِدَماَۗءُمكْ َوَال ُختْ   84ُجْوَن َانُْفَسُمكْ ّمِ

اور جب ہم نے تم سے وعده ليا کہ آپس ميں خون نہ بہانا (قتل نہ کرنا) اور آپس والوں کو 
  ۔)٢جالوطن مت کرنا، تم نے اقرار کيا اور تم اس کے شاہد بنے (

بيان کيا جارہا ہے جو بنی اسرائيل سےليا گيا ، ليکن اس سے بھی  ۔ ان ٓايات ميں پھر وه عہد٢
انہوں نے اعراض ہی کيا۔ اس عہد ميں اوال صرف ايک هللا کی عبادت کی تاکيد ہے جو ہر نبی 
ُسْوٍل  کی بنيادی اور اولين دعوت رہی ہے ( جيساکہ سورة االنبياء آيت َوَمآ اَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك ِمْن رَّ

ٓ اَنَا فَاْعبُُدْوِن)ااِلَّ  ) اور ديگر ٓايات سے واضح ہے ) اس کے 25۔ االنبياء:21 نُْوِحْيٓ اِلَْيِه اَنَّٗه اَلٓ اِٰلهَ ااِلَّ
بعد والدين کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے هللا کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدين کی 

سے واضح کرديا گيا کہ جس اطاعت و فرمانبرداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکيد 
طرح هللا کی عبادت بہت ضروری ہے اسی طرح اس کے بعد والدين کی اطاعت بھی بہت 

ضروری ہے اور اس ميں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہيں ہے ۔ قرآن ميں متعدد مقامات پر هللا 
اس کی تبارک وتعالٰی نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدين کی اطاعت کا ذکر کرکے 

اہميت کو واضح کرديا ہے اس کے بعد رشتے دارون ، يتيموں اور مساکين کے ساتھ حسن 
سلوک کی تاکيد اور حسن گفتار کا حکم ہے ۔ اسالم ميں بھی ان باتوں کی بڑی تاکيد ہے ، 

جيساکہ احاديث رسول صلی هللا عليہ وسلم سے واضح ہے ۔ اس عہد ميں اقامت صلوة اور ايتائے 
ھی حکم ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ دونوں عبادتيں پچھلی شريعتوں ميں بھی زکوة کا ب
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موجود رہی ہيں۔ جن سے ان کی اہميت واضح ہے۔ اسالم ميں بھی يہ دونوں عبادتيں نہايت اہم 
ہيں حتی کہ ان ميں سے کسی ايک کے انکار يا اس سے اعراض کو کفر کے مترادف سمجھا 

صديق رضی هللا عنہ کے عہد خالفت ميں مانعين زکوة کے خالف جہاد گيا ہے ۔ جيساکہ ابو بکر 
  کرنے سے واضح ہے۔

 
ْن ِداَيرِِھْم    ۡ تَٰظَھُرْوَن  نُْمكْ ّمِ رُِجْوَن فَرِيْـقًا ّمِ تُ ُمثَّ َانُْمتْ ٰھُٓؤَالِۗء تَْقُتلُْوَن َانُْفَسُمكْ َوُختْ ْ ْمثِ َوالُْعْدَواِن َۭوِاْن ايَّ ْم اِبْالِ ٌم عَلَْيُمكْ عَلَْهيِ ى تُٰفُدْوُھْم َوُھَو ُمَحرَّ ْوُمكْ ُاٰرسٰ

َّْفَعُل ٰذكِلَ ِمنُْمكْ اِ  ْم َۭافَُتْؤِمنُْوَن ِبَبْعِض اْلِكٰتِب َوتَْكُفُرْوَن ِبَبْعٍض ۚ فََما َجَزاُۗء َمْن ي ْوَن اِ ِاْخَراهُجُ نَْيا ۚ َويَْوَم الِْقٰيَمِة يَُردُّ ٰىلٓ َاَشّدِ الَْعَذاِب ۭ الَّ ِخْزٌي ِيف الَْحٰيوِة ادلُّ
ُ ِبَغاِفٍل َمعَّا تَْعَملُْوَن     85َوَما اهلّلٰ

ليکن پھر بھی تم نے آپس ميں قتل کيا اور آپس کے ايک فرقے کو جالوطن بھی کيا اور گناه اور 
زيادتی کے کاموں ميں ان کے خالف دوسرے کی طرف داری کی، ہاں جب وه قيدی ہو کر 

ان کے فديے ديئے، ليکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ تمہارے پاس آئے تم نے 
) تم ميں ١خيال نہ کيا، کيا بعض احکام پر ايمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو (

سے جو بھی ايسا کرے، اس کی سزا اس کے سوا کيا ہو کہ دنيا ميں رسوائی اور قيامت کے 
  مہارے اعمال سے بےخبر نہيں۔ذاب کی مار، اور هللا تعاٰلی تع
نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کے زمانے ميں انصار (جو اسالم سے قبل مشرک تھے)  ١۔٨٥

کے دو قبيلے تھے اوس اور خزرج، ان کی آپس ميں آئے دن جنگ رہتی تھی۔ اس طرح يہود 
لڑتے رہتے تھے۔  مدينہ کے تين قبيلہ تھے، بنو قينقاع، بنو نفير اور بنو قريظ۔ يہ بھی آپس ميں

بنو قريظہ اوس کے حليف (ساتھی) اور بنو قينقاع اور بنو نفير، بنو خزرج کے حليف تھے۔ 
جنگ ميں يہ اپنے اپنے حليفوں (ساتھيوں کی مدد کرتے اور اپنے ہی مذہب يہوديوں کو قتل 
سا کرتے، ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہيں جال وطن کر ديتے حاالنکہ تورات کے مطابق اي

کرنا ان کے لئے حرام تھا۔ ليکن پھر انہی يہوديوں کو جب وه مغلوب ہونے کی وجہ سے قيدی 
بن جاتے تو فديہ دے کر چھڑاتے کہتے کہ ہميں تورات ميں يہی حکم ديا گيا ہے۔ ان آيات ميں 

يہوديوں کے اسی کردار کو بيان کيا گيا ہے کہ انہوں نے شريعت کو موم کی ناک بنا ليا تھا۔ 
ض چيزوں پر ايمان التے اور بعض کو ترک کر ديتے، کسی حکم پر عمل کر ليتے اور کسی بع

وقت شريعت کے حکم کو کوئی اہميت ہی نہ ديتے۔ قتل ، اخراج اور ايک دوسرے کے خالف 
مدد کرنا ان کی شريعت ميں بھی حرام تھا ، ان امور کا توا نہوں نے بے محابا ارتکاب کيا اور 

لينے کا جو حکم تھا، اس پر عمل کرليا ، حاالنکہ اگر پہلے تين امور کا وه فديہ دے کر چھڑا
  لحاظ رکھتے تو فديہ دے کر چھڑانے کی نوبت ہی نہ ٓاتی۔

 
ِخَرِةۡ  فََال ُخيَفَُّف َعْهنُُم الَْعَذاُب َوَال ُھْم يُْنَرصُ  نَْيا اِبْالٰ ُوا الَْحٰيوَة ادلُّ يَْن اْشَرتَ ِ َِٕك اذلَّ

  ۧ 86ْوَن  ُاوٰلۗى
يہ وه لوگ ہيں جنہوں نے دنيا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خريد ليا ہے، ان کے نہ تو عذاب 

  )۔١ہلکے ہونگے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی (
يہ شريعت کے کسی حکم کے مان لينے اور کسی کو نظر انداز کر دينے کی سزا بيان کی  ١۔٨٦

زی کی جگہ (جو مکمل شريعت پر عمل جا رہی ہے۔ اس کی سزا دنيا ميں عزت اور سرفرا
کرنے کا نتيجہ ہے) ذلت اور رسوائی اور آخرت ميں ابدی نعمتوں کی بجائے سخت عذاب ہے۔ 

اس سے معلوم ہوا کہ هللا کے ہاں وه اطاعت قبول ہے جو مکمل ہو بعض باتوں کا مان لينا، يا ان 
يہ آيت ہم مسلمانوں کو بھی دعوت و  پر عمل کر لينا هللا تعاٰلی کے ہاں اس کی کوئی اہميت نہيں۔

فکر دے رہی ہے کہ کہيں مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کا وہی کردار تو 
  نہيں جو مزکوره آيات ميں يہوديوں کا بيان کيا گيا ہے۔
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ُسِل ۡ َوٰاتَيْ  َّْدنُٰه ِبُرْوحِ الُْقُدِس ۭ َافَُلكََّما َجاَۗءُمكْ َرُسْوٌل ِبَما َال َهتْوٰٓ َولََقْد ٰاتَيْنَا ُمْوَىس اْلِكٰتَب َوقَفَّْينَا ِمْنۢ بَْعِدٖه اِبلرُّ ى َانُْفُسُمكُ نَا ِعيَْىس اْبَن َمْرَميَ الَْبِيّنِٰت َوَاي
بُْمتْ َۡوفَرِيْقًا تَْقُتلُْوَن   ُمتْ ۚفََفرِيْقًا َكذَّ َتْكَربْ   87اسـْ

ے اور رسول بھيجے اور ہم نے حضرت ہم نے حضرت موسٰی کو کتاب دی اور ان کے پيچھ
) ليکن جب ١عيسٰی ابن مريم کو روشن دليليں ديں اور روح القدس سے ان کی تائيد کروائی (

کبھی تمہارے پاس رسول وه چيز الئے جو تمہاری طبيعتوں کے خالف تھی، تم نے جھٹ سے 
  )۔٢بعض کو قتل بھی کر ڈاال ( تکبر کيا، پس بعض کو تو جھٹال ديا اور

ُسِل ) ١۔ ٨٧ ) کے معنی ہيں موسٰی عليہ السالم کے بعد 87۔بقره:2آيت ( َوقَفَّْينَا ِمْن بَْعِدٖه بِالرُّ
مسلسل پپيغمبر آتے رہے حٰتی کہ بنی اسرائيل ميں انبياء کا سلسلہ حضرت عيسٰی عليہ السالم پر 

کو دئيے گئے تھے  ختم ہو گيا (بَيِّنَاِت) سے معجزات مراد ہيں جو حضرت عيسٰی عليہ السالم
جيسے مردوں کو زنده کرنا، کوڑھی اور اندھے کو صحت ياب کرنا وغيره جن کا ذکر ( 

بُِّكْم ۗ◌ َوَرُسْواًل اِٰلى بَنِْىٓ اِْسَرا ْن رَّ َن الطِّْيِن َكھَْيــــَٔــِة الطَّْيِر  ۙ◌ ِءْيَل ڏ اَنِّْى قَْد ِجْئتُُكْم بِٰايٍَة مِّ اَنِّْىٓ اَْخلُُق لَُكْم مِّ
ِ   ۢ◌ اَْنفُُخ فِْيِه فَيَُكْوُن طَْيرً فَ  ِ   ۚ◌ ا بِاِْذِن ّهللاٰ َواُنَبِّئُُكْم بَِما  ۚ◌ َواُْبِرٔيُ ااْلَْكَمهَ َوااْلَْبَرَص َواُْحِى اْلَمْوٰتى بِاِْذِن ّهللاٰ

يَةً لَُّكْم اِْن ُكنْ  ۭ◌ فِْي بُيُْوتُِكْم ۙ◌ تَاُْكلُْوَن َوَما تَدَِّخُرْوَن  ْؤِمنِْيَن  اِنَّ فِْي ٰذلَِك اَلٰ ) 49۔آل عمران:3) ۚ◌ 49تُْم مُّ
ميں ہے۔ ايک اور آيت ميں حضرت جبرائيل عليہ السالم کو (ُروُح آْلمين) فرمايا گيا ہے 

آنحضرت صلی هللا عليہ وسلم نے حضرت حسان کے متعلق فرمايا (اے هللا روح القدس سے اس 
الم تمہارے ساتھ ہيں) معلوم ہوا کہ کی تائيد فرما) ايک دوسری حديث ميں ہے (جبرائيل عليہ الس

  روح القدوس سے مراد حضرت جبرائيل ہی ہيں (فتح البيان ابن کثير بحوالہ الحواشی)۔
جيسے حضرت محمد صلی هللا عليہ وسلم اور حضرت عيسٰی عليہ السالم کو جھٹاليا اور  ٢۔٨٧ 

  حضرت زکريا و يحٰيی عليہما السالم کو قتل کيا۔
 

ا يُْؤِمنُْوَن  َوقَالُْوا قُلُوْ  ُ ِبُكْفرِِھْم فََقِلْيًال مَّ ََّعَهنُُم اهلّلٰ   88بُنَا غُلٌْف ۭ بَْل ل
) نہيں نہيں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہيں ١يہ کہتے ہيں کہ ہمارے دل غالف والے ہيں (

  )٢ے (هللا تعاٰلی نے ملعون کر ديا ان کا ايمان بہت ہی تھوڑا ہ
لی هللا عليہ وسلم تيری باتوں کا کوئی اثر نہيں ہوتا جس طرح يعنی ہم پر اے محمد ص ١۔٨٨

ا تَْدُعْونَآ اِلَْيِه)  مَّ ) ہمارے دل اس 5۔فصلت:41دوسرے مقام پر ہے۔ آيت (َوقَالُْوا قُلُْوبُنَا فِْيٓ اَِكنٍَّة مِّ
  دعوت سے پردے ميں ہيں جس کی طرف تو ہميں بالتا ہے ۔

نا ، کوئی فخر کی بات نہيں ۔ بلکہ يہ تو ملعون ہونے کی دلوں پر حق بات کا اثر نہ کر ٢۔٨٨
عالمت ہے ، پس ان کا ايمان بھی تھوڑا ہے ( جو عندهللا نامقبول ہے) يا ان ميں ايمان النے والے 

  کم ہی لوگ ہوں گے۔
 

َِّما َمَعھُْم ۙ َوَاكنُْوا ِمْن قَ  ٌق ل ِ ُمَصّدِ ْن ِعْنِد اهلّلٰ ا َجاَۗءُھْم ِكٰتٌب ّمِ ِ عََيل َولَمَّ ا َعَرفُْوا َكَفُرْوا ِبٖه ۡ فَلَْعنَُة اهلّلٰ ا َجاَۗءُھْم مَّ ْيَن َكَفُرْوا ښ فَلَمَّ ِ َتْفِتُحْوَن عََيل اذلَّ  ْبُل يَسـْ
  89اْلٰكِفرِْيَن  

اور ان کے پاس جب هللا تعاٰلی کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حاالنکہ کہ پہلے 
کافروں پر فتح چاہتے تھے تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان ) ٣يہ خود اس کے ذريعہ (

  لينے کے پھر کفر کرنے لگے، هللا تعاٰلی کی لعنت ہو کافروں پر۔
(يَْستَْفتُِحْوَن) کے ايک معنی يہ ہيں غلبہ اور نصرت کی دعا کرتے تھے، يعنی جب يہود  ١۔٨٩

نبی جلد مبعوث فرما تاکہ اس  مشرکين سے شکست کھا جاتے تو هللا سے دعا کرتے کہ آخری
  سے مل کر ہم ان مشرکين پر غلبہ حاصل کريں۔

يعنی استفتاح بمعنی استنصار ہے ۔دوسرے معنی خبر دينے کے ہيں ۔ ای يخبرونھم بانہ سيبعث 
يعنی يہودی کافروں کو خبر ديتے کہ عنقريب نبی کی بعثت ہوگی ۔(فتح القدير) ليکن بعثت کے 
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جود نبوت محمدی پر محض حسد کی وجہ سے ايمان نہيں الئے جيسا کہ بعد علم رکھنے کے باو
  اگلی آيت ميں ہے۔

 
ُ ِمْن فَْضهِلٖ  َُّزنَِّل اهلّلٰ ُ بَْغًيا َاْن ي ْوا ِبٖهٓ َانُْفَسھُْم َاْن يَّْكُفُرْوا ِبَمآ َاْنَزَل اهلّلٰ ََّشاُۗء ِمْن ِعَباِدٖه  ۚ فََباُۗءْو ِبئَْسَما اْشَرتَ ِبغََضٍب عَٰيل غََضٍب ۭ َوِلْلٰكِفرِْيَن عََذاٌب  عَٰيل َمْن ي

هِْنيٌ     90مُّ
بہت بری ہے وه چيز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بيچ ڈاال وه انکا کفر کرنا ہے۔ هللا 

تعاٰلی کی طرف سے نازل شده چيز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ هللا تعاٰلی نے اپنا 
 ۓمايا اس کے باعث يہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہوگفضل جس بنده پر چاہا نازل فر

  اور ان کافروں کے ليے رسوا کرنے واال عذاب ہے۔
غضب پر غضب کا مطلب ہے بہت زياده غضب کيونکہ بار بار وه غضب واال کام کرتے ١۔٩٠

رہے جيسا کہ تفصيل گزری اور اب محض حسد کی وجہ سے قرآن اور حضرت محمد صلی هللا 
  ا انکار کيا۔عليہ وسلم ک

 
ُ قَالُْوا نُْؤِمُن ِبَمآ ُاْنزَِل عَلَْينَا َويَْكُفُرْوَن ِبَما َورَ  ِ ِمْن قَْبُل ِانْ َوِاَذا ِقْيَل لَھُْم ٰاِمنُْوا ِبَمآ َاْنَزَل اهلّلٰ َِّما َمَعھُْم ۭ قُْل فَِملَ تَْقُتلُْوَن َانِْۢبيَاَۗء اهلّلٰ قًا ل ُكْنُمتْ  اَۗءٗه ۤ َوُھَو الَْحقُّ ُمَصّدِ

ْؤِمِنْنيَ      91مُّ
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ هللا تعاٰلی کی اتاری ہوئی کتاب پر ايمان الؤ تو کہہ ديتے ہيں کہ 

) حاالنکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی ١جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ايمان ہے (
ے يہ تو دريافت کريں اگر تمہارا ی ہے، کفر کرتے ہيں، اچھا ان سکتاب کی تصديق کرنے وال

  )۔٢ايمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبياء کو کيوں قتل کيا؟ (
يعنی تورات پر ہم ايمان رکھتے ہيں يعنی اس کے بعد ہميں قرآن پر ايمان النے کی  ١۔٩١

  ضرورت نہيں ہے۔
ر تورات پر تمہارا ايمان ہوتا يعنی تمہارا تورات پر دعوٰی ايمان بھی صحيح نہيں ہے۔ اگ ٢۔٩١ 

تو انبياء عليہم السالم کو تم قتل نہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اب بھی تمہارا انکار محض حسد 
  اور عناد پر مبنی ہے۔

 
ْذُمتُ الِْعْجَل ِمْنۢ بَْعِدٖه َوَانُْمتْ ٰظِلُمْوَن   َ ْوٰىس اِبلَْبِيّنِٰت ُمثَّ اختَّ   92َولََقْد َجاَۗءُمكْ مُّ

) تم ہو ہی ١مہارے پاس تو موسٰی يہی دليليں لے کر آئے ليکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا (ت
  ظالم۔
يہ ان کے انکار اور عناد کی ايک اور دليل ہے کہ حضرت موسٰی عليہ السالم آيات کی  ١۔٩٢

 وضاحت اور دليل کی بات لے کر آئے کہ وه هللا کے رسول ہيں اور يہ کہ معبود هللا تعاٰلی ہی
ہے، ليکن تم نے اسکے باوجود حضرت موسٰی عليہ السالم کو بھی تنگ کيا اور هللا واحد کو 

  چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنا ليا۔
 

ُعْوا ۭ قَالُْوا اْمسَ ٍة وَّ ْوَر ُۭخُذْوا َمآ ٰاتَيْٰنُمكْ ِبُقوَّ ْعنَا َوعَ  َوِاْذ َاَخْذاَن ِمْيثَاقَُمكْ َوَرفَْعنَا فَْوقَُمكُ الطُّ ُمُرُمكْ ِبٖهٓ ِايَْمانُُمكْ َمسِ ُم الِْعْجَل ِبُكْفرِِھْم ۭ قُْل ِبئَْسَما اَيْ َصْينَا ۤ َوُاْرشِبُْوا ِيفْ ُقلُْوِهبِ
ْؤِمِنْنيَ      93ِاْن ُكْنُمتْ مُّ

جب ہم نے تم سے وعده ليا اور تم پر طور کو کھڑا کر ديا اور کہہ ديا کہ ہماری دی ہوئی چيز 
) اور ان کے ١و، تو انہوں نے کہا، کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی (کو مضبوط تھامو اور سن

) ان سے کہہ ٣) بسب ان کے کفر کے (٢دلوں ميں بچھڑے کی محبت (گويا) پال دی گئی (
  ن ہو۔ديجئے کہ تمہارا ايمان تمہيں بڑا حکم دے رہا ہے، اگر تم موم
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کر کے سن ليا يعنی اطاعت کريں يہ کفر اور انکار کی انتہا ہے کہ زبان سے تو اقرار  ١۔٩٣
  گے اور دل ميں يہ کہتے کہ ہم نے کونسا عمل کرنا ہے۔

ايک تو محبت خود ايسی چيز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہره بنا ديتی ہے دوسرے  ٢۔٩٣
اس کو اُشِربُوا (پال دی گئی) سے تعبير کيا گيا کيونکہ پانی انسان کے رگ و ريشہ ميں خوب 

  جب کہ کھانے کا گزر اس طرح نہيں ہوتا (فتح القدير)دوڑتا ہے 
يعنی بچھڑے کی محبت و عبادت کی وجہ وه کفر تھا جو ان کے دلوں پر گھر کر چکا  ٣۔٩٣ 

  تھا۔
 

ْن ُدْوِن النَّاِس فَتََمنَُّوا الَْمْوَت ِاْن كُ  ِ َخاِلَصًة ّمِ ِخَرُة ِعْنَد اهلّلٰ اُر اْالٰ   94ْنُمتْ ٰصِدِقْنيَ   قُْل ِاْن َاكنَْت لَُمكُ ادلَّ
آپ کہہ ديجئے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لئے ہے، هللا کے نزديک اور کسی کے 

  لئے نہيں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت ميں موت طلب کرو۔
 

ِلِمْنيَ   ُ عَِلْميٌ اِبلّظٰ ْم ۭ َواهلّلٰ َمْت َايِْدْهيِ َّتََمنَّْوُه َابًَدا ِبَما قَدَّ   95َولَْن ي
) هللا تعاٰلی ظالموں کو ١ليکن اپنی کرتوتوں کو ديکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہيں مانگيں گے (

  ا ہے۔خوب جانت
حضرت ابن عباس نے يہوديوں کو کہا اگر تم نبوت محمديہ کے انکار اور هللا سے  ١۔٩٥

يہودی  محبوبيت کے دعوے ميں سچے ہو تو مباہلہ کر لو يعنی هللا کی بارگاه ميں مسلمان اور
دونوں ملکر يہ عرض کريں يا هللا دونوں ميں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے 
يہی دعوت انہيں سورت جمعہ ميں بھی دی گئی ہے۔ نجران کے عيسائيوں کو بھی دعوت مباہلہ 

دی گئی تھی جيسا کہ ال عمران ميں ہے۔ ليکن چونکہ يہودی بھی عيسائيوں کی طرح جھوٹے 
ے عيسائيوں ہی کی طرح يہوديوں کے بارے ميں بھی هللا تعاٰلی نے فرمايا کہ يہ تھے اس لئ

ہرگز موت کی آرزو (يعنی مباہلہ) نہيں کريں گے۔ حافظ ابن کثير نے اسی تفسير کو ترجيح دی 
  ہے (تفسير ابن کثير)

 
كُ  ْيَن َاْرشَ ِ َّھُْم َاْحَرَص النَّاِس عَٰيل َحٰيوٍة ڔ َوِمَن اذلَّ ُ َولََتِجَدن َر ۭ َواهلّلٰ َُّعمَّ ُر َالَْف َسـنٍَة ۚ َوَما ُھَو ِبُمَزْحزِِحٖه ِمَن الَْعَذاِب َاْن ي  بَِصْريٌ ِبَما ــْوا ڔ يََودُّ َاَحُدُھْم لَْو يَُعمَّ

  96يَْعَملُْوَن    
بلکہ سب سے زياده دنيا کی زندگی کا حريص اے نبی، آپ انہيں کو پائيں گے، يہ حرص زندگی 

) ان ميں سے تو ہر شخص ايک ايک ہزار سال کی عمر ١ں سے بھی زياده ہيں (ميں مشرکو
چاہتا ہے، گو يہ عمر ديا جانا بھی انہيں عذاب سے نہيں چھڑا سکتا، هللا تعاٰلی ان کے کاموں کو 

  ا ہے۔بخوبی ديکھ رہ
اده موت کی آرزو تو کجا يہ تو دنيوی زندگی کے تمام لوگوں حٰتی کہ مشرکين سے بھی زي ١۔٩٦

حريص ہيں ليکن عمر کی يہ درازی انہيں عذاب اٰلہی سے نہيں بچا سکے گی، ان آيات سے يہ 
معلوم ہوا کہ يہودی اپنے ان دعووں ميں يکسر جھوٹے تھے کہ وه هللا کے محبوب اور چہيتے 
ہيں، يا جنت کے مستحق وہی ہيں اور دوسرے جہنمی، کيونکہ فی الواقع اگر ايسا ہوتا، يا کم از 

انہيں اپنے دعووں کی صداقت پر پورا يقين ہوتا، تو يقينا وه مباہلہ کرنے پر آماده ہو جاتے،  کم
تاکہ ان کی سچائی واضح اور مسلمانوں کی غلطياں ظاہر ہو جاتيں۔ مباہلے سے پہلے يہوديوں 
کا گريز اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ گو وه زبان سے اپنے بارے ميں خوش کن باتيں کر 

ے تھے، ليکن ان کے دل اصل حقيقت سے آگاه تھے اور جانتے تھے کہ هللا کی بارگاه ميں ليت
  جانے کے بعد ان کا حشر وہی ہوگا جو هللا نے اپنے نافرمانوں کے لئے طے کر رکھا ہے۔
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ِ ُمَصدِّ  ْذِن اهلّلٰ هَلٗ عَٰيل قَلِْبَك اِبِ َّٗه نَزَّ ا ِلِّجْربِيَْل فَِان ى ِللُْمْؤِمِنْنيَ   قُْل َمْن َاكَن عَُدوًّ بُْرشٰ َِّما بَْنيَ يََديِْه َوُھًدى وَّ   97قًا ل
(اے نبی) آپ کہہ ديجئے کہ جو جبرائيل کا دشمن ہو جس نے آپ کے دل پر پيغام باری تعاٰلی 

اتارا ہے جو پيغام ان کے پاس کی کتاب کی تصديق کرنے واال اور مومنوں کو ہدايت اور 
  ۔)١خوشخبری دينے واال ہے (

احاديث ميں ہے کہ چند يہودی علماء نبی صلی هللا عليہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر  ١۔٩٧
آپ صلی هللا عليہ وسلم نے ان کا صحيح جواب دے ديا تو ہم ايمان لے آئيں گے، کيونکہ نبی کے 

عالوه کوئی ان کا جواب نہيں دے سکتا۔ جب آپ صلی هللا عليہ وسلم نے ان کے سوالوں کا 
حيح جواب دے ديا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم پر وحی کون التا ہے؟ آپ نے ص

فرمايا، جبرائيل۔ يہود کہنے لگے جبرائيل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو عذاب لے کر اترتا ہے۔ 
اور اس بہانے سے آپ صلی هللا عليہ وسلم کی نبوت ماننے سے انکار کر ديا (ابن کثير و فتح 

  ير)القد
 

َ عَُدوٌّ ِلّْلٰكِفرِيَْن    َِٕكِتٖه َوُرُسهِلٖ َوِجْربِيَْل َوِمْيٰكىَل فَِانَّ اهلّلٰ
ِ َوَمٰلۗى ّٰ ا هلِلّ   98َمْن َاكَن عَُدوًّ

(تو هللا بھی اس کا دشمن ہے) جو شخص هللا کا اور اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور 
  )١ا دشمن خود هللا ہے (جبرائيل اور ميکائيل کا دشمن ہو، ايسے کافروں ک

يہود کہتے تھے کہ ميکائيل ہمارا دوست ہے هللا تعاٰلی نے فرمايا : يہ سب ميرے مقبول  ١۔٩٨
بندے ہيں جو ان کا يا ان ميں سے کسی ايک کا بھی دشمن ہے، وه هللا کا بھی دشمن ہے حديث 

جنگ کيا، ميں ہے، جس نے ميرے کسی دوست سے دشمنی رکھی، اس نے ميرے ساتھ اعالن 
گويا کہ هللا کے کسی ايک ولی سے دشمنی سارے اولياء هللا سے، بلکہ هللا تعاٰلی سے بھی 

دشمنی ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اولياء هللا کی محبت اور ان کی تعظيم نہايت ضروری اور ان 
ء هللا سے بغض و عناد اتنا بڑا جرم ہے کہ هللا تعاٰلی اس کے خالف اعالن جنگ فرماتا ہے۔ اوليا

ِ اَل َخْوٌف َعلَْيِھْم َواَل ھُْم يَْحَزنُْوَن   ۗ◌ کون ہيں؟ اس کے لئے مالحظہ ہو (ااََلٓ اِنَّ اَْولِيَا ښ 62َء ّهللاٰ
) ليکن محبت اور تعظيم کا يہ مطلب ہرگز 62- 63۔يونس:10)  ۭ◌ 63الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َوَكانُْوا يَتَّقُْوَن   

کی نام کی نذر ونياز اور قبروں کو غسل ديا جائے اور ان پر  نہيں کہ ان کے مرنے کے بعد ان
چادريں چڑھائی جائيں اور انہيں حاجت روا ، مشکل کشا، نافع وضار سمجھا جائے ، ان کی 

قبروں پر دست بستہ قيام اور ان کی چوکھٹوں پر سجده کيا جائے وغيره جيساکہ بدقسمتی سے 
بار الت ومنات فروغ پذير ہے حاالنکہ يہ محبت نہيں ہے اولياء هللا کی محبت کے نام پر يہ کارو

ان کی عبادت ہے جو شرک اور ظلم عظيم ہے هللا تعالٰی اس فتنہ عبادت قبور سے محفوظ 
  رکھے۔

 
  99َولََقْد َاْنَزلْنَآ ِالَْيَك ٰايٍٰت بَِيّنٍٰت ۚ َوَما يَْكُفُر ِهبَآ ِاالَّ الْٰفِسُقْوَن   

کی طرف روشن دليليں بھيجی ہيں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی اور يقينًا ہم نے آپ 
  نہيں کرتا۔

 
ُھْم َال يُْؤِمنُْوَن   نْھُْم ۭ بَْل اَْكَرثُ ََّبَذٗه فَرِيٌْق ّمِ   ١٠٠َاَوُلكََّما ٰعھَُدْوا َعهًْدا ن

کہ يہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہيں تو ان کی ايک نہ ايک جماعت اسے توڑ ديتی ہے، بل
  ان ميں سے اکثر ايمان سے خالی ہيں۔

 
ْيَن ُاْوتُوا اْلِكتٰ  ِ َن اذلَّ َِّما َمَعھُْم نََبَذ فَرِيٌْق ّمِ ٌق ل ِ ُمَصّدِ ْن ِعْنِد اهلّلٰ ا َجاَۗءُھْم َرُسْوٌل ّمِ َّھُْم َال يَْعلَُمْوَن   َولَمَّ ِ َوَراَۗء ُظهُْوِرِھْم َاكَن   ۡ ١٠١َب ڎ ِكٰتَب اهلّلٰ
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پاس هللا کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصديق کرنے واال آيا، ان اہل کتاب جب کبھی ان کے 
  )١کے ايک فرقہ نے هللا کی کتاب کو اس طرح پيٹھ پيچھے ڈال ديا کہ جانتے ہی نہ تھے۔ (

هللا تعاٰلی کے نبی صلی هللا عليہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ہم نے  ١۔١٠١
و بہت سی آيات بيّنات عطا کی ہيں، جن کو ديکھ کر يہود کو بھی ايمان آپ صلی هللا عليہ وسلم ک

لے آنا چاہيے تھا۔ عالوه ازيں خود ان کی کتاب تورات ميں بھی آپ صلی هللا عليہ وسلم کے 
اوصاف کا ذکر اور آپ صلی هللا عليہ وسلم پر ايمان النے کا عہد موجود ہے، ليکن انہوں نے 

رواه کی ہے جو اس عہد کی وه کريں گے؟ عہد شکنی ان کے پہلے بھی کسی عہد کی کب پ
گروه کی ہميشہ عادت رہی ہے۔ حٰتی کہ هللا تعاٰلی کی کتاب کو بھی اس طرح پس پشت ڈال ديا، 

  جيسے وه اسے جانتے ہی نہيں۔
 

ٰيِطْنيُ عَٰيل ُمكْلِ ُسلَْيٰمَن ۚ َوَما َكَفَر ُسلَْيٰمُن وَ  ََّبُعْوا َما تَْتلُوا الشـَّ ْحَر َۤوَمآ ُاْنِزَل عََيل الَْملََكْنيِ ِبَباِبَل َھاُرْوَت َوات ُِّمْوَن النَّاَس الّسِ ٰيِطْنيَ َكَفُرْوا يَُعل ٰلِكنَّ الشـَّ
َُّمْوَن ِمْهنُ  ُن ِفْتنٌَة فََال تَْكُفْر ۭ فَيََتَعل ََّما َحنْ ا يَُفّرِقُْوَن ِبٖه بَْنيَ الَْمْرِء َوَزْوِجٖه ۭ َوَما ُھْم ِبَضاّۗرِيَْن ِبٖه ِمْن َاَحٍد ِاالَّ َما مَ َوَماُرْوَت ۭ َوَما يَُعلِّٰمِن ِمْن َاَحٍد َحّىتٰ يَُقْوَالٓ ِان
ىھُ َما هَلٗ ِيف ا ُھْم َوَال يَْنَفُعھُْم ۭ َولََقْد عَِلُمْوا لََمِن اْشَرتٰ ِ ۭ َويََتَعلَُّمْوَن َما يَُرضُّ ْذِن اهلّلٰ َ اِبِ ِخَرِة ِمْن َخَالٍق ڜ َول ْوا ِبٖهٓ َانُْفَسھُْم ۭ لَْو َاكنُْوا يَْعلَُمْوَن  ْالٰ ِبئَْس َما َرشَ

١٠٢  
ا ور اس چيز کے پيچھے لگ گئے جسے شياطين (حضرت) سليمان کی حکومت ميں پڑھتے 

تھے۔ سليمان نے تو کفر نہ کيا تھا، بلکہ يہ کفر شيطانوں کا تھا، وه لوگوں کو جادو سکھايا 
) وه دونوں بھی ٢ہاروت ماروت دو فرشتوں پر جادو اتارا گيا تھا ( ) اور بابل ميں١کرتے تھے (

) جب تک يہ نہ کہہ ديں کہ ہم تو ايک ٣کسی شخص کو اس وقت تک نہيں سکھاتے تھے (
) تو کفر نہ کر پھر لوگ ان سے وه سيکھتے جس سے خاوند و بيوی ميں جدائی ٤آزمائش ہيں (
) يہ ٥ی مرضی کے کسی کو نقصان نہيں پہنچا سکتے (ر دراصل وه بغير هللا تعاٰلی کڈال ديں او

لوگ وه سيکھتے ہيں جو انہيں نقصان پہنچائے اور نہ نفع پہنچا سکے، اور وه جانتے ہيں کہ اس 
کے لينے والے کا آخرت ميں کوئی حصہ نہيں۔ اور وه بدترين چيز ہے جس کے بدلے وه اپنے 

  ۔رہے ہيں، کاش کہ يہ جانتے ہوتےآپ کو فروخت کر 
يعنی ان يہوديوں نے هللا کی کتاب اور اس کے عہد کی کوئی پرواه نہيں کی، البتہ شيطان  ١۔١٠٢

کے پيچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے، بلکہ يہ دعوی کيا کہ حضرت 
) هللا کے پيغمبر نہيں تھے بلکہ ايک جادوگر تھے اور جادو کے  سليمان عليہ السالم (نعوذ با

ے ہی حکومت کرتے رہے۔ هللا تعاٰلی نے فرمايا حضرت سليمان عليہ السالم جادو کا عمل زور س
نہيں کرتے تھے، کيونکہ جادو سحر تو کفر ہے، اس کفر کا ارتکاب حضرت سليمان عليہ السالم 
کيوں کر کر سکتے تھے؟ کہتے ہيں کہ حضرت سليمان عليہ السالم کے زمانے ميں جادو گری 

م ہو گيا تھا، حضرت سليمان عليہ السالم نے اس کے سد باب کے لئے جادو کی کا سلسلہ بہت عا
کتابيں لے کر اپنی کرسی يا تخت کے نيچے دفن کر ديں۔ حضرت سليمان کی وفات کے بعد ان 
شياطين اور جادو گروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھايا، بلکہ لوگوں کو 

يمان عليہ السالم کی قوت و اقتدار کا راز يہی جادو کا عمل تھا اور يہ باور کرايا کہ حضرت سل
اسی بنا پر ان ظالموں نے حضرت سليمان عليہ السالم کو بھی کافر قرار ديا، جس کی ترديد هللا 

  تعاٰلی نے فرمائی (ابن کثير وغيره) وهللا عالم۔
 

ْن  ََّقْوا لََمثُْوبٌَة ّمِ َّھُْم ٰاَمنُْوا َوات ِ َخْريٌ ۭ لَْو َاكنُْوا يَْعلَُمْوَن   َولَْو َان   ۧ ١٠٣ِعْنِد اهلّلٰ
اگر يہ لوگ صاحب ايمان متقی بن جاتے تو هللا تعاٰلی کی طرف سے بہترين ثواب انہيں ملتا، اگر 

  يہ جانتے ہوتے۔
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ُعْوا ۭ يَْن ٰاَمنُْوا َال تَُقْولُْوا َراِعنَا َوقُْولُوا انُْظْراَن َواْمسَ ِ َا اذلَّ هيُّ َ   ١٠٤َوِلْلٰكِفرِْيَن عََذاٌب َاِلـْميٌ     اٰيٓ
) يعنی ١اے ايمان والو تم (نبی صلی هللا عليہ وسلم کو) ' راعنا ' نہ کہا کرو، بلکہ ' انظرنا ' کہو (

  ب ہے۔ہماری طرف ديکھئے اور سنتے رہا کرو اور کافروں کے لئے دردناک عذا
ل کيجئے۔ بات سمجھ ميں نہ آئے تو سامع اس َراِعنَا کے معنی ہيں، ہمارا لحاظ اور خيا ١۔١٠٤

لفظ کا استعمال کر کے متکلم کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، ليکن يہودی اپنے بغض و عناد کی 
وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے جس سے اس کے معنی ميں تبديلی 

ِعينَا (اَحْمق) وغيره جيسے وه السالُم اور ان کے جذبہ عناد کی تسلی ہو جاتی، مثال وه کہتے رَ 
عليکم کی بجائے الساُم عليکم (تم پر موت آئے) کہا کرتے تھے هللا تعاٰلی نے فرمايا تم ـ ' اْنظُْرنَا ' 
کہا کرو۔ اس سے ايک تو يہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ايسے الفاظ جن ميں تنقيص و اہانت کا شائبہ ہو، 

پر ان کا استعمال صحيح نہيں۔ دوسرا مسئلہ يہ ثابت ہوا کہ  ادب و احترام کے پيش نظر کے طور
کفار کے ساتھ افعال اور اقوال ميں مشابہت کرنے سے بچا جائے تاکہ مسلمان (حديث من تشبہ 
بقوم فھو منھم ،ابوداؤد ( جو کسی قوم کی مشابہت اختيار کرے گا وه انہی ميں شمار ہوگا) کی 

  وعيد ميں داخل نہ ہوں ۔
 

ُِّمكْ َما يَوَ  ب ْن رَّ ْن َخْريٍ ّمِ َُّزنََّل عَلَْيُمكْ ّمِ ْيَن َكَفُرْوا ِمْن َاْھِل اْلِكٰتِب َوَال الُْمْرشِِكْنيَ َاْن ي ِ ُ ُذو الَْفْضِل الَْعِظْميِ   ۭ دُّ اذلَّ ََّشاُۗء َۭواهلّلٰ تِٖه َمْن ي َتصُّ ِبَرْمحَ ُ َخيْ  َواهلّلٰ
١٠٥  

چاہتے ہيں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھالئی نازل  نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکين
ہو (ان کے اس حسد سے کيا ہوا) هللا تعاٰلی جسے چاہے اپنی رحمت خصوصيت سے عطا 

  فرمائے، هللا تعاٰلی بڑے فضل واال ہے
 

ْهنَآ َاْو ِمثِْلهَا ۭ َالَْم تَْعملَْ  ْريٍ ّمِ ِت ِخبَ ٍء قَِدْيٌر  َما نَنَْسْخ ِمْن ٰايٍَة َاْو نُنِْسهَا اَنْ َ عَٰيل ُلكِّ َيشْ   ١٠٦ َانَّ اهلّلٰ
جس آيت کو ہم منسوخ کر ديں، يا بھال ديں اس سے بہتر يا اس جيسی اور التے ہيں، کيا تو نہيں 

  )١جانتا کہ هللا تعاٰلی ہرچيز پر قادر ہے۔(
نسخ کے لغوی معنی تو منسوخ کرنے کے ہيں، ليکن شرعی اصطالح ميں ايک حکم  ١۔١٠٧

دل کر دوسرا حکم نازل کرنے کے ہيں يہ نسخ هللا تعاٰلی کی طرف سے ہوا جيسے آدم عليہ ب
السالم کے زمانے ميں سگے بہن بھائی کا آپس ميں نکاح جائز تھا بعد ميں اسے حرام کر ديا گيا 

وغيره، اسی طرح قرآن ميں بھی هللا تعاٰلی نے بعض احکام منسوخ فرمائے اور ان کی جگہ نيا 
ازل فرمايا۔ يہودی تورات کو ناقابل نسخ قرار ديتے تھے اور قرآن پر بھی انہوں نے بعض حکم ن

احکام کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اعتراض کيا۔ هللا تعاٰلی نے ان کی ترديد فرمائی کہا کہ 
زمين اور آسمان کی بادشاہی اسی کے ہاتھ ميں ہے، وه جو مناسب سمجھے کرے، جس وقت جو 

حت و حکمت کے مطابق ہو، اسے نافذ کرے اور جسے چاہے منسوخ کر دے، حکم اس کی مصل
يہ اس کی قدرت ہی کا مظاہره ہے۔ بعض قديم گمراہوں (مثال ابو مسلم اصفہانی معتزلی) اور 

آجکل کے بھی بعض متجددين نے يہوديوں کی طرح قرآن ميں نسخ ماننے سے انکار کيا۔ ليکن 
ميں بيان کی گئی ہے، سابقہ صالحين کا عقيده بھی  صحيح بات وہی ہے جو مزکوره سطروں

  اثبات نسخ ہی رہا ہے۔
 

 َ َال ن ِيلٍّ وَّ ِ ِمْن وَّ ْن ُدْوِن اهلّلٰ ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۭ َوَما لَُمكْ ّمِ َ هَلٗ ُمكْلُ السَّ   ١٠٧ِصْريٍ َالَْم تَْعَملْ َانَّ اهلّلٰ
ی کے لئے ہے اور هللا کے سوا تمہارا کيا تجھے علم نہيں کہ زمين اور آسمان کا مالک هللا ہ

  کوئی ولی اور مددگار نہيں۔
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ِل اْلُكْفَر اِبْالِ  َّتَـَبدَّ َل ُمْوٰىس ِمْن قَْبُل ۭ َوَمْن ي
ِٕ
ى لُْوا َرُسْولَُمكْ امَكَ سـُ َـٔ ِبْيِل  َاْم تُرِيُْدْوَن َاْن تَْس   ١٠٨يَْماِن فََقْد َضلَّ َسَواَۗء السَّ
يہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسٰی عليہ السالم سے پوچھا کيا تم اپنے رسول سے 

  کفر سے بدلنے واال سيدھی راه سے بھٹک جاتا ہے۔) (سنو) ايمان کو ١گيا تھا (
مسلمانوں (صحابہ رضی هللا عنہ کو تنبيہ کی جا رہی ہے کہ تم يہوديوں کی طرح اپنے  ١۔١٠٨

غير ضروری سواالت مت کيا کرو۔ اس ميں  پيغمبر صلی هللا عليہ وسلم سے ازراه سرکشی
  انديشہ کفر ہے۔

 
ْن ِعْنِد َانْفُ  ْنۢ بَْعِد ِايَْماِنُمكْ ُكفَّاًرا ښ َحَسًدا ّمِ ْونَُمكْ ّمِ ْن َاْھِل اْلِكٰتِب لَْو يَُردُّ َ لَهُُم الَْحقُّ ۚ فَاْعُفْوا َواْصَفُحْوا َودَّ َكِثْريٌ ّمِ ْنۢ بَْعِد َما تََبنيَّ ُ ِسهِْم ِمّ ِيتَ اهلّلٰ َحّىتٰ اَيْ

َ عَٰيل ُلكِّ َيشْ ٍء قَِدْيٌر    ْمرِٖه  ۭ ِانَّ اهلّلٰ   ١٠٩اِبَ
ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہيں 

کم بھی ايمان سے ہٹا دينا چاہتے ہيں، تم بھی معاف کرو اور چھوڑو يہاں تک کہ هللا تعاٰلی اپنا ح
  الئے۔ يقيناً هللا تعاٰلی ہرچيز پر قدرت رکھتا ہے۔

 
ِ ۭ ِانَّ  ُدْوُه ِعْنَد اهلّلٰ ْن َخْريٍ َجتِ نُْفِسُمكْ ّمِ ُمْوا ِالَ ٰكوَة ۭ َوَما تَُقّدِ ٰلوَة َوٰاتُوا الزَّ َ ِبَما تَْعَملُْوَن بَِصْريٌ    َوَاِقْيُموا الصَّ   ١١٠ اهلّلٰ

ے رہا کرو اور جو کچھ بھالئی تم اپنے لئے آگے بھيجو گے، تم نمازيں قائم رکھو اور زکوة ديت
  )۔١سب کچھ هللا کے پاس پالو گے، بيشک هللا تعاٰلی تمہارے اعمال کو خوب ديکھ رہا ہے (

يہوديوں کو اسالم اور نبی صلی هللا عليہ وسلم سے جو حسد اور عناد تھا اس کی وجہ سے وه 
موم سعی کرتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا مسلمانوں کو دين اسالم سے پھيرنے کی مذ

ہے کہ تم صبر اور درگزر سے کام ليتے ہوئے ان احکام و فرائض اسالم کو بجا التے رہو۔ جن 
  کا تمہيں حکم ديا گيا ہے۔

 
َّْدُخَل الَْجنََّة ِاالَّ َمْن َاكَن ُھْوًدا َاْو نَٰرصٰى ۭ ِتكْلَ َاَماِنيُّھُْم ۭ   ١١١قُْل َھاتُْوا بُْرَھانَُمكْ ِاْن ُكْنُمتْ ٰصِدِقْنيَ     َوقَالُْوا لَْن ي

يہ کہتے ہيں کہ جنت ميں يہود و نصارٰی کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، يہ صرف ان کی 
  )۔١آرزوئيں ہيں، ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دليل تو پيش کرو (

پھر بيان کيا جا رہا ہے جس ميں وه يہاں اہل کتاب کے اس غرور اور فريب نفس کو  ١۔١١١
مبتال تھے۔ هللا تعاٰلی نے فرمايا يہ محض ان کی آرزوئيں ہيں جن کے لئے ان کے پاس کوئی 

  دليل نہيں۔
 

ْم َوَال ُھْم حيَْ  ِّٖه ۠ َوَال َخْوٌف عَلَْهيِ ٓ َاْجُرٗه ِعْنَد َرب ِ َوُھَو ُمْحِسٌن فهََلٗ ٗه هلِلّٰ   ١١٢َزنُْوَن    بَٰيل ۤ َمْن َاْسَملَ َوهْجَ
) بيشک اسے اس کا ١سنو جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ هللا کے سامنے جھکا دے۔ (

  داسی۔رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور ا
ِ) کا مطلب ہے محض هللا کی رضا کے لئے کام کرے اور (َو ھَُو ُمْحِسُن) ١۔١١٢ ّٰ ِ  (اَْسلََم َو ْجھَہ 

کا مطلب ہے اخالص کے ساتھ پيغمبر آخر الزمان صلی هللا عليہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ 
قبوليت عمل کے لئے يہ دو بنيادی اصول ہيں اور نجات اخروی انہی اصولوں کے مطابق کئے 

  گئے اعمال صالحہ پر مبنی ہے نہ کہ محض آرزووں پر۔
 

ْيَن َال  َوقَالَِت الَْهيُْوُد لَيَْسِت النَّٰرصٰى عَٰيل  ِ ُھْم يَْتلُْوَن اْلِكٰتَب ۭ كَٰذكِلَ قَاَل اذلَّ ٍء ۙ وَّ قَالَِت النَّٰرصٰى لَيَْسِت الَْهيُْوُد عَٰيل َيشْ ٍء ۠ وَّ ُ َيشْ  يَْعلَُمْوَن ِمثَْل قَْوِلهِْم ۚ فَاهلّلٰ
َتِلُفْوَن    ُمكُ بَيْنَھُْم يَْوَم الِْقٰيَمِة ِفْيَما َاكنُْوا ِفْيِه َخيْ   ١١٣َحيْ
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) اور نصرانی کہتے ہيں کہ يہودی حق پر نہيں، ١يہود کہتے ہيں کہ نصرانی حق پر نہيں (
) ٢حاالنکہ يہ سب لوگ تورات پڑھتے ہيں۔ اسی طرح ان ہی جيسی بات بےعلم بھی کہتے ہيں (

  ے گا۔قيامت کے دن هللا ان کے اس اختالف کا فيصلہ ان کے درميان کر د
س ميں حضرت موسٰی عليہ السالم کی زبان سے حضرت يہودی تورات پڑھتے ہيں ج ١۔١١٣

عيسٰی عليہ السالم کی تصديق موجود ہے، ليکن اس کے باوجود يہودی حضرت عيسٰی عليہ 
السالم کی تکفير کرتے تھے۔ عيسائيوں کے پاس انجيل موجود ہے جس ميں حضرت موسٰی عليہ 

س کے باوجود يہ يہوديوں کی تکفير السالم اور تورات کے ِمْن ِعْند هللا ہونے کی تصديق ہے ا
کرتے ہيں، يہ گويا اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفر و عناد اور اپنے اپنے بارے ميں خوش 

  فہميوں ميں مبتال ہونے کو ظاہر کيا جا رہا ہے۔
اہل کتاب کے مقابلے ميں عرب کے مشرکين ان پڑھ تھے، اس لئے انہيں بےعلم کہا  ٢۔١١٣

شرک ہونے کے باوجود يہود اور نصارٰی کی طرح، اس باطل ميں مبتال تھے گيا، ليکن وه بھی م
  کہ وه يہ حق پر ہيں۔ اسی لئے وه نبی صلی هللا عليہ وسلم کو صابی يعنی بےدين کہا کرتے تھے۔

 
ٗه َوَسٰعى ِيفْ َخَراِهبَا ُّْذَكَر ِفْهيَا اْمسُ ِ َاْن ي نََع َمٰسِجَد اهلّلٰ ْن مَّ لَھُْم ِيف اْالِٰخرَ  َۭوَمْن َاْظَملُ ِممَّ نَْيا ِخْزٌي وَّ ِِٕفْنيَ ڛ لَھُْم ِيف ادلُّ

َّْدُخلُْوَھآ ِاالَّ َخاۗى َِٕك َما َاكَن لَھُْم َاْن ي
ِة ُاوٰلۗى

  ١١٤عََذاٌب َعِظْميٌ    
اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو هللا تعاٰلی کی مسجدوں ميں هللا تعاٰلی کے ذکر کئے 

) ايسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ٢کی بربادی کی کوشش کرے () ان ١جانے کو روکے (
ب ) ان کے لئے دنيا ميں بھی رسوائی ہے اور آخرت ميں بھی بڑا عذا٣ہی اس ميں جانا چاہيے (

  ہے۔
جن لوگوں نے مسجدوں ميں هللا کا ذکر کرنے سے روکا، يہ کون ہيں؟ ان کے بارے ميں  ١۔١١٤

يہ ہے کہ اس سے مراد عيسائی ہيں، جنہوں نے بادشاه  مفسرين کی دو رائے ہيں، ايک رائے
روم کے ساتھ ملکر بيت المقدس ميں يہوديوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور اس کی تخريب ميں 

حصہ ليا، ليکن حافظ ابن کثير نے اس سے اختال ف کرتے ہوئے اس کا مصداق مشرکين مکہ 
وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے نکلنے کو قرار ديا، جنہوں نے ايک تو نبی صلی هللا عليہ 

پر مجبور کر ديا اور يوں خانہ کعبہ ميں مسلمانوں کو عبادت سے روکا۔ پھر صلح حديبيہ کے 
موقعے پر بھی يہی کردار دہرايا اور کہا کہ ہم اپنے آباو اجداد کے قاتلوں کو مکہ ميں داخل نہيں 

دت سے روکنے کی اجازت اور روايت نہيں ہونے ديں گے، حاالنکہ خانہ کعبہ ميں کسی کو عبا
  تھی۔

تخريب اور بربادی صرف يہی نہيں ہے اسے گرا ديا جائے اور عمارت کو نقصان  ٢۔١١٤ 
پہنچايا جائے، بلکہ ان ميں هللا کی عبادت اور ذکر سے روکنا، اقامت شريعت اور مظاہر شرک 

  برباد کرنا ہے۔سے پاک کرنے سے منع کرنا بھی تخريب اور هللا کے گھروں کو 
يہ الفاظ خبر کے ہيں، ليکن مراد اس سے يہ خواہش ہے کہ جب هللا تعاٰلی تمہيں ہمت  ٣۔١١٤ 

اور غلبہ عطا فرمائے تو تم ان مشرکين کو اس ميں صلح اور جزيے کے بغير رہنے کی اجازت 
فرمايا آئنده  ہجری ميں مکہ فتح ہوا تو نبی صلی هللا عليہ وسلم نے اعالن ٨نہ دينا۔ چنانچہ جب 

سال کعبہ ميں کسی مشرک کو حج کرنے کی اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہيں ہوگی اور 
جس سے جو معاہده ہے، معاہده کی مدت تک اسے يہاں رہنے کی اجازت ہے، بعض نے کہا کہ 
يہ خوشخبری ہے اور پيش گوئی ہے کہ عنقريب مسلمانوں کو غلبہ ہو جائے گا اور يہ مشرکين 

کعبہ ميں ڈرتے ہوئے داخل ہونگے کہ ہم نے جو مسلمانوں پر زيادتياں کی ہيں انکے بدلے  خانہ
  ميں ہميں سزا سے دو چار يا قتل کر ديا جائے۔ چنانچہ جلد ہی يہ خوشخبری پوری ہوگئی۔
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ِ ۭ ِانَّ ا ُّْوا فََمثَّ َوْجُه اهلّلٰ ُق َوالَْمْغرُِب ۤ فََايْنَـَما تَُول ِ الَْمْرشِ َ َواِسٌع عَِلْميٌ    َوهلِلّٰ   ١١٥هلّلٰ
) هللا ١اور مشرق اور مغرب کا مالک هللا ہی ہے۔ تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی هللا کا منہ ہے (

   ہے۔تعاٰلی کشادگی اور وسعت واال اور بڑے علم واال
۔ ہجرت کے بعد جب مسلمان بيت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھتے تھے تو ١١٥

کا رنج تھا، اس موقع پر يہ آيت نازل ہوئی جب بيت المقدس سے پھر خانہ کعبہ  مسلمانوں کو اس
کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو يہوديوں نے طرح طرح کی باتيں بنائيں، بعض کے نزديک 

اس کے نزول کا سبب سفر ميں سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ سواری کا منہ 
و۔ کبھی چند اسباب جمع ہو جاتے ہيں اور ان سب کے حکم کے کدھر بھی ہو، نماز پڑھ سکتے ہ

لئے ايک ہی آيت نازل ہو جاتی ہے۔ ايسی آيتوں کی شان نزول ميں متعدد روايات مروی ہوتی 
ہيں، کسی روايت ميں ايک سبب نزول کا بيان ہوتا ہے اور کسی ميں دوسرے کا۔ يہ آيت بھی 

  اسی قسم کی ہے۔
 

 ُ ََذ اهلّلٰ ٗ ٰقِنُتْوَن    َوقَالُوا اختَّ ٰمٰوِت َواْالَْرِض ُۭلكٌّ هلَّ ٗ َما ِيف السَّ ْبٰحنَٗه ۭ بَْل هلَّ اۙ  سـُ   ١١٦ َودَلً
يہ کہتے ہيں کہ هللا تعاٰلی کی اوالد ہے، (نہيں بلکہ) وه پاک ہے زمين اور آسمان کی تمام مخلوق 

  اس کی ملکيت ميں ہے اور ہر ايک اس کا فرما نبردار ہے
 

ََّما يَُقْوُل هَلٗ ُكْن فَيَُكْوُن   بَِديُْع ال  ٰمٰوِت َواْالَْرِض َۭوِاَذا قَٰىضٓ َاْمًرا فَِان   ١١٧سَّ
وه زمين اور آسمانوں کو پيدا کرنے واال ہے، وه جس کام کو کرنا چاہے کہہ ديتا ہے کہ ہو جا، 

  )١بس وہی ہو جاتا ہے (
مالک ہے، ہرچيز اس کی فرمانبردار يعنی وه هللا تو ہے کہ آسمان و زمين کی ہرچيز کا  ١۔١١٧

ہے، بلکہ آسمان کا بغير کسی نمونے کے بنانے واال بھی وہی ہے۔ عالوه ازيں وه جو کام کرنا 
چاہے اس کے لئے اسے صرف لفظ کن کافی ہے۔ ايسی ذات کو بھال اوالد کی کيا ضرورت ہو 

  سکتی ہے۔
 

يَْن َال يَْعلَُمْوَن لَْوَال يَُلكِّ  ِ ثَْل قَْوِلهِْم ۭ تََشاَهبَْت قُلُْوبُھَُوقَاَل اذلَّ يَْن ِمْن قَْبِلهِْم ّمِ ِ ِتيْنَآ ٰايٌَة ۭ َكٰذكِلَ قَاَل اذلَّ ُ َاْو اَتْ ُّْوِقنُْوَن   ُمنَا اهلّلٰ يِٰت ِلَقْوٍم ي َّنَّا اْالٰ ْم ۭ قَْد بَي
١١٨  

ں کرتا، يا ہمارے اسی طرح بےعلم لوگوں نے بھی کہا کہ خود هللا تعاٰلی ہم سے باتيں کيوں نہي
) اسی طرح ايسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان ١پاس کوئی نشانی کيوں نہيں آتی (

  ديں۔ کے اور ان کے دل يکساں ہوگئے۔ ہم نے تو يقين والوں کے لئے نشانياں بيان کر
ٰلی ہم اس سے مراد مشرکين عرب ہيں جنہوں نے يہوديوں کی طرح مطالبہ کيا کہ هللا تعا ١۔١١٨

سے براه راست گفتگو کيوں نہيں کرتا، يا کوئی بڑی نشانی نہيں دکھا ديتا؟ جسے ديکھ کر ہم 
ى تَْفُجَر لَنَا ِمَن ااْلَْرِض يَنْ  اَْو  90ۙبُْوًعا  ۢ◌ مسلمان ہو جائيں جس طرح کہ (َوقَالُْوا لَْن نُّْؤِمَن لََك َحتّٰ

ِعنَبٍ  ْن نَِّخْيٍل وَّ َر ااْلَْنٰھَر ِخٰللَھَا تَْفِجْيًرا   تَُكْوَن لََك َجنَّةٌ مِّ َما 91ۙفَتُفَجِّ َء َكَما َزَعْمَت ۗ◌ اَْو تُْسقِطَ السَّ
ِ َواْلَملٰ  ّٰ َما 92ٕۙٮَِكِة قَبِْياًل  ۗ◌ َعلَْينَا ِكَسفًا اَْو تَاْتَِي بِا ْن ُزْخُرٍف اَْو تَْرٰقى فِي السَّ ِء ۗ◌ اَْو يَُكْوَن لََك بَْيٌت مِّ

َل َعلَْينَا ِكٰتبًا نَّْقَرُؤٗه  َولَْن نُّْؤمِ  ۭ◌  ى تُنَزِّ ُسْواًل   ۭ◌ َن لُِرقِيَِّك َحتّٰ قُْل ُسْبَحاَن َربِّْي ھَْل ُكْنُت ااِلَّ بََشًرا رَّ
 ) ميں اور ديگر مقامات پر بھی بيان کيا گيا ہے۔93تا  90۔االسراء:17)  ۧ◌ 93

 
نَِذْيًرا ۙ ا وَّ ٓ َاْرَسلْٰنَك اِبلَْحّقِ بَِشْريً ِب الَْجِحْميِ    ِاانَّ ُل َعْن َاْحصٰ َـٔ َال تُْس   ١١٩وَّ

ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دينے واال اور ڈرانے واال بنا کر بھيجا ہے اور جہنميوں 
  کے بارے ميں آپ سے پرسش نہيں ہوگی۔
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ََّتھُْم ۭ  َِّبَع ِمل ْي َجاَۗءَك ِمَن الِْعْملِ ۙ َما كَلَ َولَْن تَْرٰىض َعْنَك الَْهيُْوُد َوَال النَّٰرصٰى َحّىتٰ تَت ِ ََّبْعَت َاْھَواَۗءُھْم بَْعَد اذلَّ ِِٕن ات

ِ ُھَو الْهُٰدى ۭ َولَى ِ قُْل ِانَّ ُھَدى اهلّلٰ  ِمَن اهلّلٰ
َال نَِصْريٍ   ِيلٍّ وَّ   ١٢٠ِمْن وَّ

آپ سے يہودی اور نصارٰی ہرگز راضی نہيں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ 
) اور اگر آپ نے باوجود اپنے ٢) آپ کہہ ديجئے کہ هللا کی ہدايت ہی ہدايت ہے (١بن جائيں (

پاس علم آ جانے کے، پھر ان کی خواہشوں کی پيروی کی تو هللا کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی 
  )٣ر (ہوگا اور نہ مددگا

  يعنی يہوديت يا نصرانيت اختيار کر لے۔ ١۔١٢٠
صورت ميں ہے، جس کی طرف نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم دعوت  جو اب اسالم کی ٢۔١٢٠

  دے رہے ہيں، نہ کہ تحريف شده يہوديت و نصرانيت۔
يہ اس بات پر وعيد ہے کہ علم آجانے کے بعد بھی اگر محض ان پر خود غلط لوگوں کو  ٣۔١٢٠

ت محمديہ کو خوش کرنے کے لئے ان کی پيروی کی تو تيرا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ يہ دراصل ام
تعليم دی جا رہی ہے کہ اہل بدعت اور گمراہوں کی خوشنودی کے لئے وه بھی ايسا کام نہ 

  کريں، نہ دين ميں مداخلت اور بےجا دخل کا ارتکاب کريں۔
 

 َّ َِٕك يُْؤِمنُْوَن ِبٖه ۭ َوَمْن ي
يَْن ٰاتَيْٰنھُُم اْلِكٰتَب يَْتلُْونَٗه َحقَّ ِتَالَوتِٖه ۭ ُاوٰلۗى ِ ْوَن   َاذلَّ َك ُھُم الْٰخِرسُ

ِٕ
  ١٢١ْۧكُفْر ِبٖه فَُاولٰۗى

) وه اس کتاب ٢) اور وه اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہيں (١جنہيں ہم نے کتاب دی (
  )۔٣( پر بھی ايمان رکھتے ہيں اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وه نقصان واال ہے

صيل کے بعد ان ميں جو کچھ اہل کتاب کے لوگوں کے اخالق و کردار کی ضروری تف ١۔١٢١
لوگ صالح اور اچھے کردار کے تھے، اس آيت ميں ان کی خوبياں، اور ان کے مومن ہونے کی 
خبر دی جا رہی ہے۔ ان ميں عبد هللا بن سالم اور ان جيسے ديگر افراد ہيں، جن کو يہوديوں ميں 

  سے قبول اسالم کی توفيق حاصل ہوئی۔
طرح پڑھنے کا حق ہے کہ کئی مطلب بيان کئے گئے مثال وه اس طرح پڑھتے ہيں جس  ٢۔١٢١

) خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہيں۔ جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہيں اور ١(
) اس کے حالل کو حالل، حرام کو حرام ٢جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناه مانگتے ہيں۔ (
) اس ٣يسے دوسرے يہودی کرتے تھے (سمجھتے اور کالم اٰلہی ميں تحريف نہيں کرتے (ج

) اس کی ٤ميں جو کچھ تحرير ہے، لوگوں کو بتالتے ہيں اس کی کوئی بات چھپاتے نہيں (
محکم باتوں پر عمل کرتے اور متشابہات پر ايمان رکھتے اور جو باتيں سمجھ ميں نہيں آتيں 

ہيں (فتح القدير)  ) اس کی ايک ايک بات کی پيروی کرتے٥انہيں علماء سے حل کراتے ہيں (
واقعہ يہ ہے کہ حق کی تالوت ميں سارے ہی مفہوم داخل ہيں اور ہدايت ايسے لوگوں کے 

  حصے ميں آتی ہے جو مزکوره باتوں کا اہتمام کرتے ہيں۔
اہل کتاب ميں سے جو نبی صلی هللا عليہ وسلم کی رسالت پر ايمان نہيں الئے گا وه  ٣۔١٢١ 

  جہنم جائے گا (ابن کثير)
 
لُْتُمكْ عََيل الْٰعلَِمْنيَ  يٰ  ْ فَضَّ ٓ َانَْعْمُت عَلَْيُمكْ َوَاّىنِ َِّىتْ اِۗءيَْل اْذُكُرْوا ِنْعَمِىتَ ال ٓ ِاْرسَ   ١٢٢بَِىنْ

اے اوالد يعقوب ميں نے جو نعمتيں تم پر انعام کی ہيں انہيں ياد کرو اور ميں نے تمہيں تمام 
  جہانوں پر فضيلت دے رکھی تھی۔

 
َُّقْوا َال ھُ  َوات َال تَْنَفُعهَا َشَفاعٌَة وَّ َال يُْقَبُل ِمْهنَا عَْدٌل وَّ ا وَّ ً َّْفٍس َشـْيـــــٔ ِزْي نَْفٌس َعْن ن ْوَن   يَْوًما الَّ َجتْ   ١٢٣ْم يُْنَرصُ
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اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائده نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص 
  نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی نہ ان کی مدد کی جائے گی۔سے کوئی فديہ قبول کيا جائے گا 

 
ْ َجاِعكُلَ ِللنَّاِس ِاَماًما ۭ قَاَل َوِمْن ذُ  هُنَّ ۭ قَاَل ِاّىنِ ٰمٍت فََاتَـمَّ ُّٗه ِبَلكِ ِلِمْنيَ   َوِاِذ ابْتَٰىلٓ ِابْٰرٖمهَ َرب َِّىتْ ۭ قَاَل َال يَنَاُل َعْهِدي الّظٰ   ١٢٤ّرِي

) اور انہوں نے سب ١السالم) کو ان کے رب نے کئی کئی باتوں سے آزمايا (جب ابراہيم (عليہ 
کو پورا کر ديا تو هللا نے فرمايا کہ ميں تمہيں لوگوں کا امام بنا دوں گا، عرض کرنے لگے 

  نہيں۔) فرمايا ميرا وعده ظالموں سے ٢ميری اوالد کو (
ہجرت نار نمرود وغيره وه تمام کلمات سے مراد احکام شريعت، مناسک حج، ذبح پسر،  ١۔ ١٢٤

آزمائشيں ہيں، جن سے حضرت ابراہيم عليہ السالم گزارے گئے اور ہر آزمائش ميں کامياب اور 
کامران رہے، جس کے صلے ميں امام الناس کے منصب پر فائز کئے گئے، چنانچہ مسلمان ہی 

رم اور پيشوا مانی نہيں، يہودی، عيسائی حٰتی کہ مشرکين عرب سب ہی ميں ان کی شخصيت محت
  جاتی ہے۔ 

هللا تعاٰلی نے حضرت ابراہيم عليہ السالم کی اس خواہش کو پورا فرمايا، جس کا ذکر قرآن  ٢۔٢٤
مجيد ميں ہے، ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اوالد ميں کر ديا، پس ہر نبی جسے هللا نے 

رمائی، اوالد ابراہيم ہی ميں يہ مبعوث کيا اور ہر کتاب جو ابراہيم عليہ السالم کے بعد نازل ف
سلسلہ رہا (ابن کثير) اس کے ساتھ ہی يہ فرما کر کہ ميرا وعده ظالموں سے نہيں اس امر کی 

وضاحت فرمادی کہ ابراہيم کی اتنی اونچی شان اور عندهللا منزلت کے باوجود اوالد ابراہيم ميں 
رومی کو دور کرنے واال کوئی سے جو ناخلف اور ظالم و مشرک ہوں گے ۔ ان کی شقاوت و مح

نہيں ہوگا۔ هللا تعالٰی نے يہاں پيمبر زادگی کی جڑ کاٹ دی گئی ۔ اگر ايمان و عمل صالح نہيں ، 
تو پيرزادگی اور صاحبزادگی کی بارگاه اٰلہی ميں کيا حيثيت ہوگی؟ نبی صلی هللا عليہ وسلم کا 

م ۔ (جس کو اس کا عمل پيچھے چھوڑ فرمان ہے ( من بطا بہ عملہ لم يسرع بہ نسبہ) صحيح مسل
  گيا اس کا نسب اسے ٓاگے نہيں بڑھا سکے گا۔

 
َقاِم  ِاْبٰرٖمهَ ُمَصىلًّ ۭ َوَعهِْداَنٓ اِ  ُذْوا ِمْن مَّ ِ ِّلنَّاِس َوَاْمنًا ۭ َواختَّ ِعْيَل َاْن َطّهَِرا بَيِْىتَ لِ َوِاْذ َجَعلْنَا الَْبيَْت َمثَابًَة ل ُجْوِد   ٰىلٓ ِاْبٰرٖمهَ َوِاْمسٰ كَّعِ السُّ ِِٕفْنيَ َوالْٰعِكِفْنيَ َوالرُّ

اۗى لطَّ
١٢٥  

) تم مقام ابراہيم کو ١ہم نے بيت هللا کو لوگوں کے لئے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی (
م) سے وعده ليا ) ہم نے ابراہيم عليہ السالم اور اسماعيل (عليہما السال٢جائے نماز مقرر کر لو (

کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجده کرنے  کہ تم ميرے گھر
  والوں کے لئے پاک صاف رکھو۔

حضرت ابراہيم کی نسبت سے جو اس کے بانی اول ہيں، بيت هللا کی دو خصوصيتيں هللا  ١۔١٢٥
تعاٰلی نے يہاں بيان فرمائی ايک (لوگوں کے لئے ثواب کی جگہ) دوسرے کے معنی ہيں لوٹ 

آنے کی جگہ جو ايک مرتبہ بيت هللا کی زيارت سے مشرف ہو جاتا ہے، دوباره سہ  لوٹ کر
باره آنے کے لئے بيقرار رہتا ہے يہ ايسا شوق ہے جس کی کبھی تسکين نہيں ہوتی بلکہ روز 

افزوں رہتا ہے دوسری خصوصيت امن کی جگہ يعنی يہاں کسی دشمن کا خوف بھی نہيں رہتا 
ں بھی لوگ حدود حرم ميں کسی دشمن جان سے بدلہ نہيں ليتے تھے۔ چنانچہ زمانہء جاہليت مي

  اسالم نے اس کے احترام کو باقی رکھا، بلکہ اس کی مزيد تاکيد اور توسيع کی۔
مقام ابراہيم سے مراد وه پتھر ہے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہيم عليہ السالم  ٢۔٢٥ 

عليہ السالم کے قدم کے نشانات ہيں اب اس تعمير کعبہ کرتے رہے اس پتھر پر حضرت ابراہيم 
پتھر کو ايک شيشے ميں محفوظ کر ديا گيا ہے، جسے ہر حاجی طواف کے دوران باآسانی 
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ديکھتا ہے۔ اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد دو رکعت پڑھنے کا حکم ہے۔ آيت (َواتَِّخُذْوا 
قَاِم اِْبٰرٖھَم ُمَصلًّى)   )125۔بقره:2ِمْن مَّ

 
ِ َوالْ  َوِاذْ  اْرُزْق َاْھهَلٗ ِمَن الثََّمٰرِت َمْن ٰاَمَن ِمنْھُْم اِبهلّلٰ ا ٰاِمنًا وَّ ٗهٓ ِاٰىل عََذاِب قَاَل ِاْبٰرٖمهُ َرّبِ اْجَعْل ٰھَذا بدََلً ِخِر ۭ قَاَل َوَمْن َكَفَر فَُاَمتُِّعٗه قَِلْيًال ُمثَّ َاْضَطرُّ َيْوِم اْالٰ

  ١٢٦النَّاِر ۭ َوِبئَْس الَْمِصْريُ  
جب ابراہيم نے کہا، اے پروردگار تو اس جگہ کو امن واال شہر بنا اور يہاں کے باشندوں کو جو 

) هللا تعاٰلی ١هللا تعاٰلی پر اور قيامت کے دن پر ايمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزياں دے (
ف بےبس کر نے فرمايا ميں کافروں کو بھی تھوڑا فائده دوں گا، پھر انہيں آگ کے عذاب کی طر

  دوں گا۔ يہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔
هللا تعاٰلی نے حضرت ابراہيم عليہ السالم کی دعائيں قبول فرمائيں، يہ شہر امن کا گہواره  ١۔٢٦

بھی ہے اور وادی (غير کھيتی والی) ہونے کے باوجود اس ميں دنيا بھر کے پھل فروٹ اور ہر 
  انسان حيرت و تعجب ميں ڈوب جاتا ہے۔قسم کے غلے کی وه فراوانی ہے جسے ديکھ کر 

 
ِمْيعُ  ََّك َانَْت السَّ َّنَا تََقبَّْل ِمنَّا ۭ ِان ِعْيُل ۭ َرب   ١٢٧ الَْعِلْميُ   َوِاْذ يَْرفَُع ِاْبٰرٖھُم الَْقَواِعَد ِمَن الَْبيِْت َوِاْمسٰ

ے تھے اور کہتے جا ابراہيم (عليہ السالم) اور اسماعيل (عليہ السالم) کعبہ کی بنياديں اٹھاتے جات
  رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے واال اور جاننے واال ہے۔

 
َ ۠ َوَاِراَن َمنَاِسَكنَا َوتُْب عَلَيْ  ْسِلَمًة كلَّ ًة مُّ َِّتنَآ ُامَّ َّنَا َواْجَعلْنَا ُمْسِلَمْنيِ كَلَ َوِمْن ُذّرِي اَرب ََّك َانَْت التَّوَّ ِحْميُ  نَا ۚ ِان   ١٢٨ُب الرَّ

اے ہمارے رب ہميں اپنا فرمانبردار بنا لے اور ہماری اوالد ميں سے بھی ايک جماعت کو اپنی 
اطاعت گزار رکھ اور ہميں اپنی عبادتيں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے 

  واال اور رحم و کرم کرنے واال ہے
 

ْم رَ  َّنَا َوابَْعْث ِفْهيِ ََّك َانَْت الْعَ َرب ْم ۭ ِان ْهيِ ُِّمهُُم الِْكٰتَب َوالِْحْمكََة َويَُزكِّ ْم ٰايٰتَِك َويَُعل نْھُْم يَْتلُْوا عَلَْهيِ   ۧ ١٢٩زِْيُز الَْحِكْميُ    ُسْوًال ّمِ
ڑھے، انہيں ) جو ان کے پاس تيری آيتيں پ١اے ہمارے رب ان ميں، انہيں ميں سے رسول بھيج (

   ہے۔) يقيناً تو غلبے واال اور حکمت واال٣ھائے اور انہيں پاک کرے () سک٢کتاب و حکمت (
يہ حضرت ابراہيم و اسماعيل عليہ السالم کی آخری دعا ہے۔ يہ بھی هللا تعاٰلی نے قبول  ١۔١٢٩

فرمائی اور حضرت اسماعيل عليہ السالم کی اوالد ميں سے حضرت محمد رسول صلی هللا عليہ 
سی لئے نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ميں اپنے باپ حضرت وسلم کو مبعوث فرمايا۔ ا

ابراہيم عليہ السالم کی دعا، حضرت عيسٰی عليہ السالم کی بشارت اور اپنی والده کا خواب ہوں 
  )١٨١،١٨٩، ص ٢٠(الفتح الربانی ج 

ب کتاب سے مراد قرآن مجيد اور حکمت سے مراد حديث ہے۔ تالوت آيات کی تعليم کتا ٢۔١٢٩ 
و حکمت کے بيان سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجيد کی نفس تالوت بھی مقصود اور باعث اجر 

و ثواب ہے۔ تاہم اگر ان کا مفہوم و مطلب بھی سمجھ ميں آجاتا ہے تو سبحان هللا، سونے پر 
سہاگہ ہے۔ ليکن اگر قرآن کا ترجمہ و مطلب نہيں آتا، تب بھی اس کی تالوت ميں کوتاہی جائز 

ہے۔ تالوت بجائے خود ايک الگ اور نيک عمل ہے۔ تاہم اس کے مفہوم اور مطالب  نہيں
  سمجھنے کی بھی حتی االمکان کوشش کرنی چاہئے۔

تالوت و تعليم کتاب اور تعليم حکمت کے بعد آپ صلی هللا عليہ وسلم کی بعث کا يہ  ٣۔١٢٩
و کردار کی کوتاہيوں  چوتھا مقصد ہے کہ انہيں شرک و توہمات کی آالئشوں سے اور اخالق

  سے پاک کريں۔
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َّٗه ِيف  نَْيا ۚ َوِان ِ ِاْبٰرٖھَم ِاالَّ َمْن َسِفَه نَْفَسٗه ۭ َولََقِد اْصَطَفْيٰنُه ِيف ادلُّ ةلَّ ِلِحْنيَ    َوَمْن يَّْرغَُب َعْن ّمِ ِخَرِة لَِمَن الّصٰ   ١٣٠اْالٰ
ہم نے تو اسے دنيا ميں بھی دين ابراہيمی سے وه ہی بےرغبتی کرے گا جو محض بيوقوف ہو، 
  )١برگزيده کيا تھا اور آخرت ميں بھی وه نيکو کاروں ميں سے ہے (

عربی زبان ميں َرِغَب کا صلہ َعْن تو اس کے معنی بےرغبتی ہوتے ہيں۔ يہاں هللا تعاٰلی  ١۔١٣٠
ہيں دنيا حضرت ابراہيم عليہ السالم کی وه عظمت و فضيلت بيان فرما رہا ہے جو هللا تعاٰلی نے ان

اور آخرت ميں عطا فرمائی ہے يہ بھی وضاحت فرما دی کہ ملت ابراہيم سے اعراض اور 
  بےرغبتی بےوقوفوں کا کام ہے، کسی عقلمند سے اس کا تصور نہيں ہو سکتا۔

 
ُّٗهٓ َاْسِملْ ۙ قَاَل َاْسلَْمُت ِلَرّبِ الْٰعلَِمْنيَ      ١٣١ِاْذ قَاَل هَلٗ َرب

کے رب نے کہا، فرمانبردار ہو جا، انہوں نے کہا، ميں نے رب العالمين جب کبھی بھی انہيں ان 
  )١کی فرمانبرداری کی۔ (

يہ فضيلت و برگزيدگی انہيں اس لئے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اطاعت و فرماں برداری  ١۔١٣١
  کا بےمثال نمونہ پيش کيا۔

 
ْسِلُمْوَن   َوَوّىصٰ ِهبَآ ِاْبٰرٖھُم بَِنْيِه َويَْعُقْوُب ۭيٰبَِىنَّ  ْيَن فََال تَُمْوتُنَّ ِاالَّ َوَانُْمتْ مُّ َ اْصَطٰفى لَُمكُ ادّلِ   ١٣٢ِانَّ اهلّلٰ

اس کی وصيت ابراہيم اور يعقوب نے اپنی اوالد کو کی، کہ ہمارے بچو! هللا تعاٰلی نے تمہارے 
  )١لئے اس دين کو پسند فرما ليا، خبردار! تم مسلمان ہی مرنا (

اہيم اور حضرت يعقوب عليہما السالم نے وصيت اپنی اوالد کو بھی کی جو حضرت ابر ١۔١٣٢
يہوديت نہيں اسالم ہی ہے، جيسا کہ يہاں بھی اس کی صراحت موجود ہے اور قرآن کريم ميں 

 ِء تُِحبُّْونَھُْم َواَل يُِحبُّْونَُكمْ ۗ◌ ديگر متعدد مقامات پر بھی اس کی تفصيل آئے گی جيسے (ٰھٓاَْنتُْم اُواَل 
ا ٰاَمنَّا ۚ◌ َوتُْؤِمنُْوَن بِاْلِكٰتِب ُكلِّٖھ  ْوا َعلَْيُكُم ااْلَنَاِمَل ِمَن اْلَغْيِظ  ۑَواَِذا لَقُْوُكْم قَالُْوٓ قُْل ُمْوتُْوا  ۭ◌ َواَِذا َخلَْوا َعضُّ

َ َعلِْيمٌ  ۭ◌ بَِغْيِظُكْم  ُدْوِر)  ۢ◌ اِنَّ ّهللاٰ   م ہی ہے۔) هللا کے نزديک دين اسال119۔ ال عمران:3بَِذاِت الصُّ
 

ُن َاْم ُكْنُمتْ ُشهََداَۗء ِاْذ َحَرضَ يَْعُقْوَب الَْمْوُت ۙ ِاْذ قَاَل ِلَبِنْيِه َما تَْعُبُدْوَن ِمْنۢ بَْعِدْي ۭ قَالُْوا  َحنْ اِحًدا ښ وَّ َق ِالٰــهًا وَّ ِعْيَل َوِاْحسٰ َِٕك ِابْٰرٖھَم َوِاْمسٰ
نَْعُبُد ِاٰلَهَك َوِاهٰلَ ٰااَبۗى

  ١٣٣ْوَن  هَلٗ ُمْسِلمُ 
) انہوں نے اپنی اوالد کو کہا ١کيا (حضرت) يعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے؟ جب (

کہ ميرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب ديا کہ آپ کے معبود کی اور آپ 
معبود م اور اسحاق عليہم السالم کے کے آباؤ اجداد ابراہيم عليہ السالم اور اسماعيل عليہ السال

  کی جو معبود ايک ہی ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار رہيں گے۔
يہود کو زجرو توبيخ کی جا رہی ہے تم يہ دعوٰی کرتے ہو کہ ابراہيم، يعقوب (عليہ  ١۔١٣٣

السالم) نے اپنی اوالد کو يہوديت پر قائم رہنے کی وصيت فرمائی تھی، تو کيا تم وصيت کے 
کہ موجود تھے تو يہ جھوٹ اور بہتان ہوا اور اگر کہيں کہ  وقت موجود تھے؟ اگر وه يہ کہيں

حاضر نہيں تھے تو ان کا مزکوره دعوٰی غلط ثابت ہو گيا کيونکہ انہوں نے جو وصيت کی وه 
تو اسالم کی تھی نہ کہ يہوديت کی، يا عسائيت کی۔ تمام انبياء کا دين اسالم ہی تھا اگرچہ شريعت 

رہا ہے، اس کی نبی صلی هللا عليہ وسلم نے ان الفاظ ميں بيان  اور طريقہ کار ميں کچھ اختالف
فرمايا انبياء کی جماعت اوالد عالمات ہيں، ان کی مائيں مختلف (اور باپ ايک) ہے اور ان کا 

  دين ايک ہی ہے۔
 

لُوْ  ا َكَسبُْمتْ ۚ َوَال تُْســـــَٔ ٌة قَْد َخلَْت ۚ لَهَا َما َكَسبَْت َولَُمكْ مَّ   ١٣٤َن َمعَّا َاكنُْوا يَْعَملُْوَن   ِتكْلَ ُامَّ



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	50	of	1441	

يہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کہا وه ان کے لئے ہے اور جو تم کرو گے تمہارے لئے 
  )١ہے۔ ان کے اعمال کے بارے ميں تم نہيں پوچھے جاؤ گے (

ہيں، يہ بھی يہود کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباواجداد جو انبياء و صالحين ہو گزرے  ١۔١٣٤
ان کی طرف نسبت کا کوئی فائده نہيں۔ انہوں نے جو کچھ کيا ہے، اس کا صلہ انہيں ہی ملے گا، 
تمہيں نہيں، تمہيں تو وہی کچھ ملے گا جو تم کماؤ گے۔ اصل چيز ايمان اور عمل صالح ہی ہے 
حد جو پچھلے صالحين کا بھی سرمايا تھا اور قيامت تک آنے والے انسانوں کی نجات کا بھی وا

  ذريعہ ہے۔
 

َ ِاْبٰرٖھَم َحِنْيًفا ۭ َوَما َاكَن ِمَن الُْمْرشِكِ  َتُدْوا ۭ قُْل بَْل ِمةلَّ   ١٣٥ْنيَ  َوقَالُْوا ُكْونُْوا ُھْوًدا َاْو نَٰرصٰى َهتْ
يہ کہتے ہيں کہ يہود و نصارٰی بن جاؤ تو ہدايت پاؤ گے۔ تم کہو بلکہ صحيح راه پر ملت 

  )١راہيم خالص هللا کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے۔ (ابراہيمی والے ہيں، اور اب
يہودی، مسلمانوں کو يہوديت کی اور عيسائی، عيسايت کی دعوت ديتے اور کہتے کہ  ١۔١٣٥

ہدايت اسی ميں ہے۔ هللا تعلٰی نے فرمايا، ان سے کہو ہدايت ملت ابراہيم کی پيروی ميں ہے جو 
کٹ کر اسی کی عبادت کرنے واال) وه مشرک نہيں  حنيف تھا (هللا واحد کا پرستار اور سب سے

تھا۔ جب کہ يہوديت اور عيسائيت دونوں ميں شرک کی اميزش موجود ہے۔ اور اب بدقسمتی سے 
مسلمانوں ميں بھی شرک کے مظاہر عام ہيں اسالم کی تعليمات اگرچہ بحمدهللا قرآن و حديث ميں 

اور نہايت واضح ہے جس سے يہوديت اور محفوظ ہيں جن ميں توحيد کا تصور بالکل بے غبار 
ثنويت (دو خداؤں کے قائل مذاہب) سے اسالم کا امتياز نماياں ہے ۔ ليکن مسلمانوں کی ايک بہت 

بڑی تعداد کے اعمال عقائد ميں جو مشرکانہ اقدار وتصورات در آئے ہيں اس نے اسالم کے 
مذاہب والوں کی دسترس براه  امتياز کو دنيا کی نظروں سے اوجھل کرديا ہے ۔ کيونکہ غير

راست قرآن وحديث تک تو نہيں ہوسکتی ، وه تو مسلمانوں کے عمل کو ديکھ کر ہی يہ اندازه 
کريں گے کہ اسالم ميں اور ديگر مشرکانہ تصورات سے ٓالوده مذاہب کے مابين تو کوئی امتياز 

  ۔ہی نظر نہيں ٓاتا ۔ اگلی آيت ميں ايمان کا معيار بتاليا جارہا ہے
 

َق َويَْعُقوْ  ِعْيَل َوِاْحسٰ ِ َوَمآ ُاْنزَِل ِالَْينَا َوَمآ ُاْنزَِل ِاٰىلٓ ِاْبٰرٖھَم َوِاْمسٰ ْم ۚ َال نَُفّرُِق بَْنيَ قُْولُْوٓا ٰاَمنَّا اِبهلّلٰ ِ ّهبِ َباِط َوَمآ ُاْوِيتَ ُمْوٰىس َوِعيْٰىس َوَمآ ُاْوِيتَ النَِّبيُّْوَن ِمْن رَّ َب َواْالَسـْ
ُن هَلٗ ُمْسِلُمْوَن    َاَحدٍ  نْھُْم ڮ َوَحنْ   ١٣٦ّمِ

اے مسلمانوں! تم سب کہو کہ ہم هللا پر ايمان الئے اور اس چيز پر بھی جو ہماری طرف اتاری 
گئی اور اس چيز پر بھی جو ابراہيم، اسماعيل اسحاق اور يعقوب عليہم السالم اور ان کی اوالد 

سے موسٰی اور عيسٰی عليہما السالم اور دوسرے انبياء  پر اتاری گئی اور جو کچھ هللا کی جانب
عليہم السالم کو ديئے گئے۔ ہم ان ميں سے کسی کے درميان فرق نہيں کرتے، ہم هللا کے 

  )۔١فرمانبردار ہيں (
يعنی ايمان يہ ہے کہ تمام انبياء عليھم السالم کو هللا تعاٰلی کی طرف سے جو کچھ بھی  ١۔١٣٦

پر ايمان اليا جائے، کسی بھی کتاب يا رسول کا انکار نہ کيا جائے۔ کسی مال يا نازل ہوا سب 
ايک کتاب يا نبی کو ماننا، کسی کو نہ ماننا، يہ انبياء کے درميان تفريق ہے جس کو جائز نہيں 

رکھا۔ البتہ عمل اب صرف قرآن کريم کے ہی احکام پر ہوگا۔ پچھلی کتابوں ميں لکھی ہوئی 
ايک تو وه اصلی حالت ميں نہيں رہيں، تحريف شده ہيں، دوسرے قرآن نے  باتوں پر نہيں کيونکہ

  ان سب کو منسوخ کر ديا ہے
 

َيْكفِ  ََّما ُھْم ِيفْ ِشَقاٍق ۚ فَسـَ َّْوا فَِان ِمْيُع افَِاْن ٰاَمنُْوا ِبِمثِْل َمآ ٰاَمنُْمتْ ِبٖه فََقِد اْھَتَدْوا ۚ َوِاْن تََول ُ ۚ َوُھَو السَّ   ۭ ١٣٧لَْعِلْميُ   ْيَكهُُم اهلّلٰ
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اگر وه تم جيسا ايمان الئيں تو ہدايت پائيں، اور اگر منہ موڑيں تو وه صريح اختالف ميں ہيں، هللا 
   ہے۔) اور وه خوب سننے اور جاننے واال١تعاٰلی ان سے عنقريب آپ کی کفايت کرے گا (

ابہ کرام کی صحابہ کرام بھی اسی مزکوره طريقے پر ايمان الئے تھے، اس لئے صح ١۔١٣٧
مثال ديتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وه اسی طرح ايمان الئيں جس طرح سے صحابہ کرام ! 

تم ايمان الئے ہو تو پھر يقينا وه ہدايت يافتہ ہو جائيں گے۔ اگر وه ضد اور اختالف ميں منہ 
ں گی موڑيں گے، تو گھبرانے کی ضرورت نہيں ہے، ان کی سازشيں آپ کا کچھ نہيں بگاڑ سکي

کيونکہ هللا تعاٰلی آپ کی کفايت کرنے واال ہے۔ چنانچہ چند سالوں ميں ہی يہ وعده پورا ہوا اور 
بنو قينقاع اور بنو نضير کو جال وطن کر ديا گيا اور بنو قريظہ قتل کئے گئے۔ تاريخی روايات 
 ميں ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت ايک مصحف عثمان ان کی اپنی گود ميں تھا

 (ُ ) پر ان کے خون کے چھينٹے گرے بلکہ 137۔ البقرة:2اور اس آيت کے جملہ ( فََسيَْكفِْيَكھُُم ّهللاٰ
  دھار بھی۔ کہا جاتا ہے يہ مصحف آج بھی ترکی ميں موجود ہے۔

 
ُن هَلٗ ٰعِبُدْوَن    َحنْ ِ ِصْبَغًة ۡ وَّ ِ ۚ َوَمْن َاْحَسُن ِمَن اهلّلٰ   ١٣٨ِصْبَغَة اهلّلٰ

) ہم تو اسی کی عبادت ١گ اختيار کرو اور هللا تعاٰلی سے اچھا رنگ کس کا ہوگا (هللا کا رن
  ہيں۔ کرتے
عيسائيوں نے ايک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے جو ہر عيسائی بچے کو بھی  ١۔١٣٨

اور ہر اس شخص کو بھی ديا جاتا ہے جسکو عيسائی بنانا مقصود ہوتا ہے اس رسم کا نام ان 
مہ ہے۔ يہ ان کے نزديک بہت ضروری ہے، اس کے بغير وه کسی کو پاک تصور کے ہاں پبتس

نہيں کرتے۔ هللا تعاٰلی نے ان کی ترديد فرمائی اور کہا اصل رنگ تو هللا کا رنگ ہے۔ اس سے 
بہتر کوئی رنگ نہيں اور هللا کے رنگ سے مراد وه دين فطرت يعنی دين اسالم ہے۔ جس کی 

  دور ميں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی۔ يعنی دعوت توحيد۔طرف ہر نبی نے اپنے اپنے 
 

ُن  اُلُمكْ ۚ َوَحنْ الُنَا َولَُمكْ َاْمعَ ُُّمكْ ۚ َولَنَآ َاْمعَ ُّنَا َوَرب ِ َوُھَو َرب ْونَـنَا ِيف اهلّلٰ اۗجُّ   ١٣٩هَلٗ ُمْخِلُصْوَن    قُْل َاُحتَ
و جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، آپ کہہ ديجئے کيا تم ہم سے هللا کے بارے ميں جھگڑتے ہ

ہمارے لئے ہمارے عمل ہيں اور تمہارے لئے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لئے مخلص ہيں 
)١(  

کيا تم ہم سے اس بارے ميں جھگڑتے ہو کہ ہم ايک هللا کی عبادت کرتے ہيں، اسی کے  ١۔١٣٩
پيروی کرنے سے  لئے اخالص و نياز مندی کے جذبات رکھتے ہيں اور اسی کے احکامات کی

اجتناب کرتے ہيں حاالنکہ ہمارا ہی نہيں تمہارا بھی ہے اور تمہيں بھی اس کے ساتھ يہی معاملہ 
کرنا چاہيے جو ہم کرتے ہيں اور اگر تم ايسا نہيں کرتے تو تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا 

  عمل ہمارے ساتھ۔ ہم تو اسی کے لئے خاص عمل کا اہتمام کرنے والے ہيں۔
 
َباَط َاكنُْوا ُھْوًدا َاْو نَٰرصٰى ۭ قُْل ءَ اَ  َق َويَْعُقْوَب َواْالَسـْ ِعْيَل َوِاْحسٰ ِ ۭ َوَما ْم تَُقْولُْوَن ِانَّ ِاْبٰرٖھَم َوِاْمسٰ ْن َكَمتَ َشهَاَدًة ِعْنَدٗه ِمَن اهلّلٰ ُ ۭ َوَمْن َاْظَملُ ِممَّ َانُْمتْ َاْعَملُ َاِم اهلّلٰ

ُ ِبَغاِفٍل َمعَّا    ١٤٠تَْعَملُْوَن   اهلّلٰ
کيا تم کہتے ہو کہ ابراہيم اور اسماعيل اور اسحاق اور يعقوب (عليھم السالم) اور ان کی اوالد 

) هللا کے پاس شہادت ١يہودی يا نصرانی تھے؟ کہہ دو کيا تم زياده جانتے ہو۔ يا هللا تعاٰلی (
  )۔٢سے غافل نہيں ( کون ہے؟ اور هللا تمہارے کاموںچھپانے والے سے زياده ظالم اور 

تم کہتے ہو کہ يہ اور ان کی اوالد يہودی يا عيسائی تھی، جب کہ هللا تعاٰلی اس کی نفی  ١۔١٤٠
  فرماتا ہے۔ اب تم ہی بتالؤ کہ زياده علم هللا کو ہے يا تمہيں۔
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تمہيں معلوم ہے کہ يہ انبياء يہودی يا عيسائی نہيں تھے، اسی طرح تمہاری کتابوں ميں  ٢۔١٤٠
ضرت کی نشانياں بھی موجود ہيں، ليکن تم ان شہادتوں کو لوگوں سے چھپا کر ايک بڑے آنح

  ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو جو هللا تعاٰلی سے خفيہ نہيں۔
 

لُْوَن َمعَّا َاكنُْوا يَْعَملُْوَن  َـٔ ا َكَسبُْمتْ ۚ َوَال تُْس ٌة قَْد َخلَْت ۚ لَهَا َما َكَسبَْت َولَُمكْ مَّ   ۧ ١٤١  ِتكْلَ ُامَّ
يہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کيا ان کے لئے ہے اور جو تم نے کيا وه تمہارے لئے، 

  )۔١تم ان کے اعمال کے بارے ميں سوال نہ کئے جاؤ گے (
اس آيت ميں پھر کسب و عمل کی اہميت بيان فرما کر بزرگوں کی طرف سے لگاؤ يا ان  ١۔١٤١

۔ جس کو اس کا عمل پيچھے چھوڑ گيا اس کا سلسلہ اسے اگے پر اعتماد کو بےفائده قرار ديا گيا
نہيں بڑھائے گا۔ مطلب ہے کہ تمہارے خاندان کی نيکيوں سے تمہيں کوئی فائده اور ان کے 

گناہوں پر تم سے پوچھ گيچھ نہيں ہو گی بلکہ ان کے عملوں کی بابت تم سے يا تمہارے عملوں 
ْزَر اُْخٰرى)کی بابت ان سے نہيں پوچھا جائے گا آيت ( )۔ آيت (َواَْن 18۔ فاطر:35َواَل تَِزُر َواِزَرةٌ وِّ

ْنَساِن ااِلَّ َما َسٰعى)   ) کوئی کسی کا بوجھ نہيں اٹھائے گا۔39۔ النجم:53لَّْيَس لاِْلِ
 

 02   پاره
 

 َ َِّىتْ َاكنُْواعَل ُم ال ُْم َعْن ِقْبلَِهتِ ّٰ َفهَاُۗء ِمَن النَّاِس َما َول َيُقْوُل السُّ َتِقْميٍ   سـَ سـْ اٍط مُّ ََّشاُۗء ِاٰىل ِرصَ ُق َوالَْمْغِرُب ۭ َهيِْدْي َمْن ي ِ الَْمْرشِ ّٰ   ١٤٢ْهيَا ۭ قُْل هلِلّ
عنقريب يہ لوگ کہيں گے کہ جس قبلہ پر يہ تھے اس سے انہيں کس چيز نے ہٹايا؟ آپ کہہ 

ی راه کی وه جسے چاہے سيدھ ١ديجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک هللا تعاٰلی ہی ہے ف
  ہدايت کر دے۔

جب آنحضرت صلی هللا عليہ وسلم مکے سے ہجرت کرکے مدينہ ميں تشريف لے گئے ١۔١٤٢
مہينے تک بيت هللا کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے حاالنکہ آپ کی خواہش تھی  ١٦/١٧

کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے جو قبلہ ابراہيمی ہے اس کے لئے آپ 
هللا عليہ وسلم دعا بھی فرماتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے۔ بآلخر هللا صلی 

تعاٰلی نے تحويل کعبہ کا حکم دے ديا جس پر يہوديوں اور منافقين نے شور مچايا حاالنکہ نماز 
هللا کی ايک عبادت ہے اور عبادت ميں عابد کو جس طرح حکم ہوتا ہے اسی طرح کرنے کا 

ا ہے اس لئے جس طرف هللا نے رخ پھير ديا اسی طرف پھر جانا ضروری تھا عالوه پابند ہوت
ازيں جس هللا کی عبادت کرنی ہے مشرق اور مغرب ساری سمتيں اسی کی ہيں اس لئے سمتوں 

کی کوئی اہميت نہيں ہر سمت ميں هللا کی عبادت ہو سکتی ہے بشرطيکہ اس سمت کو اختيار 
و۔ تحويل کعبہ کا يہ حکم نماز عصر کے وقت آيا اور عصر کی نماز کرنے کا حکم هللا نے ديا ہ

  خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔
 

ُسْوُل عَلَْيُمكْ َشهِْيدً  َسًطا ِلَّتُكْونُْوا ُشهََداَۗء عََيل النَّاِس َويَُكـْوَن الرَّ ًة وَّ َّ َوَكٰذكِلَ َجَعلْٰنُمكْ ُامَّ ْن ا ۭ َوَما َجَعلْنَا الِْقْبةَلَ ال ُسْوَل ِممَّ َّتَِّبـُع الرَّ ِىتْ ُكْنَت عَلَْهيَآ ِاالَّ ِلنَْعَملَ َمْن ي
ُ ِلـُيضِ  ُ ۭ َوَما َاكَن اهلّلٰ يَْن َھَدى اهلّلٰ ِ ًة ِاالَّ عََيل اذلَّ َّْنَقِلُب عَٰيل َعِقَبْيِه ۭ َوِاْن َاكنَْت لََكِبْريَ َ ي َ اِبلنَّاِس ل ِحْميٌ    ْيَع ِايَْمانَُمكْ ۭ ِانَّ اهلّلٰ   ١٤٣َرُءْوٌف رَّ

) تاکہ تم لوگوں پر گواه ہو جاؤ اور رسول صلی هللا ١ہم نے اسی طرح تمہيں عادل امت بنايا (
عليہ وسلم تم پر گواه ہو جائيں جس قبلہ پر تم پہلے تھے اسے ہم نے صرف اس لئے مقرر کيا 

و اپنی ايڑيوں کے بل پلٹ ون ہے اور کون ہے جتھا کہ ہم جان ليں کہ رسول کا سچا تابعدار ک
) گو يہ کام مشکل ہے، مگر جنہيں هللا نے ہدايت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہيں هللا ٢جاتا ہے (
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) هللا تعاٰلی لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی ٣تعاٰلی تمہارے اعمال ضائع نہيں کرے گا (
   ہے۔کرنے واال

بہتر اور افضل کے معنی ميں بھی  وسط کے لغوی معنی تو درميان کے ہيں ليکن يہ ١۔١٤٣
استعمال ہوتا ہے يہاں اسی معنی ميں استعمال ہوا ہے يعنی جس طرح تمہيں بہتر قبلہ عطا کيا گيا 

اسی طرح تمہيں سب سے افضل امت بھی بنايا گيا اور مقصد اس کا يہ ہے کہ تم لوگوں پر 
ُسوُل  َشِھْيًدا َعلَْيُکْم َو تَُکْونُْو اُشھََدآ َء َعلَی گواہی دو۔ جيسا کہ دوسرے مقام پر ہے (لِيَُکوَن الرَّ

) رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواه ہو اس کی وضاحت بعض احاديث ميں 28۔ الحج:22النَّاِس) 
اس طرح آتی ہے کہ جب هللا تعاٰلی پيغمبروں سے قيامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے ميرا 

هللا تعاٰلی فرمائے گا تمہارا کوئی گواه ٫جواب ديں گے  پيغام لوگوں تک پہنچايا تھا وه ہاں ميں
  ہے؟ کہيں گے ہاں محمد صلی هللا عليہ وسلم اور ان کی امت، چنانچہ يہ امت گواہی دے گی۔

يہ تحويل قبلہ کی ايک غرض بيان کی گئی ہے، کہ مومنين صادقين تو رسول هللا صلی  ٢۔١٤٣ 
رتے تھے اس لئے ان کے لئے ادھر سے ادھر پھر هللا عليہ وسلم کے اشارات کے منتظر رہا ک

جانا کوئی مشکل معاملہ نہ تھا بلکہ ايک مقام پر تو عين نماز کی حالت ميں جب کہ وه رکوع 
ميں تھے يہ حکم پہنچا تو انہوں نے رکوع ميں ہی اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھير ليا يہ مسجد 

لوں کی طرف رخ کرکے پڑھی گئی) کہالتی ہے قبٰلتين (يعنی وه مسجد جس ميں ايک نماز دو قب
اور ايسا ہی واقعہ مسجد قبا ميں بھی ہوا (لِنَْعلَْم) ( تاکہ ہم جان ليں) هللا کو تو پہلے بھی علم تھا 
اس کا مطلب ہے تاکہ ہم اہل يقين کو اہل شک سے عليحده کر ديں تاکہ لوگوں کے سامنے بھی 

  القدير)دونوں قسم کے لوگ واضح ہو جائيں (فتح 
بعض صحابہ رضی هللا عنہم اجمعين کے ذہن ميں يہ اشکال پيدا ہوا کہ جو صحابہ  ٣۔١٤٣ 

رضی هللا عنہم اجمعين بيت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھنے کے زمانے ميں فوت ہو 
چکے تھے يا ہم جتنا عرصہ اس طرف رخ کرکے نماز پڑھتے رہے ہيں يہ ضائع ہوگيئں يا 

نہيں ملے گا هللا تعاٰلی نے فرمايا يہ نمازيں ضائع نہيں ہونگی اور ان کا پورا  شايد ان کا ثواب
پورا ثواب ملے گا۔ يہاں نماز کو ايمان سے تعبير کرکے يہ واضح کر ديا کہ نماز کے بغير ايمان 

  کی کوئی حيثيت نہيں۔ ايمان تب ہی معتبر ہے جب نماز اور ديگر احکام اٰلہی کی پابندی ہوگی۔
 

َِّينََّك ِقْبةَلً تَْرٰضىھَا ۠فََوّلِ َوهْجََك َشْطَر الَْمْسِجِد الْحَ قَْد  َماِۗء ۚ فَلَُنَول َك ِيف السَّ ْيَن ُاْوتُوا نَٰرى تَـَقلَُّب َوهْجِ ِ ُّْوا ُوُجْوَھُمكْ َشْطَرٗه ۭ َوِانَّ اذلَّ َراِم َۭوَحْيُث َما ُكْنُمتْ فََول
َُّه الَْحـ ُ ِبَغاِفٍل َمعَّا يَْعَملُْوَن   اْلِكٰتَب لََيْعلَُمْوَن َان ْم ۭ َوَما اهلّلٰ ِ ّهبِ   ١٤٤قُّ ِمْن رَّ

ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے ديکھ رہے ہيں، اب آپکو ہم اس قبلہ 
کی طرف متوجہ کريں گيں جس سے آپ خوش ہو جائيں آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھير 

نا منہ اسی طرف پھيرا کريں۔ اہل کتاب کو اس بات کے هللا کی طرف ليں آپ جہاں کہيں ہوں اپ
  ہيں۔ ) اور هللا تعاٰلی ان اعمال سے غافل نہيں جو يہ کرتے١سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے (

اہل کتاب کے مختلف مقدس کتابوں ميں خانہ کعبہ کے قبلہ آخر االنبياء ہونے کے واضح  ١۔١٤٤
اس کا برحق ہونا انہيں يقينی طور پر معلوم تھا، مگر ان کا نسلی اشارات موجود ہيں۔ اس لئے 

  غرور و حسد قبول حق ميں رکاوٹ بن گيا۔
 

ا تَِبُعْوا ِقْبلََتَك ۚ َوَمآ َانَْت ِبَتاِبـعٍ ِقْبلََهتُ  يَْن ُاْوتُوا اْلِكٰتَب ِبُلكِّ ٰايٍَة مَّ ِ ْن َاتَيَْت اذلَّ ِٕ
ْنۢ بَْعِد َما َجاَۗءَك ْم ۚ َوَما بَْعُضُهْم ِبَتابِ َولَى ََّبْعَت َاْھَواَۗءُھْم ِمّ ِن ات

ِٕ
ـعٍ ِقْبةَلَ بَْعٍض ۭ َولَى

ِلِمْنيَ    َِّمَن الّظٰ ََّك ِاًذا ل   ۘ ١٤٥ِمَن الِْعْملِ ِۙان
اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دليليں دے ديں ليکن وه آپ کے قبلے کی پيروی نہيں کريں گے 

) اور نہ يہ آپس ميں ايک دوسرے کے قبلے کو ٢ماننے والے ہيں (نہ آپ کے قبلے کو  ) اور١(
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) اور اگر آپ باوجود کہ آپ کے پاس علم آچکا ہے پھر بھی ان کی خواہشوں ٣ماننے والے ہيں (
  )۔٤( کے پيچھے لگ جائيں تو باليقين آپ بھی ظالموں ميں ہوجائيں گے

ہے، اس لئے دالئل کا ان پر کوئی اثر  کيونکہ يہود کی مخالفت تو حسد و عناد کی بنا پر ١۔١٤٥
  نہ ہو گا۔ گويا اثر پزيری کے لئے ضروری ہے کہ انسان کا دل صاف ہو۔

کيونکہ آپ صلی هللا عليہ وسلم وحی اٰلہی کے پابند ہيں جب تک آپ صلی هللا عليہ وسلم  ٢۔١٤٥ 
  کتے ہيں۔ کو هللا کی طرف سے ايسا حکم نہ ملے آپ ان کے قبلے کو کيونکر اختيار کر س

يہود کا قبلہ بيت المقدس اور عيسائيوں کا بيت المقدس کی مشرقی جانب ہے۔ جب اہل  ٣۔١٤٥
کتاب کے يہ دو گروه بھی ايک قبلے پر متفق نہيں تو مسلمانوں سے کيوں يہ توقع کرتے ہيں کہ 

  وه اس معاملے ميں ان کی موافقت کريں گے۔
امت کو متنبہ کرنا ہے کہ قرآن و حديث کے  يہ وعيد پہلے بھی گزر چکی ہے، مقصد ٤۔١٤٥ 

  علم کے باوجود اہل بدعت کے پيچھے لگنا،ظلم اور گمراہی ہے۔
 

ْهنُْم لََيْكتُُموْ  يَْن ٰاتَيْٰنھُُم اْلِكٰتَب يَْعرِفُْونَٗه امَكَ يَْعرِفُْوَن َابْنَاَۗءُھْم ۭ َوِانَّ فَرِيْقًا ّمِ ِ   ۩١٤٦ َن الَْحقَّ َوُھْم يَْعلَُمْوَن  َاذلَّ
جنہيں ہم نے کتاب دی وه تو اسے ايسا پہچانتے ہيں جيسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، ان کی 

  )۔١ايک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے (
يہاں اہل کتاب کے ايک فريق کو حق کے چھپانے کا مجرم قرار ديا گيا ہے کيونکہ ان  ١۔١٤٦

نہ جيسے لوگوں کا بھی جو اپنے صدق و صفائے کے ايک فريق عبد هللا بن سالم رضی هللا ع
  باطنی کی وجہ سے مشرف بہ اسالم ہوا۔

 
َِّك فََال تَُكْونَنَّ ِمَن الُْمْمَرتِيَْن    ب   ۧ ١٤٧َالَْحقُّ ِمْن رَّ

  )۔١آپ کے رب کی طرف سے يہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں ميں نہ ہونا (
و بھی حکم اترتا ہے، وه يقينا حق ہے اس ميں شک و شبہ پيغمبر پر هللا کی طرف سے ج ١۔١٤٧

  کی کوئی گنجائش نہيں۔
 

ْيًعا  ۭ اِ  ُ َمجِ ِت ِبُمكُ اهلّلٰ ِت ڲ َايَْن َما تَُكْونُْوا اَيْ ْهيَا فَاْستَِبُقوا الَْخْريٰ ِّ ٌة ُھَو ُمَول ٍء قَِدْيٌر َوِلُلكٍّ ّوِهْجَ َ عَٰيل ُلكِّ َيشْ   ١٤٨نَّ اهلّلٰ
) تم اپنی نيکيوں کی طرف دوڑو۔ جہاں کہيں ١ہ ايک طرف متوجہ ہو رہا ہے (ہر شخص ايک ن

  ر ہے۔بھی تم ہو گے، هللا تمہيں لے آئے گا۔ هللا تعاٰلی ہرچيز پر قاد
يعنی ہر مذہب والے نے اپنا پسنديده قبلہ بنا رکھا ہے جس کی طرف وه رخ کرتا ہے۔  ١۔١٤٨

ا ايک راستہ اور طريقہ بنا رکھا ہے، جيسے قرآن ايک دوسرا مفہوم يہ کہ ہر ايک مذہب نے اپن
ِمْنھَاًجا   ُ لََجَعلَُكْم اُمَّةً ۗ◌ َولَْو َشاۭ◌ مجيد کے دوسرے مقام پر ہے۔ آيت ( لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً وَّ َء ّهللاٰ

ٰلِكْن لِّيَْبلَُوُكْم فِْي َمآ ٰاٰتٮُكْم )  اِحَدةً وَّ تعاٰلی نے ہدايت اور ضاللت دونوں کی ) يعنی هللا 48۔ المائده:5وَّ
وضاحت کے بعد انسان کو ان دونوں ميں سے کسی کو بھی اختيار کرنے کی جو آزادی دی ہے، 

اس کی وجہ سے مختلف طريقے اور دستور لوگوں نے بنا لئے ہيں جو ايک دوسرے سے 
ے پر چال سکتا تھا، مختلف ہيں۔ هللا تعاٰلی چاہتا تو سب کو ايک ہی راستے يعنی ہدايت کے راست

ليکن يہ سب اختيارات دينے سے مقصود ان کا امتحان ہے۔ اس لئے اے مسلمانوں تم تو خير کی 
طرف سبقت کرو، يعنی نيکی اور بھالئی ہی کے راستے پر گامزن رہو يہ وحی اٰلہی اور اتباع 

  رسول صلی هللا عليہ وسلم ہی کا راستہ ہے جس سے ديگر محروم ہيں۔
 

ُ ِبَغاِفٍل َمعَّ َوِمْن حَ  َِّك ۭ َوَما اهلّلٰ ب َّٗه لَلَْحقُّ ِمْن رَّ   ١٤٩ا تَْعَملُْوَن    ْيُث َخَرْجَت فََوّلِ َوهْجََك َشْطَر الَْمْسِجِد الَْحَراِم ۭ َوِان
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آپ جہاں سے نکليں اپنا منہ (نماز کے لئے) مسجد حرام کی طرف کرليا کريں، يعنی يہ حق ہے 
  کچھ تم کر رہے ہو اس سے هللا تعاٰلی بےخبر نہيں۔ آپ کے رب کی طرف سے، جو

 
ُّْوا ُوُجْوَھُمكْ َشْطَرهٗ  ْيَن َظلَُمْواَوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فََوّلِ َوهْجََك َشْطَر الَْمْسِجِد الَْحَراِم ۭ َوَحْيُث َما ُكْنُمتْ فََول ِ ـٌة ڎ ِاالَّ اذلَّ   ۙ ِلئَالَّ يَُكْوَن ِللنَّاِس عَلَْيُمكْ ُحجَّ

َُّمكْ َهتَْتُدْوَن     ِمتَّ ِنْعَمِىتْ عَلَْيُمكْ َولََعل َشْوُھْم َواْخَشْوِينْ ۤ َوِالُ   ڒ١٥٠ِمْهنُْم ۤ فََال َختْ
اور جس جگہ سے آپ نکليں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھير ليں اور جہاں کہيں تم ہو اپنے 

) سوائے ان ٢ره جائے (کوئی حجت باقی نہ  ) تاکہ لوگوں کی١چہرے اسی طرف کيا کرو (
) مجھ سے ہی ڈرو تاکہ ٤) تم ان سے نہ ڈرو (٣لوگوں کے جنہوں نے ان ميں سے ظلم کيا ہے (

  پاؤ۔ ميں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور اس لئے بھی کہ تم راه راست
قبلہ کی طرف منہ پھيرنے کا حکم تين مرتبہ دوہرايا گيا يا تو اس کی تاکيد اور اہميت  ١۔١٥٠
ضح کرنے کے لئے يا چونکہ نسخ کا حکم پہال تجربہ تھا اس لئے ذہنی خلجان دور کرنے وا

کے لئے ضروری تھا کہ اسے بار بار دھرا کر دلوں ميں راسخ کر ديا جائے۔ ايک علت نبی 
صلی هللا عليہ وسلم کی مرضی اور خواہش تھی وہاں اسے بيان کيا گيا ہے۔ دوسری علت، ہر اہل 

وت کے لئے ايک مستقل مرکز کا وجود ہے وہاں اسے دہرايا۔ تيسری، علت ملت اور صاحب دع
  مخالفين کے اعتراضات کا ازالہ ہے وہاں اسے بيان کيا گيا ہے (فتح القدير)

يعنی اہل کتاب يہ نہ کہہ سکيں کہ ہماری کتابوں ميں تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور  ٢۔١٥٠ 
  ۔نماز يہ بيت المقدس کی طرف پڑھتے ہيں

يہاں ظَلَُمْوا سے مراد عناد رکھنے والے ہيں يعنی اہل کتب ميں سے جو عناد رکھنے  ٣۔١٥٠
والے ہيں، وه جاننے کے باوجود کہ پپيغمبر آخری الزمان صلی هللا عليہ وسلم کا قبلہ خانہ کعبہ 

ر يہ ہی ہو گا، وه بطور عناد کہيں گے کہ بيت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا ک
پيغمبر صلی هللا عليہ وسلم بآلخر اپنے آبائی دين ہی کی طرف مائل ہوگيا ہے اور بعض کے 

  نزديک اس سے مراد مشرکين مکہ ہيں۔
ظالموں سے نہ ڈرو۔ يعنی مشرکوں کی باتوں کی پروا مت کرو۔ انہوں نے کہا تھا کہ  ٤۔١٥٠ 

، عنقريب ہمارا دين بھی اپنا ليں گے مجھ محمد صلی هللا عليہ وسلم نے ہمارا قبلہ تو اختيار کر ليا
سے ڈرتے رہو، جو حکم ميں ديتا ہوں اس کا بال خوف عمل کرتے رہو۔ تحويل قبلہ کو اتمام 

نعمت اور ہدايت يافتگی سے تعبير فرمايا کہ حکم الہی پر عمل کرنا يقينا انسان کو انعام و اکرام 
  ھی اسے نصيب ہوتی ہے۔کا مستحق بھی بناتا ہے اور ہدايت کی کی توفيق ب

 
ُمُمكُ اْلِكٰتَب َوالْ  ِّ ْيُمكْ َويَُعل نُْمكْ يَْتلُْوا عَلَْيُمكْ ٰايِٰتنَا َويَُزكِّ ٓ َاْرَسلْنَا ِفْيُمكْ َرُسْوًال ّمِ ا لَْم تَُكْونُْوا تَْعلَُمْوَن    امَكَ ُمُمكْ مَّ ِّ   ړ١٥١ِحْمكََة َويَُعل

ھيجا اور ہماری آيتيں تمہارے سامنے تالوت ) طرح ہم نے تم ميں تمہيں سے رسول ب١جس (
کرتا ہے اور تمہيں پاک کرتا ہے اور تمہيں کتاب و حکمت اور وه چيزيں سکھاتا ہے جس سے 

  تم بےعلم تھے۔
کما (جس طرح) کا تعلق ما قبل کالم سے ہے يعنی يہ تمام نعمت اور توفيق ہدايت اس  ١۔١٥١

ايک رسول بھيجا جو تمہارا تزکيہ کرتا،  طرح ملی جس طرح اس سے پہلے تمہارے ميں سے
  کتاب اور حکمت کی تعليم ديتا اور جن کا تمہيں علم نہيں وه سکھاتا۔

 
ٓ َاْذُكْرُمكْ َواْشُكُرْوا ِيلْ َوَال تَْكُفُرْوِن      ۧ ١٥٢فَاْذُكُرْوِينْ

ی اس لئے تم ميرا ذکر کرو ميں بھی تمہيں ياد کروں گا، ميری شکر گزاری کرو اور ناشکر
  )١سے بچو (
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پس ان نعمتوں پر تم ميرا ذکر کرو اور شکر کرو۔ کفران نعمت مت کرو۔ذکر کا مطلب  ١۔١٥٢
ہر وقت هللا کو ياد کرنا ہے، يعنی اس کی تسبيح اور تکبير بلند کرو اور شکر کا مطلب هللا کی 

و هللا کی دی ہوئی قوتوں اور توانائيوں کو اس کی اطاعت ميں صرف کرنا ہے۔ خداداد قوتوں ک
نافرمانی ميں صرف کرنا، يہ هللا کی ناشکر گزاری (کفران نعمت) ہے شکر کرنے پر مزيد 

احسانات کی نويد اور ناشکری پر عذاب شديد کی وعيد ہے۔ جيسے (لَئِْن َشَکْر تُْم اَلََزْيَدنَُّکْم ْ َولَئَِن 
  )7۔ ابراہيم:14َکفَْر تُْم اِنَّ عَذابِْی لََشِدْيد) 

 
 َ هيُّ َ ِربِْيَن    اٰيٓ َ َمَع الّصٰ ٰلوِة  ِۭانَّ اهلّلٰ ْربِ َوالصَّ َتِعْيُنْوا اِبلصَّ يَْن ٰاَمنُوا اسـْ ِ   ٥٣ا اذلَّ

اے ايمان والو صبر اور نماز کے ذريعہ سے مدد چاہو، هللا تعاٰلی صبر والوں کا ساتھ ديتا ہے 
)١(  

يا تکليف و پريشانی۔ نعمت ميں انسان کی دو ہی حالتيں ہوتی ہيں آرام اور راحت (نعمت)  ١۔١٥٣
شکر الہی کی تلقين اور تکليف ميں صبر اور هللا سے مدد کی تاکيد ہے۔ حديث ميں ہے ـ مومن کا 
معاملہ بھی عجيب ہے اسے خوشی پہنچتی ہے تو هللا کا شکر ادا کرتا ہے اور تکليف پہنچتی ہے 

ح مسلم) صبر کی دو قسميں تو صبر کرتا ہے۔ دونوں ہی حالتيں اس کے لئے خير ہيں۔ (صحي
ہيں، برے کام کے ترک اور اس سے بچنے پر صبر اور لذتوں کے قربان اور عارضی فائدوں 
کے نقصان پر صبر۔ دوسرا احکام اٰلہی کے بجا النے ميں جو مشکليں اور تکليفيں آئيں، انہيں 

 کی صبر اور ضبط سے برداشت کرنا۔ بعض لوگوں نے اس کو اس طرح تعبير کيا ہے۔ هللا
پسنديده باتوں پر عمل کرنا چاہے وه نفس اور بدن پر کتنی ہی گراں ہوں اور هللا کی ناپسنديدگی 

  سے بچنا چاہيے اگرچہ خواہشات و لذات اس کو اس کی طرف کتنا ہی کھنچيں۔ (ابن کثير)
 

ِ َاْمَواٌت ۭ بَْل َاْحيَ  ُّْقتَُل ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ ٰلِكْن الَّ تَْشُعُرْوَن   َوَال تَـُقْولُْوا ِلَمْن ي   ١٥٤اٌۗء وَّ
  جھتے۔) وه زنده ہيں، ليکن تم نہيں سم١اور هللا تعاٰلی کی راه کے شہيدوں کو مرده مت کہو (

شہدا کو مرده نہ کہنا ان کے اعزاز اور تکريم کے لئے ہے، يہ زندگی برزخ کی زندگی  ١۔١٥٤
در مراتب انبياء و مومنين، حتٰی کہ ہے جس کو ہم سمجھنے سے قاصر ہيں يہ زندگی اعٰلے ق

کفار کو بھی حاصل ہے۔ شہيد کی روح اور بعض روايات ميں مومن کی روح بھی ايک پرندے 
ِء تُِحبُّْونَھُْم َواَل يُِحبُّْونَُكْم ۗ◌ کی طرح جنت ميں جہاں چاہتی ہيں پھرتی ہيں ديکھيے(ٰھٓاَْنتُْم اُواَل 

ا ٰاَمنَّا وَ ۚ◌ َوتُْؤِمنُْوَن بِاْلِكٰتِب ُكلِّٖھ  ْوا َعلَْيُكُم ااْلَنَاِمَل ِمَن اْلَغْيِظ  ۑاَِذا لَقُْوُكْم قَالُْوٓ قُْل ُمْوتُْوا  ۭ◌ َواَِذا َخلَْوا َعضُّ
َ َعلِْيمٌ  ۭ◌ بَِغْيِظُكْم  ُدْوِر    ۢ◌ اِنَّ ّهللاٰ   ) (ابن کثير)119۔آل عمران:3) ١١٩بَِذاِت الصُّ

 
َن الَْخوْ  ٍء ّمِ َُّمكْ ِبَيشْ ِربِيَْن   َولَنَْبلَُون ِ الّصٰ ََّمٰرِت ۭ َوبَّرشِ نُْفِس َوالث َن اْالَْمَواِل َواْالَ   ۙ ١٥٥ِف َوالُْجْوعِ َونَْقٍص ّمِ

اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کريں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پياس 
  ۔سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے ديجئے

 
ٓ ِالَْيِه ٰرِجُعْوَن     ِ َوِاانَّ ِصْيَبٌة  ۙ قَالُْوٓا ِاانَّ هلِلّٰ يَْن ِاَذآ َاَصابَْهتُْم مُّ ِ   ۭ ١٥٦اذلَّ

جنہيں جب کوئی مصيبت آتی ہے تو کہہ ديا کرتے ہيں کہ ہم تو خود هللا تعاٰلی کی ملکيت ہيں اور 
  ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہيں۔

 
َك عَلَْهيِمْ 

ِٕ
َك ُھُم الُْمهَْتُدْوَن    ُاوٰلۗى

ِٕ
ٌة   َۣوُاوٰلۗى ْم َوَرْمحَ ِ ّهبِ ْن رَّ   ١٥٧َصلَٰوٌت ّمِ

  ان پر ان کے رب کی نوازشيں اور رحمتيں ہيں اور يہی لوگ ہدايت يافتہ ہيں۔
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ان آيات ميں صبر کرنے والوں کے لئے خوشخبرياں ہيں۔ حديث ميں نقصان کے وقت  ١۔١٥٧
َّاِ  ِ َو اِنا ّٰ ِ  َّ   لَْيِہ َرِجُعْوَن) اور اللَّھُْم اََجْرنِْی فِْی ُمِصْيبَتِْی پڑھنے کی بھی فضيلت اور تاکيد آئی ہے۔ (اِنا

 
َّطَّ  ِ ۚ فََمْن َحجَّ الَْبيَْت َاِو اْعَتَمَر فََال ُجنَاَح عَلَْيِه َاْن ي رِاهلّلٰ

ِٕ
َفا َوالَْمْرَوَة ِمْن َشَعاۗى َما ۭ َوَمْن تَـطَ ِانَّ الصَّ َف ِهبِ َ َشاِكـٌر عَِلـْميٌ   وَّ ا  ۙ فَِانَّ اهلّلٰ   ١٥٨وََّع َخْريً

) اس لئے بيت هللا کا حج و عمره کرنے والے پر ١صفا اور مروه هللا کی نشانيوں ميں سے ہيں (
) اپنی خوشی سے کرنے والوں کا هللا قدردان ٢ان کا طواف کر لينے ميں بھی کوئی گناه نہيں (

  اال ہے۔انہيں خوب جاننے و ہے اور
َشْعآئُِر جس کے معنٰی عالمتيں ہيں يہاں حج کے وه مناسک (مثال سعی اور قربانی کو  ١۔١٥٨

  اشعار کرنا وغيره) مراد ہيں جو هللا تعاٰلی نے مقرر فرمائے ہيں۔
صفا اور مروه کے درميان سعی کرنا حج کا ايک رکن ہے۔ ليکن قرآن کے الفاظ (فاََل  ٢۔١٥٨ 

ے بعض صحابہ کو يہ شبہ ہوا کہ شايد ضروری نہيں ہے۔ حضرت عائشہ رضی ُجنَاَح َعلَْيِه) س
َف بِِھَما)  ۔ 2هللا عنہ کے علم ميں جب يہ بات آئی تو انہوں نے فرمايا ( فاََل ُجنَاَح َعلَْيِه اَْن يَّطَّوَّ

)۔ جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہين ميں آيا کہ صفا اور مروه کے درميان سعی 158البقرة:
و شايد گناه ہو، کيونکہ اسالم سے قبل دو بتوں کی وجہ سے سعی کرتے رہے تھے۔ هللا تعاٰلی ت

نے اس آيت ميں ان کے اس وہم کو اور خلش کو دور فرما ديا۔ اب يہ سعی ضروری ہے جس کا 
  آغاز صفا سے اور خاتمہ مروه پر ہوتا ہے۔ (ايسرالتفاسير)

 
يَْن يَْكُتُمْوَن َمآ اَ  ِ ُ ِانَّ اذلَّ َِٕك يَلَْعُهنُُم اهلّلٰ

ُه ِللنَّاِس ِيف اْلِكٰتِب ُۙاوٰلۗى َّنّٰ نِٰت َوالْهُٰدى ِمْنۢ بَْعِد َما بَي ِّٰعُنْوَن    ْنَزلْنَا ِمَن الَْبّيِ   ۙ ١٥٩َويَلَْعُهنُُم الل
جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دليلوں اور ہدايت کو چھپاتے ہيں باوجوديکہ ہم اسے اپنی کتاب ميں 

ے لئے بيان کر چکے ہيں، ان لوگوں پر هللا کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت لوگوں ک
  ہے۔
هللا تعاٰلی نے جو باتيں اپنی کتاب ميں نازل فرمائی ہيں انہيں چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ  ١۔١٥٩

هللا کے عالوه ديگر لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہيں۔ حديث ميں ہے جس سے 
سی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپايا تو قيامت والے دن کوئی اي

  آگ کی لگام اس کے منہ ميں دی جائے گی۔
 

ِحْميُ     اُب الرَّ ْم َۚوَااَن التَّوَّ َِٕك َاتُْوُب عَلَْهيِ
َّنُْوا فَُاولٰۗى ْيَن اَتبُْوا َوَاْصلَُحْوا َوبَي ِ   ١٦٠ِاالَّ اذلَّ

توبہ کرليں اور اصالح کرليں اور بيان کر ديں تو ميں ان کی توبہ قبول کر ليتا مگر وه لوگ جو 
  ہوں اور ميں توبہ قبول کرنے واال اور رحم کرنے واال ہوں۔

 
َكِة َوالنَّاِس اَ  ِٕ

ِ َوالَْمٰلۗى ْم لَْعنَُة اهلّلٰ َك عَلَْهيِ
ِٕ
يَْن َكَفُرْوا َوَماتُْوا َوُھْم ُكفَّاٌر ُاوٰلۗى ِ   ١٦١ِۙعْنيَ   ْمجَ ِانَّ اذلَّ

يقْينًا جو کفار اپنے کفر ميں ہی مر جائيں، ان پر هللا تعاٰلی کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی 
  )۔١لعنت ہے (

اس سے معلوم ہوا کہ جن کی بابت يقينی علم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے ان پر  ١۔١٦١
گنہگار مسلمان پر لعنت کرنا جائز لعنت جائز ہے ليکن اس کے عالوه کسی بھی بڑے سے بڑے 

نہيں ہے۔ کيونکہ ممکن ہے مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی ہو يا هللا نے اس کے ديگر 
نيک اعمال کی وجہ سے اس کی غلطيوں پر قلم عفو پھير ديا ہو۔ جس کا علم ہميں نہيں ہو سکتا 

بت کہا جا سکتا ہے کہ يہ البتہ جن بعض معاصی پر لعنت کا لفظ آيا ہے ان کے مرتکبين کی با
لعنت والے کام کر رہے ہيں ان سے اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو يہ بارگاه اٰلہی ميں ملعون قرار 

  پا سکتے ہيں۔
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ْيَن ِفْهيَا  ۚ َال ُخيَفَُّف َعْهنُُم الَْعَذاُب َوَال ُھْم يُْنَظُرْوَن       ١٦٢ٰخدِلِ

  کيا جائے گا اور نہ انہيں ڈھيل دی جائے گی۔جس ميں ہميشہ رہيں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا 
 

ِحْميُ   ُن الرَّ ْمحٰ اِحٌد ۚ َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُھَو الرَّ   ۧ ١٦٣َوِاٰلـهُُمكْ ِاهٰلٌ وَّ
) وه بہت رحم ١تم سب کا معبود ايک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہيں (

  ن ہے۔کرنے واال اور بڑا مہربا
ر دعوت توحيد دی گئی ہے۔ يہ دعوت توحيد مشرکين مکہ کے لئے ناقابل اس آيت ميں پھ ١۔١٦٣

فہم تھی، انہوں نے کہا (کيا اتنے معبودوں کی جگہ ايک ہی معبود بنا ديا يہ تو بڑی عجيب بات 
  ہے) اس لئے اگلی آيت ميں اس توحيد کے دالئل بيان کيے جا رہے ہيں۔

 
ٰمٰوِت َواْالَْرِض  ُ ِانَّ ِيفْ َخلِْق السَّ ِرْي ِيف الَْبْحِر ِبَما يَْنَفُع النَّاَس َوَمآ َاْنَزَل اهلّلٰ َِّىتْ َجتْ َاِر َوالُْفكْلِ ال َّْيِل َوالهنَّ اٍۗء فََاْحيَا ِبِه اْالَْرَض َواْخِتَالِف ال َماِۗء ِمْن مَّ  ِمَن السَّ

تَـْرصِيِْف  ٍَّة    ۠ وَّ َّْعِقلُْوَن   بَْعَد َمْوِهتَا َوبَثَّ ِفْهيَا ِمْن ُلكِّ َداۗب َِّقْوٍم ي َماِۗء َواْالَْرِض َالٰيٍٰت ل ِر بَْنيَ السَّ َحاِب الُْمَسخَّ   ١٦٤الّرِيِٰح َوالسَّ
آسمانوں اور زمين کی پيدائش، رات دن کا ہير پھير، کشتيوں کا لوگوں کونفع دينے والی چيزيں 

) اس ١کو زنده کر دينا (کو لئے ہوئے سمندروں ميں چلنا۔ آسمان سے پانی اتار کر، مرده زمين 
ميں ہر قسم کے جانوروں کو پھيال دينا، ہواؤں کے رخ بدلنا، اور بادل، جو آسمان اور زمين کے 

  ہيں۔ درميان مسخر ہيں، ان ميں عقلمندوں کے لئے قدرت اٰلہی کی نشانياں
 يہ آيت اس لحاظ سے بڑی جامع ہے کہ کائنات کی تخليق اور اس کے نظم و تدبير کے ١۔١٦٤

۔ آسمان اور زمين کی ١متعلق سات اہم امور کا اس ميں يکجا تذکره ہے، جو کسی آيت ميں نہيں
۔ رات اور دن کا يکے بعد ديگرے آنا، دن ٢پيدائش، جن کی وسعت و عظمت محتاج بيان نہيں۔ 

کو روشنی اور رات کو اندھيرا کر دينا تاکہ کاروبار معاش بھی ہو سکے اور آرام بھی۔ پھر رات 
۔ ٣لمبا اور دن کا چھوٹا ہونا اور پھر اس کے برعکس دن کا لمبا اور رات کا چھوٹا ہونا۔ کا

سمندر ميں کشتيوں اور جہازوں کا چلنا، جن کے ذريعے سے تجارتی سفر بھی ہوتے ہيں اور 
۔ بارش ٤ٹنوں کے حساب سے سامان رزق و آسائش ايک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ 

۔ ہر قسم کے جانوروں کی ٥بی و روئيدگی کے لئے نہايت ضروری ہے۔ جو زمين کی شادا
پيدائش، جو نقل و حمل، کھيتی باڑی اور جنگ ميں بھی کام آتے ہيں اور انسانی خوراک کی بھی 

۔ ہر قسم کی ہوائيں ٹھنڈی بھی گرم بھی، بارآور بھی ٦ايک بڑی مقدار ان سے پوری ہوتی ہے۔ 
غربی بھی اور شمالی جنوبی بھی۔ انسانی زندگی اور ان کی اور غير بارآور بھی، مشرقی م

۔ بادل جنہيں هللا تعاٰلی جہاں چاہتا ہے، برساتا ہے۔ يہ سارے امور کيا ٧ضروريات کے مطابق۔ 
هللا تعاٰلی کی قدرت اور اس کی وحدانيت پر داللت نہيں کرتے، يقينا کرتے ہيں۔ کيا اس تخليق 

کا کوئی شريک ہے؟ نہيں۔ يقينا نہيں۔ تو پھر اس کو چھوڑ کر  ميں اور اس نظم و تدبير ميں اس
  دوسروں کو معبود اور حاجت روا سمجھنا کہاں کی عقلمندی ہے۔

 
يَْن ٰاَمنُْوٓا َاشَ  ِ ِ ۭ َواذلَّ بُّْوَهنُْم َكُحّبِ اهلّلٰ ِ ِ َانَْداًدا حيُّ َّتَِّخُذ ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ ِ َوِمَن النَّاِس َمْن ي ّٰ ِ دُّ ُحبًّا هلّلِ َة هلِلّٰ ا ِاْذ يََرْوَن الَْعَذاَب ۙ َانَّ الُْقوَّ يَْن َظلَُمْوٓ ِ  ۭ َولَْو يََرى اذلَّ

َ َشِديُْد الَْعَذاِب    َانَّ اهلّلٰ ْيًعا  ۙ وَّ   ١٦٥َمجِ
بعض لوگ ايسے بھی ہيں جو هللا کے شريک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ايسی محبت رکھتے 

) اور ايمان والے هللا کی محبت ميں بہت سخت ہوتے ١اہيے (ہيں، جيسی محبت هللا سے ہونی چ
) کاش کہ مشرک لوگ جانتے جب کہ هللا کے عذاب کو ديکھ کر (جان ليں گے) کہ تمام ٢ہيں (

  رتے)۔طاقت هللا ہی کو ہے اور هللا سخت عذاب دينے واال ہے (تو ہرگز شرک نہ ک
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 کو چھوڑ کر دوسروں کو شريک بنا مذکوره دالئل کے باوجود ايسے لوگ ہيں جو هللا ١۔ ١٦٥
ليتے ہيں اور ان سے اسی طرح کی محبت کرتے ہيں جس طرح هللا سے کرنی چاہيے، بعثت 

محمدی کے وقت ہی ايسا نہيں تھا بلکہ شرک کے يہ مظاہر آج بھی عام ہيں، بلکہ اسالم کے نام 
رهللا اور پيروں فقيروں ليواؤں کے اندر بھی يہ بيماری گھر کر گئی ہے۔ انہوں نے نہ صرف غي

اور سجاده نشينوں کو اپنا ماوی وملجا اور قبلہ حاجات بنارکھا ہے بلکہ ان سے ان کی محبت 
،هللا سے بھی زياده ہے اور توحيد کا وعظ ان کو بھی اسی طرح کھلتاجس طرح مشرکين مکہ کو 

ُ َوْحَدهُ اس سے تکليف ہوتی تھی جس کانقشہ هللا نے اس آيت ميں کھينچا ہے آيت (  َواَِذا ُذِكَر ّهللاٰ
ِخَرِة  ْت قُلُْوُب الَِّذْيَن اَل يُْؤِمنُْوَن بِااْلٰ ۔ 39َواَِذا ُذِكَر الَِّذْيَن ِمْن ُدْونِٖهٓ اَِذا ھُْم يَْستَْبِشُرْوَن)  ۚ◌ اْشَماَزَّ

) تاہم اہل ايمان کو مشرکين کے برعکس هللا تعاٰلی ہی سے سب سے زياده محبت ہوتی 45الزمر:
ہے۔ کيونکہ مشرکين جب سمندر ميں پھنس جاتے ہيں تو وہاں انہيں اپنے معبود بھول جاتے ہيں 
اور وہاں صرف هللا ہی کو پکارتے ہيں۔ خالصہ يہ ہے کہ مشرکين سخت مصيبت ميں مدد کے 

  لئے صرف ايک هللا کو پکارتے ہيں۔
 

َّبَ  ْيَن ات ِ ُِّبُعْوا ِمَن اذلَّ ْيَن ات ِ َا اذلَّ ُم اْالَْسـَباُب   ِاْذ تََربَّ َعْت ِهبِ   ١٦٦ُعْوا َوَرَاُوا الَْعَذاَب َوتَقَطَّ
جس وقت پيشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بيزار ہوجائيں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے 

  ديکھ ليں گے اور کل رشتے ناتے ٹوٹ جائيں گے۔
 

ًة فَنَتََربَّ  ََّبُعْوا لَْو َانَّ لَنَا َكرَّ يَْن ات ِ رِجِ َوقَاَل اذلَّ ْم ۭ َوَما ُھْم ِخبٰ ٍت عَلَْهيِ الَهُْم َحَرسٰ ُ َاْمعَ ُم اهلّلٰ   ۧ ١٦٧ْنيَ ِمَن النَّارِ َا ِمْهنُْم امَكَ تََربَُّءْوا ِمنَّا ۭ َكٰذكِلَ يُرِْهيِ
اور تابعدار لوگ کہنے لگيں گے، کاش ہم دنيا کی طرف دوباره جائيں تو ہم بھی ان سے ايسے 

يہ ہم سے ہيں، اسی طرح هللا تعاٰلی انہيں ان کے اعمال دکھائے گا ان ہی بيزار ہو جائيں جيسے 
  کو حسرت دالنے کو، يہ ہرگز جہنم سے نہيں نکليں گے۔

آخرت ميں پيروں اور گدی نشينوں کی بےبسی اور بےوفائی پر مشرکين حسرت کريں گے  ١ف 
نيا ميں ہی وه شرک سے ليکن ان کو وہاں اس حسرت کا کوئی فائده نہيں ہوگا وه کہيں گے کاش د

  توبہ کرليں
 

َّٗه لَُمكْ  ْيٰطِن ۭ ِان َِّبُعْوا ُخُطٰوِت الشـَّ َال تَت ًبا   ڮ وَّ ا ِيف اْالَْرِض َحٰلًال َطّيِ َا النَّاُس ُلكُْوا ِممَّ هيُّ َ ِبْنيٌ   اٰيٓ   ١٦٨ عَُدوٌّ مُّ
شيطانی راه پر مت لوگو! زمين ميں جتنی بھی حالل اور پاکيزه چيزيں ہيں انہيں کھاؤ پيو اور 

  ن ہے۔) وه تمہارا کھال دشم١چلو (
يعنی شيطان کے پيچھے لگ کر هللا کی حالل کرده چيز کو حرام مت کرو۔ جس طرح  ١۔١٦٨

مشرکين نے کيا اپنے بتوں کے نام وقف کرده جانوروں کو وه حرام کر ليتے تھے، جس کی 
بی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا هللا تفصيل سورة اال نعام ميں آئے گی۔ حديث ميں آتا ہے کہ ن

تعاٰلی فرماتا ہے ميں نے اپنے بندوں کو حنيف پيدا کيا پس شيطان نے ان کو دين سے گمراه کر 
ديا اور جو چيزيں ميں نے ان کے لئے حالل کی تھيں وه اس نے ان پر حرام کر ديں۔ (صحيح 

  عرف بھافی الدنيا اھل الجنۃ واھل النارمسلم کتاب الجنۃ وصفۃ نعيمھا واھلھا باب الصفات التی ي
 

ِ َما َال تَْعلَُمْوَن     ِء َوالَْفْحَشاِۗء َوَاْن تَُقْولُْوا عََيل اهلّلٰ ْوۗ ُمُرُمكْ اِبلسُّ ََّما اَيْ   ١٦٩ِان
وه تمہيں صرف برائی اور بےحيائی کا اور هللا تعاٰلی پر ان باتوں کے کہنے کا حکم ديتا ہے جن 

  ں۔کا تمہيں علم نہي
 

ُ قَالُْوا بَْل نَتَِّبـُع َمآ َالَْفْينَا عَلَْيِه ٰااَبَۗءاَن  ۭ اَ  َِّبُعْوا َمآ َاْنَزَل اهلّلٰ َال َهيَْتُدْوَن   َوِاَذا ِقْيَل لَهُُم ات ا وَّ ً   ١٧٠َولَْو َاكَن ٰااَبُۗؤُھْم َال يَْعِقلُْوَن َشـْيـــــٔ
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ی کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ هللا تعالٰ 
ديتے ہيں ہم اس طريقے کی پيروی کريں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پايا، گو ان کے 

  )۔١باپ دادے بےعقل اور گم کرده راه ہوں (
آج بھی اہل بدعت کو سمجھايا جائے کہ ان بدعات کی دين ميں کوئی اصل نہيں تو وه بھی ١۔١٧٠
ديتے ہيں کہ يہ رسميں تو ہمارے آباؤ اجداد سے چلی آرہی ہيں۔ حاالنکہ آباؤ جداد بھی  جواب

دينی بصيرت سے بےبہره اور ہدايت سے محروم ره سکتے ہيں اس لئے دالئل شريعت کے 
  مقابلے ميں آباء پرستی کی پيروی غلط ہے۔ هللا تعاٰلی مسلمانوں کو اس دلدل سے نکالے۔

 
يْنَ  ِ ٌي فَهُْم َال يَْعِقلُْونَ  َوَمثَُل اذلَّ ِنَداًۗء  ۭ ۻ بُْمكٌ ُمعْ ْي يَْنِعُق ِبَما َال يَْسَمُع ِاالَّ ُدعَاًۗء وَّ ِ   ١٧١   َكَفُرْوا َمكَثَِل اذلَّ

کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی سنتے 
  )۔١يں، انہيں عقل نہيں (ہيں (سمجھتے نہيں) وه بہرے گونگے اور اندھے ہ

ان کافروں کی مثال جنہوں نے تقليد آباء ميں اپنی عقل و فہم کو معطل کر رکھا ہے ان  ١۔١٧١
جانوروں کی طرح ہے جن کو چرواہا بالتا اور پکارتا ہے وه جانور آواز تو سنتے ہيں ليکن يہ 

ہ آباؤ اجداد کی تقليد کرنے نہيں سمجھتے کہ انہيں کيوں باليا اور پکارا جا رہا ہے؟ اسی طرح ي
والے بھی بہرے ہيں کہ حق کی آواز نہيں سنتے، گونگے ہيں کہ ان کی زبان سے حق نہيں 

نکلتا، اندھے ہيں کہ حق کو ديکھنے سے عاجز ہيں اور بےعقل ہيں کہ دعوت حق اور دعوت 
ور کی توحيد و سنت کے سمجھنے سے قاصر ہيں۔ يہاں دعا سے قريب کی آواز اور ندا سے د

  آواز مراد ہے
 

ُه تَْعُبدُ  ِ ِاْن ُكْنُمتْ ِاايَّ ٰبِت َما َرَزْقٰنُمكْ َواْشُكُرْوا هلِلّٰ يَْن ٰاَمنُْوا ُلكُْوا ِمْن َطّيِ ِ َا اذلَّ َهيُّ   ١٧٢ْوَن   اٰيٓ
اے ايمان والو جو پاکيزه روزی ہم نے تمہيں دے رکھی ہيں انہيں کھاؤ پيو اور هللا تعاٰلی کا شکر 

  )۔١تم خاص اسی کی عبادت کرتے رہو ( کرو، اگر
اس ميں اہل ايمان کو ان تمام چيزوں کے کھانے کا حکم ہے جو هللا نے حالل کی ہيں  ١۔١٧٢

اور اس پر هللا کا شکر ادا کرنے کی تاکيد ہے۔ اس سے ايک تو يہ معلوم ہوا کہ هللا کی حالل 
ہے وه اپنے نفس کو کتنی ہی اچھی کرده چيزيں ہی پاک ہيں حرام کرده اشياء پاک نہيں ہيں چا

کيوں نہ لگيں (جيسے اہل يورپ کو سور کا گوشت بڑا پسند ہے) دوسرا يہ کہ بتوں کے نام پر 
منسوب جانوروں اور اشيا کو مشرکين اپنے اوپر جو حرام کر ليتے تھے (جس کی تفصيل سورة 

چيز حرام نہيں ہوتی تم اال نعام ميں ہے) مشرکين کا يہ عمل غلط ہے اور اس طرح ايک حالل 
ان کی طرح ان کو حرام مت کرو (حرام صرف وہی ہيں جس کی تفصيل اس کے بعد والی آيت 
  ميں ہے) تيسرا يہ کہ اگر تم صرف ايک هللا کے عبادت گزار ہو تو ادائے شکر کا اہتمام کرو۔

 
َم َولَْحَم الِْخْزنِْيرِ  َم عَلَْيُمكُ الَْمْيتََة َوادلَّ ََّما َحرَّ َ غَُفوْ  ِان َال عَاٍد فََالٓ ِاْمثَ عَلَْيِه ۭ ِانَّ اهلّلٰ ِ ۚ فََمِن اْضُطرَّ غَْريَ اَبغٍ وَّ ِحْميٌ   َوَمآ ُاِهلَّ ِبٖه ِلَغْريِ اهلّلٰ   ١٧٣ٌر رَّ

تم پر مرده اور (بہا ہوا) خون اور سور کا گوشت اور ہر وه چيز جس پر هللا کے سوا دوسروں کا 
) پھر جو مجبور ہو جائے اور وه حد سے بڑھنے واال اور زيادتی ١ہے ( نام پکارا گيا ہو حرام

ن کرنے واال نہ ہو، اس پر ان کے کھانے ميں کوئی پابندی نہيں، هللا تعاٰلی بخشنے واال مہربا
  ہے۔
اس آيت ميں چار حرام کرده چيزوں کا ذکر ہے ليکن اسے کلمہ حصر (انما) کے ساتھ  ١۔١٧٣

ذہن ميں يہ شبہ پيدا ہوتا ہے کہ حرام صرف يہی چار چيزيں ہيں جبکہ  بيان کيا گيا ہے جس سے
ان کے عالوه بھی کئی چيزيں ہيں جو حرام ہيں۔ اس لئے اول تو يہ سمجھ لينا چاہيے کہ حصر 

ايک خاص سياق ميں آيا ہے يعنی مشرکين کے اس فعل کے ضمن ميں کہ وه حالل جانوروں کو 
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تعاٰلی نے فرمايا کہ وه حرام نہيں حرام تو صرف يہ ہيں۔ اس  بھی حرام قرار دے ليتے تھے هللا
لئے يہ حصر اضافی ہے يعنی اس کے عالوه بھی ديگر محرمات ہيں جو يہاں مذکور نہيں۔ 

دوسرا حديث ميں دو اصول جانوروں کی حلت وحرمت کے لئے بيان کر دئيے گئے ہيں وه آيت 
درندوں ميں ذوناب (وه درنده جو دانتوں کی صحيح تفسير کے طور پر سامنے رہنے چاہئيں۔ 

سے شکار کرے) اور پرندوں ميں ذومخلب (جو پنجے سے شکار کرے) حرام ہيں تيسرے جن 
جانوروں کی حرمت حديث سے ثابت ہے مثال گدھا کتا وغيره وه بھی حرام ہيں جس سے اس 

اور دين ميں حجت بات کی طرف اشاره نکلتا ہے کہ حديث بھی قرآن کريم کی طرح دين کا ماخذ 
ہے اور دين دونوں کے ماننے سے مکمل ہوتا ہے نہ کہ حديث کو نظر انداز کر کے صرف 

قرآن سے۔ مرده سے مراد وه حالل جانور ہے جو بغير ذبح کيے طبعی طور پر يا کسی حادثے 
سے (جس کی تفصيل المائده ميں ہے) مر گيا ہو يا شرعی طريقے کے خالف اسے ذبح کيا گيا 

ثال گال گھونٹ ديا جائے يا پتھر اور لکڑی وغيره سے مارا جائے يا جس طرح آجکل مشينی ہو م
ذبح کا طريقہ ہے اس ميں جھٹکے سے مارا جاتا ہے البتہ حديث ميں دو مردار جانور حالل 

قرار ديئے گئے ہيں ايک مچھلی دوسری ٹڈی وه اس حکم ميتہ سے مستثنی ہيں خون سے مراد 
ذبح کے وقت جو خون نکلتا اور بہتا ہے گوشت کے ساتھ جو خون لگا ره دم مسفوح ہے يعنی 

جاتا ہے وه حالل ہے يہاں بھی دو خون حديث کی رو سے حالل ہيں کليجی اور تلی۔ خنزير يعنی 
  سور کا گوشت۔ سور بےغيرتی ميں بدترين جانور ہے هللا نے اسے حرام قرار ديا ہے 

جسے غير هللا کے نام پر پکارا جائے اس سے مراد وه  (وما اھل) وه جانور يا کوئی اور چيز
جانور ہيں جو غير هللا کے نام پر ذبح کيے جائيں جيسے مشرکين عرب الت وعزی وغيره کے 
ناموں پر ذبح کرتے تھے يا آگ کے نام پر جيسے مجوسی کرتے تھے۔ اور اسی ميں وه جانور 

عقيدت ومحبت ان کی خوشنودی وتقرب بھی آجاتے ہيں جو جاہل مسلمان فوت شده بزرگوں کی 
حاصل کرنے کے لئے يا ان سے ڈرتے اور اميد رکھتے ہوئے قبروں اور آستانوں پر ذبح کرتے 

ہيں يا مجاورين کو بزرگوں کی نياز کے نام پر دے آتے ہيں (جيسے بہت سے بزرگوں کی 
جمع کرائے جائيں  قبروں پر بورڈ لگے ہوئے ہيں مثال داتا صاحب کی نياز کے لئے بکرے يہاں

ان جانوروں کو چاہے ذبح کے وقت هللا ہی کا نام لے کر ذبح کيا جائے يہ حرام ہی ہونگے 
کيونکہ اس سے مقصود رضائے الہی نہيں رضائے اہل قبور اور تعظيم لغير هللا يا خوف يا رجاء 

اسی  ميں غير هللا (غير هللا سے مافوق االسباب طريقے سے ڈر يا اميد) ہے جو شرک ہے
طريقے سے جانوروں کے عالوه جو اشياء بھی غير هللا کے نام پر نذر و نياز کے اور چڑھاوے 

کی ہوں گی حرام ہوں گی جيسے قبروں پر لے جا کر يا وہاں سے خريد کر قبور کے اردگرد 
فقراء ومساکين پر ديگوں اور لنگروں کی يا مٹھائی اور پيسوں پر کی تقسيم يا وہاں صندوقچی 

نذر نياز کے پيسے ڈالنا ہے يا عرس کے موقع پر وہاں دودھ پہنچانا يہ سب کام حرام اور ميں 
ناجائز ہيں کيونکہ يہ سب غير هللا کی نذر و نياز کی صورتيں ہيں اور نذر بھی نماز روزه وغيره 

عبادات کی طرح ايک عبادت ہے اور عبادات کی ہر قسم صرف ايک هللا کے لئے مخصوص 
ديث ميں ہے (ملعون من ذبح لغيرهللا) صحيح الجامع الصغير وزيادتہ البانی ہے اسی لئے ح

) جس نے غير هللا کے نام جانور ذبح کيا وه ملعون ہے۔ تفسير عزيزی ميں بحوالہ ١٠٢٤ص٢ج
تفسير نيشابوری ہے اجمع العلماء لوان مسلما ذبح ذبيحۃ يريد بذبحھا التقرب الی غير هللا صار 

بحوالہ اشرف الحواشی علماء کا اس بات پر ٦١١ۃ مرتد (تفسير عزيزی صمرتدا وذبيحتہ ذبيح
اجماع ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی جانور غير هللا کا تقرب حاصل کرنے کی نيت سے ذبح 

  کيا تو وه مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبيحہ ايک مرتد کا ذبيحہ ہوگا۔
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يَْن يَْكُتُمْوَن َمآ َاْنَزَل  ِ ْم ِاالَّ النَّارَ ِانَّ اذلَّ ُلكُْوَن ِيفْ بُُطْوِهنِ َك َما اَيْ
ِٕ
ْوَن ِبٖه ثَـَمنًا قَِلْيًال ۙ ُاوٰلۗى ُ ِمَن اْلِكٰتِب َويَْشَرتُ ْم ښ اهلّلٰ ْهيِ ُ يَْوَم الِْقٰيَمِة َوَال يَُزكِّ ُمهُُم اهلّلٰ  َوَال يَُلكِّ

  ١٧٤َولَهُْم عََذاٌب َاِلْميٌ    
اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہيں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قيمت  بيشک جو لوگ هللا تعاٰلی کی

پر بيچتے ہيں، يقين مانو کہ يہ اپنے پيٹ ميں آگ بھر رہے ہيں قيامت کے دن هللا تعلٰی ان سے 
  بات بھی نہ کرے گا اور نہ انہيں پاک کرے گا بلکہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

 
ُوا الضَّ  يَْن اْشَرتَ ِ َِٕك اذلَّ

ُھْم عََيل النَّاِر ُاوٰلۗى   ١٧٥ٰلةَلَ اِبلْهُٰدى َوالَْعَذاَب اِبلَْمْغِفَرِة  ۚفََمآ َاْصَربَ
يہ وه لوگ ہيں جنہوں نے گمراہی کو ہدايت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خريد ليا 

  ہے، يہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہيں۔
 

َل اْلكِ  َ نَزَّ نَّ اهلّلٰ ْيَن اْختَلَُفْوا ِيف اْلِكٰتِب لَِفْي ِشَقاٍق بَِعْيٍد   ٰذكِلَ اِبَ ِ   ۧ ١٧٦ٰتَب اِبلَْحـّقِ ۭ َوِانَّ اذلَّ
ان عذابوں کا باعث يہی ہے کہ هللا تعاٰلی نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب ميں اختالف کرنے 

  والے يقينًا دور کے خالف ميں ہيں۔
 

ُّْوا ُوُجوْ  َكِة َوالَيَْس الِْربَّ َاْن تَُول
ِٕ
ِخِر َوالَْمٰلۗى ِ َوالَْيْوِم اْالٰ ِق َوالَْمْغرِِب َوٰلِكنَّ الِْربَّ َمْن ٰاَمَن اِبهلّلٰ ٖه َذِوي َھُمكْ ِقـَبَل الَْمْرشِ َ ۚ َوٰاَىت الَْماَل عَٰيل ُحبِّ ْلِكٰتِب َوالنَِّبٖنيّ

ِبْيِل ۙ َوال  ٰكوَة  ۚ َوالُْمْوفُْوَن ِبَعهِْدِمهْ ِاَذا ٰعھَُدْوا  ۚ الُْقْرٰىب َوالْيَـٰتٰمى َوالَْمٰسِكْنيَ َواْبَن السَّ ٰلوَة َوٰاَىت الزَّ ِِٕلْنيَ َوِيف الّرِقَاِب ۚ َوَاقَاَم الصَّ
اۗى ِربِيَْن ِيف الَْبْاَساِۗء سَّ َوالّصٰ

َك ُھُم الُْمتَّ 
ِٕ
يَْن َصَدقُْوا ۭ َوُاوٰلۗى ِ َِٕك اذلَّ

اِۗء َوِحْنيَ الَْبْاِس ۭ ُاوٰلۗى َّ   ١٧٧ُقْوَن   َوالرضَّ
) بلکہ حقيقتًا اچھا وه ١ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے ميں ہی نہيں (

شخص ہے جو هللا تعاٰلی پر، قيامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب هللا اور نبيوں پر ايمان رکھنے 
وں اور وں، مسکينوں، مسافرواال ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، يتيم

سوال کرنے والوں کو دے، غالموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوة کی ادائيگی کرے، 
جب وعده کرے تب اسے پورا کرے، تنگدستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، يہی 

  سچے لوگ ہيں اور يہی پرہيزگار ہيں۔
اپنے قبلے کو (جو بيت يہ آيت قبلے کے ضمن ميں ہی نازل ہوئی۔ ايک تو يہودی  ١۔١٧٧

المقدس کا مغربی حصہ ہے) اور نصاری اپنے قبلے کو (جوبيت المقدس کا مشرقی حصہ ہے) 
بڑی اہميت دے رہے تھے اور اس پر فخر کر رہے تھے۔ دوسری طرف مسلمان تحويل قبلہ پر 

شرق چہ مگوئياں کر رہے تھے جس سے بعض دفعہ رنجيده دل ہو جاتے۔ هللا تعاٰلی نے فرمايا م
يا مغرب کی طرف رخ کر لينا بذات خود کوئی نيکی نہيں ہے بلکہ يہ تو صرف مرکزيت اور 

اجتماعيت کے حصول کا ايک طريقہ ہے، اصل نيکی تو ان عقائد پر ايمان رکھنا ہے جو هللا نے 
بيان فرمائے اور ان اعمال و اخالق کو اپنانا ہے جس کی تاکيد اس نے فرمائی ہے۔ پھر آگے ان 

ئد و اعمال کا بيان ہے۔ هللا پر ايمان يہ ہے کہ اسے اپنی ذات و صفات ميں يکتا اور تمام عقا
عيوب سے پاک قرآن و حديث ميں بيان کرده تمام صفات باری تعاٰلی کو بغير کسی تاويل کے 

تسليم کيا جائے۔ آخرت کے روز جزا ہونے حشر نشر اور جنت اور دوزخ پر يقين رکھا جائے۔ 
تنگ دستی اور شدت فقر۔ الضراء سے نقصان يابيماری اَْلبَاس سے لڑائی اور اس  الباساء سے

کی شدت مراد ہے۔ ان تينوں حالتوں ميں صبر کرنا، يعنی احکامات اٰلہی سے انحراف نہ کرنا 
  نہايت کٹھن ہوتا ہے اس لئے ان حالتوں کو خاص طور پر بيان فرمايا ہے۔

 
يَْن ٰاَمنُْوا  ِ َا اذلَّ َهيُّ نْـٰىث ۭ اٰيٓ نْـٰىث اِبْالُ ِّـَباٌع اِبلَْمْعُرْوِف َوَاَداٌۗء ُكِتَب عَلَْيُمكُ الِْقَصاُص ِيف الَْقْتٰيل ۭ َالُْحــرُّ اِبلُْحــّرِ َوالَْعْبُد اِبلَْعْبِد َواْالُ ٌء فَات فََمْن ُعِفَي هَلٗ ِمْن َاِخْيِه َيشْ

ْن رَّ  ِفْيٌف ِمّ ْحَساٍن ۭ ٰذكِلَ َختْ ـٌة  ۭ فََمِن اْعَتٰدى بَْعَد ٰذكِلَ فهََلٗ عََذاٌب َاِلْميٌ    ِالَْيِه اِبِ ُِّمكْ َوَرْمحَ   ١٧٨ب
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اے ايمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لينا فرض کيا گيا ہے، آزاد، آزاد کے بدلے , غالم , غالم 
سے کچھ  ) ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف١کے بدلے عورت ,عورت کے بدلے (

ی جائے اسے بھالئی کی اتباع کرنی چاہيے اور آسانی کے ساتھ ديت ادا کرنی معافی دے د
) اس کے بعد بھی جو ٣) تمہارے رب کی طرف سے يہ تخفيف اور رحمت ہے (٢چاہيے (

  )۔٤( سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا
قبيلوں  زمانہ جاہليت ميں کوئی نظم اور قانون تو تھا نہيں اس ليے زورآور قبيلے کمزور ١۔١٧٨

پر جس طرح چاہتے ظلم کا ارتکاب کر ليتے۔ ايک ظلم کی شکل يہ تھی کہ کسی طاقتور قبيلے 
کا کوئی مرد قتل ہو جاتا وه صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قاتل کے قبيلے کے کئی 

مردوں کو بلکہ بسا اوقات پورے قبيلے ہی کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے اور عورت 
و اور غالم کے بدلے آزاد کو قتل کرتے۔ هللا تعاٰلی نے اس فرق و امتياز کو ختم کے بدلے مرد ک

کرتے ہوئے کہ جو قاتل ہوگا قصاص (بدلے) ميں اسی کو قتل کيا جائے گا۔ جس سے واضح ہو 
جاتا ہے کہ قصاص ميں قاتل ہی کو قتل کيا جائے۔ (فتح القدير) مزيد ديکھيے سورة مائده 

  ۔٤٥آيت۔
کی دو سورتيں ہيں ايک بغير معاوضہ يعنی ديت لئے بغير محض رضائی اٰلہی  معافی ٢۔١٧٨ 

کے لئے معاف کر دينا دوسری صورت ميں قصاص کے بجائے ديت قبول کر لينا اگر يہ 
دوسری صورت اختيار کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ طالب ديت بھالئی کی پيروی کرے بغير 

ی کرے۔ اوليائے مقتول نے اس کی جان بخشی کر تنگ کئے اچھے طريقے سے ديت کی ادائيگ
  کے اس پر جو احسان کيا ہے اس کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ دے۔

يہ تخفيف اور رحمت (يعنی قصاص) معافی يا ديت تين صورتيں هللا تعاٰلی کی طرف  ٣۔١٧٨ 
سے خاص تم پر ہوئی ہيں ورنہ اس سے قبل اہل تورات کے لئے قصاص يا معافی تھی ديت 

  ہيں تھی اور اہل انجيل (عيسائيوں) ميں صرف معافی ہی تھی قصاص تھا نہ ديت (ابن کثير)ن
قبول ديت يا اخذ ديت کے بعد قتل بھی کر دے تو يہ سرکشی اور زيادتی ہے جس کی  ٤۔١٧٨ 

  سزا اسے دنيا اور آخرت ميں بھگتنی ہو گی۔
 

لْبَ  ُاوِيل اْالَ ٓ ـٰ ّ   ١٧٩اِب لََعلَُّمكْ تَتَُّقْوَن   َولَُمكْ ِيف الِْقَصاِص َحٰيوٌة ي
  )۔١عقلمندو! قصاص ميں تمہارے لئے زندگی ہے اس کے باعث تم (قتل ناحق سے) رکو گے (

جب قاتل کو يہ خوف ہوگا کہ ميں بھی قصاص ميں قتل کر ديا جاؤں گا تو پھر اسے  ١۔١٧٩
نافذ ہو جاتا ہے  کسی کو قتل کرنے کی جرأت نہ ہوگی اور جس معاشرے ميں يہ قانون قصاص

وہاں يہ خوف معاشرے کو قتل اور خونريزی سے محفوظ رکھتا ہے جس سے معاشرے ميں 
نہايت امن اور سکون رہتا ہے اس کا مشاہده آج بھی سعودی معاشرے ميں کيا جا سکتا ہے جہاں 

اسالمی حدود کے نفاذ کی يہ برکات الحمد  موجود ہيں۔ کاش دوسرے ممالک بھی اسالمی 
  ود کا نفاذ کر کے اپنے عوام کو يہ پر سکون زندگی مہيا کر سکيں۔حد
 

ْيِن َواْالَْقَرِبْنيَ اِب  ۨا  ښ الَْوِصيَُّة ِللَْوادِلَ   ۭ ١٨٠لَْمْعُرْوِف  ۚ َحقًّا عََيل الُْمتَِّقْنيَ    ُكِتَب عَلَْيُمكْ ِاَذا َحَرضَ َاَحَدُمكُ الَْمْوُت ِاْن تََرَك َخْريَ
ا گيا کہ جب تم ميں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں تم پر فرض کر دي

) پرہيزگاروں پر يہ حق ١باپ اور قرابت داروں کے لئے اچھائی کے ساتھ وصيت کر جائے (
  ت ہے۔اور ثاب
وصيت کرنے کا يہ حکم آيت مواريث کے نزول سے پہلے ديا گيا تھا اب يہ منسوخ ہے۔  ١۔١٨٠

ليہ وسلم کا فرمان ہے کہ هللا تعاٰلی نے ہر حق والے کو اس کا حق دے ديا ہے نبی صلی هللا ع
(يعنی ورثہ کے حصے مقر کر دئيے ہيں) پس اب کسی وارث کے لئے وصيت کرنا جائز نہيں 



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	64	of	1441	

البتہ اب ايسے رشتہ داروں کے لئے وصيت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہوں يا راه خير ميں 
ہے اور اس کی زياده سے زياده حد ايک تہائی مال ہے اس  خرچ کرنے کے لئے کی جا سکتی

  سے زياده کی وصيت نہيں کی جا سکتی۔
 

ْيٌع عَِلْميٌ  َ َمسِ لُْونَٗه  ۭ ِانَّ اهلّلٰ يَْن يَُبّدِ ِ ََّمآ ِاثُْمٗه عََيل اذلَّ َعٗه فَِان هَلٗ بَْعَد َما َمسِ   ۭ ١٨١     فََمْنۢ بَدَّ
اس کا گناه بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقع ہی هللا  اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے

  تعاٰلی سننے واال اور جاننے واال ہے۔
 

ِحْميٌ  َ غَُفْوٌر رَّ ْوٍص َجنًَفا َاْو ِاثًْمـا فََاْصلََح بَيَْهنُْم فََالٓ ِاْمثَ عَلَْيِه  ۭ ِانَّ اهلّلٰ   ۧ ١٨٢     فََمْن َخاَف ِمْن مُّ
) پس ١بداری يا گناه کی وصيت کر دينے سے ڈرے (ہاں جو شخص وصيت کرنے والے کی جان

  ن ہے۔وه ان ميں آپس ميں صلح کرا دے تو اس پر گناه نہيں، هللا تعاٰلی بخشنے واال مہربا
َجنَفًا (مائل ہونا) کا مطلب ہے غلطی يا بھول سے کسی ايک رشتہ دار کی طرف زياده  ١۔١٨٢

مراد ہے جان بوجھ کر ايسا کرے تو مراد  مائل ہو کر دوسروں کی حق تلفی کرے اور اِثًما سے
گناه کی وصيت ہے جس کا بدلنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 
وصيت ميں عدل و انصاف کا اہتمام ضروری ہے ورنہ دنيا سے جاتے جاتے بھی ظلم کا 

  ارتکاب اس کے اُخروی نجات کے نقط نظر سے سخت خطرناک ہے۔
 

َا ا هيُّ َ َُّمكْ تَتَُّقْوَن   اٰيٓ ْيَن ِمْن قَْبِلُمكْ لََعل ِ َياُم امَكَ ُكتَِب عََيل اذلَّ يَْن ٰاَمنُْوا ُكِتَب عَلَْيُمكُ الّصِ ِ   ۙ ١٨٣ذلَّ
اے ايمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کيا گيا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے 

  )۔١گئے تھے، تاکہ تم تقوٰی اختيار کرو (
صوُم (روزه) کا مصدر ہے جس کے شرعی معنی ہيں صبح صادق سے لے کر  صياُم، ١۔١٨٣

غروب آفتاب تک کھانے پينے اور بيوی سے ہم بستری کرنے سے هللا کی رضا کے لئے ُرکے 
رہنا يہ عبادت چونکہ نفس کی طہارت اور تزکيہ کے لئے بہت اہم ہے اس لئے اسے تم سے 

کا سب سے بڑا مقصد تقوٰی کا حصول ہے۔ اور تقوٰی پہلی امتوں پر بھی فرض کيا گيا تھا۔ اس 
  انسان کے اخالق وکردار کے سنوارنے ميں بنيادی کردار ادا کرتا ہے۔

 
 ِ ٍم ُاَخَر  ۭ َوعََيل اذلَّ ْن َا ايَّ ٌة ِمّ رِيًْضا َاْو عَٰيل َسَفٍر فَِعدَّ ْعُدْوٰدٍت ۭ فََمْن َاكَن ِمنُْمكْ مَّ ًما مَّ ٗ ۭ  َوَاْن  يَْن يُِطْيُقْونَهٗ َاايَّ ا فَهَُو َخْريٌ هلَّ ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكْنيٍ ۭ فََمْن تََطوََّع َخْريً

َُّمكْ ِاْن ُكْنُمتْ تَْعلَُمْوَن      ١٨٤تَُصْوُمْوا َخْريٌ ل
گنتی کے چند دن ہيں ليکن تم ميں سے جو شخص بيمار ہو يا سفر ميں ہو تو وه اور دنوں ميں 

) فديہ ميں ايک مسکين کو کھانا ديں، ٢کی طاقت رکھنے والے ( ) اور اس١گنتی پورا کر لے (
) ليکن تمہارے حق ميں بہتر ٣پھر جو شخص نيکی ميں سبقت کرے وه اس کے لئے بہتر ہے (

  م ہو۔کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعل
يہ بيمار اور مسافر کو رخصت دے دی گئی ہے کہ بيماری يا سفر کی وجہ سے رمضان  ١۔١٨٤
  ارک ميں جتنے روزے نہ رکھ سکے ہوں وه بعد ميں رکھ کر گنتی پوری کرليں ۔المب
يُِطيقُونَهُ کا ترجمہ يتجشمونہ (نہايت مشقت سے روزه رکھ سکيں) کيا گيا ہے۔ يعنی جو  ٢۔١٨٤

شخص بڑھاپے يا بيماری کی وجہ سے جسے شفايابی کی اميد نہ ہو روزه رکھنے ميں مشقت 
کو کھانا بطور فديہ دے دے ليکن زياده تر مفسرين نے اس کا محسوس کرے وه ايک مسکين 

ترجمہ طاقت ہی کيا ہے جس کا مطلب يہ ہے کہ ابتدا اسالم ميں روزے کی عادت نہ ہونے کی 
وجہ سے طاقت رکھنے والوں کو بھی رخصت دے دی گئی تھی کہ اگر وه روزه نہ رکھيں تو 

ْھَر فَْليَُصْمهُ)  اس کے بدلے ميں ايک مسکين کو کھانا ديا کريں۔ ليکن بعد ميں (فََمْن َشِھَد ِمْنُكُم الشَّ
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) کے ذريعے سے منسوخ کر کے ہر صاحب طاقت کے لئے روزه فرض کر ديا 185۔ البقرة:2
گيا تاہم زياده بوڑھے دائمی مريض کے لئے اب بھی يہ حکم ہے کہ وه فديہ دے ديں، دودھ 

و وه مريض کے حکم ميں ہونگی يعنی وه روزه پالنے والی عورتيں اگر مشقت محسوس کريں ت
  نہ رکھيں بعد ميں روزے کی قضا ديں۔ 

جو خوشی سے ايک مسکين کے بجائے دو يا تين مسکينوں کو کھانا کھال دے تو اس  ٣۔١٨٤
  کے لئے زياده بہتر ہے۔

 
نٰ  ِّلنَّاِس َو بَّيِ ْيٓ ُاْنزَِل ِفْيِه الُْقْرٰاُن ُھًدى ل ِ هَْر فَلَْيُصْمُه  ۭ َوَمْن َاكَن َمرِيًْضا َاْو عَٰيل َسَفٍر َشهُْر َرَمَضاَن اذلَّ َن الْهُٰدى َوالُْفْرقَاِن ۚ فََمْن َشهَِد ِمنُْمكُ الشَّ ٌة ٍت ّمِ فَِعدَّ

َة وَ  ُ ِبُمكُ الْيُْرسَ َوَال يُرِيُْد ِبُمكُ الُْعْرسَ ۡ َوِلُتْمكِلُوا الِْعدَّ ٍم ُاَخَر  ۭ يُرِيُْد اهلّلٰ ْن َاايَّ َ عَٰيل َما َھٰدىُمكْ َولََعلَُّمكْ تَْشُكُرْوَن   ِمّ وا اهلّلٰ ُ   ١٨٥ِلُتَكّربِ
) جو لوگوں کو ہدايت کرنے واال ہے اور جس ميں ١ماه رمضان وه ہے جس ميں قرآن اتارا گيا (

ر ہدايت کی حق وباطل کی تميز کی نشانياں ہيں تم ميں سے جو شخص اس مہينے کو پائے او
ہاں جو بيمار ہو يا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں يہ گنتی پوری کرنی چاہيے  روزه رکھنا چاہے،

هللا تعاٰلی کا اراده تمہارے ساتھ آسانی کا ہے سختی کا نہيں وه چاہتا ہے تم گنتی پوری کرلو اور 
  هللا تعاٰلی کی دی ہوئی ہدايت پر اس طرح کی بڑائياں بيان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔

ں نزول قرآن کا يہ مطلب نہيں کہ مکمل قرآن کسی ايک رمضان ميں نازل رمضان مي ١۔١٨٥
ہوگيا بلکہ يہ ہے کہ رمضان کی شب قدر ميں لوح محفوظ سے آسمان دنيا پر اتار ديا گيا اور 

سالوں تک اترتا رہا (ابن کثير)۔ اس لئے يہ کہنا قرآن رمضان ميں يا ٢وہاں سے حسب حاالت 
ا يہ سب صيح ہے۔ کيونکہ لوح محفوظ سے تو رمضان ميں ہی اترا ہے ليلۃ القدر مبارکہ ميں اتر

اور ليلۃ القدر اور ليلۃ المبارکہ يہ ايک ہی رات ہے يعنی قدر کی رات جو رمضان ميں ہی آتی 
ہے۔ بعض کے نزديک اس کا مفہوم يہ ہے کہ رمضان ميں نزول قرآن کا آغاز ہوا اور وحی جو 

آئی۔ اس اعتبار سے قرآن مجيد اور رمضاں المبارک کا آپس غار حرا ميں آئی وه رمضان ميں 
ميں نہايت گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم اس ماه مبارک ميں 

حضرت جبرائيل عليہ السالم سے قرآن کا دور کيا کرتے تھے اور جس سال آپ کا وصال ہوا 
ليہ السالم کے ساتھ دو مرتبہ دور کيا رمضان آپ صلی هللا عليہ وسلم نے رمضان ميں جبرائيل ع

) ميں آپ صلی هللا عليہ وسلم نے صحابہ رضی هللا تعاٰلی عنہ کو ٢٧۔ اور٢۵۔٢٣کی تين راتوں (
باجماعت قيام الليل بھی کرايا جس کو اب تراويح کہاجاتا ہے (صحيح ترمذی وسنن ابن ماجہ 

  البانی) ۔
 

 ْ َّهُْم يَْرشُ َوِاَذا َسَاكَلَ ِعَباِدْي َعِىنّ َتِجْيُبْوا ِيلْ َولُْيْؤِمنُْواِيبْ لََعل اعِ ِاَذا َدعَاِنۙ فَلْيَسـْ ْ قَرِيٌْب ۭ ُاِجْيُب َدْعَوَة ادلَّ   ١٨٦ُدْوَن   فَِاّىنِ
جب ميرے بندے ميرے بارے ميں آپ سے سوال کريں تو آپ کہہ ديں کہ ميں بہت ہی قريب ہوں 

) اس لئے لوگوں کو ١مجھے پکارے قبول کرتا ہوں (ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وه 
  ث ہے۔بھی چاہيے وه ميری بات مان ليا کريں اور مجھ پر ايمان رکھيں يہی ان کی بھالئی کا باع

رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے درميان دعا کا مسئلہ بيان کر کے يہ واضح کر  ١۔١٨٦
ہے جس کا خوب اہتمام کرنا چاہيے خصوصا ديا کہ رمضان المبارک ميں دعا کی بڑی فضيلت 

افطاری کے وقت کو قبوليت دعا کا خاص وقت بتاليا گيا ہے۔ تاہم قبوليت دعا کے لئے ضروری 
ہے ان آداب شرائط کو ملحوظ رکھا جائے جو قرآن و حديث ميں بيان ہوئے ہيں۔ اسی طرح 

نے کی تاکيد بھی کی احاديث ميں حرام خوراک سے بچنے اور خشوع و خضوع کا اہتمام کر
  گئی ہے۔
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َّهُنَّ ۭعَِملَ  َُّمكْ َوَانُْمتْ ِلَباٌس ل ُِٕمكْ ۭ ُھنَّ ِلَباٌس ل
فَُث ِاٰىل ِنَساۗى َياِم الرَّ َتانُْوَن َانُْفَسُمكْ فَتَاَب عَلَْيُمكْ َوَعَفا َعْنُمكْ ۚ فَالْٰنئَ ابَ ُاِحلَّ لَُمكْ لَْيةَلَ الّصِ َُّمكْ ُكْنُمتْ َختْ ُ َان ْوُھنَّ اهلّلٰ ِرشُ

َ لَُمكُ الَْخْيطُ اْالَبَْيُض ِمَن الَْخْيطِ بُْوا َحّىتٰ يََتبَنيَّ ُ لَُمكْ َ۠وُلكُْوا َواْرشَ ْوُھنَّ َوَانُْمتْ  َوابَْتُغْوا َما َكَتَب اهلّلٰ َّْيِل ۚ َوَال تُـَباِرشُ َياَم ِاَىل ال وا الّصِ اْالَْسَوِد ِمَن الَْفْجِر ۠ ُمثَّ َاِتمُّ
ُ ٰايِٰتٖه ِللنَّاِس لََعلَّهُمْ ٰعِكُفوْ  ُ اهلّلٰ ِ فََال تَْقَربُْوَھا ۭ َكٰذكِلَ يَُبّنيِ   ١٨٧ يَتَُّقْوَن   َن ۙ ِيف الَْمٰسِجِد ۭ ِتكْلَ ُحُدْوُد اهلّلٰ

روزوں کی راتوں ميں اپنی بيويوں سے جماع تمہارے لئے حالل کيا گيا وه تمہارا لباس ہيں اور 
پوشيده خيانتوں کا هللا تعاٰلی کو علم ہے اس نے تمہاری توبہ قبول فرما تم ان کے لباس ہو تمہاری 

کر تم سے درگزر فرماليا اب تمہيں ان سے مباشرت کی اور هللا تعاٰلی کی لکھی ہوئی چيز کی 
تالش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پيتے رہو يہاں تک کہ صبح کا سفيد دھاگہ سياه دھاگے 

) اور عورتوں سے اس وقت ٢رات تک روزے کو پورا کرو ( ) پھر١سے ظاہر ہو جائے (
مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں ميں اعتکاف ميں ہو، يہ هللا تعاٰلی کی حدود ہيں تم ان کے 

  بچيں۔قريب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح هللا تعاٰلی اپنی آيتيں لوگوں کے لئے بيان فرماتا ہے تاکہ وه 
ہ تھا کہ روزه افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز يا سونے ابتدا اسالم ميں ايک حکم ي ١۔١٨٧

تک کھانے پينے اور بيوی سے مباشرت کرنے کی اجازت تھی سونے کے بعد ان ميں سے 
کوئی کام نہيں کيا جا سکتا تھا ظاہر بات ہے يہ پابندی سخت تھی اور اس پر عمل مشکل تھا۔ هللا 

ھا ليں اور افطار سے لے کر صبح صادق تک کھانے تعاٰلی نے اس آيت ميں يہ دونوں پابندياں اٹ
  پينے اور بيوی سے مباشرت کرنے کی اجازت فرما دی۔

يعنی رات ہوتے ہی (سورج غروب کے فورا بعد) روزه افطار کر لو تاخير مت کرو  ٢۔١٨٧ 
جيسا کہ حديث ميں بھی روزه جلد افطار کرنے کی تاکيد اور فضيلت آئی ہے دوسرا يہ کہ ايک 

افطار کئے بغير دوسرا روزه رکھ لينا اس سے نبی صلی هللا عليہ وسلم نے نہايت سختی  روزه
  سے منع فرمايا ہے۔ (کتب حديث)

اعتکاف کی حالت ميں بيوی سے مباشرت اور بوس و کنار کی اجازت نہيں ہے البتہ  ٣۔١٨٧ 
اہے مالقات اور بات چيت جائز ہے۔ اعتکاف کے لئے مسجد ضروری ہے چاہے مرد ہو چ

عورت۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم کی بيويوں نے بھی مسجد ميں اعتکاف کيا اس لئے عورتوں کا 
اپنے گھروں ميں اعتکاف ميں بيٹھنا صحيح نہيں ہے البتہ مسجد ميں ان کے لئے ہرچيز کا 

مردوں سے الگ انتظام کرنا ضروری ہے تاکہ مردوں سے کسی طرح اختالط نہ ہو جب تک 
محفوظ اور مردوں سے بالکل الگ انتظام نہ ہو عورتوں کو مسجد ميں  مسجد ميں معقول

اعتکاف بيٹھنے کی اجازت نہيں دينی چاہيے يہ ايک نفلی عبادت ہے جب تک پوری طرح تحفظ 
نہ ہو اس نفلی عبادت سے گريز بہتر ہے فقہ کا اصول ہے۔ (درء المفاسد يقدم علی جلب 

ں مفاسد سے بچنا اور ان کو ٹالنا زياده ضروری المصالح) (مصالح کے اصول کے مقابلے مي
  ہے)

 
ْن اَ  ِم ِلَتْاُلكُْوا فَرِيْقًا ِمّ ُلكُْوٓا َاْمَوالَُمكْ بَيْنَُمكْ اِبلَْباِطِل َوتُْدلُْوا ِهبَآ ِاَىل الُْحاكَّ ْمثِ َوَانُْمتْ تَْعلَُمْوَن   َوَال اَتْ   ۧ ١٨٨ْمَواِل النَّاِس اِبْالِ

ناحق نہ کھايا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال  اور ايک دوسرے کا مال
  )۔١ظلم و ستم سے اپنا کر ليا کرو، حاالنکہ تم جانتے ہو (

ايسے شخص کے بارے ميں ہے جس کے پاس کسی کا حق ہو ليکن حق والے کے پاس  ١۔١٨٨
ے حق ميں فيصلہ ثبوت نہ ہو اس کمزوری سے فائده اٹھا کر وه عدالت يا حاکم مجاز سے اپن

کروا لے اس طرح دوسرے کا حق غصب کر لے يہ ظلم ہے اور حرام ہے۔ عدالت کا فيصلہ ظلم 
  اور حرام کو جائز اور حالل نہيں کر سکتا۔ يہ ظالم عند هللا مجرم ہوگا (ابن کثير)

 
ِ ۭ قُْل ِھَى َمَواِقْيُت ِللنَّاِس َوالَْحّجِ  ۭ لُْونََك َعِن اْالَِهةلَّ َـٔ َّٰقى ۚ َوْاتُوا الُْبُيْوَت ِمْن اَ  يَْس تُوا الُْبُيْوَت ِمْن ُظُهْوِرَھا َوٰلِكنَّ الِْربَّ َمِن ات ْن اَتْ بَْواِهبَا   ۠    َولَيَْس الِْربُّ اِبَ

َُّمكْ تُْفِلُحْوَن    َ لََعل َُّقوا اهلّلٰ   ١٨٩َوات
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وگوں (کی عبادت) کے لوگ آپ سے چاند کے بارے ميں سوال کرتے ہيں آپ کہہ ديجئے کہ يہ ل
وقتوں اور حج کے موسم کے لئے ہے (احرام کی حالت ميں ) اور گھروں کے پيچھے سے 

تمہارا آنا کچھ نيکی نہيں ، بلکہ نيکی واال وه ہے جو متقی ہو اور گھروں ميں تو دروازوں ميں 
  اور هللا سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامياب ہو جاؤ ٢سے آيا کرو ف

ميں جب حج يا عمره کا احرام باندھ ليتے اور پھر کسی خاص ضرورت  انصار جاہليت ١۔١٨٩
کے لئے گھر آنے کی ضرورت پڑ جاتی تو دروازے سے آنے کے بجائے پيچھے سے ديوار 

  پھالنگ کر اندر آتے، اس کو نيکی سمجھتے هللا تعاٰلی نے فرمايا يہ نيکی نہيں ہے۔
 

يْنَ  ِ ِ اذلَّ بُّ الُْمْعتَِديَْن    َوقَاِتلُْوا ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ َ َال ُحيِ   ١٩٠يَُقاتِلُْونَُمكْ َوَال تَْعَتُدْوا ۭ ِانَّ اهلّلٰ
) هللا تعاٰلی زيادتی کرنے والوں ١لڑو هللا کی راه ميں جو تم سے لڑتے ہيں اور زيادتی نہ کرو (

  رماتاکو پسند نہيں ف
گئی جو مسلمانوں سے اس آيت ميں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی  ١۔١٩٠

آماده قتل رکھتے تھے۔ تاہم زيادتی سے منع فرمايا جس کا مطلب يہ ہے کہ عورتوں، بچوں اور 
بوڑھوں کو قتل نہ کرو جن کا جنگ ميں حصہ نہ ہو اسی طرح درخت وغيره جال دينا يا 
  جانوروں کو بغير مصلحت کے مار ڈالنا بھی زيادتی ہے جس سے بچا جائے (ابن کثير)۔

 
ْن َحْيُث َاْخَرُجْوُمكْ َوالِْفْتنَُة َاَشدُّ ِمَن الَْقْتِل ۚ وَ  َال تُٰقِتلُْوُھْم ِعْنَد الَْمْسِجِد الَْحَراِم َحّىتٰ يُٰقِتلُْوُمكْ ِفْيِه ۚ فَِاْن ٰقتَلُْوُمكْ َواْقُتلُْوُھْم َحْيُث ثَِقْفُتُمْوُھْم َوَاْخرُِجْوُھْم ِمّ

  ١٩١اُۗء اْلٰكِفرِيَْن    فَاْقُتلُْوُھْم َۭكٰذكِلَ َجزَ 
انہيں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہيں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہيں نکاال ہے اور (سنو) فتنہ قتل 

) اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ يہ خود تم ١سے زياده سخت ہے (
  ی ہے۔وں کا بدلہ يہ) کافر٢نہيں مارو (سے نہ لڑيں، اگر يہ تم سے لڑيں تو تم بھی ا

مکہ ميں مسلمان چونکہ کمزور اور منتشر تھے اس لئے کفار سے قتال ممنوع تھا  ١۔١٩١
ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت مدينہ ميں جمع ہو گئی تو پھر ان کو جہاد کی اجازت 

دے دی گئی۔ ابتداء ميں آپ صرف انہی سے لڑتے جو مسلمانوں سے لڑنے ميں پہل کرتے اس 
ے بعد اس ميں مزيد توسيع کر دی گئی اور مسلمانوں نے حسب ضرورت کفار کے عالقوں ک

ميں بھی جا کر جہاد کيا قرآن کريم نے (اَْعنَدا) زيادتی کرنے سے منع فرمايا اس لئے نبی کريم 
صلی هللا عليہ وسلم اپنے لشکر کو تاکيد فرماتے کہ خيانت، بد عہدی اور مثلہ نہ کرنا نہ بچوں 

عورتوں اور گرجوں ميں مصروف عبادت کرنے والوں کو قتل کرنا۔ اسی طرح درختوں کو اور 
جالنے اور حيوانات کو بغير کسی مصلحت کے مارنے سے بھی منع فرمايا (ابن کثير)۔ جس 

طرح کفار نے تمہيں مکہ سے نکاال تھا اسی طرح تم بھی ان کو مکہ سے نکال باہر کرو۔ 
لوگ مسلمان نہيں ہوئے انہيں مدت معاہده ختم ہونے کے بعد وہاں چنانچہ فتح مکہ کے بعد جو 

سے نکل جانے کا حکم دے ديا گيا۔ فتنہ سے مراد کفر و شرک ہے يہ قتل سے بھی زياده سخت 
  ہے اس ليے اس کو ختم کرنے کے ليے جہاد سے گريز نہيں کرنا چاہيے ۔

مت کو ملحوظ نہ رکھيں اور تم حدود حرم ميں قتال منع ہے ليکن اگر کفار اس کی حر ٢۔١٩١
  سے لڑيں تو تمہيں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔

 
ِحْميٌ      َ غَُفْوٌر رَّ   ١٩٢فَِاِن اْنَهتَْوا فَِانَّ اهلّلٰ

  اگر يہ باز آجائيں تو هللا تعاٰلی بخشنے واال مہربان ہے۔
 

ْينُ  يَُكْوَن ادّلِ ِلِمْنيَ     َوٰقِتلُْوُھْم َحّىتٰ َال تَُكْوَن ِفْتنٌَة وَّ ِ ۭ فَِاِن اْنَهتَْوا فََال عُْدَواَن ِاالَّ عََيل الّظٰ   ١٩٣هلِلّٰ
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ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور هللا تعاٰلی کا دين غالب نہ آجائے اگر يہ رک جائيں 
  (تو تم بھی رک جاؤ) زيادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے

  
هِْر الْ  هُْر الَْحَراُم اِبلشَّ َُّقو َالشَّ َ َمَع الُْمتَِّقْنيَ    َحَراِم َوالُْحُرٰمُت ِقَصاٌص ۭ فََمِن اْعَتٰدى عَلَْيُمكْ فَاْعَتُدْوا عَلَْيِه ِبِمثِْل َما اْعَتٰدى عَلَْيُمكْ ۠ َوات َ َواْعلَُمْوٓا َانَّ اهلّلٰ ا اهلّلٰ

١٩٤  
) جو ٣کی ہيں ( حرمت والے مہينے حرمت والے مہينوں کے بدلے ہيں اور حرمتيں ادلے بدلے

تم پر زيادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زيادتی کرو جو تم پر کی ہے اور هللا تعاٰلی سے 
  ھ ہے۔ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ هللا تعاٰلی پرہزگاروں کے سات

ہجری ميں رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم چوده سو صحابہ رضی هللا عنہم اجمعين کو  ٦۔ ١۔١٩٤
کر عمره کے لئے گئے تھے ليکن کفار مکہ نے انہيں مکہ ميں نہيں جانے ديا اور يہ  ساتھ لے

طے پايا کہ آئنده سال مسلمان تين دن کے لئے عمره کرنے کی غرض سے مکہ آ سکيں گے يہ 
مہينہ تھا جو حرمت والے مہينوں ميں سے ايک ہے جب دوسرے سال حسب معاہده اسی مہينے 

نے لگے تو هللا تعاٰلی نے يہ آيات نازل فرمائيں مطلب يہ ہے کہ اس ميں عمره کرنے کے لئے جا
دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہينے کی حرمت پامال کر کے (گزشتہ سال کی طرح) تمہيں مکہ 
جانے سے روکيں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرو۔ 

يعنی وه حرمت کا خيال رکھيں تو تم بھی رکھو حرمتوں کو ملحوظ رکھنے ميں بدلہ ہے 
  بصورت ديگر تم بھی حرمت کو نظر انداز کر کے کفار کو عبرت ناک سبق سکھاؤ (ابن کثير)۔

 
َ ُحيِ  ُنْوا ڔ ِانَّ اهلّلٰ ْلَُكِة    ٻَوَاْحسـِ يِْدْيُمكْ ِاَىل الهتَّ ِ َوَال تُلُْقْوا اِبَ ِنْنيَ    بُّ الْ َوَانِْفُقْوا ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ   ١٩٥ُمْحسـِ

) اور سلوک و احسان ١هللا تعاٰلی کی راه ميں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہالکت ميں نہ پڑو (
  ا ہے۔کرو هللا تعاٰلی احسان کرنے والوں کو دوست رکھت

اس سے بعض نے ترک جہاد اور بعض نے گناه پر گناه کئے جانا مراد ليا ہے اور يہ  ١۔١٩٥
ی ہيں جہاد چھوڑ دو گے يا جہاد ميں اپنا مال صرف کرنے سے گريز ساری صورتيں ہالکت ک

  کرو گے تو يقينا دشمن قوی ہوگا اور تم کمزور نتيجہ تباہی ہے۔
 

ِلُقْوا ُرُءْوسَ  َتيَْرسَ ِمَن الْهَْدِي ۚ َوَال َحتْ ُمتْ فََما اسـْ ِ ۭ فَِاْن ُاْحِرصْ وا الَْحجَّ َوالُْعْمَرَة هلِلّٰ ْن ُمكْ َحّىتٰ َوَاِتمُّ رِيًْضا َاْو ِبٓهٖ َاًذى ّمِ ٗ  ۭ فََمْن َاكَن ِمنُْمكْ مَّ  يَْبلَُغ الْهَْدُي َمِحهلَّ
ْن ِصَياٍم َاْو َصَدقٍَة َاْو نُُسٍك ۚ فَِاَذآ َاِمنُْمتْ     ۪ فََمْن تََمتََّع اِبلُْعْمَرِة ِاَىل  ْاِسٖه فَِفْديٌَة ِمّ َتيَْرسَ ِمَن الْهَْديِ  رَّ ٍم ِيف الَْحّجِ  ۚالَْحّجِ فََما اسـْ ْد فَِصَياُم ثَٰلثَِة َاايَّ َّْم َجيِ  فََمْن ل

َّْم يَُكْن َاْھهُلٗ َحاِرضِي الَْمْسِجِد الَْحَرامِ  ٌة َاكِمةَلٌ ۭ ٰذكِلَ ِلَمْن ل ْبَعٍة ِاَذا َرَجْعُمتْ   ِۭتكْلَ َعَرشَ َ َشِديُْد الِْعقَ َوسـَ َ َواْعلَُمْوٓا َانَّ اهلّلٰ َُّقوا اهلّلٰ   ۧ ١٩٦اِب     ۭ َوات
) ہاں اگر تم روک لئے جاؤ تو جو قربانی ١حج اور عمرے کو هللا تعاٰلی کے لئے پورا کرو (

) اور سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاه تک نہ پہنچ جائے ٢ميسر ہو اسے کر ڈالو (
سر منڈا ہو (جس کی وجہ سے  ) البتہ تم ميں سے جو بيمار ہو يا اس کے سر ميں کوئی تکليف٣(

) پس ٤لے) تو اس پر فديہ ہے خواه روزے رکھ لے خواه صدقہ دے دے، خواه قربانی کرے (
جب تم امن کی حالت ميں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے پس اسے 

ھ جو قربانی ميسر ہو اسے کر ڈالے جسے طاقت نہ ہو تو وه تين روزے حج کے دنوں ميں رک
) يہ پورے دس ہوگئے يہ حکم ان کے لئے ہے جو مسجد حرام کے ٥پر ( لے اور سات واپسی

 رہنے والے نہ ہوں لوگو! هللا سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ هللا تعاٰلی سخت عذاب دينے واال
  ہے۔
يعنی حج اور عمرے کا احرام باندھ لو تو پھر اسکا پورا کرنا ضروری ہے چاہے نفلی  ١۔١٩٦

  ر)حج و عمره ہو (اميرالتفسي
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اگر راستے ميں دشمن يا شديد بيماری کی وجہ سے رکاوٹ ہو جائے تو ايک جانور  ٢۔١٩٦ 
بکری گائے يا اونٹ کا ساتواں حصہ جو بھی ميسر ہو وہيں ذبح کر کے سر منڈوا لو اور حالل 

ہو جاؤ جيسے نبی صلی هللا عليہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے وہيں حديبيہ ميں قربانياں ذبح کيں 
اور حديبيہ حرم سے باہر ہے (فتح القدير) اور آئنده سال اس کی قضا دو جيسے نبی صلی تھيں 

  ہجری ميں دی۔ ٧ہجری والے عمرے کی قضا  ٦هللا عليہ وسلم نے 
يعنی اس کو ايسی تکليف ہو جائے کہ سر کے بال منڈوانے پڑ جائيں تو اس کا فديہ  ٣۔١٩٦ 

وں کو کھانا کھال دے يا ايک بکری ذبح مسکين ٦ضروری ہے حديث کی رو سے ايسا شخص 
  کر دے يا تين روزے رکھے۔

حج کی تين قسميں ہيں۔ صرف حج کی نيت سے احرام باندھنا حج اور عمره کی ايک  ٤۔١٩٦ 
ساتھ نيت کر کے احرام باندھنا۔ ان دونوں صورتوں ميں تمام مناسک حج کی ادائيگی سے پہلے 

  احرام کھولنا جائز نہيں۔
تمتع اور اس کی وجہ سے ہديہ يا روزے رکھے اور يہ ان لوگوں کے لئے ہيں  يعنی ٥۔١٩٦ 

جو مسجد احرام کے رہنے والے نہ ہوں مراد اس سے حدود حرم ميں يا اتنی مسافت پر رہنے 
  والے ہيں کہ ان کے سفر پر قصر کا اطالق نہ ہو سکتا ہو۔ (ابن کثير بحوالہ ابن جرير)

 
ْعلُوْ  نَّ الَْحجَّ فََال َرفََث َوَال فُُسْوَق َۙوَال ِجَداَل ِيف الَْحّجِ ۭ َوَما تَْفَعلُْوا ِمْن َخْريٍ َالَْحجُّ َاْشهٌُر مَّ اِد ٰمٌت ۚ فََمْن فََرَض ِفْهيِ ُدْوا فَِانَّ َخْريَ الزَّ ُ    ڼَوتََزوَّ َّْعلَْمُه اهلّلٰ  ي

لَْباِب     ُوِيل اْالَ َُّقْوِن اٰيٓ   ١٩٧التَّْقٰوىۡ  َوات
) اس لئے جو شخص ان ميں حج الزم کرلے وه اپنی بيوی سے ميل ١ہينے مقرر ہيں (حج کے م

) تم جو نيکی کرو گے ١مالپ کرنے، گناه کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے (
اس سے هللا تعاٰلی باخبر ہے اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے ليا کرو، سب سے بہتر توشہ هللا تعاٰلی 

  کرو۔ عقلمندو! مجھ سے ڈرتے رہا ) اور اے٢ا ڈر ہے (ک
اور يہ ہيں شوال، ذيقعده اور ذوا لحجہ کے پہلے دس دن۔ مطلب يہ ہے کہ عمره تو سال  ١۔١٩٧

ميں ہر وقت جائز ہے ليکن حج صرف مخصوص دنوں ميں ہی ہوتا ہے اس لئے اسکا احرام حج 
  کے مہينوں کے عالوه باندھنا جائز نہيں۔ (ابن کثير)

اری اور صحيح مسلم ميں حديث ہے جس نے حج کيا اور شہوانی باتوں اور صحيح بخ ٢۔١٩٧ 
فسْق و فجور سے بچا وه گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جيسے اس دن پاک تھا جب 

  اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔
تقوٰی سے مراد يہاں سوال سے بچنا ہے بعض لوگ بغير زاد راه لئے حج کے لئے گھر  ٣۔١٩٧

ے ہيں کہتے ہيں کہ ہمارا هللا پر توکل ہے هللا نے توکل کے اس مفہوم کو غلط قرار سے نکل پڑت
  ديا اور زاد راه لينے کی تاکيد کی۔

 
 َ ْن َعَرٰفٍت فَاْذُكُروا اهلّلٰ ُِّمكْ ۭ فَِاَذآ َافَْضُمتْ ِمّ ب ْن رَّ ْن قَْبهِلٖ لَِمَن ِعْنَد الَْمْشَعِر لَيَْس عَلَْيُمكْ ُجنَاٌح َاْن تَبْتَُغْوا فَْضًال ِمّ الَْحَراِم ۠ َواْذُكُرْوُه امَكَ َھٰدىُمكْ ۚ َوِاْن ُكْنُمتْ ِمّ

ِّْنيَ     اۗل   ١٩٨الضَّ
) جب تم عرفات سے لوٹو تو مسجد ١تم پر اپنے رب کا فضل تالش کرنے ميں کوئی گناه نہيں (
ت دی ہے، تم اس ہ اس نے تمہيں ہدايحرام کے پاس ذکر اٰلہی کرو اور اس کا ذکر کرو جيسے ک

  سے پہلے راه بھولے ہوئے تھے۔
فضل سے مراد تجارت اور کاروبار ہے يعنی سفر حج ميں تجارت کرنے ميں کوئی  ١۔١٩٨

  حرج نہيں۔
ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک ميدان عرفات ميں وقوف حج کا سب ١٩٨۔ ٢

ۃ) (عرفات ميں وقوف ہی حج سے اہم رکن ہے جس کی بابت حديث ميں کہا گيا ہے (الحج عرف
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ہے) يہاں مغرب کی نماز نہيں پڑھنی ہے بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی تين رکعات اور عشاء 
کی دو رکعات (قصر) جمع کر کے ايک اذان اور دو اقامت کے ساتھ پڑھی جائے گی مزدلفہ ہی 

اکيد ہے يہاں رات کو مشعر حرام کہا گيا ہے کيونکہ يہ حرم کے اندر ہے يہاں ذکر الہی کی ت
گذارنی ہے فجر کی نماز غلس (اندھيرے) ميں يعنی اول وقت ميں پڑھ کر طلوع آفتاب تک ذکر 

  ميں مشغول رہا جائے طلوع آفتاب کے بعد منی جايا جائے۔
 

ِحْميٌ  َ غَُفْوٌر رَّ َ ۭ ِانَّ اهلّلٰ َتْغِفُروا اهلّلٰ   ١٩٩     ُمثَّ َاِفْيُضْوا ِمْن َحْيُث َافَاَض النَّاُس َواسـْ
) اور هللا تعاٰلی سے بخشش ١پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہيں (

  بخشنے واال مہربان ہے۔ طلب کرتے رہو يقيناً هللا تعاٰلی
مذکوره باال ترتيب کے مطابق عرفات جانا اور وہاں پر وقوف کر کے واپس آنا  ١۔١٩٩

ہے اس لئے قريش مکہ عرفات تک نہيں جاتے ضروری ہے ليکن عرفات چونکہ حرم سے باہر 
تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے چنانچہ حکم ديا جا رہا ہے جہاں سے سب لوگ لوٹ 

  کر آتے ہيں وہيں سے لوٹ کر آؤ يعنی عرفات سے۔
 

َ َكِذْكرُِمكْ ٰااَبَۗءُمكْ َاْو َاَشدَّ ذِ  نَاِسَكُمكْ فَاْذُكُروا اهلّلٰ ِخَرِة ِمْن َخَالٍق   فَِاَذا قََضْيُمتْ مَّ نَْيا َوَما هَلٗ ِيف اْالٰ َّنَآ ٰاِتنَا ِيف ادلُّ َُّقْوُل َرب   ٢٠٠ْكًرا ۭ فَِمَن النَّاِس َمْن ي
پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو هللا تعاٰلی کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے آباؤ اجداد کا ذکر 

ه بھی ہيں جو کہتے ہيں اے ہمارے ) بعض لوگ و١کيا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زياده (
  ں کا آخرت ميں بھی کوئی حصہ نہيں۔رب ہميں دنيا ميں دے۔ ايسے لوگو

عرب کے لوگ فراغت کے بعد مٰنی ميں ميال لگاتے اور اپنے آباوجداد کے کارناموں کا  ١۔٢٠٠
ذوی الحجہ کو کنکرياں مارنے قربانی  ١٠ذکر کرتے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے جب تم 

رنے، سر منڈانے، طواف کعبہ اور سعی صفا مروه سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو تين ک
دن مٰنی ميں قيام کرنا ہے وہاں خوب هللا کا ذکر کرو کيونکہ جاہليت ميں تم اپنے آباوجداد کا 

  تذکره کيا کرتے تھے۔
 

نًَة  نَْيا َحسـَ َّنَآ ٰاِتنَا ِيف ادلُّ َُّقْوُل َرب ْن ي ِقنَا عََذاَب النَّاِر  َوِمْهنُْم مَّ ِخَرِة َحَسـنًَة وَّ ِيف اْالٰ   ٢٠١وَّ
اور آخرت ) ١اور بعض لوگ وه بھی ہيں جو کہتے ہيں اے ہمارے رب ہميں دنيا ميں نيکی دے (

  ميں بھی بھالئی عطا فرما اور عذاب جہنم سے نجات دے۔
نہيں کرتے بلکہ نيکی کی يعنی اعمال خير کی توفيق، اہل ايمان دنيا ميں بھی دنيا طلب  ١۔٢٠١

ہی توفيق طلب کرتے۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم کثرت سے يہ پڑھتے تھے۔ طواف کے دوران ہر 
چکر کی الگ الگ دعا پڑھتے ہيں جو خود ساختہ ہيں ان کے بجائے طواف کے وقت يہی دعا 

ْنيَا َحَسنَةً)  يمانی اور حجراسود کے درميان ) رکن 201۔ البقرة:2پڑھی جائے۔ (َربَّنَآ ٰاتِنَا فِي الدُّ
  پڑھنا مسنون عمل ہے۔

 
ُ َرسِيُْع الِْحَساِب    ُبْوا ۭ َواهلّلٰ ا َكسـَ مَّ َِٕك لَهُْم نَِصيٌْب ّمِ

  ٢٠٢ُاوٰلۗى
  يہ وه لوگ ہيں جن کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور هللا تعاٰلی جلد حساب لينے واال ہے۔

 
ٍم  ٓ َا ايَّ َ ِيفْ َر فََالٓ ِاْمثَ عَلَْيِه ۙ ِلَمِن اَواْذُكُروا اهلّلٰ َل ِيفْ يَْوَمْنيِ فََالٓ ِاْمثَ عَلَْيِه ۚ َوَمْن اَتَخَّ ْعُدْوٰدٍت ۭ فََمْن تََعـجَّ ْوَن  مَّ َرشُ َُّمكْ ِالَْيِه ُحتْ ا َان َ َواْعلَُمْوٓ َُّقوا اهلّلٰ َّٰقى ۭ َوات ت

٢٠٣  
) دو دن کی جلدی کرنے ١ريق) ميں کرو (اور هللا تعاٰلی کی ياد ان گنتی کے چند ايام (ايام تش

) يہ ٢والوں پر بھی کوئی گناه نہيں اور جو پيچھے ره جائے اس پر بھی کوئی گناه نہيں (
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پرہيزگار کے لئے ہے اور هللا تعاٰلی سے ڈرتے رہو اور جان رکھو تم سب اس کی طرف جمع 
  ؤ گے۔کئے جا
لحجہ۔ ان ميں ذکر الہی يعنی باآواز بلند ذوا ١٣اور  ١١،١٢مراد ايام تشريق ہيں يعنی  ١۔٢٠٣

تکبيرات مسنون ہيں صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہيں (جيسے کہ ايک کمزور حديث کی 
بنياد پر مشہور ہے) بلکہ ہر وقت يہ تکبيرات پڑھی جائيں۔ کنکرياں مارتے وقت ہر کنکری کے 

  ساتھ تکبير پڑھنی مسنون ہے۔ 
ُ اَ  ُ اَکبَْر، ّهللاٰ ّٰ ِ اْلَحْمُده) (اَ  ّٰ ِ ُ اَکبَر َو  ُ اَکبَر، ّهللاٰ ، وّهللاٰ   کبَر،ْ اَل اِٰلہَ ااِلَّ

اور  ١١دن افضل ہيں ليکن اگر کوئی دو دن ( ٣رمی جماد (جمرات کو کنکرياں مارنا)  ٢۔٢٠٣
  ذوالحجہ) کنکرياں مار کر واپس آجائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ ١٢

 
ُّْعِجبُ  َ عَٰيل َما ِيفْ قَلِْبٖه ۙ َوُھَو َادَلُّ الِْخَصاِم َوِمَن النَّاِس َمْن ي نَْيا َويُْشهُِد اهلّلٰ   ٢٠٤َك قَْوهُلٗ ِيف الَْحٰيوِة ادلُّ

بعض لوگوں کی دنياوی غرض کی باتيں آپ کو خوش کر ديتی ہيں اور وه اپنے دل کی باتوں پر 
  هللا کو گواه کرتا ہے حاالنکہ دراصل وه زبردست جھگڑالو ہے

بعض ضعيف روايات کے مطابق يہ آيت ايک منافق اخنس بن شريق ثقفی کے  ١۔٢٠٤ )۔١(
بارے ميں نازل ہوئی ہے ليکن صحيح بات يہ ہے کہ اس سے مراد سارے ہی منافقين اور 

  منکرين ہيں جن ميں يہ مذموم اوصاف پائے جائيں جو کہ اس کے ضمن ميں بيان فرمائے ہيں۔
 

بُّ الَْفَساَد   َوِاَذا تََوّىلٰ َسٰعى ِيف ا ُ َال ُحيِ َّْسَل ۭ َواهلّلٰ   ٢٠٥ْالَْرِض ِلُيْفِسَد ِفْهيَا َوُهيْكِلَ الَْحْرَث َوالن
جب وه لوٹ کر جاتا ہے تو زمين پر فساد پھيالنے کی اور کھيتی اور نسل کی بربادی کی 

  کوشش ميں لگا رہتا ہے اور هللا تعاٰلی فساد کو ناپسند کرتا ہے۔
 

ُ ۭ َولَِبئَْس الِْمهَاُد   َوِاَذا ِقيْ  ُبٗه هَجَمنَّ ْمثِ فََحسـْ ُة اِبْالِ َ َاَخَذتُْه الِْعزَّ َِّق اهلّلٰ   ٢٠٦َل هَلُ ات
)۔ ١اور جب اسے کہا جائے کہ هللا سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناه پر آماده کر ديتا ہے (

  ايسے کے لئے بس جہنم ہی ہے اور يقينًا وه بدترين جگہ ہے۔
  تکبر اور غرور اسے گناه پر ابھارتا ہے۔ عزت کے معنی غرور و انانيت ہيں۔ ١۔٢٠٦

 
ُ َرُءْوٌف اِبلِْعَباِد    ِ ۭ َواهلّلٰ َّْرشِْي نَْفَسُه ابْـِتَغاَۗء َمْرَضاِت اهلّلٰ   ٢٠٧َوِمَن النَّاِس َمْن ي

يچ ڈالتے ہيں اور بعض لوگ وه بھی ہيں کہ هللا تعاٰلی کی رضامندی کی طلب ميں اپنی جان تک ب
   ہے۔) اور هللا تعاٰلی اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے واال١(

يہ آيت کہتے ہيں حضرت صہيب رضی هللا عنہ رومی کے بارے ميں نازل ہوئی ہے کہ  ١۔٢٠٧
جب وه ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا يہ مال سب يہاں کا کمايا ہوا ہے اسے ہم ساتھ نہيں 

صہيب رضی هللا عنہ نے يہ سارا مال ان کے حوالے کر ديا اور دين لے جانے ديں گے حضرت 
لے کر حضور کی خدمت ميں حاضر ہوگئے۔ آپ صلی هللا عليہ وسلم نے سن کر فرمايا صہيب 
نے نفع بخش تجارت کی دو مرتبہ فرمايا (فتح القدير) ليکن يہ آيت بھی عام ہے جو تمام مومنين 

اور آخرت کو ترجيح دينے والوں کو شامل ہے کيونکہ اس  متقين اور دنيا کے مقابلے دين کو
قسم کی تمام آيات کے بارے ميں لفظ عموم کا اعتبار ہوگا سبب نزول کے خصوص کا اعتبار 
نہيں کيا جائے گا۔ پس اخنس بن شريق (جس کا ذکر پچھلی آيت ميں ہوا) برے کردار کا ايک 

يسے برے کردار کا حامل ہوگا اور نمونہ ہے جو ہر اس شخص پر صادق آئے گا جو اس ج
صہيب رضی هللا تعاٰلی عنہ خير اور کمال ايمان کی ايک مثال ہيں ہر اس شخص کے ليے جو ان 

  صفات خير و کمال سے متصف ہو گا۔
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ْيٰطِن ۭ َِّبُعْوا ُخُطٰوِت الشـَّ ًَّة   َ۠وَال تَت ْملِ َاكۗف يَْن ٰاَمنُوا اْدُخلُْوا ِيف الّسِ ِ َا اذلَّ َهيُّ ِبْنيٌ    اٰيٓ َّٗه لَُمكْ عَُدوٌّ مُّ   ٢٠٨ِان

) ١ايمان والو اسالم ميں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شيطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو (
  ن ہے۔وه تمہارا کھال دشم

اہل ايمان کو کہا جا رہا ہے کہ اسالم ميں پورے پورے داخل ہو جاؤ اس طرح نہ کرو  ١ا۔٢٠٨
ں اور خواہشات کے مطابق ہوں ان پر تو عمل کر لو دوسرے حکموں جو باتيں تمہاری مصلحتو

کو نظر انداز کر دو اس طرح جو دين تم چھوڑ آئے ہو اس کی باتيں اسالم ميں شامل کرنے کی 
کوشش مت کرو بلکہ صرف اسالم کو مکمل طور پر اپناؤ اس سے دين ميں بدعات کی بھی نفی 

ترديد بھی جو اسالم کو مکمل طور پر اپنانے کے کر دی گئی اور آجکل کے سيکولر ذہن کی 
لئے تيار نہيں بلکہ دين کو عبادت يعنی مساجد تک محدود کرنا اور سياست اور ايوان حکومت 

سے دين کو نکال دينا چاہتے ہيں۔ اس طرح عوام کو بھی سمجھايا جا رہا ہے جو رسوم و رواج 
ر انہيں چھوڑنے کے لئے آماده نہيں ہوتے اور عالقائی ثقافت و روايات کو پسند کرتے ہيں او

جيسے مرگ اور شادی بياه کی کی مسرفانہ اور ہندوانہ رسوم اور ديگر رواج وغيره اور يہ کہا 
جارہا ہے کہ شيطان کے قدموں کی پيروی مت کرو جو تمہيں مذکوره خالف اسالم باتوں کے 

غالف چڑھاتا اور بدعات کو ليے حسين فلسفے تراش کر پيش کرتا ہے برائيوں پر خوش نما 
  بھی نيکی باور کراتا ہے تاکہ اس کے دام ہم رنگ زمين ميں پھنسے رہو۔

 
َ َعزِيٌْز َحِكْميٌ     نُٰت فَاْعلَُمْوٓا َانَّ اهلّلٰ ْنۢ بَْعِد َما َجاَۗءْتُمكُ الَْبّيِ   ٢٠٩فَِاْن َزلَلُْمتْ ّمِ

اؤ تو جان لو کہ هللا تعاٰلی غلبہ واال اور اگر تم باوجود تمہارے پاس دليل آجانے کے بھی پھسل ج
  حکمت واال ہے

 
َكُة َوقُِيضَ اْالَْمُر ۭ َواِ 

ِٕ
َن الَْغَماِم َوالَْمٰلۗى ُ ِيفْ ُظلٍَل ّمِ ِتَهيُُم اهلّلٰ ْ ٓ َاْن ايَّ ُمْوُر  َھْل يَْنُظُرْوَن ِاالَّ ِ تُْرَجُع اْالُ   ٢١٠َۧىل اهلّلٰ

ان کے پاس خود هللا تعاٰلی بادل کے سائبانوں ميں آجائے  کيا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ
) ديا جائے، هللا ہی کی طرف سے تمام کام لوٹائے ١اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا (

  ہيں۔ جاتے
يہ تو قيامت کا منظر ہے (جيسا کہ بعض تفسيری روايات ميں ہے (ابن کثير) يعنی کيا يہ  ١۔٢١٠

تظار کر رہے ہيں؟ يا پھر اس کا مطلب يہ ہے کہ هللا تعاٰلی فرشتوں کے قيامت برپا ہونے کا ان
جلوے اور بادلوں کے سايہ ميں ان کے سامنے آئيں اور فيصلہ چکائيں تب وه ايمان الئيں گے۔ 
ليکن ايسا اسالم قابل قبول نہيں اس لئے قبول اسالم ميں تاخير مت کرو اور فوراً اسالم قبول کر 

  ار لو۔کے اپنی آخرت سنو
 

ِ ِمْنۢ بَْعِد َما ْل ِنْعَمَة اهلّلٰ َُّبّدِ نٍَة  ۭ َوَمْن ي ِّ ْن ٰايَةٍ بَي اِۗء يَْل َمكْ ٰاتَيْٰنھُْم ِمّ ٓ ِاْرسَ َ َشِديُْد الِْعَقاِب     َسْل بَِىنْ   ٢١١َجاَۗءتُْه فَِانَّ اهلّلٰ
) اور جو ١ئيں (بنی اسرائيل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہيں کس قدر روشن نشانياں عطا فرما

) کہ هللا ٢شخص هللا تعاٰلی کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے (وه جان لے) (
   ہے۔تعاٰلی بھی سخت عذابوں واال

مثالً عصائے موسٰی جس کے ذريعے سے ہم نے جادوگروں کا توڑ کيا سمندر سے  ١۔٢١١
ا سايہ، من و سلوا کا نزول وغيره جو هللا راستہ بنايا پتھر سے باره چشمے جاری کيے، بادلوں ک

تعاٰلی کی قدرت اور ہمارے پيغمبر صلی هللا عليہ وسلم کی صداقت کی دليل تھے ليکن اس کے 
  باوجود انہوں نے احکام اٰلہی سے انکار کيا۔

  نعمت کے بدلنے کا مطلب يہی ہے کہ ايمان کے بدلے انہوں نے کفر کا راستہ اپنايا۔ ٢۔٢١١ 
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ََّقْوا فَْوقَهُْم يَْومَ  ُزيِّنَ  يَْن ات ِ يَْن ٰاَمنُْوا ۘ َواذلَّ ِ نَْيا َويَْسَخُرْوَن ِمَن اذلَّ يَْن َكَفُروا الَْحٰيوُة ادلُّ ِ ََّشاُۗء ِبَغْريِ ِحَساٍب    ِلذلَّ ُ يَْرُزُق َمْن ي   ٢١٢ الِْقٰيَمِة  ۭ َواهلّلٰ

ايمان والوں سے ہنسی مذاق  کافروں کے لئے دنيا کی زندگی خوب زينت دار کی گئی ہے، وه
) حاالنکہ پرہيزگار لوگ قيامت کے دن ان سے اعلٰی ہونگے، هللا تعاٰلی جسے چاہتا ١کرتے ہيں (

  )۔٢( ہے بےحساب روزی ديتا ہے
چونکہ مسلمان کی اکثريت غربا پر مشتمل تھی جو دينوی آسائشوں اور سہولتوں سے  ١۔٢١٢

ن کا مذاق اڑاتے تھے، جيسا کہ اہل ثروت کا ہر دور محروم ھے اس لئے کافر يعنی قريش مکہ ا
  شيوا رہا ہے۔ 

اہل ايمان کے فقر اور سادگی کا کفار مذاق اُڑاتے، اس کا ذکر فرما کر کہا جا رہا ہے کہ  ٢۔٢١٢
قيامت والے دن يہی فقراء اپنے تقوٰی کی بدولت بلند باال ہونگيں بےحساب روزی کا تعلق آخرت 

ی ہو سکتا ہے کہ چند سالوں کے بعد ہی هللا تعاٰلی نے فقراء پر بھی کے عالوه دنيا سے بھ
  فتوحات کے دروازے کھول ديئے۔ جن سے سامان دنيا اور رزق کی فروانی ہوگئی۔

 
ِْيَن َوُمنِْذِريَْن  ۠ َوَاْنَزَل َمَعهُمُ  َ ُمبَّرشِ ُ النَِّبّنيٖ اِحَدًة    ۣ  فََبَعَث اهلّلٰ ًة وَّ الِْكٰتَب اِبلَْحّقِ ِلَيْحُمكَ بَْنيَ النَّاِس ِفـْيَما اْختَلَُفْوا ِفْيِه  ۭ َوَما اْختَلََف ِفْيِه ِاالَّ  َاكَن النَّاُس ُامَّ

ْيَن ٰاَمنُْوا لِ  ِ ُ اذلَّ نُٰت بَْغيًـا بَيَْهنُْم ۚفَهََدى اهلّلٰ يَْن ُاْوتُْوُه ِمْنۢ بَْعِد َما َجاَۗءْهتُُم الَْبّيِ ِ ْستَـِقْميٍ   َما اْختَلَُفْوا فِ اذلَّ اٍط مُّ ََّشاُۗء ِاٰىل ِرصَ ُ َهيِْدْي َمْن ي ْذِنٖه ۭ َواهلّلٰ ْيِه ِمَن الَْحّقِ اِبِ
٢١٣  

) هللا تعاٰلی نے نبيوں کو خوشخبرياں دينے اور ڈرانے واال ١در اصل لوگ ايک ہی گروه تھے (
اختالفی امر کا  ، تاکہ لوگوں کے ہربنا کر بھيجا اور ان کے ساتھ سچی کتابيں نازل فرمائيں

فيصلہ ہو جائے۔ صرف ان ہی لوگوں نے جو اسے ديئے گئے تھے، اپنے پاس دالئل آچکنے 
) اس لئے هللا پاک نے ايمان ٢کے بعد آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اس ميں اختالف کيا (

ور هللا تعاٰلی جس ) ا٣والوں کی اس اختالف ميں بھی حق کی طرف اپنی مشيت سے رہبری کی (
  کو چاہے سيدھی راه کی طرف رہبری کرتا ہے۔

يعنی توحيد پر۔ يہ حضرت آدم عليہ السالم سے حضرت نوح عليہ السالم، يعنی دس  ١۔٢١٣
صديوں تک لوگ توحيد پر، جس کی تعليم انبياء ديتے رہے قائم رہے۔ آيت مفسرين صحابہ نے 

اندازی سے ان کے اندر اختالف فاختَلَفُْوا منسوخ مانا ہے يعنی اس کے بعد شيطان کی وسوسہ 
پيدا ہوگيا اور شرک و ظاہر پرستی عام ہو گئی۔ پس هللا تعاٰلی نے نبيوں کو کتابوں کے ساتھ بھيج 

ديا تاکہ وه لوگوں کے درميان اختالف کا فيصلہ اور حق اور توحيد قائم اور واضح کريں (ابن 
  کثير)

ہوتا ہے اور انحراف کا منبع بغض  اختالف ہميشہ راه حق سے انحراف کی وجہ سے ٢۔٢١٣ 
اور عناد بنتا ہے امت مسلمہ ميں بھی جب تک يہ انحراف نہيں آيا يہ امت اپنی اصل پر قائم اور 
اختالف کی شدت سے محفوظ رہی ليکن اندھی تقليد اور بدعات نے حق سے گريز کا جو راستہ 

تا آنکہ اتحاد امت ايک ناممکن  کھوال اس سے اختالف کا دائره پھيلتا اور بڑھتا ہی چال گيا،
  چيزيں بن کر ره گيا ہے۔

مثالً اہل کتاب نے جمعہ ميں اختالف کيا يہود نے ہفتہ کو اور نصارٰی نے اتوار کو اپنا  ٣۔٢١٣ 
مقدس دن قرار ديا تو هللا تعاٰلی نے مسلمانوں کو جمعہ کا دن اختيار کرنے کی ہدايت دے دی۔ 

الم کے بارے ميں اختالف کيا يہود نے ان کو جھٹاليا اور ان انہوں نے حضرت عيسٰی عليہ الس
کی والده حضرت مريم پر بہتان باندھا اس کے برعکس عيسائيوں نے ان کو هللا کا بيٹا اور هللا بنا 
ديا هللا نے مسلمانوں کو ان کے بارے ميں صحيح موقف اپنانے کی توفيق عطا فرمائی کہ وه هللا 

مانروا بندے تھے۔ حضرت ابراہيم عليہ السالم کے بارے ميں بھی کے پيغمبر اور اس کے فر
انہوں نے اختالف کيا ايک نے يہودی اور دوسرے نے نصرانی کہا مسلمانوں کو هللا نے صحيح 
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بات بتالئی کہ وه (حنيفاً ُمْسلِماً) تھے اور اس طرح کے کئی ديگر مسائل ميں هللا تعاٰلی نے اپنے 
  مستقيم دکھائی۔ فضل سے مسلمانوں کو صراط

 
ْهتُُم الْبَ  ْيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلُمكْ ۭ َمسـَّ ِ ثَُل اذلَّ ِتُمكْ مَّ ا اَيْ ْيَن ٰاَمنُْوا َمَعٗه َمٰىت نَْرصُ َاْم َحِسبُْمتْ َاْن تَْدُخلُوا الَْجنََّة َولَمَّ ِ ُسْوُل َواذلَّ اُۗء َوُزلْزِلُْوا َحّىتٰ يَُقْوَل الرَّ َّ ْاَساُۗء َوالرضَّ

 ِ ِ قَرِيٌْب   اهلّلٰ   ٢١٤  ۭ َاَالٓ ِانَّ نَْرصَ اهلّلٰ
کيا تم يہ گمان کئے بيٹھے ہو کہ جنت ميں چلے جاؤ گے حاالنکہ اب تک تم پر وه حاالت نہيں 

) انہيں بيمارياں اور مصيبتيں پہنچيں اور وه يہاں ١آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے (
ھ کے ايمان والے کہنے لگے کہ هللا کی مدد کب رسول اور ان کے ساتتک جھنجھوڑے گئے کہ 

  آئے گی؟ سن رکھو کہ هللا کی مدد قريب ہی ہے۔
ہجرت مدينہ کے بعد جب مسلمانوں کو يہوديوں، منافقوں اور مشرکين عرب سے مختلف  ١۔٢١٤

قسم کی ايذائيں اور تکليفيں پہنچيں تو بعض مسلمانوں نے نبی صلی هللا عليہ وسلم سے شکايت 
پر مسلمانوں کی تسلی کے لئے يہ آيت بھی نازل ہوئی اور خود نبی صلی هللا عليہ وسلم  کی جس

نے بھی فرمايا تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پيروں تک آرے سے چيرا گيا 
اور لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت پوست کو نوچا گيا ليکن يہ ظلم اور تشدد ان کو ان کے 

سکا پھر فرمايا هللا کی قسم هللا تعاٰلی اس معاملے کو مکمل (يعنی) اسالم کو دين سے نہيں پھير 
  غا لب فرمائے گا۔

اس ليے (ہر آنے والی چيز قريب ہے) اور اہل ايمان کے لئے هللا کی مدد يقينی ہے اس  ٢۔٢١٤ 
  لئے وه قريب ہی ہے۔

 
لُْونََك َماَذا يُْنِفُقْوَن ڛ قُْل َمآ َانَْفْقُمتْ  َـٔ ِبْيِل ۭ َوَما تَْفَعلُْوا ِمْن خَ  يَْس ْقَرِبْنيَ َوالَْيٰتٰمى َوالَْمٰسِكْنيِ َواْبِن السَّ ْيِن َواْالَ ْن َخْريٍ فَِللَْوادِلَ َ ِبٖه عَِلْميٌ    ِمّ ْريٍ فَِانَّ اهلّلٰ

٢١٥  
آپ سے پوچھتے ہيں کہ وه کيا خرچ کريں؟ آپ کہہ ديجئے جو مال تم خرچ کرو وه ماں باپ 

) اور تم ١ہے اور رشتہ داروں اور يتيموں اور مسکينوں اور مسافروں کے لئے ہے (کے لئے 
  م ہے۔جو کچھ بھالئی کرو گے هللا تعاٰلی کو اس کا عل

بعض صحابہ کرام کے استفسار پر مال خرچ کرنے کے اولين مصارف بيان کئے جا  ١۔٢١٥
ں۔ اس لئے معلوم ہوا کہ نفاق رہے ہيں يعنی يہ سب سے زياده تمہارے مالی تعاون کے مستحق ہي

کا يہ حکم صدقات نافلہ سے متعلق ہے زکوة سے متعلق نہيں کيونکہ ماں باپ پر زکوة کی رقم 
خرچ کرنی جائز نہيں ہے حضرت ميمون بن مہران نے اس آيت کی تالوت کر کے فرمايا مال 

وں اور خرچ کرنے کی ان جگہوں ميں نہ طبلہ سارنگی کا ذکر ہے اور نہ چوبی تصوير
ديواروں پر لٹکائے جانے والے آرائشی پردوں کا مطلب يہ ہے کہ ان چيزوں پر مال خرچ کرنا 
ناپسنديده اور اسراف ہے افسوس ہے کہ آج يہ مسرفانہ اور ناپسنديده اخراجات ہماری زندگی کا 
  ۔اس طرح الزمی حصہ بن گئے کہ اس ميں کراہت کا کوئی پہلو ہی ہماری نظروں ميں نہيں رہا

 
َُّمكْ ۚ َوَعٰىسٓ  ُھَو َخْريٌ ل ا وَّ ً ـٔ َُّمكْ ۚ َوَعٰىسٓ َاْن تَْكَرُھْوا َشـْي ُ يَْعَملُ َوَانُْمتْ َال تَْعلَُمْوَن    ُكتَِب عَلَْيُمكُ الِْقتَاُل َوُھَو ُكْرٌه ل َُّمكْ ۭ َواهلّلٰ ُھَو َرشٌّ ل ا وَّ ً بُّْوا َشـْيــــــٔ َاْن ُحتِ

٢١٦ۧ  
ا گيا گو وه تمہيں دشوار معلوم ہو، ممکن ہے کہ تم کسی چيز کو بری جانو تم پر جہاد فرض کي

اور دراصل وہی تمہارے لئے بھلی ہو اور يہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چيز کو اچھی سمجھو، 
  )۔١حاالنکہ وه تمہارے لئے بری ہو حقيقی علم هللا ہی کو ہے، تم محض بےخبر ہو (

کر اہل ايمان کو سمجھايا جا رہا ہے کہ هللا کے ہر حکم  جہاد کے حکم کی ايک مثال دے ١۔٢١٦
پر عمل کرو چاہے تمہيں وه گراں اور ناگوار ہی لگے اس لئے کہ اس کے انجام اور نتيجے کو 
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صرف هللا تعاٰلی جانتا ہے تم نہيں جانتے ہو سکتا ہے اس ميں تمہارے لئے بہتری ہو جيسے 
عزت اور سر بلندی اور مال و اسباب مل سکتا ہے جہاد کے نتيجے ميں تمہيں فتح اور غلبہ، 

اسی طرح تم جس کو پسند کرو (يعنی جہاد کے بجائے گھر ميں بيٹھے رہنا) اس کا نتيجہ 
تمہارے لئے خطرناک ہو سکتا ہے يعنی دشمن تم پر غالب آجائے اور تمہيں ذلت و رسوائی کا 

  سامنا کرنا پڑے۔
 

هِْر الْ  لُْونََك َعِن الشَّ َـٔ ِ َوُكْفٌر ِبٖه َوالَْمْسِجِد الَْحَرامِ يَْس ِ ۚ َوالِْفْتنَُة  َۤحَراِم ِقتَاٍل ِفْيِه ۭ ُقْل ِقتَاٌل ِفْيِه َكِبْريٌ ۭ َوَصدٌّ َعْن َسِبْيِل اهلّلٰ  َو ِاْخَراُج َاْھهِلٖ ِمنُْه اَْكَربُ ِعْنَد اهلّلٰ
َّْرتَِدْد ِمنُْمكْ َعْن ِديِْنٖه فَيَُمْت َوُھَو َاكفِ اَْكَربُ ِمَن الَْقْتِل ۭ َوَال يََزالُْوَن يَُقاِتلُْونَُمكْ  َتَطاُعْوا  ۭ َوَمْن ي ْوُمكْ َعْن ِديِْنُمكْ ِاِن اسـْ الُهُْم ِيف  َحّىتٰ يَُردُّ َك َحِبَطْت َاْمعَ

ِٕ
ٌر فَُاوٰلۗى

ْوَن  ُب النَّاِر ۚ ُھْم ِفْهيَا ٰخدِلُ َِٕك َاْحصٰ
ِخَرِة  ۚ َوُاوٰلۗى نَْيا َواْالٰ   ٢١٧  ادلُّ

لوگ آپ سے حرمت والے مہينوں ميں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہيں، آپ کہہ ديجيئے کہ ان 
ميں لڑائی کرنا سخت گناه ہے ليکن هللا کی راه سے روکنا اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد 

حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، هللا کے نزديک اس سے بھی 
) يہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہيں گے ١ه ہے فتنہ قتل سے بھی بڑا گناه ہے (بڑا گنا

) اور تم ميں سے ٢يہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہيں تمہارے دين سے مرتد کر ديں (
جو لوگ اپنے دين سے پلٹ جائيں اسی کفر کی حالت ميں مريں، ان کے اعمال دنياوی اور 

ئيں گے۔ يہ لوگ جہنمی ہونگيں اور ہميشہ ہميشہ جہنم ميں رہيں گے آخروی سب غارت ہوجا
  ۔)٣(

رجب، ذيقعد، ذوالحجہ اور محرم۔ يہ چار مہينے زمانہ جاہليت ميں بھی حرمت والے  ١۔٢١٧
سمجھے جاتے تھے جن ميں قتال اور جدال ناپسنديده تھا اسالم نے بھی ان کی حرمت کو برقرار 

م کے زمانے ميں ايک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں رجب کے رکھا نبی صلی هللا عليہ وسل
مہينے ميں ايک کافر قتل ہو گيا اور بعض کافر قيدی بنا لئے گئے۔ مسلمانوں کے علم ميں يہ 
نہيں تھا کہ رجب شروع ہو گيا ہے کفار نے مسلمانوں کو طعنہ ديا کہ ديکھو يہ حرمت والے 

جس پر يہ آيت نازل ہوئی اور کہا گيا کہ يقينا حرمت مہينے کی حرمت کا بھی خيال نہيں رکھتے 
والے مہينے ميں قتال بڑا گناه ہے ليکن حرمت کی دہائی دينے والوں کو اپنا عمل نظر نہيں آتا يہ 

خود اس سے بھی بڑے جرائم کے مرتکب ہيں يہ هللا کے راستے سے اور مسجد حرام سے 
نکلنے پر مجبور کرتے ہيں۔ عالوه ازيں کفر لوگوں کو روکتے ہيں اور وہاں سے مسلمانوں کو 

و شرک خود قتل سے بھی بڑا گناه ہے اس لئے اگر مسلمانوں سے ايک آدھ قتل حرمت والے 
مہينے ميں ہو گيا تو کيا ہوا؟ اس پر واويلہ کرنے کے بجائے ان کو اپنا سياه نامہ بھی تو ديکھ 

  لينا چاہيئے۔
ں اور تمہيں مرتد کی کوشش سے باز آنے والے جب يہ لوگ اپنی شرارتوں، سازشو ٢۔٢١٧ 

  نہيں تو پھر تم ان سے مقاتلہ کرنے ميں شہر حرام کی وجہ سے کيوں رکے رہو۔
جو دين اسالم سے پھر جائے يعنی مرتد ہو جائے (اگر وه توبہ نہ کرے) تو اس کی  ٣۔٢١٧ 

سزا بيان کی جا رہی دنياوی سزا قتل ہے جيسا کہ حديث ميں ہے اور اس آيت ميں اسکی اُخروی 
ہے جس سے معلوم ہوا کہ ايمان کی حالت ميں کئے گئے اعمال صالحہ بھی کفر کی وجہ سے 

کالعدم ہو جائيں گے اور جس طرح ايمان قبول کرنے سے انسان کے پچھلے گناه معاف ہو جاتے 
ہے کہ ہيں اسی طرح کفر سے تمام نيکياں برباد ہو جاتی ہيں۔ تاہم قرآن کے الفاظ سے واضح 

حبط اعمال اسی وقت ہوگاجب خاتمہ کفر پر ہوگا اگر موت سے پہلے تائب ہو جائے گا تو ايسا 
  نہيں ہوگا يعنی مرتد کی توبہ قبول ہے۔

 
 ِ َك يَْرُجْوَن َرْمحََت اهلّلٰ

ِٕ
ِ ۙ ُاوٰلۗى ُدْوا ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ يَْن َھاَجُرْوا َوهٰجَ ِ يَْن ٰاَمنُْوا َواذلَّ ِ ِحْميٌ     ۭ ِانَّ اذلَّ ُ غَُفْوٌر رَّ   ٢١٨َواهلّلٰ
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البتہ ايمان النے والے، ہجرت کرنے والے، هللا کی راه ميں جہاد کرنے والے ہی رحمت اٰلہی 
  کے اميدوار ہيں، هللا تعاٰلی بہت بخشنے واال اور بہت مہربانی کرنے واال ہے۔

 
لُْونََك َعِن الَْخـْمِر َوالَْميِْرسِ ۭ قُْل ِفهيِْ  َـٔ لُْونََك َماَذا يُْنِفقُ يَْس َـٔ َّْفِعهَِما ۭ َويَْس َمنَاِفُع لِلنَّاِس ۡ َوِاثْـُمهَُمآ اَْكَربُ ِمْن ن ُ َمآ ِاْمثٌ َكِبْريٌ وَّ ُ اهلّلٰ ْوَن ڛ قُِل الَْعْفَو  ۭ َكٰذكِلَ يُـَبِنيّ

َُّمكْ تََتَفكَُّرْوَن     يِٰت لََعل   ۙ ٢١٩لَُمكُ اْالٰ
ے کا مسئلہ پوچھتے ہيں، آپ کہہ ديجئے ان دونوں ميں بہت بڑا لوگ آپ سے شراب اور جوئ

) اور لوگوں کو اس سے دنياوی فائده بھی ہوتا ہے، ليکن ان کا گناه ان کے نفع سے ١گناه ہے (
) ہے، آپ سے بھی دريافت کرتے ہيں کہ کيا کچھ خرچ کريں، تو آپ کہہ ديجئے ٢بہت زياده (

ی اسطرح سے اپنے احکام صاف صاف تمہارے لئے بيان ) هللا تعالٰ ٣چيز (حاجت سے زياده 
  سکو۔ فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ

  يہ گناه تو دين کے اعتبار سے ہے۔ ١۔٢١٩
فائدوں کا تعلق دنيا سے ہے مثالً شراب سے وقتی طور پر بدن ميں چستی اور مستعدی  ٢۔٢١٩ 

اتا ہے جس کے لئے اس کا اور بعض ذہنوں ميں تيزی آجاتی ہے جنسی قوت ميں اضافہ ہو ج
استعمال عام ہوتا ہے اس طرح اس کی خريد و فروخت نفع بخش کاروبار ہے۔ جوا ميں بھی 

بعض دفعہ آدمی جيت جاتا ہے تو اس کو کچھ مال مل جاتا ہے ليکن يہ فائدے ان نقصانات کے 
ہنچتے مقابلے ميں کوئی حيثيت نہيں رکھتے جو انسان کی عقل اور اس کے دين کو ان سے پ

ہيں۔ اس ليے فرمايا کہ ان کا گناه ان کے فائدوں سے بہت بڑا ہے اس طرح اس آيت ميں شراب 
اور جوا کو حرام تو قرار نہيں ديا گيا تاہم اس کے ليے تمہبند باندھ دی گئی ہے اس آيت سے 
بھی  ايک بہت اہم نقطہ يہ بھی معلوم ہوا کہ ہرچيز چاہے وه کتنی ہی بری ہو کچھ نہ کچھ فائدے

ہوتے ہيں۔ اور لوگ بعض فوائد بيان کر کے اپنے نفس کو دھوکہ دے ليتے ہيں ديکھنا يہ چاہيے 
کہ فوائد اور نقصانات کا تقابل کيا ہے خاص طور پر دين و ايمان اور اخالق وکردار کے لحاظ 

سے اگر دينی نقطہ نظر سے نقصانات ومفاسد زياده ہيں تو تھوڑے سے دنياوی فائدوں کی 
  ر اسے جائز قرار نہيں ديا جائے گا۔خاط

اس معنی کے اعتبار سے يہ اخالقی ہدايت ہے يا پھر يہ حکم ابتدائے اسالم ميں ديا گيا  ٣۔٢١٩ 
جس پر فريضہ زکاة کے بعد عمل ضروری نہيں رہا تاہم افضل ضرور ہے (فتح القدير) جو 

ے يقينا انفاق کی بڑی ترغيب آسان اور سہولت سے ہو اور دل پر شاق (گراں) نہ گزرے۔ اسالم ن
دی ہے ليکن يہ اعتدال ملحوظ رکھا ہے کہ ايک تو اپنے زير کفالت افراد کی خبر گيری اور ان 

کی ضرويات کو مقدم رکھنے کا حکم ديا ہے دوسرے اس طرح خرچ کرنے سے بھی منع کيا 
  کرنا پڑ جائے۔ ہے کہ کل کو تمہيں يا تمہارے اہم خاندان کو دوسروں کے آگے دست سوال دراز

 
اِلُطْوُھمْ  َّھُْم َخْريٌ  َۭوِاْن ُختَ لُْونََك َعِن الَْيٰتٰمي ۭ قُْل ِاْصَالٌح ل َـٔ ِخَرِة   ۭ َويَْس نَْيا َواْالٰ ُ َالَْعنََتُمكْ ۭ ِانَّ  ِىف ادلُّ ُ يَْعَملُ الُْمْفِسَد ِمَن الُْمْصِلِح ۭ َولَْو َشاَۗء اهلّلٰ فَِاْخَوانُُمكْ ۭ َواهلّلٰ

َ َعزِْيٌز َحِكْميٌ    ا   ٢٢٠هلّلٰ
) آپ کہہ ١امور دينی اور دنياوی کو۔ اور تجھ سے يتيموں کے بارے ميں بھی سوال کرتے ہيں (

ديجئے کہ ان کی خير خواہی بہتر ہے، تم اگر ان کا مال اپنے مال ميں مال بھی لو تو وه تمہارے 
تا ہے اور اگر هللا چاہتا تو تمہيں مشقت يک کو هللا خوب جانبھائی ہيں، بدنيت اور نيک نيت ہر ا

   ہے۔) يقيناً هللا تعاٰلی غلبہ واال اور حکمت واال٢ميں ڈال ديتا (
جب يتيموں کا مال ظلماً کھانے والوں کے لئے سزا کی دھمکی نازل ہوئی تو صحابہ  ١۔٢٢٠

انے پينے کی کرام رضی هللا تعاٰلی عنہم ڈر گئے اور يتيموں کی ہرچيز الگ کر دی حتٰی کہ کھ
کوئی چيز بچ جاتی تو اسے بھی استعمال نہ کرتے اور وه خراب ہو جاتی اس ڈر سے کہ کہيں 

  ہم بھی اس سزا کے مستحق نہ قرار پا جائيں۔ اس پر يہ آيت نازل ہوئی (ابن کثير)
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يعنی تمہيں بغرض اصالح و بہتری بھی ان کا مال اپنے مال ميں مالنے کی اجازت نہ  ٢۔٢٢٠ 
  ديتا۔

 
َبـْتُمكْ ۚ وَ  لَْو َاْجعَ ْرشَِكٍة وَّ ْن مُّ ْؤِمنٌَة َخْريٌ ِمّ لَْو َوَال تَْنِكُحوا الُْمْرشِٰكِت َحّىتٰ يُْؤِمنَّ  َۭوَالََمٌة مُّ ْرشٍِك وَّ ْن مُّ ْؤِمٌن َخْريٌ ِمّ َال تُْنِكُحوا الُْمْرشِِكْنيَ َحّىتٰ يُْؤِمنُْواۭ  َولََعْبٌد مُّ

كَ 
ِٕ
َبُمكْ ۭ ُاوٰلۗى ُ ٰايِٰتٖه لِلنَّاِس  َاْجعَ ْذِنٖه ۚ َويَُبّنيِ ُ يَْدُعْوٓا ِاَىل الَْجنَِّة َوالَْمْغِفَرِة اِبِ َُّهْم يَـَتَذكَُّرْوَن     يَْدُعْوَن ِاَىل النَّاِر ښ َواهلّلٰ   ۧ ٢٢١لََعل

) ايماندار ١اور شرک کرنے والی عورتوں سے تاوقتيکہ وه ايمان نہ الئيں تم نکاح نہ کرو (
بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے، گو تمہيں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو اور لونڈی 

نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح ميں اپنی عورتوں کو دو جب تک وه ايمان نہ الئيں، 
ايماندار غالم آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہيں اچھا لگے، يہ لوگ جہنم کی طرف 

ی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بالتا ہے وه اپنی ہيں اور هللا جنت کبالتے 
  آيتيں لوگوں کے لئے بيان فرما رہا ہے تاکہ وه نصيحت حاصل کريں۔

مشرکہ عورتوں سے مراد بتوں کی پجاری عورتيں ہيں اہل کتاب (يہودی يا عيسائی)  ١۔٢٢١
کا نکاح کسی اہل  عورتوں سے نکاح کی اجازت قرآن نے دی ہے۔ البتہ کسی مسلمان عورت

کتاب مرد سے نہيں ہو سکتا۔ تاہم حضرت عمر رضی هللا عنہ نے مصلحتاً اہل کتاب کی عورتوں 
سے نکاح کو ناپسند کيا (ابن کثير) آيت ميں اہل ايمان کو ايمان دار مردوں اور عورتوں سے 

د پر نکاح نکاح کی تاکيد کی گئی ہے اور دين کو نظر انداز کر کے محض حسن وجمال کی بنيا
کرنے کو آخرت کی بربادی قرار ديا گيا جس طرح حديث ميں بھی نبی صلی هللا عليہ وسلم نے 
فرمايا کہ عورت سے چار وجہوں سے نکاح کيا جاتا ہے مال، حسب نسب، حسن وجمال يا دين 
کی وجہ سے۔ تم دين دار عورت کا انتخاب کرو (صحيح بخاری) اسی طرح آپ صلی هللا عليہ 

ے نيک عورت کو دنيا کی سب سے بہتر متاع قرار ديا ہے فرمايا خير متاع الدنيا المرأة وسلم ن
  الصالحۃ(صحيح مسلم)۔

 
َِّساَۗء ِيف الَْمِحْيِض ۙ َوَال تَْقَربُْوُھنَّ حَ  لُْونََك َعِن الَْمِحْيِض ۭ قُْل ُھَو َاًذى ۙ فَاْعَزتِلُوا الن َـٔ َ ّىتٰ يَـْطهُْرَن ۚ فَِاَذا تَطَ َويَْس ُ ۭ ِانَّ اهلّلٰ هَّْرَن فَْاتُْوُھنَّ ِمْن َحْيُث َاَمَرُمكُ اهلّلٰ

بُّ الُْمَتَطهِّرِيَْن    اِبْنيَ َوُحيِ وَّ بُّ التَـّ   ٢٢٢ُحيِ
آپ سے حيض کے بارے ميں سوال کرتے ہيں، کہہ ديجئے کہ وه گندگی ہے، حالت حيض ميں 

ں ان کے قريب نہ جاؤ ہاں جب وه وه پاک نہ ہو جائي ) اور جب تک١عورتوں سے الگ رہو (
) هللا توبہ کرنے ٢پاک ہوجائيں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے هللا نے تمہيں اجازت دی ہے (

  ا ہے۔والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرمات
بلوغت کے بعد ہر عورت کو ايام ماہواری ميں جو خون آتا ہے اسے حيض کہا جاتا ہے  ١۔٢٢٢

ت کے خالف بيماری کی وجہ سے خون آتا ہے اسے استحاضہ کہتے ہيں اور بعض دفعہ عاد
جس کا حکم حيض سے مختلف ہے حيض کے ايام ميں عورت کو نماز معاف ہے اور روزے 

رکھنے ممنوع ہيں، تاہم روزوں کی قضا بعد ميں ضروری ہے۔ مردوں کے لئے صرف ہم 
عورت ان دنوں ميں کھانا پکانا  بستری سے منع کيا ہے البتہ بوس و کنار جائز ہے اسی طرح

  اور ديگر کام کر سکتی ہے۔
جہاں سے اجازت ہے يعنی شرم گاه سے۔ کيونکہ حالت حيض ميں بھی اسی سے روکا  ٢۔٢٢٢

گيا تھا اور اب پاک ہونے کے بعد جو اجازت دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب (فرج، شرم گاه) 
استدالل کيا گيا عورت کی دبر کا استعمال کی اجازت ہے نہ کہ کسی اور حصے کی۔ اس سے يہ 

  حرام ہے جيسا کہ احاديث ميں اس کی مزيد وضاحت کر دی گئی ہے۔
 

 َ َ َواْعل َُّقوا اهلّلٰ نُْفِسُمكْ ۭ َوات ُمْوا ِالَ َُّمكْ ۠ فَْاتُْوا َحْرثَُمكْ َاّىنٰ ِشئُْمتْ ۡ َوقَّدِ ٰلُقْوُه   ۭوَ ِنَساُۗؤُمكْ َحْرٌث ل َُّمكْ مُّ ِ الُْمْؤِمِنْنيَ   ُمْوٓا َان   ٢٢٣بَّرشِ
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) آؤ اور اپنے لئے (نيک ١تمہاری بيوياں تمہاری کھيتياں ہيں، اپنی کھيتوں ميں جس طرح چاہو (
اعمال) آگے بھيجو اور هللا تعاٰلی سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے 

  يجئے۔ہو اور ايمان والوں کو خوشخبری د
خيال تھا کہ اگر عورت کو پيٹ کے بل لٹا کر مباشرت کی جائے تو بچہ  يہوديوں کا ١۔٢٢٣

بھينگا پيدا ہوتا ہے۔ اس کی ترديد ميں کہا جا رہا ہے کہ مباشرت آگے سے کرو (چت لٹا کر) يا 
پيچھے سے (پيٹ کے بل) يا کروٹ پر، جس طرح چاہو، جائز ہے، ليکن يہ ضروری ہے کہ ہر 

عمال ہو۔ بعض لوگ اس سے يہ دليل کرتے ہيں (جس طرح صورت ميں عورت کی فرج ہی است
چاہو) ميں تو دبر بھی آجاتی ہے، لہذا دبر کا استعمال بھی جائز ہے۔ ليکن يہ بالکل غلط ہے۔ جب 

قرآن نے عورت کو کھيتی قرار ديا ہے تو اس کا مطلب يہ ہے کہ صرف کھيتی کے استعمال 
جس طرح چاہو آؤ اور يہ کھيتی صرف فرج ہے نہ کے لئے کہا جا رہا ہے کہ اپنی کھيتيوں ميں 

کہ دبر۔ بہرحال يہ غير فطری فعل ہے۔ ايسے شخص کو جو اپنی عورت کی دبر استعمال کرتا 
  ہے ملعون قرار ديا گيا ہے (بحوالہ ابن کثير و فتح القدير)

 
ْوا َوتَـتَّقُ  َيَْماِنُمكْ َاْن تََربُّ َ ُعْرَضًة ِالّ َعلُوا اهلّلٰ ْيٌع عَِلْميٌ    َوَال َجتْ ُ َمسِ   ٢٢٤ْوا َوتُْصِلُحْوا بَْنيَ النَّاِس ۭ َواهلّلٰ

اور هللا تعاٰلی کو اپنی قسموں کا (اس طرح) نشانہ نہ بناؤ کہ بھالئی اور پرہيزگاری اور لوگوں 
   ہے۔) اور هللا تعاٰلی سننے واال اور جاننے واال١کے درميان کی اصالح کو چھوڑ بيٹھو (

صے ميں اس طرح کی قسم مت کھاؤ کہ فالں کے ساتھ نيکی نہيں کروں گا فالں يعنی غ ١۔٢٢٤
سے نہيں بولوں گا فالں کے درميان صلح نہيں کراؤں گا۔ اس قسم کی قسموں کے لئے حديث 

ميں کہا گيا ہے اگر کھا لو تو انہيں توڑ دو اور قسم کا کفاره ادا کرو (کفاره قسم کے لئے 
ُ بِاللَّْغِو فِْيٓ اَْيَمانُِكْم َوٰلِكْن يَُّؤاِخُذُكْم بَِما َعقَّْدتُُّم ااْلَْيَماَن  ديکھئے (اَل يَُؤاِخُذُكمُ  فََكفَّاَرتُٗهٓ اِْطَعاُم َعَشَرِة  ۚ◌ ّهللاٰ

فَِصيَاُم ثَٰلثَِة اَيَّاٍم  فََمْن لَّْم يَِجْد  ۭ◌ َمٰسِكْيَن ِمْن اَْوَسِط َما تُْطِعُمْوَن اَْھلِْيُكْم اَْو ِكْسَوتُھُْم اَْو تَْحِرْيُر َرقَبٍَة  
ا اَْيَمانَُكْم  ۭ◌ ٰذلَِك َكفَّاَرةُ اَْيَمانُِكْم اَِذا َحلَْفتُْم  ۭ◌  ُ لَُكْم ٰاٰيتِِه لََعلَُّكْم تَْشُكُرْوَن   ۭ◌ َواْحفَظُْوٓ ) 89َكٰذلَِك يُبَيُِّن ّهللاٰ
  )89۔المائده:5
 

ٓ َايَْماِنُمكْ  َّْغِو ِيفْ ُ اِبلل ُ غَُفْوٌر َحِلْميٌ   َال يَُؤاِخُذُمكُ اهلّلٰ َُّؤاِخُذُمكْ ِبَما َكَسبَْت ُقلُْوبُُمكْ ۭ َواهلّلٰ   ٢٢٥ َوٰلِكْن ي
) ہاں اس کی پکڑ اس چيز ١هللا تعاٰلی تمہيں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں (

  پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو، هللا تعاٰلی بخشنے واال اور بردبار ہے۔
يعنی جو غير ارادے اور عادت کے طور پر ہوں البتہ عمالً جھوٹی قسم کھانا کبيره گناه  ١۔٢٢٥
  ہے۔

 
َ غَُفْوٌر رَِّحْميٌ  ُُّص َاْربََعِة َاْشهٍُر ۚ فَِاْن فَاُۗءْو فَِانَّ اهلّلٰ ْم تََرب ِ

ِٕ
َِّساۗ يَْن يُْؤلُْوَن ِمْن ن ِ   ٢٢٦    ِلذلَّ

) ١کی) قسميں کھائيں، ان کی چار مہينے کی مدت (جو لوگ اپنی بيويوں سے (تعلق نہ رکھنے 
  ن ہے۔ہے پھر اگر وه لوٹ آئيں تو هللا تعاٰلی بھی بخشنے واال مہربا

يعنی کوئی شوہر اگر قسم کھا لے کہ اپنی بيوی سے ايک مہينہ يا دو مہينے تعلق نہيں  ١۔٢٢٦
کفاره نہيں ہاں اگر مدت  رکھوں گا پھر قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر ليتا ہے تو کوئی

پوری ہونے سے قبل تعلق قائم کرے گا کفاره قسم ادا کرنا پڑے گا اور اگر چار مہينے سے 
زياده مدت کے لئے يا مدت مقرر کئے بغير قسم کھاتا ہے تو اس آيت ميں ايسے لوگوں کے لئے 

تعلق قائم کرليں يا  مدت کا تعين کر ديا گيا ہے کہ وه چار مہينے گزرنے کے بعد يا تو بيوی سے
پھر اسے طالق دے ديں پہلی صورت ميں اسے کفاره قسم ادا کرنا ہوگا اگر دونوں ميں سے 

کوئی صورت اختيار نہيں کرے گا تو عدالت اسکو دونوں ميں سے کسی ايک بات کے اختيار 
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و۔ کرنے پر مجبور کرے گی کہ وه اس سے تعلق قائم کرے يا طالق دے تاکہ عورت پر ظلم نہ ہ
  (ابن کثير)

 
ْيٌع عَِلْميٌ     َ َمسِ َالَق فَِانَّ اهلّلٰ   ٢٢٧َوِاْن َعَزُموا الطَّ

  تو هللا تعاٰلی سننے واال جاننے واال ہے) ١اور اگر طالق کا ہی قصد کرليں (
ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ چار مہينے گزرتے ہی از خود طالق واقع نہيں ہو گی  ١۔٢٢٧

کا مسلک ہے۔ بلکہ خاوند کے طالق دينے سے طالق ہو گی جس پر  (جيسا کہ بعض علماء
  عدالت بھی اسے مجبور کرے گی جيسا کہ جمہور علماء کا مسلک ہے۔

 
 ُ َّْكُتْمَن َما َخلََق اهلّلٰ لُّ لَهُنَّ َاْن ي ٍء ۭ َوَال َحيِ نُْفِسهِنَّ ثَٰلثََة قُُرْوۗ َّْصَن اِبَ ب ٓ َاْرَحا َوالُْمَطلَّٰقُت يََرتَ ِھنَّ ِيفْ ِيفْ ِخِر َۭوبُُعْولَُهتُنَّ َاَحقُّ ِبَرّدِ ِ َوالَْيْوِم اْالٰ ِمهِنَّ ِاْن ُكنَّ يُْؤِمنَّ اِبهلّلٰ

نَّ َدَرجَ  نَّ اِبلَْمْعُرْوِف ۠ َوِللّرَِجاِل عَلَْهيِ ْي عَلَْهيِ ِ ُ َعزِْيزٌ ٰذكِلَ ِاْن َاَراُدْوٓا ِاْصَالًحا ۭ َولَهُنَّ ِمثُْل اذلَّ   ۧ ٢٢٨َحِكْميٌ    ٌة  ۭ  َواهلّلٰ
) انہيں حالل نہيں کہ هللا نے ان ١طالق والی عورتيں اپنے آپ کو تين حيض تک روکے رکھيں (

) اگر انہيں هللا تعاٰلی پر اور قيامت کے دن پر ايمان ہو، ٢کے رحم ميں جو پيدا کيا ہو چھپائيں (
ن کا اراده اصالح کا ہو رے حقدار ہيں اگر اان کے خاوند اس مدت ميں انہيں لوٹا لينے کے پو

) ٤) اور عورتوں کو بھی ويسے ہی حق ہيں جيسے ان پر مردوں کے ہيں اچھائی کے ساتھ (٣(
   ہے۔ہاں مردوں کو عورتوں پر فضيلت ہے هللا تعاٰلی غالب ہے حکمت واال

اس سے وه متعلقہ عورت مراد ہے جو حاملہ بھی نہ ہو (کيونکہ حمل والی عورت کی  ١۔٢٢٨
حمل تک ہے) جسے دخول سے قبل طالق مل گئی ہو وه بھی نہ ہو (کيونکہ اس کی مدت وضع 

کوئی عدت ہی نہيں) جس کو حيض آنا بند ہو گيا ہو کيونکہ ان کی عدت تين مہينے ہے گويا 
مذکوره عورتوں کے عالوه صرف مدخولہ عورت کی عدت بيان کی جا رہی ہے۔ يعنی تين طہر 

سری شادی کرنے کی مجاز ہے سلف نے قروء کے دونوں يا تين حيض عدت گزار کے وه دو
  ہی معنی صحيح قرار دئيے ہيں اس لئے دونوں کی گنجائش ہے (ابن کثير فتح القدير) 

اس سے حيض اور حمل دونوں ہی مراد ہيں حيض نہ چھپائيں مثالً کہے کہ طالق کے  ٢۔٢٢٨
کرنا ہو (اگر وه رجوع بعد مجھے ايک دو حيض آئے ہيں مقصد پہلے خاوند کی طرف رجوع 

کرنا چاہتا ہو)۔ اسی طرح حمل نہ چھپائيں کيونکہ نطفہ وه پہلے خاوند کا ہوگا اور منسوب 
  دوسرے خاوند کی طرف ہو جائے گا اور يہ سخت کبيره گناه ہے۔

رجوع کرنے سے خاوند کا مقصد اگر تنگ کرنا نہ ہو تو عدت کے اندر خاوند کو رجوع  ٣۔٢٢٨
  حاصل ہے عورت کے ولی کو اس ميں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہيں ہے۔ کرنے کا پورا حق

دونوں کے حقوق ايک دوسرے سے ملتے جلتے ہيں جن کو پورا کرنے کے دونوں  ٤۔٢٢٨ 
شرعاً پابند ہيں تاہم مرد کو عورت پر فضيلت يا درجہ حاصل ہے مثال فطری قوتوں ميں جہاد 

ميت اور حاکميت ميں اور اختيار طالق و رجوع کی اجازت ہے ميراث کے دوگنا ہونے ميں قوا
  (وغيره) ميں۔

 
 ٓ ا ُخُذْوا ِممَّ لُّ لَُمكْ َاْن اَتْ ْحَساٍن ۭ َوَال َحيِ ٰتِن ۠ فَِاْمَساٌك ِبَمْعُرْوٍف َاْو تَْرسِيٌْح اِبِ َالُق َمرَّ يُِقْيَما حُ َالطَّ افَآ َاالَّ َ ٓ َاْن خيَّ ا ِاالَّ ً ـٔ ِ ۭ فَِاْن ِخْفُمتْ َاالَّ يُِقْيَما  ٰاتَيُْتُمْوُھنَّ َشـْي ُدْوَد اهلّلٰ
 َّ ِ فََالتَْعَتُدْوَھا  ۚ َوَمْن ي ِ ۙ فََالُجنَاَح عَلَْيھَِما ِفـْيَما افْتََدْت ِبٖه ۭ ِتكْلَ ُحُدْوُد اهلّلٰ ِلُمْوَن   ُحُدْوَد اهلّلٰ َك ُھُم الّظٰ

ِٕ
ِ فَُاوٰلۗى   ٢٢٩َتَعدَّ ُحُدْوَد اهلّلٰ

) ٣) يا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دينا (٢) ہيں پھر يا تو اچھائی سے روکنا (١تبہ (يہ طالقيں دو مر
اور تمہيں حالل نہيں تم نے انہيں جو ديا ہے اس ميں سے کچھ بھی لو، ہاں يہ اور بات ہے کہ 

هللا کی  دونوں کو هللا کی حديں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو اس لئے اگر تمہيں ڈر ہو کہ دونوں
نہ رکھ سکيں گے تو عورت رہائی پانے کے لئے کچھ دے ڈالے، اس پر دونوں پر  حديں قائم
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) يہ هللا کی حدود ہيں خبردار ان سے آگے نہيں بڑھنا اور جو لوگ هللا کی حدوں ٤گناه نہيں (
  ہيں۔ سے تجاوز کر جائيں وه ظالم

دو مرتبہ  يعنی وه طالق جس ميں خاوند کو (عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے وه ١۔٢٢٩
ہے پہلی مرتبہ طالق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طالق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے 

تيسری مرتبہ طالق دينے کے بعد رجع کی اجازت نہيں زمانہ جاہليت ميں يہ حق طالق و رجوع 
غير محدود تھا جس سے عورتوں پر بڑا بوجھ تھا ۔ نيز معلوم ہونا چاہيے کہ بہت سے علماء 

  مجلس کی تين طالقوں کے واقع ہونے ہی کا فتوٰی ديتے ہيں۔ايک 
  يعنی رجوع کر کے اچھے طريقے سے بسانا۔ ٢۔٢٢٩ 

  يعنی تيسری مرتبہ طالق دے کر۔ ٣۔٢٢٩
اس ميں خلع کا بيان ہے يعنی عورت خاوند سے عليحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس  ٤۔٢٢٩

سکتا ہے خاوند اگر عليحدگی قبول  صورت ميں خاوند عورت سے اپنا ديا ہوا مہر واپس لے
کرنے پر آماده نہ ہو تو عدالت خاوند کو طالق دينے کا حکم دے گی اور اگر وه اسے نہ مانے 

تو علت نکاح فسخ کر دے گی گويا خلع بزريعہ طالق بھی ہو سکتا ہے اور بذريعہ فسخ بھی 
اکم[۔ فتح القدير) عورت دونوں صورتوں ميں عدت ايک حيض ہے (ابو داؤد، ترمذی، نسائی والح

کو يہ حق دينے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سخت تاکيد کی گئی ہے کہ عورت بغير کسی 
معقول عذر کے خاوند سے عليحدگی يعنی طالق کامطالبہ نہ کرے اگر ايسا کرے گی تو نبی 

ی صلی هللا عليہ وسلم نے ايسی عورتوں کے لئے يہ سخت وعيد بيان فرمائی کہ وه جنت ک
  خوشبو تک نہيں پائيں گيں۔ (ابن کثير وغيره)

 
ََّقھَا فََالُجنَاَح عَلَْيھِمَ  ٗه ۭ فَِاْن َطل لُّ هَلٗ ِمْنۢ بَْعُد َحّيتٰ تَْنِكَح َزْوًجا غَْريَ ََّقھَا فََال َحتِ ِ ۭ َوِتكْلَ ُحُدوْ فَِاْن َطل ُِّقْيَما ُحُدْوَد اهلّلٰ اَجَعآ ِاْن َظنَّآ َاْن ي ََّرتَ ِ يَُبِيّنُھَا آ َاْن ي ُد اهلّلٰ

َّْعلَُمْوَن      ٢٣٠ِلَقْوٍم ي
پھر اگر اس کو (تيسری بار) طالق دے دے تو اب اس کے لئے حالل نہيں جب تک کہ وه 

عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے، پھر اگر وه بھی طالق دے دے تو ان دونوں 
جان ليں کہ هللا کی حدوں کو قائم رکھ ) بشرطيکہ ١کو ميل جول کر لينے ميں کوئی گناه نہيں، (

  ا ہے۔سکيں گے، يہ هللا تعاٰلی کی حدود ہيں جنہيں وه جاننے والوں کے لئے بيان فرما رہ
اس طالق سے تيسری طالق مراد ہے يعنی تيسری طالق کے بعد خاوند اب نہ رجوع کرسکتا 

وند اپنی مرضی سے ہے اور نہ نکاح البتہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے اور دوسرا خا
اسے طالق دے دے يا فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس سے نکاح جائز ہے ليکن اس کے لئے 

جو حاللہ کا طريقہ رائج ہے يہ لعنتی فعل ہے نبی صلی هللا عليہ وسلم نے حاللہ کرنے والے 
ہے  اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے حاللہ کی غرض سے کيا گيا نکاح نکاح نہيں

  زناکاری ہے۔ اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لئے حالل نہيں ہو گی۔
 

ُحْوُھنَّ ِبَمْعُرْوٍف َوَال  َّْقُمتُ الِنَّساَۗء فََبلَْغَن َاَجلَھُنَّ فََاْمِسُكْوُھنَّ ِبَمْعُرْوٍف َاْو َرسِّ َّْفَعْل ٰذكِلَ َوِاَذا َطل َِّتْعتَُدْوا ۚ َوَمْن ي اًرا ل  فَقَْد َظَملَ نَْفَسٗه   ۭ َوَال تُْمِسُكْوُھنَّ ِرضَ
َن اْلِكٰتِب وَ  ِ عَلَْيُمكْ َوَمآ َاْنَزَل عَلَْيُمكْ ِمّ ِ ُھُزًوا ۡ َواْذُكُرْوا ِنْعَمَت اهلّلٰ ٍء عَلِ تَتَِّخُذْوٓا ٰايِٰت اهلّلٰ َ ِبُلكِّ َيشْ َ َواْعلَُمْوٓا َانَّ اهلّلٰ َُّقوا اهلّلٰ ْميٌ    الِْحْمكَِة يَِعُظُمكْ ِبٖه ۭ َوات

ۧ ٢٣١  
جب تم عورتوں کو طالق دو وه اپنی عدت ختم کرنے پر آئيں تو اب انہيں اچھی طرح بساؤ يا 

) اور انہيں تکليف پہنچانے کی غرض سے ظلم اور زيادتی کے ١بھالئی کے ساتھ الگ کر دو (
کھيل   کے احکام کو ہنسیلئے نہ روکو جو شخص ايسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کيا تم هللا

) بناؤ اور هللا کا احسان جو تم پر ہے ياد کرو اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل ٢نہ (
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فرمائی ہے جس سے تمہيں نصيحت کر رہا ہے اس سے بھی۔ اور هللا تعاٰلی سے ڈرتے رہا کرو 
  ا ہے۔اور جان رکھو کہ هللا تعاٰلی ہرچيز کو جانت

کہ دو طالق تک رجوع کرنے کا اختيار ہے اس آيت  (الطالق مرتن) ميں بتاليا گيا تھا ١۔٢٣١
ميں کہا جا رہا ہے کہ رجوع عدت کے اندر اندر ہو سکتا ہے عدت گزرنے کے بعد نہيں اس 

  لئے يہ تکرار نہيں ہے جس طرح کے بظاہر ہے۔
بعض لوگ مذاق ميں طالق دے ديتے يا نکاح کر ليتے يا آزاد کر ديتے ہيں۔ پھر کہتے  ٢۔١٣٢ 

نے تو مذاق کيا تھا هللا نے اسے آيات اٰلہی سے استہزاء قرار ديا جس سے مقصود اس ہيں ميں 
سے روکنا ہے اس لئے نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا کہ مذاق سے بھی اگر کوئی مذکوره 
کام کرے گا تو وه حقيقت ہی سمجھا جائے گا اور مذاق کی طالق يا نکاح يا آزادی نافذ ہو جائے 

  ابن کثير) گی (تفسير
 

نَّ ِاَذا تََراَضْوا َّْنِكْحَن َاْزَواهَجُ َِّساَۗء فََبلَْغَن َاَجلَهُنَّ فََال تَْعُضلُْوُھنَّ َاْن ي َّْقُمتُ الن ِ َوالَْيْوِم  َوِاَذا َطل بَيَْهنُْم اِبلَْمْعُرْوِف ۭ ٰذكِلَ يُْوَعظُ ِبٖه َمْن َاكَن ِمنُْمكْ يُْؤِمُن اِبهلّلٰ
ِخِر ۭ ٰذِلُمكْ  ُ يَْعَملُ َوَانُْمتْ َال تَْعلَُمْوَن   اْالٰ   ٢٣٢ َاْزٰىك لَُمكْ َوَاْطهَُر ۭ َواهلّلٰ

اور جب تم اپنی عورتوں کو طالق دو اور وه اپنی عدت پوری کرليں تو انہيں ان کے خاوندوں 
) يہ ١سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وه آپس ميں دستور کے مطابق رضامند ہوں (

جاتی ہے جنہيں تم ميں سے هللا تعاٰلی پر اور قيامت کے دن پر يقين و ايمان ہو  نصيت انہيں کی
  اس ميں تمہاری بہترين صفائی اور پاکيزگی ہے۔ هللا تعاٰلی جانتا ہے اور تم نہيں جانتے۔

اس ميں مطلقہ عورت کی بابت ايک تيسرا حکم ديا جا رہا ہے وه يہ کہ عدت گزرنے  ١۔٢٣٢
ری طالق کے بعد) اگر سابقہ خاوند بيوی باہمی رضامندی سے دوباره کے بعد (پہلی يا دوس

نکاح کرنا چاہيں تو ان کو مت روکو۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم کے زمانے ميں ايک ايسا واقعہ ہوا 
تو عورت کے بھائی نے انکار کر ديا جس پر يہ آيت اتری، اس سے ايک تو يہ معلوم ہوا کہ 

تی، بلکہ اس کے نکاح کے لئے ولی کی اجازت اور رضامندی عورت اپنا نکاح نہيں کر سک
ضروری ہے۔ تب ہی تو هللا تعاٰلی نے وليوں کو اپنا حق واليت غلط طريقے سے استعمال کرنے 

سے روکا ہے۔ اس کی مزيد تائيد حديث نبوی صلی هللا عليہ وسلم سے ہوتی ہے، جس عورت 
کا نکاح باطل ہے، اسکا نکاح باطل ہے، نے ولی کی اجازت کے بغير نکاح کر ليا، پس اس 

اسکا نکاح باطل ہے۔ (حوالہ مذکور) ان احاديث کو عالمہ انور شاه کشميری نے بھی ديگر 
کتاب النکاح) دوسری بات يہ ٤محدثين کی طرح صحيح اور احسن تسليم کيا ہے۔ فيض الباری ج

ت نہيں بلکہ ان کے معلوم ہوئی کہ عورت کے وليوں کو بھی عورت پر جبر کرنے کی اجاز
لئے ضروری ہے کہ وه عورت کی رضامندی کو بھی ملحوظ رکھيں اگر ولی عورت کی 

رضامندی کو نظر انداز کر کے زبردستی نکاح کر دے تو شريعت نے عورت کو بذريعہ عدالت 
نکاح فسخ کرانے کا اختيار ديا ہے اس لئے ضروری ہے کہ نکاح ميں دونوں کی رضامندی 

کوئی ايک فريق بھی من مانی نہ کرے گا اور لڑکی کے مفادات کے مقابلے  حاصل کی جائے
ميں اپنے مفادات کو ترجيح دے گا تو عدالت ايسے ولی کو حق واليت سے محروم کر کے ولی 

  ابعد کے ذريعے سے يا خود ولی بن کر اس عورت کے نکاح کا فريضہ انجام دے گی۔
 

ُت يُْرِضْعَن َاْوَالَدھُ  َضاعََة   ۭ َوعََيل الَْمْولُْوِد هَلٗ ِرْزقُهُنَّ َوِكْسَوهتُُ َوالَْوادِلٰ ِمتَّ الرَّ ُـّ نَّ اِبلَْمْعُرْوِف  ۭ َال تَُلكَُّف نَْفٌس ِاالَّ ُوْسَعهَا ۚ َال نَّ َحْولَْنيِ َاكِملَْنيِ ِلَمْن َاَراَد َاْن ي
ٗ ِبَودَلِ  َھا َوَال َمْولُْوٌد هلَّ ٌة ِبَودَلِ ْهنَُما َوتََشاُوٍر فََال ُجنَاَح عَلَْهيِمَ تَُضاۗرَّ َوادِلَ ْ َاْن ٖه  ۤ َوعََيل الَْواِرِث ِمثُْل ٰذكِلَ ۚ فَِاْن َاَراَدا ِفَصاًال َعْن تََراٍض ِمّ ا  ۭ َوِاْن َاَرْدمتُّ

آ ٰاتَيُْمتْ اِبلَْمْعرُ  َّْمُمتْ مَّ ِضُعْوٓا َاْوَالَدُمكْ فََال ُجنَاَح عَلَْيُمكْ ِاَذا َسل َ ِبَما تَْعَملُْوَن بَِصْريٌ  تَْسَرتْ ا َانَّ اهلّلٰ َ َواْعلَُمْوٓ َُّقوا اهلّلٰ   ٢٣٣ْوِف ۭ َوات
مائيں اپنی اوالد کو دو سال کامل دودھ پالئيں جن کا اراده دودھ پالنے کی مدت بالکل پوری 

مطابق دستور کے  ) اور جن کے بچے ہيں ان کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا ہے جو١کرنے کا ہو (
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) ہر شخص اتنی ہی تکليف ديا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو ماں کو اس بچے کی وجہ ٢( ہو
) وارث پر بھی اسی ٣سے يا باپ کو اس کی اوالد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچايا جائے (

جيسی ذمہ داری ہے، پھر اگر دونوں (يعنی ماں باپ) اپنی رضامندی سے باہمی مشورے سے 
دونوں پر کچھ گناه نہيں جب کہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دينا ہو وه  دھ چھڑانا چاہيں تودو

) هللا تعاٰلی سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ هللا تعاٰلی تمہارے اعمال ٤ان کے حوالے کر دو (
  ا ہے۔کی ديکھ بھال کر رہ

اس آيت ميں مسئلہ رضاعت کا بيان ہے۔ اس ميں پہلی بات يہ ہے جو مدت رضاعت  ١۔٢٣٣
پوری کرنی چاہے تو وه دو سال پورے دودھ پالئے ان الفاظ سے کم مدت دودھ پالنے کی بھی 

گنجائش نکلتی ہے دوسری بات يہ معلوم ہوئی مدت رضاعت زياده سے زياده دو سال ہے، جيسا 
  کہ ترمذی ميں حضرت ام سلمہ رضی هللا عنہا سے مرفوًعا روايت ہے۔

رخوار بچے اور اس کی ماں کی کفالت کا مسئلہ طالق ہو جانے کی صورت ميں شي ٢۔٢٣٣
ہمارے معاشرے ميں بڑا پچيده بن جاتا ہے اور اس کی وجہ سے شريعت سے انحراف ہے۔ اگر 
حکم اٰلہی کے مطابق خاوند اپنی طاقت کے مطابق عورت کے روٹی کپڑے کا ذمہ دار ہو جس 

  حل ہو جاتا ہے۔طرح کہ اس آيت ميں کہا جا رہا ہے تو نہايت آسانی سے مسئلہ 
ماں کو تکليف پہنچانا يہ ہے کہ مثاًل ماں بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے، مگر مامتا  ٣۔٢٣٣ 

کے جذبے کو نظر انداز کر کے بچہ زبردستی اس سے چھين ليا جائے يا يہ کہ بغير خرچ کے 
اد يہ ذمہ داری اٹھائے اسے دودھ پالنے پر مجبور کيا جائے۔ باپ کو تکليف پہنچانے سے مر

ہے کہ ماں دودھ پالنے سے انکار کر دے يا اس کی حيثيت سے زياده کا اس سے مالی مطالبہ 
  کرے۔

باپ کے فوت ہو جانے کی صورت ميں يہی ذمہ داری وارثوں کی ہے کہ وه بچے کی  ٤۔٢٣٣ 
ماں کے حقوق صحيح طريقے سے ادا کريں تاکہ نہ عورت کو تکليف ہو نہ بچے کی پرورش 

  متاثر ہو۔ اور نگہداشت
يہ ماں کے عالوه کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کی اجازت ہے بشرطيکہ اس کا  ٥۔٢٣٣

  معاوضہ دستور کے مطابق ادا کر ديا جائے۔
 

ا ۚ فَ  َعْرشً نُْفِسهِنَّ َاْربََعَة َاْشهٍُر وَّ َّْصَن اِبَ ب ََّرتَ ْيَن يَُتَوفَّْوَن ِمنُْمكْ َويََذُرْوَن َاْزَواًجا ي ِ ُ ِاذَ َواذلَّ ٓ َانُْفِسهِنَّ اِبلَْمْعُرْوِف ۭ َواهلّلٰ ا بَلَْغَن َاَجلَهُنَّ فََال ُجنَاَح عَلَْيُمكْ ِفْيَما فََعلَْن ِيفْ
  ٢٣٤ِبَما تَْعَملُْوَن َخِبْريٌ  

تم ميں سے جو لوگ فوت ہو جائيں اور بيوياں چھوڑ جائيں، وه عورتيں اپنے آپ کو چار مہينے 
) پھر جب مدت ختم کرليں تو جو اچھائی کے ساتھ وه اپنے لئے ١(اور دس دن عدت ميں رکھيں 

  ر ہے۔) اور هللا تعاٰلی تمہارے عمل سے خبردا٢کريں اس ميں تم پر کوئی گناه نہيں (
يہ عدت وفات ہر عورت کے لئے ہے چاہے گھر ميں رہے يا گھر کے باہر جوان ہو يا  ١۔٢٣٤

يونکہ اسکی مدت عدت وضع حمل ہے اس بوڑھی۔ البتہ اس سے حاملہ عورت متشٰنی ہے ک
عدت وفات ميں عورت کو زيب و زينت کی (حٰتی کہ سرمہ لگانے کی بھی) اور خاوند کے 

مکان سے کسی اور جگہ منتقل ہونے کی اجازت نہيں ہے۔ البتہ وه مطلقہ جو دوباره نکاح کرنا 
سے رجوع نہ ہو  چاہے اس کے لئے عدت کے اندر زيب و زينت ممنوع نہيں ہے وه مطلقہ جس
  سکے اس ميں اختالف ہے بعض جواز کے اور بعض ممانعت کے قائل ہيں۔

يعنی عدت گزرنے کے بعد وه زيب و زينت اختيار کريں اولياء اس کی اجازت و  ٢۔٢٣٤
مشاورت سے کسی اور جگہ نکاح کا بندوبست کريں تو اس ميں کوئی حرج نہيں اس لئے تم پر 

وئی گناه نہيں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بيوه کے عقد ثانی کو برا بھی (اے عورت کے واليوں) ک
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سمجھنا چاہئے نہ اس ميں رکاوٹ ڈالنی چاہئے۔ جيسا کہ ہندؤں کے اثرات سے ہمارے معاشرے 
  ميں يہ چيز پائی جاتی ہے۔

 
َِّساِۗء َاْو اَْكنَنُْمتْ  ْضُمتْ ِبٖه ِمْن ِخْطَبِة الن ٓ َاْن تَُقوْ َوَال ُجنَاَح عَلَْيُمكْ ِفـْيَما َعرَّ ا ِاالَّ تَْذُكُرْوَهنُنَّ َوٰلِكْن الَّ تَُواِعُدْوُھنَّ ِرسًّ َُّمكْ سـَ ُ َان ٓ َانُْفِسُمكْ ۭ عَِملَ اهلّلٰ ْعُرْوفًا  ِيفْ لُْوا قَْوًال مَّ

 َ ا َانَّ اهلّلٰ َ غَُفْوٌر َحِلْميٌ   ڛ َوَال تَْعزُِمْوا ُعْقَدَة الِنَّاكحِ َحّيتٰ يَْبلَُغ اْلِكٰتُب َاَجهَلٗ  َۭواْعلَُمْوٓ ا َانَّ اهلّلٰ ٓ َانُْفِسُمكْ فَاْحَذُرْوُه  ۚ َواْعلَُمْوٓ   ۧ ٢٣٥ يَْعَملُ َما ِىفْ
تم پر اس ميں کوئی گناه نہيں کہ تم اشارةً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو، يا اپنے دل ميں 

گے، ليکن ان سے پوشيده  پوشيده اراده کرو هللا تعاٰلی کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو ياد کرو
) اور عقد نکاح جب تک ٢) ہاں يہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بوال کرو (١وعدے نہ کر لو (

عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو، جان رکھو کہ هللا تعاٰلی تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم 
 تعاٰلی بخشش اور حلم ھی جان رکھو کہ هللارکھتا ہے تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو اور يہ ب

  واال ہے۔
يہ بيوه يا وه عورت جس کو تين طالق مل چکی ہوں ان کی بابت کہا جا رہا ہے کہ عدت  ١۔٢٣٥

کے دوران ان سے اشارے ميں تو تم نکاح کا پيغام دے سکتے ہو (مثالً ميرا اراده شادی کرنے 
ئی خفيہ وعده مت لو اور کا ہے يا ميں نيک عورت کی تالش ميں ہوں وغيره) ليکن ان سے کو

نہ مدت گزرنے سے قبل عقد نکاح پختہ کرو ليکن وه عورت جس کو خاوند نے ايک يا دو 
طالقيں دی ہيں اس کو عدت کے اندر اشارے ميں بھی نکاح کا پيغام دينا جائز نہيں ممکن ہے 

  خاوند رجوع ہی کر لے۔
ديا گيا ہے مثالً ميں تيرے اس سے مراد وہی تعريض و کنايہ ہے جس کا حکم پہلے  ٢۔٢٣٥

معاملے ميں رغبت رکھتا ہوں يا ولی سے کہے کہ اس کے نکاح کی بابت فيصلہ کرنے سے قبل 
  مجھے اطالع ضرور کرنا وغيره 

  (ابن کثير)
 

ْوُھنَّ َاْو تَْفرُِضْوا لَھُنَّ فَرِيَْضًة  َّْقُمتُ الِنَّساَۗء َمالَْم تََمسُّ َمِتُّعْوُھنَّ ۚ عََيل الُْمْوِسعِ قََدُرٗه َوعََيل الُْمْقِرتِ قََدُرٗه  ۚ َمتَاعًا اِبلَْمْعُرْوِف ۚ َحقًّا عََيل  َالُجنَاَح عَلَْيُمكْ ِاْن َطل ښ وَّ
  ٢٣٦الُْمْحِسـِنْنيَ   

اگر تم عورتوں کو بغير ہاتھ لگائے اور بغير مہر مقرر کئے طالق دے دو تو بھی تم پر کوئی 
نہ کچھ فائده دو۔ خوش حال اپنے انداز سے اور تنگدست اپنی طاقت کے گناه نہيں، ہاں انہيں کچھ 

  )۔١مطابق دستور کے مطابق اچھا فائده دے بھالئی کرنے والوں پر يہ الزم ہے (
يہ اس عورت کی بابت حکم ہے کہ نکاح کے وقت مہر مقرر نہيں ہوا تھا اور خاوند نے  ١۔٢٣٦

ھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو يہ فائده ہر شخص ہم بستری کے بغير طالق دے دی تو انہيں کچ
کی طاقت کے مطابق ہونا چاہيے خوش حال اپنی حيثيت اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق 
دے تاہم محسنين کے ليے ہے يہ ضروری نہيں۔ اس متعہ کی تعيين بھی کی گئی ہے کسی نے 

بہرحال يہ تعيين شريعت  درہم کسی نے کہا ايک يا چند سوٹ وغيره ۵٠٠کہا خادم کسی نے کہا 
کی طرف سے نہيں ہے ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق دينے کا اختيار اور حکم ہے اس 

ميں بھی اختالف ہے کہ يہ متعہ طالق ہر قسم کی طالق يافتہ عورت کو دينا ضروری ہے يا 
خاص اسی عورت کی بابت حکم ہے جو اس آيت ميں مذکور ہے قرآن کريم کی بعض اور آيات 

سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ ہر قسم کی طالق يافتہ عورت کے ليے ہے وهللا اعلم۔ اس حکم متعہ 
ميں جو حکمت اور فوائد ہيں وه محتاج وضاحت نہيں تلخی کشيدگی اور اختالف کے موقع پر 

جو طالق کا سبب ہوتا ہے احسان کرنا اور عورت کی دلجوئی ودلداری کا اہتمام کرنا مستقبل کی 
صومتوں کے سد باب کا نہايت اہم ذريعہ ہے ليکن ہمارے معاشرے ميں اس احسان متوقع خ
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وسلوک کے بجائے مطلقہ کو ايسے برے طريقے سے رخصت کيا جاتا ہے کہ دونوں ٰخاندانوں 
  کے آپس کے تعلقات ہميشہ کے ليے ختم ہو جاتے ہيں۔

 
ْوُھنَّ وَ  َّْقُتُمْوُھنَّ ِمْن قَْبِل َاْن تََمسُّ ْي ِبَيِدٖه ُعْقَدةُ َوِاْن َطل ِ َّْعُفْوَن َاْو يَْعُفَوا اذلَّ ٓ َاْن ي النَِّاكحِ  ۭ َوَاْن تَْعُفْوٓا َاْقَرُب  قَْد فََرْضُمتْ لَھُنَّ فَرِيَْضًة فَِنْصُف َما فََرْضُمتْ ِاالَّ

َ ِبَما تَْعَملُْوَن بَصِ    ٢٣٧ْريٌ  ِللتَّْقٰوىۭ  َوَال تَنَْسُوا الَْفْضَل بَيْنَُمكْ ۭ ِانَّ اهلّلٰ
اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طالق دے دو کہ تم نے انہيں ہاتھ نہيں لگايا ہو اور تم نے 
ان کا مہر بھی مقرر کر ديا تو مقرره مہر کا آدھا مہر دے دو يہ اور بات ہے وه خود معاف کر 

اف کر دينا ) تمہارا مع٢ه ہے () يا وه شخص معاف کردے جس کے ہاتھ ميں نکاح کی گر١ديں (
تقوٰی سے بہت نزديک ہے اور آپس کی فضيلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو يقيناً هللا تعاٰلی 

  ا ہے۔تمہارے اعمال کو ديکھ رہ
يہ دوسری صورت ہے کہ خلوت صحيحہ سے قبل ہی طالق دے دی اور حق مہر بھی  ١۔٢٣٧

کرے اور اگر عورت مقرر تھا اس صورت ميں خاوند کے لئے ضروری ہے کہ نصف مہر ادا 
  اپنا حق معاف کر دے اس صورت ميں خاوند کو کچھ نہيں دينا پڑے گا۔

اس سے مراد خاوند ہے کيونکہ نکاح کی گره (اس کا توڑنا اور باقی رکھنا) اس کے  ٢۔٢٣٧ 
ہاتھ ميں ہے۔ يہ نصف حق مہر معاف کر دے يعنی ادا شده حق مہر ميں سے نصف مہر واپس 

يہ حق (نصف مہر) معاف کر دے اور پورے کا پورا مہر عورت کو دے  لينے کی بجائے اپنا
دے۔ اس سے آگے آپس ميں فضل اور احسان کو نہ بھال نے کی تاکيد کر کے حق مہر ميں بھی 

  اسی فضل اور احسان کو اختيار کرنے کی ترغيب دی گئی ہے۔
 

ٰلوِة الُْوْسٰطى ۤ َوقُْومُ  لَٰوِت َوالصَّ ِ ٰقِنِتْنيَ  ٰحِفُظْوا عََيل الصَّ   ٢٣٨ْوا هلِلّٰ
) اور هللا تعاٰلی کے لئے با ادب ١نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درميان والی نماز کی (

  کھڑے رہا کرو۔
درميان والی نماز سے مراد عصر کی نماز جس کو حديث رسول صلی هللا عليہ وسلم  ١۔٢٣٨

ندق والے دن عصر کی نماز کو نے متعين کر ديا ہے جس ميں آپ صلی هللا عليہ وسلم نے خ
  صلٰوة ُوْسٰطی قرار ديا۔ (صحيح بخاری کتاب الجہاد)

 
ا لَْم تَُكْونُْوا  ََّمُمكْ مَّ َ امَكَ عَل   ٢٣٩تَْعلَُمْوَن   فَِاْن ِخْفُمتْ فَرَِجاًال َاْو ُرْكَبااًن ۚ فَِاَذآ َاِمْنُمتْ فَاْذُكُروا اهلّلٰ

سواری سہی، ہاں جب امن ہو جائے تو هللا کا ذکر کرو  اگر تمہيں خوف ہو تو پيدل ہی سہی يا
  )۔١جس طرح کے اس نے تمہيں اس بات کی تعليم دی جسے تم نہيں جانتے تھے (

يعنی دشمن سے خوف کے وقت جس طرح بھی ممکن ہو پياده چلتے ہوئے، سواری پر  ١۔٢٣٩
طرح نماز پڑھو جس بيٹھے ہوئے نماز پڑھ لو۔ تاہم جب خوف کی حالت ختم ہو جائے تو اسی 

  طرح سکھاليا گيا۔
 

تَاعًا ِاَىل الَْحْوِل غَْريَ اِ  ْم مَّ َْزَواهِجِ ِصيًَّة ّالِ ْيَن يَُتَوفَّْوَن ِمنُْمكْ َويََذُرْوَن َاْزَواًجا ښ وَّ ِ ٓ َانُْفِسهِنَّ ِمْن َواذلَّ ْخَراجٍ ۚ فَِاْن َخَرْجَن فََال ُجنَاَح عَلَْيُمكْ ِيفْ َما فََعلَْن ِيفْ
ُ َعزِْيٌز َحِكْميٌ   مَّ    ٢٤٠ْعُرْوٍف ۭ َواهلّلٰ

جو لوگ تم ميں سے فوت ہوجائيں اور بيوياں چھوڑ جائيں اور وه وصيت کر جائيں ان کی 
) انہيں کوئی نہ نکالے، ہاں اگر وه خود نکل جائيں تو تم پر ١بيوياں سال بھر تک فائده اٹھائيں (

  کريں، هللا تعاٰلی غالب اور حکيم ہےکوئی گناه نہيں جو وه اپنے لئے اچھائی سے 
يہ آيت گو ترتيب ميں موخر ہے مگر منسوخ ہے ناسخ آيت پہلے گزر چکی ہے جس  ١۔٢٤٠

ميں عدت وفات چار مہينے دس دن بتالئی گئی ہے۔ عالوه ازيں آيت مواريث نے بيويوں کا حصہ 
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ی وصيت کرنے کی بھی مقرر کر ديا ہے اس لئے اب خاوند کو عورت کے لئے کسی بھی قسم ک
  ضرورت نہيں رہی نہ رہائش کی نہ نان و نفقہ کی۔

 
  ٢٤١َوِللُْمَطلَّٰقِت َمتَاٌع اِبلَْمْعُرْوِف َۭحقًّا عََيل الُْمتَِّقْنيَ   

  )١طالق واليوں کو اچھا فائده دينا پرہيزگاروں پر الزم ہے (
يق کے وقت جس حسن يہ حکم عام ہے جو ہر متعلقہ عورت کو شامل ہے اس ميں تفر ١۔٢٤١

سلوک کا اہتمام کرنے کی تاکيد کی گئی ہے اس کے بيشمار معاشی فوائد ہيں کاش مسلمان اس 
  نہايت ہی اہم نصيحت پر عمل کريں۔

 
َُّمكْ تَْعِقلُْوَن    ُ لَُمكْ ٰايِٰتٖه لََعل ُ اهلّلٰ   ٢٤٢َۧكٰذكِلَ يَُبّنيِ

  ہا ہے تاکہ تم سمجھو۔هللا تعاٰلی اسی طرح اپنی آيتيں تم پر ظاہر فرما ر
 

ُ ُمْوتُْوا   يَْن َخَرُجْوا ِمْن ِداَيِرِھْم َوُھْم ُالُْوٌف َحَذَر الَْمْوِت ۠ فََقاَل لَهُُم اهلّلٰ ِ ْو فَْضٍل عََيل النَّاِس َوٰلِكنَّ اَْكَرثَ النَّاِس َال    َۣالَْم تََر ِاَىل اذلَّ َ ذَلُ  ُمثَّ َاْحيَاُھْم ۭ ِانَّ اهلّلٰ
  ٢٤٣َن  يَْشُكُروْ 

کيا تم نے انہيں نہيں ديکھا جو ہزاروں کی تعداد ميں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے 
گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، هللا تعاٰلی نے انہيں فرمايا مر جاؤ، پھر انہيں زنده کر ديا 

  لوگ ناشکرے ہيں۔ ) بيشک هللا تعاٰلی لوگوں پر بڑا فضل کرنے واال ہے، ليکن اکثر١(
يہ واقعہ سابقہ کسی امت کا ہے جس کی تفصيل کسی حديث ميں بيان نہيں کی گئی  ١۔٢٤٣

تفسيری روايات اسے بنی اسرائيل کے زمانے کا واقعہ اور اس پغمبر کا نام جس کی دعا سے 
انہيں هللا تعاٰلی نے دوباره زنده کيا يہ جہاد ميں قتل کے ڈر سے يا وبائی بيماری طاعون کے 

گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے تاکہ موت کے منہ ميں جانے سے بچ خوف سے اپنے 
جائيں هللا تعاٰلی نے انہيں مار کر ايک تو يہ بتال ديا کہ هللا کی تقدير سے تم بچ کر نہيں جا سکتے 
دوسرا يہ کہ انسانوں کی آخری جائے پناه هللا تعاٰلی ہی کی ذات ہے تيسرا يہ کہ هللا تعاٰلی دوباره 

پر قادر ہے اور وه تمام انسانوں کو اسی طرح زنده فرمائے گا جس طرح هللا نے ان  پيدا کرنے
کو مار کر زنده کر ديا۔ اگلی آيت ميں مسلمانوں کو جہاد کا حکم ديا جا رہا ہے اس سے پہلے اس 

واقعہ کے بيان ميں يہی حکمت ہے کہ جہاد سے جی مت چراؤ موت وحيات تو هللا کے قبضے 
موت کا وقت بھی متعين ہے جسے جہاد سے گريز وفرار کر کے تم ٹال نہيں ميں ہے اور اس 

  سکتے۔
 

ْيٌع عَِلْميٌ    َ َمسِ ِ َواْعلَُمْوٓا َانَّ اهلّلٰ   ٢٤٤َوقَاِتلُْوا ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ
  هللا کی راه ميں جہاد کرو اور جان لو کہ هللا تعاٰلی سنتا، جانتا ہے۔

 
ْي يُْقرُِض ا ِ طُ َ۠وِالَْيِه تُْرَجُعْوَن  َمْن َذا اذلَّ ُ يَـْقِبُض َويَْبۜصُ ًة  َۭواهلّلٰ ٓ َاْضَعافًا َكِثْريَ نًا فَُيٰضِعَفٗه هَلٗ َ قَْرًضا َحسـَ   ٢٤٥هلّلٰ

) دے پس هللا تعاٰلی اسے بہت بڑھا چڑھا کر ١ايسا بھی کوئی ہے جو هللا تعاٰلی کو اچھا قرض (
  تا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔تنگی اور کشادگی کرعطا فرمائے گا هللا ہی 

قرض حسنہ سے مراد هللا کی راه ميں اور جہاد ميں مال خرچ کرنا يعنی جان کی طرح  ١۔٢٤٥
مالی قربانی ميں بھی تامل مت کرو۔ رزق کی کشادگی اور کمی بھی هللا کے اختيار ميں ہے اور 

ق ميں کمی کر کے اور کبھی اس ميں وه دونوں طريقوں سے تمہاری آزمائش کرتا ہے کبھی رز
فراوانی کر کے۔ پھر هللا کی راه ميں خرچ کرنے سے تو کمی بھی نہيں ہوتی هللا تعاٰلی اس ميں 
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کئی کئی گنا اضافہ فرماتا ہے کبھی ظاہری طور پر کبھی معنوی و روحانی طور پر اس ميں 
  وگا۔برکت ڈال کر اور آخرت ميں تو يقينا اس ميں اضافہ حيران کن ہ

 
َّهُُم ابَْعْث لَنَ  ّ ل اِۗء يَْل ِمْنۢ بَْعِد ُمْوٰىس ۘ ِاْذ قَالُْوا ِلنَِىبٍ ٓ ِاْرسَ ِ ۭقَاَل َھْل َعَسيُْمتْ ِاْن ُكِتَب عَلَْيُمكُ الِْقتَاُل َاالَّ َالَْم تََر ِاَىل الَْمَالِ ِمْنۢ بَِىنْ َُّقاِتْل ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ ا َمِلًاك ن

ا كُ تَُقاِتلُْوا  ۭ قَ  ِٕنَا  ۭ فَلَمَّ
ِ َوقَْد ُاْخرِْجنَا ِمْن ِداَيِراَن َوَابْنَاۗى ِلِمْنيَ  الُْوا َوَما لَنَآ َاالَّ نَُقاِتَل ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ ُ عَِلْميٌ اِبلّظٰ ْهنُْم ۭ َواهلّلٰ َّْوا ِاالَّ قَِلْيًال ِمّ ُم الِْقتَاُل تََول ِتَب عَلَْهيِ

٢٤٦  
) جب کہ ١کے بعد والی بنی اسرائيل کی جماعت کو نہيں ديکھا ( کيا آپ نے (حضرت) موسیٰ 

) تاکہ ہم هللا کی راه ميں ٢انہوں نے اپنے پيغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاه بنا ديجئے (
جہاد کريں۔ پيغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو، انہوں نے 

ميں جہاد کيوں نہ کريں گے؟ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہيں اور ال ہم هللا کی راه کہا بھ
بچوں سے دور کر ديئے گئے ہيں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں 

  کے سب پھر گئے اور هللا تعاٰلی ظالموں کو خوب جانتا ہے۔
جاتا ہے جو خاص مشير  مالء کسی قوم کے ان اشراف سردار اور اہل حل و عقد کو کہا ١۔٢٤٦

اور قائد ہوتے ہيں جن کے ديکھنے سے آنکھيں اور دل رعب سے بھر جاتے ہيں َمال کے لغوی 
معنی (بھرنے کے ہيں) (ايسرالتفسير) جس پيغمبر کا يہاں ذکر ہے اس کا نام شمويل بتاليا جاتا 

کہ بنو اسرائيل  ہے۔ ابن کثير وغيره مفسرين نے جو واقعہ بيان کيا ہے اس کا خالصہ يہ ہے
حضرت موسٰی عليہ السالم کے بعد کچھ عرصے تک تو ٹھيک رہے، پھر ان ميں انحراف آگيا 

دين ميں بدعات ايجاد کرليں حتٰی کہ بتوں کی پوجا بھی شروع کر دی انبياء ان کو روکتے رہے 
ن ليکن يہ معصيت اور شرک سے بعض نہ آئے اس کے نتيجے ميں هللا نے ان کے دشمنوں کو ا
پر مسلط کر ديا جنہوں نے ان کے عالقے بھی چھين لئے اور ان کی ايک بڑی تعداد کو قيدی 

بھی بنا ليا ان ميں نبوت وغيره کا سلسلہ بھی ختم ہو گيا بآلخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے 
شمويل نبی پيدا ہوئے جنہوں نے دعوت اور تبليغ کا کام شروع کيا۔ انہوں نے پيغمبر سے يہ 

يا کہ ہمارے لئے ايک بادشاه مقرر کر ديں جس کی قيادت ميں ہم دشمنوں سے لڑيں مطالبہ ک
پيغمبر نے ان کے سابقہ کردار کے پيش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو ليکن ميرا اندازه يہ 

  ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہيں رہو گے۔ چنانچہ ايسا ہی ہوا جيسا قرآن نے بيان کيا ہے۔
کی موجودگی ميں بادشاه کا مطالبہ بادشاہت کے جواز کی دليل ہے کيونکہ اگر  نبی ٢۔٢٤٦ 

بادشاہت جائز نہ ہوتی تو هللا تعاٰلی اس مطالبے کو رد فرما ديتا ليکن هللا نے اس معاملے کو رد 
نہيں فرمايا بلکہ طالوت کو ان کے لئے بادشاه مقرر کر ديا جيسے کہ آگے آرہا ہے اس سے 

بادشاه اگر مطلق العنان نہيں ہے اور وه احکام اٰلہی کا پابند اور عدل و انصاف معلوم ہوا کہ 
کرنے واال ہے تو اس کی بادشاہت جائز ہی نہيں بلکہ مطلوب و محبوب بھی ہے مزيد ديکھئے 

  کا حاشيہ۔ ٢٠سورة المائده آيت۔
 

َ قَْد بََعَث لَُمكْ َطالُْوَت  ُْم ِانَّ اهلّلٰ َن  َوقَاَل لَهُْم نَِبهيُّ ُن َاَحقُّ اِبلُْمكْلِ ِمنُْه َولَْم يُْؤَت َسَعًة ّمِ َ َمِلًاك  ۭ قَالُْوٓا َاّىنٰ يَُكْوُن هَلُ الُْمكْلُ عَلَْينَا َوَحنْ الَْماِل ۭ قَاَل ِانَّ اهلّلٰ
ُ يُْؤِيتْ ُمْلَكٗه مَ  ُ َواِسٌع عَِلْميٌ   اْصَطٰفىُه عَلَْيُمكْ َوَزاَدٗه بَْسَطًة ِيف الِْعْملِ َوالِْجْسِم ۭ َواهلّلٰ ََّشاُۗء  ۭ َواهلّلٰ   ٢٤٧ْن ي

اور انہيں ان کے نبی نے فرمايا کہ هللا تعاٰلی نے طالوت کو تمہارا بادشاه بنا ديا ہے تو کہنے 
لگے بھال اس کی ہم پر حکومت کيسے ہوسکتی ہے؟ اس سے تو ہم بہت زياده حقدار بادشاہت 

ہيں دی گئی۔ نبی نے فرمايا سنو، هللا تعاٰلی اسی کو تم کے ہم ہيں، اس کو تو مالی کشادگی بھی ن
) بات يہ ہے هللا ١پر برگزيده کيا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے (

   ہے۔جسے چاہے اپنا ملک دے، هللا تعاٰلی کشادگی واال اور علم واال
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ے باشاہوں کا سلسلہ حضرت طالوت اس نسل سے نہيں تھے جس سے بنی اسرائيل ک ١۔٢٤٧
چال آرہا تھا يہ غريب اور ايک عام فوجی تھے جس پر انہوں نے اعتراض کيا پيغمبر نے کہا يہ 
ميرا انتخاب نہيں ہے هللا تعاٰلی نے انہيں مقرر کيا ہے عالوه ازيں قيادت کے لئے مال سے زياده 

سب ميں ممتاز  عقل وعلم اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہے اور طالوت اس ميں تم
ہے اس لئے هللا تعاٰلی نے انہيں اس منصب کے لئے چن ليا ہے چنانچہ اگلی آيت ميں ايک اور 

  نشانی کا بيان ہے۔
 

ُِّمكْ َوبَِقيَّ  ب ْن رَّ ِتَيُمكُ التَّابُْوُت ِفْيِه َسِكْينٌَة ِمّ ْ ُْم ِانَّ ٰايََة ُمْلِكٖهٓ َاْن ايَّ ا تَ َوقَاَل لَهُْم نَِبهيُّ مَّ َُّمكْ ِاْن ُكْنُمتْ ٌة ّمِ َكُة ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيًَة ل ِٕ
ِمهُلُ الَْمٰلۗى َرَك ٰاُل ُمْوٰىس َوٰاُل ٰھُرْوَن َحتْ

ْؤِمِنْنيَ     ۧ ٢٤٨مُّ
ان کے نبی نے پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی يہ ہے کہ تمہارے پاس وه صندوق 

لجمعی ہے اور آل موسٰی اور آل ہارون کا ارے رب کی طرف سے د) آجائے گا جس ميں تمہ١(
بقيہ ترکہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھا کر الئيں گے۔ يقيناً يہ تمہارے لئے کھلی دليل ہے اگر تم ايمان 

  والے ہو۔
صندوق يعنی تابوت جو توب سے ہے جس کے معنی رجوع کرنے کے ہيں کيونکہ بنی  ١۔٢٤٨

فتح القدير) اس تابوت ميں حضرت اسرائيل تبرک کے لئے اس کی طرف رجوع کرتے تھے (
موسٰی اور حضرت ہارون عليہ السالم کے تبرکات تھے يہ تابوت بھی ان کے دشمن چھين کر 
لے گئے تھے هللا تعاٰلی نے نشانی کے طور پر فرشتوں کے ذريعے سے حضرت طالوت کے 

ی بادشاہی دروازے پر پہنچا ديا جسے ديکھ کر بنو اسرائيل خوش بھی ہوئے اور اسے طالوت ک
کے لئے منجانب هللا نشانی بھی سمجھا اور هللا تعاٰلی نے بھی اسے ان کے لئے ايک اعجاز 
(آيت) اور فتح و سکينت کا سبب قرار ديا سکينت کا مطلب هللا تعاٰلی کی طرف سے خاص 

نصرت کا ايسا نزول ہے جو وه اپنے خاص بندوں پر نازل فرماتا ہے اور جس کی وجہ سے 
ن ريز معرکہ آرائيوں ميں جس سے بڑے بڑے شير دل بھی کانپ کانپ اٹھتے ہيں جنگ کی خو

وہاں اہل ايمان کے دل دشمن کے خوف اور ہيبت سے خالی اور فتح و کامرانی کی اميد سے 
  لبريز ہوتے ہيں۔

 
َ ُمْبَتِلْيُمكْ ِبَهنٍَر ۚ فَمَ  ا فََصَل َطالُْوُت اِبلُْجنُْوِد ۙ قَاَل ِانَّ اهلّلٰ ٓ ِاالَّ َمِن اْغَرتََف غُْرفًَة ِبَيِدٖه ۚ فََرشِ فَلَمَّ ْ َّٗه ِمّىنِ َّْم يَْطَعْمُه فَِان ْ ۚ َوَمْن ل بُْوا ِمنُْه ِاالَّ ْن َرشَِب ِمنُْه فَلَيَْس ِمّىنِ

يَْن ٰاَمنُْوا َمَعٗه ۙ قَالُْوا َال َطاقََة لَنَا الْ  ِ ا َجاَوَزٗه ُھَو َواذلَّ ْهنُْم ۭ فَلَمَّ َ قَِلْيًال ِمّ ْن ِفئٍَة قَِلْيةَلٍ غَل ِ ۙ َمكْ ّمِ ٰلُقوااهلّلٰ ُْم مُّ ْيَن يَُظنُّْوَن َاهنَّ ِ الُْوَت َوُجنُْوِدٖه ۭ قَاَل اذلَّ َبْت ِفئًَة َيْوَم ِجبَ
ِربِْيَن    ُ َمَع الّصٰ ِ ۭ َواهلّلٰ ْذِن اهلّلٰ ًة اِبِ   ٢٤٩َكثِْريَ

) سے ١تعاٰلی نے تمہيں ايک نہر (جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو هللا 
آزمانے واال ہے، جس نے اس ميں سے پانی پی ليا وه ميرا نہيں اور جو اسے نہ چکھے وه ميرا 
ہے، ہاں يہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ايک چلو بھر لے۔ ليکن سوائے چند کے باقی سب نے 

ئے تو وه لوگ کہنے يت جب نہر سے گزر گ) (حضرت طالوت مومنين سم٢وه پانی پی ليا (
) ليکن هللا تعاٰلی کی ٣لگے آج تو ہم ميں طاقت نہيں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑيں (

مالقات پر يقين رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتيں بڑی اور بہت 
  ے ساتھ ہے۔تعاٰلی صبر والوں کسی جماعتوں پر هللا کے حکم سے غلبہ پا ليتی ہيں، هللا 

  يہ نہر اردن اور فلسطين کے درميان ہے (ابن کثير) ١۔٢٤٩
اطاعت امير ہر حال ميں ضروری ہے تاہم دشمن سے معرکہ آرائی کے وقت تو اس کی  ٢۔٢٤٩ 

اہميت دو چند بلکہ صد چند ہو جاتی ہے دوسرے جنگ ميں کاميابی کے لئے يہ بھی ضروری 
يگر تکليفات کو نہايت حوصلے سے برداشت کرے۔ ہے کہ فوجی اس دوران بھوک پياس اور د

چنانچہ ان دونوں باتوں کی تربيت اور امتحان کے لئے طالوت نے کہا کہ نہر پر تمہاری پہلی 
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آزمائش ہوگی ليکن تنبيہ کے باوجود اکثريت نے پانی پی ليا۔ اس طرح نہ پينے والوں کی تعداد 
  هللا عالم۔بتائی گئی ہے جو اصحاب بدر کی تعداد ہے۔ و ٣١٣

ان اہل ايمان نے بھی ابتداء جب دشمن کی بڑی تعداد ديکھی تو اپنی قليل تعداد کے پيش  ٣۔٢٤٩ 
نظر اس رائے کا اظہار کيا جس پر ان کے علماء جو ان سے زياده پختہ يقين رکھنے والے تھے 

ہ هللا کی انہوں نے کہا کہ کاميابی تعداد کی کثرت اور اسلحہ کی فروانی پر منحصر نہيں بلک
  مشعيت اور اس کے اذن پر موقوف ہے اور هللا کی تائيد کے لئے صبر کا اہتمام ضروری ہے۔

 
انَ  ِّْت َاْقَداَمنَا َوانُْرصْ ثَب ا وَّ َّنَآ َافْرِْغ عَلَْينَا َصْربً ا بََرُزْوا ِلَجالُْوَت َوُجنُْوِدٖه قَالُْوا َرب   ٢٥٠ۭ عََيل الَْقْوِم اْلٰكِفرِيَْن  َولَمَّ

جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار 
  )١ہميں صبر دے ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما (

جالوت اس دشمن فوج کا کمانڈر اور سربراه تھا جس سے طالوت اور ان کے رفقاء کا  ١۔٢٥٠
ے وقت کی بڑی جنگجو اور بہادر فوج سمجھی جاتی تھی ان مقابلہ تھا يہ قوم عمالقہ تھی جو اپن

کی اس شہرت کے پيش نظر عين معرکہ آرائی کے وقت اہل ايمان نے بارگاه اٰلہی ميں صبرو 
اثبات اور کفر کے مقابلے ميں ايمان کی فتح و کاميابی کی دعا مانگی۔ گويا مادی اسباب کے 

نصرت اٰلہی کے لئے ايسے موقعوں پر بطور  ساتھ ساتھ اہل ايمان کے لئے ضروری ہے کہ وه
خاص طلبگار رہيں جيسے جنگ بدر ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم نے نہايت آہو زاری سے فتح 
اور نصرت کی دعائيں مانگيں جنہيں هللا تعاٰلی نے منظور فرمايا اور مسلمانوں کی ايک نہايت 

  قليل تعداد کافروں کی بڑی تعداد پر غالب آئی۔
 
ا يََشاۗءُ فَهَزَ  ََّمٗه ِممَّ ُ الُْمكْلَ َوالِْحْمكََة َوعَل ِ  ڐ َوقَتََل َداٗوُد َجالُْوَت َوٰاٰتىُه اهلّلٰ ْذِن اهلّلٰ ََّفَسَدِت اْالَْرُض َوٰلِكنَّ    ُۭمْوُھْم اِبِ ِ النَّاَس بَْعَضهُْم ِبَبْعٍض ۙ ل  َولَْوَال َدفُْع اهلّلٰ

َ ُذْو فَْضٍل عََيل الْٰعلَِمْنيَ    ٢٥١   اهلّلٰ
چنانچہ هللا تعاٰلی کے حکم سے انہوں نے جالوتيوں کو شگست دے دی اور (حضرت) داؤد عليہ 

) اور هللا تعاٰلی نے داؤد عليہ السالم کو مملکت و حکمت ١اسالم) کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا (
دفع نہ کرتا  عض لوگوں کو بعض سے) اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمايا۔ اگر هللا تعاٰلی ب٢(

  تو زمين ميں فساد پھيل جاتا ليکن هللا تعاٰلی دنيا والوں پر فضل و کرم کرنے واال ہے۔
حضرت داؤد عليہ السالم جو ابھی پيغمبر نہ بادشاه تھے اس لشکر طالوت ميں ايک  ١۔٢٥١

سے سپاہی کے طور پر شامل تھے ان کے ہاتھوں هللا تعاٰلی نے جالوت کا خاتمہ کيا اور تھوڑے 
  اہل ايمان کے ذريعے ايک بڑی قوم کو شکست فاش دلوائی۔

اس کے بعد هللا تعاٰلی نے حضرت داؤد عليہ السالم کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور  ٢۔٢٥١ 
نبوت بھی لفظ حکمت سے بعض نے نبوت بعض نے صنعت آہن گری اور بعض نے ان امور 

کی مشيت و ارادے سے فيصلہ کن ثابت کی سمجھ مراد لی جو اس موقع جنگ پر هللا تعاٰلی 
  ہوئے۔

 
ََّك لَِمَن الُْمْرَسِلْنيَ    ِ نَْتلُْوَھا عَلَْيَك اِبلَْحّقِ ۭ َوِان   ٢٥٢ِتكْلَ ٰايُٰت اهلّلٰ

يہ هللا تعاٰلی کی آياتيں ہيں جنہيں ہم نے حقانيت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہيں، بايقين آپ رسولوں 
  ميں سے ہيں۔

عات جو آپ صلی هللا عليہ وسلم پر نازل کرده کتاب کے ذريعے سے دنيا يہ گزشتہ واق ١۔٢٥٢
کو معلوم ہو رہے ہيں اے محمد صلی هللا عليہ وسلم يقينا آپ کی رسالت و صداقت کی دليل ہيں 

کيونکہ آپ صلی هللا عليہ وسلم نے يہ نہ کسی کتاب ميں پڑھے ہيں نہ کسی سے سنے ہيں جس 
وه خبريں جو بذريعہ وحی هللا تعاٰلی آپ پر نازل فرما رہا ہے  سے يہ واضح ہے کہ يہ غيب کی
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قرآن کريم ميں متعدد مقامات پر گزشتہ امتوں کے واقعات کو بيان کرکے آپ صلی هللا عليہ وسلم 
  کی صداقت کو دليل کے طور پر پيش کيا گيا ہے۔

 

 03پاره 
 

لْنَا بَْعَضھُْم عَٰيل بَْعٍض  ۘ مِ  ُسُل فَضَّ َّْدنُٰه ِبرُ ِتكْلَ الرُّ نِٰت َوَاي ُ َوَرفََع بَْعَضھُْم َدَرٰجٍت ۭ َوٰاتَيْنَا ِعيَْىس اْبَن َمْرَميَ الَْبّيِ ْن َلكََّم اهلّلٰ ُ َما نْھُْم مَّ ْوحِ الُْقُدِس ۭ َولَْو َشاَۗء اهلّلٰ
نُٰت َوٰلكِ  ْنۢ بَْعِد َما َجاَۗءتْھُُم الَْبّيِ يَْن ِمْنۢ بَْعِدِھْم ِمّ ِ َ اْقتََتَل اذلَّ ُ َما اْقتََتلُْوا  َۣوٰلِكنَّ اهلّلٰ ْن َكَفَر  ۭ َولَْو َشاَۗء اهلّلٰ ْن ٰاَمَن َوِمنْھُْم مَّ يَْفَعُل َما يُرِيُْد   ِن اْختَلَُفْوا فَِمْنھُْم مَّ

ۧ ٢٥٣  
) ان ميں سے بعض وه ہيں جن ١يہ رسول ہيں جن ميں سے بعض کو بعض پر فضيلت دی ہے (

ت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کئے ہيں، اور ہم نے عيسٰی بن نے بات چيسے هللا تعاٰلی 
) اگر هللا تعاٰلی چاہتا تو ٢مريم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائيد کی (

ان کے بعد والے اپنے پاس دليليں آجانے کے بعد ہرگز آپس ميں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، ليکن 
يں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر هللا تعاٰلی کيا، ان مان لوگوں نے اختالف 

  ا ہے۔) ليکن هللا تعاٰلی جو چاہتا ہے کرت٣چاہتا تو يہ آپس ميں نہ لڑتے (
َن َعٰلي  ١۔٢٥٣ ْلنَا بَْعَض النَّبِيّٖ قرآن نے ايک دوسرے مقام پر بھی اسے بيان کيا ہے ( َولَقَْد فَضَّ

بعض نبيوں کو بعض پر فضيلت عطا کی ہے اس لئے اس  )"ہم نے55۔ االسراء:17بَْعٍض) 
حقيقت ميں تو کوئی شک نہيں۔ البتہ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ہے ((ال تخيرونی من بين 

۔ مسلم کتاب الفضائل موسی) تم ١٣۵األنبيآء(صحيح بخاری کتاب التفسير سورة االعراف، باب
س سے ايک کی دوسرے پر فضيلت کا انکار الزم مجھے انبياء کے درميان فضيلت مت دو تو ا

نہيں آتا بلکہ يہ امت کو انبياء عليہ السالم کی بابت ادب اور احترام سکھايا گيا ہے کہ تمہيں 
چونکہ تمام باتوں اور ان امتيازات کا جن کی بنا پر انہيں ايک دوسرے پر فضيلت حاصل ہے 

طرح بيان نہ کرنا اس سے دوسرے انبياء  پوار علم نہيں ہے اس ليے تم ميری فضيلت بھی اس
کی کسر شان ہو۔ ورنہ بعض نبيوں پر فضيلت اور اور تمام پيغمبروں پر نبی صلی هللا عليہ وسلم 

کی فضيلت و اشرفيت مسلمہ اور اہل سنت کا متفقہ عقيده ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ 
  تفصيل کے لئے ديکھئے (فتح القدير)

ات ہيں جو حضرت عيسٰی عليہ السالم کو دئيے گئے تھے مثالً احيائے مراد وه معجز ٢۔٢٥٣ 
موتٰی (ُمردوں کو زنده کرنا) وغيره جس کی تفصيل سورة آل عمران ميں آئے گی۔ روح القدوس 

  سے مراد حضرت جبرائيل ہيں جيسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔
يان فرمايا۔ مطلب اس کا يہ نہيں اس مضموں کو هللا تعاٰلی نے قرآن مجيد ميں کئی جگہ ب ٣۔٢٥٣ 

ہے کہ هللا کے نازل کرده دين ميں اختالف پسنديده ہے يا هللا کو ناپسند ہے اس کی پسند (رضا) 
تو يہ ہے کہ تمام انسان اس کی نازل کرده شريعت کو اپنا کر جہنم سے بچ جائيں اس لئے اس 

اور نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم پر رسالت نے کتابيں اتاريں انبياء عليہ السالم کا سلسلہ قائم کيا 
کا خاتمہ فرما ديا۔ تاہم اس کے بعد بھی خلفاء اور علماء دعوت کے ذريعے سے دعوت حق اور 

امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا سلسلہ جاری رکھا گيا اور اس کی سخت اہميت وتاکيد بيان 
ه راستے کو اختيار کريں ليکن چونکہ فرمائی گئی کس ليے اسی ليے تاکہ لوگ هللا کے پسنديد

اس نے ہدايت اور گمراہی دونوں راستوں کی نشان دہی کر کے انسانوں کو کوئی ايک راستہ 
اختيار کرنے پر مجبور نہيں کيا ہے بلکہ بطور امتحان اسے اختيار اور اراده کی آزادی سے 

ن جاتا ہے اور کوئی اس نوازا ہے اس ليے کوئی اس اختيار کا صحيح استعمال کر کے مومن ب
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اختيار وآزادی کا غلط استعمال کر کے کافر يہ گويا اس کی حکمت ومشيت ہے جو اس کی رضا 
  سے مختلف چيز ہے۔

 
ِيتَ يَْوٌم الَّ بَْيٌع ِفْيِه َوَال  ْ ْن قَْبِل َاْن ايَّ ا َرَزْقٰنُمكْ ِمّ يَْن ٰاَمنُْوٓا َانِْفُقْوا ِممَّ ِ َا اذلَّ هيُّ َ ٌ وَّ  اٰيٓ ِلُمْوَن  ُخةلَّ   ٢٥٤َال َشَفاعٌَة  ۭ َواْلٰكِفُرْوَن ُھُم الّظٰ

اے ايمان والو جو ہم نے تمہيں دے رکھا ہے اس ميں سے خرچ کرتے رہو اس سے پہلے کہ وه 
  ہيں۔ ) اور کافر ہی ظالم١دن آئے جس ميں نہ تجارت ہے نہ دوستی نہ شفاعت (

پيشواؤں، نبيوں، وليوں، بزرگوں اور يہود و نصارٰی اور کفار مشرکين اپنے اپنے  ١۔٢٥٤
مرشدوں کے بارے ميں يہ عقيده رکھتے تھے کہ هللا پر ان کا اتنا اثر ہے کہ وه اپنی شخصيت 
کے دباؤ سے اپنے پيروکاروں کے بارے ميں جو بات چاہيں هللا سے منوا سکتے ہيں اور منوا 

اً وہی تھا جو آجکل کے جاہلوں کا ليتے ہيں اسی کو وه شفاعت کہتے ہيں يعنی ان کا عقيده تقريب
ہے کہ ہمارے بزرگ هللا کے پاس آ کر بيٹھ جائيں گے اور بخشوا کر اٹھيں گے اس آيت ميں بتايا 
گيا ہے کہ هللا کے يہاں ايسی کسی شفاعت کا کوئی وجود نہيں پھر اس کے بعد آيت الکرسی ميں 

ے يہاں ايک دوسری قسم کی شفاعت اور دوسری متعدد آيات واحاديث ميں بتايا گيا کہ هللا ک
بيشک ہو گی مگر يہ شفاعت وہی لوگ کر سکيں گے جنہيں هللا اجازت دے گا اور صرف اہل 
توحيد کے بارے ميں اجازت دے گا يہ شفاعت فرشتے بھی کريں گے انبياء و رسل بھی اور 

ہوگا بلکہ اس شہدا و صالحين بھی مگر هللا پر ان ميں سے کسی بھی شخصيت کا کوئی دباو نہ 
کے برعکس يہ لوگ خود هللا کے خوف سے اس قدر لرزاں وترساں ہوں گے کہ ان کے چہروں 

ْن َخْشيَتِٖه ُمْشفِقُْوَن)  ۙ◌ کا رنگ اڑ رہا ہوگا۔ ( َواَل يَْشفَُعْوَن    )28۔ االنبياء:21ااِلَّ لَِمِن اْرتَٰضى َوھُْم مِّ
 

ُ َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُھَو  ۚ َالْـَحيُّ  ْي يَشْ  َاهلّلٰ ِ ٰمٰوِت َوَما ِيف اْالَْرِض  ۭ َمْن َذا اذلَّ َال نَْوٌم  ۭ هَلٗ َما ِيف السَّ ُخُذٗه ِسـنٌَة وَّ ْم الَْقيُّْوُم ڬ َال اَتْ ْذِنٖه ۭ يَْعَملُ َما بَْنيَ َايِْدْهيِ َفُع ِعْنَدٗهٓ ِاالَّ اِبِ
ْن ِعلِْمهٖٓ  ٍء ِمّ ْيُطْوَن ِبَيشْ ٰمٰوِت َواْالَْرَض ۚ َوَال يَـــــُٔـــْوُدٗه ِحْفُظهَُما  ۚ َوُھَو الَْعِيلُّ  َوَما َخلَْفھُْم ۚ َوَال ُحيِ   ٢٥٥ الَْعِظْميُ   ِاالَّ ِبَما َشاَۗء  ۚ َوِسَع ُكْرِسـيُُّه السَّ

هللا تعاٰلی ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہيں جو زنده اور سب کا تھامنے واال 
ے نہ نيند، اس کی ملکيت ميں زمين اور آسمانوں کی تمام چيزيں ہيں۔ ہے، جسے نہ اونگھ آتی ہ

کون جو اس کی اجازت کے بغير اس کے سامنے شفاعت کرسکے، وه جانتا ہے جو اس کے 
سامنے ہے جو ان کے پيچھے ہے اور وه اس کے علم ميں سے کسی چيز کا احاطہ نہيں کر 

) نے زمين اور آسمان کو گھير ٢ت (سی کی وسع) اس کی کر١سکتے مگر وه جتنا چاہے، (
رکھا ہے اور هللا تعاٰلی ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، وه تو بہت بلند اور 

  ا ہے۔بہت بڑ
يہ آيت الکرسی ہے جس کی بڑی فضيلت صحيح احاديث سے ثابت ہے مثالً يہ آيت قرآن  ١۔٢٥٥

سے تحفظ رہتا ہے ہر فرض کے بعد کی اعظم آيت ہے۔ اس کے پڑھنے سے رات کو شيطان 
پڑھنے کی بڑی فضيلت ہے (ابن کثير) يہ هللا تعاٰلی کی صفات جالل اس کی علو شان اور اس 

  کی قدرت وعظمت پر مبنی نہايت جامع آيت ہے۔ 
کرسی سے بعض نے موضع قدمين (قدم رکھنے کی جگہ) بعض نے علم بعض نے  ٢۔٢٥٥

نے عرش مراد ليا ہے لکين صفات باری تعاٰلی کے  قدرت وعظمت بعض نے بادشاہی اور بعض
بارے ميں محدثين اور سلف کا يہ مسلک ہے کہ هللا تعاٰلی کی جو صفات جس طرح قرآن وحديث 

ميں بيان ہوئی ہيں ان کی بغير تاويل اور کيفيت بيان کيے ان پر ايمان رکھا جائے اس ليے يہی 
جو عرش سے الگ ہے اس کی کيفيت کيا ہے اس ايمان رکھنا چاہيے کہ يہ فی الواقع کرسی ہے 

پر وه کس طرح بيٹھتا ہے اس کو ہم بيان نہيں کر سکتے کيونکہ اس کی حقيقت سے ہم بےخبر 
  ہيں۔
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 ِ اغُْوِت َويُْؤِمْنۢ اِبهلّلٰ َّْكُفْر اِبلطَّ ْشُد ِمَن الَْغّيِ  ۚ فََمْن ي َ الرُّ ََّبنيَّ ْيِن ڐ قَْد ت ْيٌع عَِلْميٌ     فَ َالٓ ِاْكَراَه ِيف ادّلِ ُ َمسِ َتْمَسَك اِبلُْعْرَوِة الُْوثْٰقى ۤ َال انِْفَصاَم لَهَا  ۭ َواهلّلٰ قَِد اسـْ
٢٥٦  

) اس لئے ١دين کے بارے ميں کوئی زبردستی نہيں، ہدايت اور داللت سے روشن ہو چکی ہے (
مان الئے اس نے ٰلی پر ايجو شخص هللا تعاٰلی کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے هللا تعا

  مضبوط کڑے کو تھام ليا جو کبھی نہ ٹوٹے گا اور هللا تعاٰلی سننے واال اور جاننے واال ہے۔
اس کے شان نزول ميں بتايا گيا ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان يہودی اور عيسائی  ١۔٢٥٦

و ہوگئے تھے پھر جب يہ انصار مسلمان ہوگئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اوالد کو بھی ج
عيسائی ہوگئے تھے زبردستی مسلمان بنانا چاہا جس پر يہ آيت نازل ہوئی۔ شان نزول اس عتبار 

سے بعض مفسرين نے اس کو اہل کتاب کے لئے خاص مانا ہے يعنی مسلمان مملکت ميں رہنے 
والے اہل کتاب اگر وه جزيہ ادا کرتے ہوں تو انہيں قبول اسالم پر مجبور نہيں کيا جائے گا ليکن 

ہ آيت حکم کے اعتبار سے عام ہے يعنی کسی پر بھی قبول اسالم کے ليے جبر نہيں کيا جائے ي
گا کيونکہ هللا تعاٰلی نے ہدايت اور گمراہی دونوں کو واضح کر ديا ہے تاہم کفر و شرک کے 
خاتمے اور باطل کا زور توڑنے کے لئے جہاد ايک الگ جبر و اکراه سے مختلف چيز ہے۔ 

ے اس قوت کا زور اور دباو ختم کرتا ہے جو هللا کے دين پر عمل اور اس کی مقصد معاشرے س
تبليغ کی راه ميں رکاوٹ بنی ہوئی ہو تاکہ ہر شخص اپنی مرضی سے چاہے تو اپنے کفر پر قائم 
رہے اور چاہے تو اسالم ميں داخل ہو جائے چونکہ رکاوٹ بننے والی طاقتيں ره ره کر ابھرتی 

د کا حکم اور اس کی ضرورت بھی قيامت تک رہے گی جيسا کہ حديث رہيں گی اس ليے جہا
ميں ہے الجہاد ماض الی يوم القيمۃ جہاد قيامت تک جاری رہے گا خود نبی کريم صلی هللا عليہ 

وسلم نے کافروں اور مشرکوں سے جہاد کيا ہے اور فرمايا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی 
االيمان باب فان تابوا واقاموا الصلوة۔) مجھے حکم ديا گيا يشہدوا۔ الحديث ۔(صحيح بخاری کتاب 

ہے کہ ميں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک کہ وه ال الہ اال هللا اور محمد رسول هللا 
کا اقرار نہ کرليں اسی طرح سزائے ارتداد قتل سے بھی اس آيت کا کوئی ٹکروا نہيں ہے جيسا 

کيونکہ ارتداد کی سزا قتل سے مقصود جبر و اکراه نہيں ہے  کہ بعض لوگ ايسا باور کراتے ہيں
بلکہ اسالمی رياست کی نظرياتی حيثيت کا تحفظ ہے ايک اسالمی مملکت ميں ايک کافر کو 

اپنے کفر پر قائم ره جانے کی اجازت تو بيشک دی جاسکتی ہے ليکن ايک بار جب وه اسالم 
ف کی اجازت نہيں دی جاسکتی لہذا وه خوب ميں داخل ہو جائے تو پھر اس سے بغاوت وانحرا

سوچ سمجھ کر اسالم الئے کيونکہ اگر يہ اجازت دے دی جاتی تو نظرياتی اساس منہدم ہو 
سکتی تھی جس سے نظرياتی انتشار اور فکری انارکی پھيلتی جو اسالمی معاشرے کے امن کو 

نسانی حقوق کے نام اور ملک کے استحکام کو خطرے ميں ڈال سکتی تھی اس ليے جس طرح ا
پر قتل چوری زنا ڈاکہ اور حرابہ وغيره جرائم کی اجازت نہيں دی جا سکتی اسی طرح آزادی 

رائے کے نام پر ايک اسالمی مملکت ميں نظرياتی بغاوت (ارتداد) کی اجازت بھی نہيں دی 
ل جاسکتی يہ جبرو اکراه نہيں ہے بلکہ مرتد کا قتل اسی طرح عين انصاف ہے جس طرح قت

وغارت گری اور اخالقی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت سزائيں دينا عين انصاف ہے 
ايک کا مقصد ملک کا نظريانی تحفظ ہے اور دوسرے کا مقصد ملک کو شر و فساد سے بچانا 

ہے اور دونوں ہی مقصد ايک مملکت کے ليے ناگزير ہيں آج اکثر اسالمی ممالک ان دونوں ہی 
انداز کر کے جن الجھنوں دشواريوں اور پريشانيوں سے دو چار ہيں محتاج مقاصد کو نظر 
  وضاحت نہيں۔

 
ــ  ا َاْوِلٰيۗـ يَْن َكَفُرْوٓ ِ لُٰمِت ِاَىل النُّْوِر ڛ َواذلَّ َن الظُّ ْم ّمِ رهُِجُ يَْن ٰاَمنُْوا  ُۙخيْ ِ ُ َوِيلُّ اذلَّ َن اَاهلّلٰ رُِجْونَـھُْم ّمِ اغُْوُت ۙ ُخيْ ـھُُم الطَّ ُب النَّاِر ۚ ـــُـٔ َِٕك َاْحصٰ

لُٰمِت  ۭ ُاولٰۗى لنُّْوِر ِاَىل الظُّ
ْوَن     ۧ ٢٥٧ُھْم ِفْهيَا ٰخدِلُ
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ايمان النے والوں کا کارساز هللا تعاٰلی خود ہے، وه انہيں اندھيروں سے روشنی کی طرف نکال 
ں کی لے جاتا ہے اور کافروں کے اولياء شياطين ہيں۔ وه انہيں روشنی سے نکال کر اندھيرو

  طرف لے جاتے ہيں يہ لوگ جہنمی ہيں جو ہميشہ اسی ميں رہيں گے۔
 

 ِ َ اذلَّ ُ الُْمكْلَ  ِۘاْذ قَاَل ِاْبٰرٖھُم َرّيبِ ٓهٖ َاْن ٰاٰتىُه اهلّلٰ ِّ ْي َحاۗجَّ ِاْبٰرٖھَم ِيفْ َرب ِ ْمِس  ْي يُـْحٖي َويُِمْيُت ۙ قَاَل َااَن ُايْحٖ َوُاِمْيُت  ۭ قَالَ َالَْم تََر ِاَىل اذلَّ ِيتْ اِبلشَّ َ اَيْ ِاْبٰرٖھُم فَِانَّ اهلّلٰ
ِلِمْنيَ    ُ َال َهيِْدي الْقَْوَم الّظٰ ْي َكَفَر  ۭ َواهلّلٰ ِ ِق فَْاِت ِهبَا ِمَن الَْمْغرِِب فَُهبَِت اذلَّ   ۚ ٢٥٨ِمَن الَْمْرشِ

ارے کيا تو نے اسے نہيں ديکھا جو سلطنت پا کر ابراہيم (عليہ السالم) سے اس کے رب کے ب
ميں جھگڑ رہا تھا، جب ابراہيم (عليہ السالم) نے کہا ميرا رب تو وه ہے جو جالتا اور مارتا ہے، 

وه کہنے لگا ميں بھی جالتا اور مارتا ہوں ابراہيم (عليہ السالم) نے کہا کہ هللا تعاٰلی سورج کو 
بھونچکا  مشرق کی طرف سے لے آتا ہے اور تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ اب تو وه کافر

  ره گيا، اور هللا تعاٰلی ظالموں کو ہدايت نہيں ديتا۔
 

ُ بَْعَد َمْوِهتَ  ِيهَ َخاِويٌَة عَٰيل ُعُرْوِشهَا  ۚ قَاَل َاّىنٰ يُـْحٖي ٰھِذِه اهلّلٰ ْي َمرَّ عَٰيل قَْريٍَة وَّ ِ ُ ِمائَـَة عَاٍم ُمثَّ بََعثَٗه  ۭ قَاَل مكَْ َاْو َاكذلَّ لَِبثَْت  ۭ قَاَل لَِبثُْت يَْوًما  ا  ۚ فََاَماتَُه اهلّلٰ
اِبَك لَْم يَتََسـنَّْه  ۚ َوانُْظرْ  َِّبثَْت ِمائََة عَاٍم فَانُْظْر ِاٰىل َطَعاِمَك َوَرشَ ِّلنَّاِس َوانُْظْر ِاَىل الِْعَظاِم َكْيَف  َاْو بَْعَض يَْوٍم  ۭ قَاَل بَْل ل اِرَك َوِلنَْجَعكَلَ ٰايًَة ل ِاٰىل ِمحَ

َھا ٍء قَِدْيٌر   نُنزِْشُ َ عَٰيل ُلكِّ َيشْ َ هَلٗ  ۙ قَاَل َاْعَملُ َانَّ اهلّلٰ ا تََبنيَّ   ٢٥٩ُمثَّ نَْكُسْوَھا لَْحـًما  ۭ فَلَمَّ
يا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی 

) تو هللا تعاٰلی نے ١ده کرے گا (وه کہنے لگا اس کی موت کے بعد هللا تعاٰلی اسے کس طرح زن
اسے مار ديا سو سال کے ليئے، پھر اسے اٹھايا، پوچھا کتنی مدت تم پر گزری؟ کہنے لگا ايک 

) فرمايا بلکہ تو سو سال تک رہا پھر اب تو اپنے کھانے پينے کو ديکھ ٢دن يا دن کا کچھ حصہ (
تجھے لوگوں کے لئے ايک نشانی ديکھ، ہم کہ بالکل خراب نہيں ہوا اور اپنے گدھے کو بھی 

بناتے ہيں تو ديکھ کہ ہم ہڈيوں کو کس طرح اٹھاتے ہيں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہيں، جب يہ 
  )۔٣سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا ميں جانتا ہوں کہ هللا تعاٰلی ہرچيز پر قادر ہے (

لے واقعہ کی طرح او کالذی کا عطف پہلے واقعہ پر ہے اور مطلب يہ ہے کہ آپ نے پہ ١۔٢٥٩
اس شخص کے قصے پر نظر نہيں ڈالی جو ايک بستی سے گزرا يہ شخص کون تھا اس کی 

بابت بہت سے اقوال نقل کيے جا چکے ہيں زياده مشہور حضرت عزير عليہ السالم کا نام ہے 
جس کے بعض صحابہ و تابعين قائل ہيں۔ وهللا اعلم۔ اس سے پہلے واقعہ (حضرت ابراہيم عليہ 

م و نمرود) ميں صانع يعنی باری تعاٰلی کا اثبات تھا اور اس دوسرے واقعہ ميں هللا تعاٰلی السال
کی قدرت احيائے موتی کا اثبات ہے جسے هللا تعاٰلی نے اس شخص کو اور اس کے گدھے کو 

سو سال کے بعد زنده کر ديا حتی کہ اس کے کھانے پينے کی چيزوں کو بھی خراب نہيں ہونے 
 تعاٰلی قيامت والے دن تمام انسانوں کو دوباره زنده فرمائے گا جب وه سو سال کے ديا۔ وہی هللا

  بعد زنده کر سکتا ہے تو ہزاروں سال کے بعد بھی زنده کرنا اس کے لئے مشکل نہيں۔
کہا جاتا ہے کہ جب وه مذکوره شخص مرا اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا جب زنده ہوا  ٢۔٢٥٩ 

ئی تھی اس سے اس نے اندازه لگايا کہ اگر ميں يہاں کل آيا تھا تو ايک دن تو ابھی شام نہيں ہو
گزر گيا ہے اگر يہ آج ہی کا واقعہ ہے تو دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے۔ جب کہ واقعہ يہ تھا کی 

  اس کی موت پر سو سال گزر چکے تھے۔
ے يقين اور علم يعنی يقين تو مجھے پہلے ہی تھا ليکن اب عينی مشاہدے کے بعد مير ٣۔٢٥٩ 

  ميں مزيد پختگی اور اضافہ ہو گيا ہے۔
 

َِّيْطمَ  ُھنَّ ِالَْيكَ َوِاْذ قَاَل ِاْبٰرٖھُم َرّبِ َاِرِينْ َكْيَف تُـْحِي الَْمْوٰىت  ۭ قَاَل َاَولَْم تُْؤِمْن  ۭ قَاَل بَٰيل َوٰلِكْن ل ْريِ فَُرصْ َن الطَّ نَّ قَلِْىبْ  ۭ قَاَل فَُخْذ َاْربََعًة ّمِ ِٕ
ُمثَّ اْجَعْل عَٰيل  ى

َ َعزِْيٌز َحِكْميٌ     ِتيْنََك َسْعًيا  ۭ َواعَْملْ َانَّ اهلّلٰ ْهنُنَّ ُجْزًءا ُمثَّ اْدُعهُنَّ اَيْ   ۧ ٢٦٠ُلكِّ َجَبٍل ِمّ
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اور جب ابراہيم عليہ السالم نے کہا اے ميرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح 
ی نے فرمايا کيا تمہيں ايمان نہيں؟ جواب ديا ايمان تو ہے ليکن اری تعالٰ ) جناب ب١زنده کرے گا (

ميرے دل کی تسکين ہو جائے گی فرمايا چار پرندوں کے ٹکڑے کر ڈالو پھر ہر پہاڑ پر ايک 
ايک ٹکڑا رکھ دو پھر انہيں پکارو تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آجائيں گے اور جان رکھو کہ هللا 

  تعاٰلی غالب ہے حکمتوں واال ہے۔
يہ احيائے موتی کا دوسرا واقعہ ہے جو ايک نہايت جليل القدر پيغمبر حضرت ابراہيم  ١۔٢٦٠

عليہ السالم کی خواہش اور ان کے اطمينان قلب کے لئے دکھايا گيا يہ چار پرندے کون کون 
سے تھے؟ مفسرين نے مختلف نام ذکر کئے ہيں ليکن ناموں کی تعين کا کوئی فائده نہيں اس لئے 

نے بھی ان کے نام ذکر نہيں کيے بس يہ چار مختلف پرندے تھے بس ان کو مانوس کر لے هللا 
اور پہچان لے تاکہ پکارنے پر وه دوباره زنده ہو کر آپ کے پاس آ جائيں اور پہچان سکے کہ يہ 

وہی پرندے ہيں ابراہيم عليہ السالم نے احيائے موتٰی کے مسئلے ميں شک نہيں کيا اگر انہوں 
ا اظہار کيا ہوتا تو ہم يقينا شک کرنے ميں ان سے زياده حقدار ہوتے (مزيد وضاحت نے شک ک

  کے لئے ديکھئے (فتح القدير)۔
 

ِ َمكَثَِل َحبٍَّة َانَْۢبتَْت َسـْبَع َسـنَاِبَل ِيفْ ُلكِّ  يَْن يُْنِفُقْوَن َاْمَوالَھُْم ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ ِ ائَُة َحبَّ  َمثَُل اذلَّ ُ َواِسٌع عَِلْميٌ    ُسنُْۢبةَلٍ ّمِ ََّشاُۗء  ۭ َواهلّلٰ ُ يُٰضِعُف ِلَمْن ي ٍة  َۭواهلّلٰ
٢٦١  

جو لوگ اپنا مال هللا تعاٰلی کی راه ميں خرچ کرتے ہيں اس کی مثال اس دانے جيسی ہے جس 
ميں سے سات بالياں نکليں اور ہر بالی ميں سے سو دانے ہوں، اور هللا تعاٰلی اسے چاہے اور 

   ہے۔) اور هللا تعاٰلی کشادگی واال اور علم واال١بڑھا دے (
يہ نفاق فی سبيل هللا کی فضيلت ہے اس سے مراد اگر جہاد ہے تو اس کے معنی يہ  ١۔٢٦١

ہونگے کہ جہاد ميں خرچ کی گئی رقم کا يہ ثواب ہوگا اور اگر اس سے مراد تمام مصارف خير 
ور ديگر نيکيوں کی۔ اور ايک نيکی کا اجر ہيں تو يہ فضيلت نفقات و صدقات نافلہ کی ہو گی ا

دس گنا کی ذيل ميں آئے گا۔ (فتح القدير) گويا نفقات و صدقات کا عام اجر و ثواب ديگر امور 
خير سے زياده ہے۔ انفاق فی سبيل هللا کی اس اہميت وفضيلت کی وجہ بھی واضح ہے کہ جب 

کردگی بھی صفر ہوگی اور سامان اور تک سامان و اسلحہ جنگ کا انتظام نہيں ہوگا فوج کی کار
  اسلحہ رقم کے بغير مہيا نہيں کيے جا سکتے۔

 
 َّ َالٓ َاًذى ۙ ل ِ ُمثَّ َال يُتِْبُعْوَن َمآ َانَْفُقْوا َمنًّا وَّ يَْن يُْنِفُقْوَن َاْمَوالَھُْم ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ ِ ْم ۚ َوَال َخْوٌف عَلَهيِْ َاذلَّ ِ َزنُْوَن   ھُْم َاْجُرُھْم ِعْنَد َرّهبِ   ٢٦٢ْم َوَال ُھْم َحيْ

جو لوگ اپنا مال هللا تعاٰلی کی راه ميں خرچ کرتے ہيں پر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہيں 
) ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ تو کچھ خوف ہے نہ وه ١اور نہ ايذاء ديتے ہيں (

  ونگے۔اداس ہ
يلت صرف اس شخص کو حاصل ہو گی جو مال خرچ انفاق فی سبيل هللا کی مذکوره فض ١۔٢٦٢

کر کے احسان نہيں جتالتا نہ زبان سے ايسا کلمہ تحقير ادا کرتا ہے جس سے کسی غريب، 
محتاج کی عزت نفس مجروح ہو اور وه تکليف محسوس کرے کيونکہ يہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی 

ی تين آدميوں سے کالم نہيں فرمائے صلی هللا عليہ وسلم کا فرمان ہے۔ قيامت والے دن هللا تعالٰ 
گا، ان ميں سے ايک احسان جتالنے واال ہے۔(مسلم، کتاب االيمان باب غلظ تحريم اسبال 

  االزاروالمن بالعطيۃ)
 

ُ غَِىنٌّ َحِلْميٌ     َّتَْبُعهَآ َاًذى ۭ َواهلّلٰ ْن َصَدقٍَة ي َمْغِفَرٌة َخْريٌ ِمّ ْعُرْوٌف وَّ   ٢٦٣قَْوٌل مَّ
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) اور هللا ١ہنا اور معاف کر دينا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد ايذاء رسانی ہو (نرم بات ک
  ر ہے۔تعاٰلی بےنياز اور بردبا

سائل سے نرمی اور شفقت سے بولنا يا دعائيہ کلمات (هللا تعاٰلی تجھے بھی اور ہميں  ١۔٢٦٣
ے اور مَغفَِرْت بھی اپنے فضل و کرم سے نوازے وغيره) سے اس کو جواب دينا قول معروف ہ

کا مطلب سائل کے فقر اور اس کی حاجت کا لوگوں کے سامنے عدم اظہار اور اس کی پرده 
پوشی ہے اور اگر سائل کے منہ سے کوئی نازيبا بات نکل جائے تو يہ چشم پوشی بھی اس ميں 
شامل ہے يعنی سائل سے نرم اور شفقت اور چشم پوشی، پرده پوشی، اس صدقے سے بہتر ہے 

کے بعد اس کو لوگوں ميں ذليل اور رسوا کر کے اسے تکليف پہنچائی جائے۔ اس لئے  جس
حديث ميں کہا گيا ہے۔ الکلمۃ الطيبۃ صدقۃ (پاکيزه کلمہ بھی صدقہ ہے) نيز نبی صلی هللا عليہ 

وسلم نے فرمايا تم کسی بھی معروف (نيکی) کو حقير مت سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے خنده 
لنا ہی ہو۔ ال تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقی اخاک بوجہ طلق۔(مسلم کتاب پيشانی سے م

  البر)
 

ْي يُْنِفُق َماهَلٗ ِرئَاَۗء ال  ِ يَْن ٰاَمنُْوا َال تُْبِطلُْوا َصَدٰقِتُمكْ اِبلَْمّنِ َواْالَٰذى ۙ َاكذلَّ ِ َا اذلَّ هيُّ َ ِ َوالَْيْوِم اْالٰخِ اٰيٓ ِر ۭ فََمثهَُلٗ َمكَثَِل َصْفَواٍن عَلَْيِه تَُراٌب فََاَصابَٗه نَّاِس َوَال يُْؤِمُن اِبهلّلٰ
ُ َال َهيِْدي الَْقْوَم اْلٰكِفرِيْ  ُبْوا  ۭ َواهلّلٰ ا َكسـَ مَّ ٍء ّمِ ا  ۭ َال يَـْقِدُرْوَن عَٰيل َيشْ َكٗه َصدْلً   ٢٦٤َن   َواِبٌل فََرتَ

کر برباد نہ کرو جس طرح وه اے ايمان والو اپنی خيرات کو احسان جتا کر اور ايذاء پہنچا 
شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرے اور نہ هللا تعاٰلی پر ايمان رکھے نہ 

قيامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو پھر اس پر زور 
کو اپنی  رياکاروں ) ان١دار مينہ برسے اور وه اس کو بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے (

کمائی ميں سے کوئی چيز ہاتھ نہيں لگتی اور هللا تعاٰلی کافروں کی قوم کو (سيدھی) راه نہيں 
  دکھاتا۔
اس ميں ايک تو يہ کہا گيا ہے صدقہ اور خيرات کر کے احسان جتالنا اور تکليف ده  ١۔٢٦٤

ں اور رياکاری کے باتيں کرنا اہل ايمان کا شيوا نہيں بلکہ ان لوگوں کا وطيره ہے جو منافق ہي
لئے خرچ کرتے ہيں۔ دوسرے ايسے خرچ کی مثال صاف پتھر چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی 

ہو کوئی شخص پيداوار حاصل کرنے کے لئے اس ميں بيج بو دے ليکں بارش کا ايک جھٹکا 
پڑتے ہی وه ساری مٹی اس سے اتر جائے اور وه پتھر مٹی سے بالکل صاف ہو جائے۔ يعنی 

رش اس پتھر کے لئے نفع بخش ثابت نہيں ہوئی اس طرح ريا کار کو بھی اس کے جس طرح با
  صدقے کا کوئی فائده نہيں ہو گا

 
َّةٍ  ْن َانُْفِسهِْم َمكَثَِل َجن ِ َوتَثِْبْيتًا ِمّ يَْن يُْنِفُقْوَن َاْمَوالَھُُم ابِْتَغاَۗء َمْرَضاِت اهلّلٰ ِ ُ   ِبَربَْوٍة َاَصاَهبَا َواِبلٌ َوَمثَُل اذلَّ َّْم يُِصْهبَا َواِبٌل فََطلٌّ ۭ َواهلّلٰ فَٰا تَْت ُاُلكَهَا ِضْعَفْنيِ ۚ فَِاْن ل

  ٢٦٥ِبَما تَْعَملُْوَن بَِصْريٌ  
ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنا مال هللا تعاٰلی کی رضامندی کی طلب ميں دل کی خوشی اور يقين 

) اور زوردار بارش اس ١پر ہو (کے ساتھ خرچ کرتے ہيں اس باغ جيسی ہے جو اونچی زمين 
پر برسے اور وه اپنا پھل دوگنا الوے اور اگر اس پر بارش نہ بھی پڑے تو پھوار ہی کافی ہے 

  ا ہے۔اور هللا تمہارے کام ديکھ رہ
يہ ان اہل ايمان کی مثال ہے جو هللا کی رضا کے لئے خرچ کرتے ہيں ان کا خرچ کيا  ١۔٢٦٥

جو پر فضا اور بلند چوٹی پر ہو کہ اگر زوردار بارش ہو تو اپنا ہوا مال اس باغ کی مانند ہے 
پھل دوگنا دے ورنہ ہلکی سی پھوار اور شبنم بھی اسکو کافی ہو جاتی ہے اس طرح ان کے 
نفقات بھی چاہے کم ہو يا زياده عند هللا کئی کئی گنا اجر و ثواب کے باعث ہونگے۔ َجْنۃُ اس 

ثرت سے درخت ہوں جو زمين کو ڈھانک ليں يا وه باغ جس زمين کو کہتے ہيں جس ميں اتنی ک



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	95	of	1441	

کے چاروں طرف باڑ ہو اور باڑ کی وجہ سے باغ نظروں سے پوشيده ہو۔ يہ جن سے ماخوذ 
ہے جن اس مخلوق کا نام ہے جو نظر نہيں آتی پيٹ کے بچے کو جنين کہا جاتا ہے کہ وه بھی 

کہ اس ميں بھی عقل پر پرده پڑ جاتا ہے نظر نہيں آتا ديوانگی کو جنون سے تعبير کرتے ہيں 
اور جنت کو اس لئے جنت کہتے ہيں کہ وه نظروں سے مستور ہے۔ َرْبَوةَ اونچی زمين کو کہتے 

  ہيں۔َوابُِل تيز بارش۔
 

ِهتَا اْالَْهنٰرُ  رِْي ِمْن َحتْ َاْعنَاٍب َجتْ ْيٍل وَّ ِ ْن خنَّ ٌَّة ِمّ ٌَّة ُضَعَفاُۗء ښ فََاَصاَهبَآ ِاْعَصاٌرِفْيِه  َۙايََودُّ َاَحُدُمكْ َاْن تَُكْوَن هَلٗ َجن  هَلٗ ِفْهيَا ِمْن ُلكِّ الثََّمٰرِت ۙ َوَاَصابَُه اْلِكَربُ َوهَلٗ ُذّرِي
َُّمكْ تََتَفكَُّرْوَن    يِٰت لََعل ُ لَُمكُ اْالٰ ُ اهلّلٰ   ۧ ٢٦٦اَنٌرفَاْحَرتَقَْت ۭ َكٰذكِلَ يَُبّنيِ

ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، جس ميں  کيا تم ميں سے کوئی بھی يہ چاہتا
نہريں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اس شخص کا بڑھاپا آگيا ہو اور اس کے 
ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں اور اچانک باغ کو بگولہ لگ جائے جس ميں آگ بھی ہو، پس 

  ئے آيتيں بيان کرتا ہے تاکہ تم غور فکر کرو۔تمہارے ل ) اس طرح هللا تعاٰلی١وه باغ جل جائے (
اسی رياکاری کے نقصانات کو واضح کرنے اور اس سے بچنے کے ليے مزيد مثال دی  ١۔٢٦٦

جا رہی ہے جس طرح ايک شخص کا باغ ہو جس ميں ہر طرح کے پھل ہوں (يعنی بھرپور 
ے ہوں ضعيفی کی آمدنی کی اميد ہو) وه شخص بوڑھا ہو جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچ

وجہ سے محنت اور مشقت سے عاجز ہو چکا ہو اور اوالد بھی اسکے بڑھاپے کا بوجھ اٹھانے 
کی بجائے خود اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل بھی نہ ہو اس حالت ميں تيز اور تند ہوائيں چليں اور 

نہ اس کی اوالد سارا باغ جل جائے اب نہ وه خود دوباره اس باغ کو آباد کرنے کے قابل رہا اور 
يہی حال ان رياکار خرچ کرنے والوں کا قيامت کے دن ہوگا کہ نفاق و رياکاری کی وجہ سے ان 

کے سارے اعمال اکارت چلے جائيں گے۔ جب کہ وہاں نيکيوں کی شديد ضرورت ہوگی اور 
ہتے ہو دوباره اعمال خير کرنے کی مہلت وفرصت نہيں ہو گی۔ هللا تعاٰلی فرماتا ہے کہ کيا تم چا

کہ تمہارا يہی حال ہو؟ حضرت ابن عباس رضی هللا عنہما اور حضرت عمر رضی هللا عنہ نے 
اس مثال کا مصداق ان لوگوں کو بھی قرار ديا ہے جو ساری عمر نيکياں کرتے ہيں اور آخر 
عمر ميں شيطان کے جال ميں پھنس کر هللا کے نافرمان ہو جاتے ہيں جس سے عمر بھر کی 

اد ہو جاتی ہيں (صحيح بخاری، کتاب التفسير، فتح القدير للشوکانی تفسير ابن جرير نيکياں برب
  طبری)۔

 
َن اْالَْرِض ۠ وَ  آ َاْخَرْجنَا لَُمكْ ّمِ ٰبِت َما َكَسْبُمتْ َوِممَّ يَْن ٰاَمنُْوٓا َانِْفُقْوا ِمْن َطّيِ ِ َا اذلَّ هيُّ َ ُموا الَْخِبيَْث ِمنُْه تُْنِفُقْونَ اٰيٓ ٓ َاْن تُْغِمُضْوا ِفْيِه ۭ َواْعلَُمْوٓا  َال تََيمَّ ِخِذيِْه ِاالَّ ُمتْ اِبٰ َولَسـْ

ْيٌد    َ غَِىنٌّ َمحِ   ٢٦٧َانَّ اهلّلٰ
اے ايمان والو اپنی پاکيزه کمائی ميں سے اور زمين ميں سے تمہارے لئے ہماری نکالی ہوئی 

صد نہ کرو جسے کرنے کا ق) ان ميں سے بری چيزوں کے خرچ ١چيزوں ميں سے خرچ کرو (
) اور جان لو کہ هللا تعاٰلی بےپرواه ٢تم خود لينے والے نہيں ہو ہاں اگر آنکھيں بند کر لو تو (

  ال ہےاور خوبيوں وا
صدقے کی قبوليت کے لئے جس طرح ضروری ہے کہ رياکاری سے پاک ہو جيسا کہ  ١۔٢٦٧

الل اور پاکيزه کمائی سے گزشتہ آيات ميں بتايا گيا ہے اسی طرح يہ بھی ضروری ہے کہ وه ح
ہو چاہے وه کاروبار (تجارت و صنعت) کے ذريعے سے ہو يا فصل اور باغات کی پيداوار سے 
اور يہ فرمايا کہ خبيث چيزوں کو هللا کی راه ميں خرچ کرنے کا قصد مت کرو خبيث سے ايک 

اتا حديث ميں ہے ان تو وه چيزيں مراد ہيں جو غلط کمائی سے ہوں هللا تعاٰلی اسے قبول نہيں فرم
هللا طيب ال يقبل اال طيبا (هللا تعاٰلی پاک ہے پاک حالل چيز ہی قبول فرماتا ہے) دوسرے خبيث 

کے معنی ردی اور نکمی چيز کے ہيں ردی چيزيں بھی هللا کی راه ميں خرچ نہ کی جائيں جيسا 



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	96	of	1441	

ا تُِحبُّ  ى تُْنفِقُْوا ِممَّ ) کا بھی مفاد ہے۔ اس کے شان 92۔ آل عمران:3ْوَن) کہ آيت (لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتّٰ
نزول کی روايت ميں بتاليا گيا ہے کہ بعض انصار مدينہ کی خراب اور نکمی کھجوريں بطور 

صدقہ مسجد ميں دے جاتے جس پر يہ آيت نازل ہوئی۔ (فتح القدير۔ بحوالہ ترمذی وابن ماجہ 
  وغيره)۔

ينا پسند نہيں کرتے اسی طرح هللا کی راه ميں بھی يعنی جس طرح تم خود ردی چيزيں ل ٢۔٢٦٧ 
  ردی چيزيں خرچ نہ کرو بلکہ اچھی چيزيں خرچ کرو۔

 
 ُ نُْه َوفَْضًال  ۭ َواهلّلٰ ْغِفَرًة ِمّ ُ يَِعُدُمكْ مَّ ُمُرُمكْ اِبلَْفْحَشاِۗء ۚ َواهلّلٰ ْيٰطُن يَِعُدُمكُ الَْفْقَر َواَيْ   ڦ٢٦٨ َواِسٌع عَِلْميٌ    َالشـَّ

) اور هللا تعاٰلی تم سے ١تمہيں فقيری سے دھمکاتا ہے اور بےحيائی کا حکم ديتا ہے ( شيطان
   ہے۔اپنی بخشش اور فضل کا وعده کرتا ہے هللا تعاٰلی وسعت واال اور علم واال

يعنی بھلے کام ميں مال خرچ کرنا ہو تو شيطان ڈراتا ہے کہ مفلس اور قالش ہو جاؤ گے  ١۔٢٦٨
چ کرنا ہو تو ايسے انديشوں کو نزديک نہيں پھٹکنے ديتا بلکہ ان برے ليکن برے کام پر خر

کاموں کو اس طرح سجا اور سنوار کر پيش کرتا ہے جس پر انسان بڑی سے بڑی رقم 
بےدھڑک خرچ کر ڈالتا ہے ديکھا گيا ہے کہ مسجد، مدرسے يا اور کسی کار خير کے لئے 

سو کے لئے بار بار اپنے حساب کی جانچ کوئی چنده لينے پہنچ جائے تو صاحب مال سو دو 
پڑتال کرتا ہے مانگنے والے کو بسا اوقات کئی کئی بار دوڑاتا اور پلٹاتا ہے ليکن يہی شخص 

سينما شراب، بدکاری اور مقدمے بازی وغيره کے جال ميں پھنستا ہے تو اپنا مال بےتحاشہ 
  ر نہيں ہوتا۔خرچ کرتا ہے اور اسے کسی قسم کی ہچکچاہٹ اور تردد کا ظہو

 
 ٓ كَُّر ِاالَّ ا َۭوَما يَذَّ ا َكِثْريً ُّْؤَت الِْحْمكََة فََقْد ُاْوِيتَ َخْريً ََّشاُۗء  ۚ َوَمْن ي ُّْؤِيت الِْحْمكََة َمْن ي   ٢٦٩ُاولُوا اْالَلَْباِب     ي

وه جسے چاہے حکمت اور دانائی ديتا ہے اور جو شخص حکمت اور سمجھ ديا جائے وه بہت 
  ہيں۔ ) اور نصيحت صرف عقلمند ہی حاصل کرتے١ی ديا گيا (ساری بھالئ

حکمۃ سے بعض کے نزديک عقل وفہم، علم اور بعض کے نزديک اصابت رائے، قرآن  ١۔٢٦٩
کے ناسخ ومنسوخ کا علم وفہم، قوت فيصلہ اور بعض کے نزديک صرف سنت يا کتاب وسنت کا 

ہو سکتے ہيں صحيحين وغيره کی  علم وفہم ہے يا سارے ہی مفہوم اس کے مصداق ميں شامل
ايک حديث ميں ہے کہ دو شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے ايک وه شخص جس کو هللا نے مال 

ديا اور وه اسے راه حق ميں خرچ کرتا ہے دوسرا وه جسے هللا نے حکمت دی جس سے وه 
اب االغتباط فيصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعليم ديتا ہے" (صحيح بخاری، کتاب العلم، ب
  فی العلم والحکمۃ۔ مسلم کتاب صالة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمہ۔ ۔)

 
 ْ ِلِمْنيَ ِمْن َان َ يَْعلَُمٗه  ۭ َوَما ِللّظٰ َّْذٍر فَِانَّ اهلّلٰ ْن ن ََّفقٍَة َاْو نََذْرُمتْ ِمّ ْن ن   ٢٧٠َصاٍر َوَمآ َانَْفْقُمتْ ِمّ

) اسے هللا تعاٰلی خوب جانتا ہے، ١رات اور جو کچھ نذر مانو (تم جتنا کچھ خرچ کرو يعنی خي
  نہيں۔اور ظالموں کا کوئی مددگار 

نََذِر کا مطلب ہے ميرا فالں کام ہو گيا يا فالں مشکل سے نجات مل گئی تو ميں هللا کی  ١۔٢٧٠
ائز کام راه ميں اتنا صدقہ کرونگا۔ اس نذر کا پورا کرنا ضروری ہے اگر کسی نافرمانی يا ناج

کی نذر مانی ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہيں نذر بھی نماز روزه کی طرح عبادت ہے اس 
لئے هللا کے سوا کسی اور کے نام کی نذر ماننا اس کی عبادت کرنا شرک ہے۔ جيسا کہ آج کل 

  مشہور قبروں پر نذر ونياز کا يہ سلسلہ عام ہے هللا تعاٰلی اس شرک سے بچائے۔
 

َُّمكْ ۭ َويَُكفُِّر َعْنُمكْ ِاْن تُبْ  ُفْوَھا َوتُْؤتُْوَھا الُْفَقَراَۗء فَھَُو َخْريٌ ل ا ِىهَ  ۚ َوِاْن ُختْ َدٰقِت فَِنِعمَّ ُ ِبَما تَْعَملُْوَن َخِبْريٌ   ُدوا الصَّ ٰاِتُمكْ ۭ َواهلّلٰ ّيِ ْن سـَ   ٢٧١ ِمّ
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ے پوشيده پوشيده مسکينوں اگر تم صدقے خيرات کو ظاہر کرو تو وه بھی اچھا ہے اور اگر تم اس
) هللا تعاٰلی تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور هللا ١کو دے دو تو يہ تمہارے حق ميں بہتر ہے (

   ہے۔تعاٰلی تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے واال
اس سے معلوم ہوا کہ عام حاالت ميں خفيہ طور پر صدقہ کرنا افضل ہے سوائے کسی  ١۔٢٧١

عالنيہ صدقہ دينے ميں لوگوں کے لئے ترغيب کا پہلو ہو۔ اگر رياکاری ايسی صورت کے کہ ا
کا جذبہ شامل نہ ہو تو ايسے موقعوں پر پہل کرنے والے جو خاص فضليت حاصل کر سکتے 

ہيں وه احاديث سے واضح ہے۔ تاہم اس قسم کی مخصوص صورتوں کے عالوه ديگر مواقع پر 
۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ہے کہ جن خاموشی سے صدقہ و خيرات کرنا ہی بہتر ہے

لوگوں کو قيامت کے دن عرش اٰلہی کا سايہ نصيب ہوگا ان ميں وه شخص بھی شامل ہوگا جس 
نے اتنے خفيہ طريقے سے صدقہ کيا کہ اس کے بائيں ہاتھ کو بھی يہ پتہ نہيں چال کہ اس کے 

ضليت کو بعض علماء نے صرف نفلی دائيں ہاتھ نے کيا خرچ کيا ہے۔ صدقے ميں اخفا کی اف
صدقات تک محدود رکھا ہے اور زکاة کی ادائيگی ميں اظہار کو بہتر سمجھا ہے۔ ليکن قرآن کا 
عموم صدقات نافلہ اور واجبہ دونوں کو شامل ہے (ابن کثير) اور حديث کا عموم بھی اسی کی 

  تائيد کرتا ہے۔
 

 َ ِ  لَيَْس عَلَْيَك ُھٰدىھُْم َوٰلِكنَّ اهلّلٰ نُْفِسُمكْ ۭ َوَما تُْنِفُقْوَن ِاالَّ ابِْتَغاَۗء َوْجِه اهلّلٰ ََّشاُۗء  ۭ َوَما تُْنِفُقْوا ِمْن َخْريٍ فَِالَ َُّوفَّ ِالَْيُمكْ َوَانُْمتْ َال َهيِْدْي َمْن ي   َۭوَما تُْنِفُقْوا ِمْن َخْريٍ ي
  ٢٧٢تُْظلَُمْوَن   

بلکہ ہدايت هللا تعاٰلی ديتا ہے جسے چاہتا ہے اور تم انہيں ہدايت پر کھڑا کرنا تيرے ذمے نہيں 
جو بھلی چيز هللا کی راه ميں دو گے اس کا فائده خود پاؤ گے۔ تمہيں صرف هللا کی رضامندی 

کی طلب کے لئے ہی خرچ کرنا چاہئے تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ 
  جائيگا ق نہ مارا) اور تمہارا ح١تمہيں ديا جائے گا (

تفسيری روايات ميں اس کا شان نزول يہ بيان کيا گيا ہے کہ مسلمان اپنے مشرک رشتے  ١۔٢٧٢
داروں کی مدد کرنا جائز نہيں سمجھتے تھے اور وه چاہتے تھے کہ مسلمان ہو جائيں۔ هللا تعاٰلی 

ت يہ نے فرمايا کہ ہدايت کے راستے پر لگا دينا يہ صرف هللا کے اختيار ميں ہے دوسری با
ارشاد فرمائی تم جو بھی هللا کی راه ميں خرچ کرو گے اس کا پورا اجر ملے گا جس سے يہ 

معلوم ہوا کہ غير مسلم رشتے دار کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا باعث اجر ہے تاہم زکاة 
  صرف مسلمان کا حق ہے کسی غير مسلم کو نہيں دی جا سکتی۔

 
ْوا يَْن ُاْحِرصُ ِ ُبھُُم الَْجاِهُل َاْغِنَياَۗء ِمَن التََّعفُِّف  ۚ  ِللُْفَقَراِۗء اذلَّ سـَ اًب ِيف اْالَْرِض ۡ َحيْ َتِطْيُعْوَن َرضْ ِ َال يَسـْ لُْوَن النَّاَس ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ َـٔ ْيٰمھُْم ۚ َال يَْس تَْعرِفُھُْم ِبسـِ

َ ِبٖه عَِلْميٌ    ۧ ٢٧٣   ِالَْحافًا  ۭ َوَما تُْنِفُقْوا ِمْن َخْريٍ فَِانَّ اهلّلٰ
صدقات کے مستحق صرف وه غرباء ہيں جو هللا کی راه ميں روک ديئے گئے، جو ملک ميں چل 

) نادان لوگ ان کی بےسوالی کی وجہ سے انہيں مالدار خيال کرتے ہيں، آپ ١پھر نہيں سکتے (
کرتے ان کے چہرے ديکھ کر قيافہ سے انہيں پہچان ليں گے وه لوگوں سے چمٹ کر سوال نہيں 

   ہے۔تم جو کچھ مال خرچ کرو تو هللا تعاٰلی اس کا جاننے واال) ٢(
اس سے مراد مہاجرين ہيں جو مکہ سے مدينہ آئے اور هللا کے راستے ميں ہرچيز سے  ١۔٢٧٣

  کٹ گئے دينی علوم حاصل کرنے والے طلباء اور علماء بھی اس کی ذيل ميں آ سکتے ہيں۔ 
رو غربت کے باوجود (سوال سے بچنا) اختيار گويا اہل ايمان کی صفت يہ ہے کہ فق ٢۔٢٧٣

کرتے اور چمٹ کر سوال کرنے سے گريز کرتے ہيں۔ بعض نے الحاف کے معنی کئے ہيں 
بلکل سوال نہ کرنا کيونکہ ان کی پہلی صفت عفت بيان کی گئی ہے۔ (فتح القدير) اور بعض نے 

رورت نہيں ہے اسے کہا کہ وه سوال ميں آہو زاری نہيں کرتے اور جس چيز کی انہيں ض
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لوگوں سے طلب نہيں کرتے۔ اس لئے الحاف يہ ہے کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود (بطور 
پيشہ) لوگوں سے مانگے اس لئے پيشہ ور گداگروں کے بجائے، مہاجرين، دين کے طلباء اور 
سفيد پوش ضرورت مندوں کا پتہ لگا کر ان کی امداد کرنی چاہيے جو سوال کرنے سے گريز 

ہيں کيونکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھيالنا انسان کی عزت نفس اور خوداری کے خالف  کرتے
ہے۔ اور بخاری و مسلم کی روايت ميں ہے کہ ہميشہ لوگوں سے سوال کرنے والے کے چہرے 

پر قيامت کے دن گوشت نہيں ہوگا۔ (بحوالہ مشکوة کتاب الزکاة باب من ال تحل لہ المسئلۃ ومن 
  تحل لہ)

 
 ِ ْم ۚ َوَال خَ َاذلَّ ِ عََالِنَيًة فَلَھُْم َاْجُرُھْم ِعْنَد َرّهبِ ا وَّ َاِر ِرسًّ َّْيِل َوالهنَّ َزنُْوَن  يَْن يُْنِفُقْوَن َاْمَوالَھُْم اِبل ْم َوَال ُھْم َحيْ   ۩۩٢٧٤ْوٌف عَلَْهيِ

جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہيں ان کے لئے ان کے رب تعاٰلی 
  س اجر ہے اور نہ انہيں خوف اور نہ غمگينی۔کے پا

 
ْيٰطُن ِمَن الَْمّسِ  ذٰ  ْي يََتَخبَُّطُه الشـَّ ِ ُلكُْوَن الّرِبٰوا َال يَُقْوُمْوَن ِاالَّ امَكَ يَُقْوُم اذلَّ يَْن اَيْ ِ ُ الْبَ َاذلَّ ََّما الَْبْيُع ِمثُْل الّرِبٰوا  ۘ َوَاَحلَّ اهلّلٰ َّھُْم قَالُْوٓا ِان ن َم الّرِبٰوا  ۭ كِلَ اِبَ ْيَع َوَحرَّ
 
ِٕ
ِ  ۭ َوَمْن عَاَد فَُاوٰلۗى ِّٖه فَاْنَهتٰـى فهََلٗ َما َسلََف  ۭ َوَاْمُرٗهٓ ِاَىل اهلّلٰ ب ْن رَّ ْوَن  فََمْن َجاَۗءٗه َمْوِعَظٌة ّمِ ُب النَّاِر ۚ ُھْم ِفْهيَا ٰخدِلُ   ٢٧٥َك َاْحصٰ

کھڑا ہوتا ہے جسے شيطان چھو  جس طرح وه) نہ کھڑے ہونگے مگر اسی طرح ١سود خور (
) يہ اس لئے کہ يہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے ٢کر خبطی بنا دے (

) حاالنکہ هللا تعاٰلی نے تجارت کو حالل کيا اور سود کو حرام، جو شخص هللا تعاٰلی کی ٣(
هللا تعاٰلی کی طرف  کا معاملہ) اور اس ٤نصيحت سن کر رک گيا اس کے لئے وه ہے جو گزرا (

) اور جو پھر دوباره (حرام کی طرف) لوٹا، وه جہنمی ہے، ايسے لوگ ہميشہ ہی اس ميں ٥ہے (
  ں گے۔رہي

ِربَوا کے لغوی معنی زيادتی اور اضافے کے ہيں اور شريعت ميں اس کا اطالق ِربَا  ١۔٢٧٥
ہيں جو چھ اشيا ميں کمی بيشی الفَْضِل اور ربا النسيئۃ پر ہوتا ہے۔ ربا الفضل اس سود کو کہتے 

يا نقد و ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے (جس کی تفصيل حديث ميں ہے) مثال گندم کا تبادلہ گندم 
سے کرنا ہے تو فرمايا گيا ہے کہ ايک تو برابر برابر ہو۔ دوسرے ہاتھوں ہاتھ ہو۔ اس ميں کمی 

ور دوسرا ادھار يا دونوں ہی بيشی ہو گی تب بھی اور ہاتھوں ہاتھ ہونے کے بجائے ايک نقد ا
ادھار ہوں تب بھی سود ہے) ربا النسيئۃ کا مطلب ہے کسی کو (مثال) چھ مہينے کے ليے اس 

روپے چھ مہينے کی مہلت کے ليے ٢۵روپے ہو گی۔ ١٢۵شرط پر سو روپے دينا کہ واپسی 
گيا  ديے جائيں۔ حضرت علی رضی هللا عنہ کی طرف منسوب قول ميں اسے اس طرح بيان کيا

) (قرض پر ٢٨، ص۵ہے "کل قرض جر منفعۃ فھو ربا "(فيض القدير شرح الجامع الصغير ج 
ليا گيا نفع سود ہے)۔ يہ قرضہ ذاتی ضرورت کے ليے ليا گيا ہو يا کاروبار کے لئے دونوں قسم 
کے قرضوں پر سود حرام ہے۔ اور زمانہ جاہليت ميں بھی دونوں قسم کے قرضوں کا رواج تھا 

ے بغير کسی قسم کی تفريق کے دونوں کو مطلقا حرام قرار ديا ہے اس ليے بعض شريعت ن
لوگوں کا يہ کہنا کہ تجارتی قرضہ جو عام طور پر بنک سے ليا جاتا ہے اس پر اضافہ سود 

نہيں ہے اس ليے کہ قرض لينے واال اس سے فائده اٹھاتا ہے جس کا کچھ حصہ وه بنک کو يا 
ے تو اس ميں قباحت کيا ہے؟ اس کی قباحت ان متجددين کو نظر نہيں قرض دہنده کو لوٹا ديتا ہ

آتی جو اس کو جائز قرار ديتے ہيں ورنہ هللا تعاٰلی کی نظر ميں تو اس ميں بڑی قباحتيں ہيں۔ 
مثال قرض لے کر کاروبار کرنے والے کا منافع تو يقينی نہيں ہے بلکہ منافع تو کجا اصل رقم 

ہيں ہے بعض دفعہ کاروبار ميں ساری رقم ہی ڈوب جاتی ہے جب کی حفاظت کی بھی ضمانت ن
کہ اس کے برعکس قرض دہنده (چا ہے وه بنک ہو يا کوئی ساہوکار ہو) کا منافع متعين ہے جس 

کی ادائيگی ہر صورت ميں الزمی ہے يہ ظلم کی ايک واضح صورت ہے جسے شريعت 
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ريعت تو اہل ايمان کو معاشرے کے اسالميہ کس طرح جائز قرار دے سکتی ہے؟ عالوه ازيں ش
ضرورت مندوں پر بغير کسی دنياوی غرض و منفعت کے خرچ کرنے کی ترغيب ديتی ہے 
جس سے معاشرے ميں اخوت بھائی چارے، ہمدردی، تعاون اور شفقت ومحبت کے جذبات 

فروغ پاتے ہيں۔ اس کے برعکس سودی نظام سے سنگ دلی اور خود غرضی کو فروغ ملتا ہے۔ 
سرمائے دار کو اپنے سرمائے کے نفع سے غرض ہوتی ہے چاہے معاشرے ميں  ايک

ضرورت مند، بيماری، بھوک، افالس سے کراه رہے ہوں يا بےروزگار اپنی زندگی سے بيزار 
ہوں۔ شريعت اس شقاوت وسنگدلی کو کس طرح پسند کر سکتی ہے؟ اس کے اور بہت سے 

ہرحال سود مطلقاً حرام ہے چاہے ذاتی ضرورت نقصانات ہيں تفصيل کی يہاں گنجائش نہيں۔ ب
  کے ليے ليے گئے قرضے کا سود ہو يا تجارتی قرضے پر۔

  سود خور کی يہ کيفيت قبر سے اٹھتے وقت يا ميدان محشر ميں ہوگی۔ ٢۔٢٧٥
حاالنکہ تجارت ميں تو نقد رقم اور کسی چيز کا آپس ميں تبادلہ ہوتا ہے دوسرے اس  ٣۔٢٧٥

امکان رہتا ہے جب کہ سود ميں دونوں چيزيں نہيں ہيں عالوه ازيں بيع کو هللا ميں نفع نقصان کا 
  نے حالل اور سود کو حرام قرار ديا ہے پھر يہ دونوں ايک کس طرح ہو سکتے ہيں۔

  قبول ايمان يا توبہ کے بعد پچھلے سود پر گرفت نہيں ہوگی۔ ٤۔٢٧٥ 
اور فسادات کی وجہ سے اسے حاالت کے کہ وه توبہ پر ثابت قدم رہتا ہے يا سوء عمل  ٥۔٢٧٥ 

رحم و کرم پر چھوڑ ديتا ہے۔ اس لئے اس کے بعد دوباره سود لينے والے کے لئے سزا کی 
  دھمکی ہے۔

 
بُّ ُلكَّ َكفَّاٍر َاِثْميٍ  ُ َال ُحيِ َدٰقِت ۭ َواهلّلٰ ُ الّرِبٰوا َويُْرِيب الصَّ   ٢٧٦يَْمَحُق اهلّلٰ

) اور هللا تعاٰلی کسی ناشکرے اور گنہگار ١ر صدقہ کو بڑھاتا ہے (هللا تعاٰلی سود کو مٹاتا ہے او
  سے محبت نہيں کرتا۔

يہ سود کے معنوی اور روحانی نقصان اور صدقے کی برکتوں کا بيان ہے۔ سود ميں  ١۔٢٧٦
بظاہر بڑھوتری نظر آتی ہے ليکن معنوی حساب سے يا مال (انجام) کے اعتبار سے سودی رقم 

  ی کا باعث بنتی ہے۔ہالکت و بربادی ہ
 

ٰكوَة لَُھْم َاْجُرُھْم ِعْنَد َرهبِِّ  ٰلوَة َوٰاتَُوا الزَّ ِلٰحِت َوَاقَاُموا الصَّ لُوا الّصٰ يَْن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ َزنُْوَن  ِانَّ اذلَّ ْم َوَال ُھْم َحيْ   ٢٧٧ْم ۚ َوَال َخْوٌف عَلَْهيِ
تے ہيں نمازوں کو قائم رکھتے بيشک جو لوگ ايمان کے ساتھ (سنت کے مطابق) نيک کام کر

ہيں اور زکوة ادا کرتے ہيں ان کا اجر ان کے رب تعاٰلی کے پاس ہے ان پر نہ تو کوئی خوف 
  ہے، نہ اداسی اور غم

 
ْؤِمِنْنيَ   َ َوَذُرْوا َما بَِقَي ِمَن الّرِبٰٓوا ِاْن ُكْنُمتْ مُّ َُّقوا اهلّلٰ يَْن ٰاَمنُوا ات ِ َا اذلَّ هيُّ َ   ٢٧٨اٰيٓ

يمان والو هللا تعاٰلی سے ڈرو اور جو سود باقی ره گيا ہے وه چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ايمان اے ا
  والے ہو۔

 
ِ َوَرُسْوهِلٖ ۚ َوِاْن تُبُْمتْ فَلَُمكْ ُرُءْوُس َاْمَواِلُمكْ ۚ  َن اهلّلٰ َّْم تَْفَعلُْوا فَْاَذنُْوا ِحبَْرٍب ّمِ   ٢٧٩  َال تَْظِلُمْوَن َوَال تُْظلَُمْوَن فَِاْن ل

اور اگر ايسا نہيں کرتے تو هللا تعاٰلی سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لئے تيار ہو جاؤ 
) ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کيا ١(

  )٢ے۔(جائ
اس لئے  يہ ايسی سخت سزا ہے جو اور کسی معصيت کے ارتکاب پر نہيں دی گئی۔ ١۔٢٧٩

حضرت عبد هللا بن عباس رضی هللا تعاٰلی عنہ نے کہا کہ اسالمی مملکت ميں جو شخص سود 
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چھوڑنے پر تيار نہ ہو تو خليفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وه اس سے توبہ کرائے اور باز نہ 
  آنے کی صورت ميں اس کی گردن اڑا دے (ابن کثير) 

ے تو يہ تمہاری طرف سے ظلم ہوگا اور اگر تم اگر اصل زر سے زياده وصول کرو گ ٢۔٢٧٩
  تمہيں اصل زر بھی نہ ديا جائے تو يہ تم پر ظلم ہوگا۔

 
َُّمكْ ِاْن ُكْنُمتْ تَْعلَُمْوَن      قُْوا َخْريٌ ل ٍة ۭ َوَاْن تََصدَّ ٍة فَنَِظَرٌة ِاٰىل َميَْرسَ   ٨٠َوِاْن َاكَن ُذْو ُعْرسَ

تک مہلت دينی چاہيے اور صدقہ کرو تو تمہارے لئے  اور اگر کوئی تنگی واال ہو تو اسے آسانی
  م ہو۔) اگر تمہيں عل١بہت ہی بہتر ہے (

زمانہ جاہليت ميں قرض کی ادائيگی نہ ہونے کی صورت ميں سود در سود اصل رقم  ١۔٢٨٠
ميں اضافہ ہی ہوتا چال جاتا تھا جس سے تھوڑی سی رقم ايک پہاڑ بن جاتی تھی اور اس کی 

ہو جاتی تھی اس کے برعکس هللا تعاٰلی نے حکم ديا کہ کوئی تنگ دست ہو تو  ادائيگی ناممکن
(سود لينا تو درکنار اصل مال لينے ميں بھی) آسانی تک اسے مہلت دے دو اور اگر قرض بالکل 
ہی معاف کر دو تو زياده بہتر ہے حديث ميں اس کی بڑی فضيلت بيان کی گئی ہے کتنا فرق ہے 

ايک سراسر ظلم، سنگدلی اور خود غرضی پر مبنی نظام اور دوسرا  ان دونوں نظاموں ميں
ہمدردی، تعاون اور ايک دوسرے کو سہارا دينے واال نظام۔ مسلمان خود ہی اس بابرکت اور پر 
رحمت نظام اٰلہی کو نہ اپنائيں تو اس ميں اسالم کا کيا قصور اور هللا پر کيا الزام؟ کاش مسلمان 

  اديت کو سمجھ سکيں اور اس پر اپنے نظام زندگی کو استوار کر سکيں۔اپنے دين کی اہميت واف
 

ا َكَسبَْت َوُھْم َال يُْظلَُمْوَن    ِ ۼ ُمثَّ تَُوّىفٰ ُلكُّ نَْفٍس مَّ َُّقْوا يَْوًما تُْرَجُعْوَن ِفْيِه ِاَىل اهلّلٰ   ۧ ٢٨١َوات
اور ہر شخص کو اس  اور اس دن سے ڈرو جس ميں تم سب هللا تعاٰلی کی طرف لوٹائے جاؤ گے

  ے گا۔) اور ان پر ظلم نہيں کيا جائ١کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ديا جائے گا (
بعض آثار ميں ہے کہ يہ قرآن کريم کی آخری آيت ہے جو نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم  ١۔١٨١

  پر نازل ہوئی، اس کے چند دن بعد ہی آپ دنيا سے رحلت فرما گئے۔(ابن کثير)
 
 َ هيُّ َ َّيْنَُمكْ َاكتِ اٰيٓ َسمًّى فَاْكُتُبْوُه  ۭ َولَْيْكُتْب ب يَْن ٰاَمنُْوٓا ِاَذا تََدايَنُْمتْ ِبَدْيٍن ِاٰىلٓ َاَجٍل مُّ ِ ُ فَلَْيْكُتْب ۚ َولُْيْمِلِل ا اذلَّ ََّمُه اهلّلٰ َب َاكِتٌب َاْن يَّْكُتَب امَكَ عَل ٌب اِبلَْعْدِل ۠ َوَال اَيْ

ْي عَلَْيِه الَْحقُّ  ِ ْي عَلَْيِه الَْحقُّ َسِفْهيًا َاْو َضعِ  اذلَّ ِ ا  ۭ فَِاْن َاكَن اذلَّ ً َّٗه َوَال يَْبَخْس ِمنُْه َشـْيـــــٔ َ َرب ُِّملَّ ُھَو فَلُْيْمِلْل َوِليُّٗه اِبلَْعْدِل ۭ َولَْيتَِّق اهلّلٰ َتِطْيُع َاْن ي ْيًفا َاْو َال يَسـْ
هََداِۗء َاْن تَِضلَّ ِاْحٰدىھَُواْستَْشهُِدْوا َشهِْيَديِْن ِمْن ّرَِجالِ  ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشُّ اْمَرَاٰتِن ِممَّ َّْم يَُكْواَن َرُجلَْنيِ فََرُجٌل وَّ َُما اْالُْخٰرى ۭ َوَال اَيَْب ُمكْ ۚ فَِاْن ل َر ِاْحٰد َما فَُتَذكِّ

ُمْوٓا َاْن تَْكُتُبْوهُ  هََداُۗء ِاَذا َما ُدُعْوا  ۭ َوَال تَْســـــَٔ هَاَدِة َوَاْدٰىنٓ َاالَّ تَْراتَ  الشُّ ِ َوَاْقَوُم ِللشَّ ا ِاٰىلٓ َاَجهِلٖ  ۭ ٰذِلُمكْ َاْقَسطُ ِعْنَد اهلّلٰ ا َاْو َكِبْريً اَرًة َصِغْريً ٓ َاْن تَُكـْوَن ِجتَ بُْوٓا ِاالَّ
ًة تُِدْيُرْوَهنَا بَيْنَُمكْ فَلَيَْس عَلَْيُمكْ ُجنَاٌح َاالَّ تَْكُتُبْوَھا  ۭ َّٗه فُُسْوٌق ِبُمكْ ۭ َحاِرضَ َال َشهِْيٌد ڛ َوِاْن تَْفَعلُْوا فَِان َ ۭ َوَاْشهُِدْوٓا ِاَذا تََبايَْعُمتْ  َ۠وَال يَُضاۗرَّ َاكِتٌب وَّ َُّقوا اهلّلٰ  َوات

ٍء عَِلْميٌ     ُ ِبُلكِّ َيشْ ُ  ۭ َواهلّلٰ ُمُمكُ اهلّلٰ ِّ   ٢٨٢َويَُعل
سے ميعاد مقره پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے اے ايمان والو جب تم آپس ميں ايک دوسرے 

) اور لکھنے والے کو چاہيے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، کاتب کو ١لکھ ليا کرو (
چاہيے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جيسے هللا تعاٰلی نے اسے سکھايا ہے پس اسے بھی لکھ 

ے هللا تعاٰلی سے ڈرے جو اس کا رب ے اور اپن) وه لکھوائ٢دينا چاہيے جس کے ذمہ حق ہو (
ہے اور حق ميں سے کچھ گھٹائے نہيں، جس شخص کے ذمہ حق ہے وه اگر نادان ہو يا کمزور 

ہو يا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے اور اپنے ميں سے 
ں جنہيں تم گواہوں ميں پسند دو مرد گواه رکھ لو۔ اگر دو مرد نہ ہوں تو ايک مرد اور دو عورتي

) اور گواہوں کو چاہيے کہ وه ٥) تاکہ ايک کی بھول چوک کو دوسری ياد دال دے (٤کر لو (
جب بالئے جائيں تو انکار نہ کريں اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواه چھوٹا ہو يا بڑا 

الی ہے اور گواہی کو ت انصاف وہو لکھنے ميں کاہلی نہ کرو، هللا تعاٰلی کے نزديک يہ بات بہ
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) ہاں يہ اور بات ہے ٦بھی درست رکھنے والی ہے شک وشبہ سے بھی زياده بچانے والی ہے (
کہ معاملہ نقد تجارت کی شکل ميں ہو جو آپس ميں تم لين دين کر رہے ہو تم پر اس کے نہ 

اور (ياد ) ٧کرو ( لکھنے ميں کوئی گناه نہيں۔ خريد و فروخت کے وقت بھی گواه مقرر کر ليا
) اور تم يہ کرو تو يہ تمہاری ٨رکھو کہ) نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچايا جائے نہ گواه کو (

کھلی نافرمانی ہے، هللا سے ڈرو هللا تمہيں تعليم دے رہا ہے اور هللا تعاٰلی ہرچيز کو خوب جاننے 
   ہے۔واال
اکيد بيان کی گئی تو جب سودی نظام کی سختی سے ممانعت اور صدقات و خيرات کی ت ١۔٢٨٢

پھر ايسے معاشرے ميں (قرضوں) کی بہت ضرورت پڑتی ہے کيونکہ سود تو ويسے ہی حرام 
ہے اور ہر شخص صدقہ و خيرات کی استطاعت نہيں رکھتا اسی طرح ہر شخص صدقہ لينا پسند 

بھی نہيں کرتا پھر اپنی ضروريات و حاجات پوری کرنے کے لئے قرض ہی باقی ره جاتا ہے۔ 
سی لئے احاديث ميں قرض دينے کا بڑا ثواب بيان کيا گيا ہے تاہم قرض جس طرح ايک ناگزير ا

ضرورت ہے اور جھگڑوں کا باعث بھی ہے اس لئے اس آيت ميں جسے آيتہ الدين کہا جاتا ہے 
اور جو قرآن کی سب سے لمبی آيت ہے هللا تعاٰلی نے قرض کے سلسلے ميں ضروری ہدايات 

اگزير ضرورت لڑائی جھگڑے کا باعث نہ بنيں اس کے لئے ايک حکم يہ ديا دی ہيں تاکہ يہ ن
گيا ہے کہ مدت کا تعين کر لو دوسرا يہ کہ اسے لکھ لو تيسرا يہ کہ اس پر دو مسلمان مرد کو يا 

  ايک مرد اور دو عورتوں کو گواه بنا لو۔
کھوائے اس ميں کمی اس سے مراد ہے يعنی وه هللا سے ڈرتا ہوا رقم کی صحيح تعداد ل ٢۔٢٨٢

نہ کرے آگے کہا جا رہا ہے کہ يہ مقروض اگر کم عقل يا کمزور بچہ يا مجنون ہے تو اس کے 
ولی کو چاہيے کہ انصاف کے ساتھ لکھوالے تاکہ صاحب حق (قرض دينے والے) کو نقصان نہ 

  ہو۔
يت سے يعنی جن کی ديانتداری اور عدالت پر مطمئن ہو۔ عالوه ازيں قرآن کی اس آ ٣۔٢٨٢

معلوم ہوا کہ دو عورتوں کی گواہی ايک مرد کے برابر ہے نيز مرد کے بغير صرف اکيلی 
عورت کی گواہی بھی جائز نہيں سوائے ان معامالت کے جن پر عورت کے عالوه کوئی اور 
مطلع نہيں ہو سکتا اس امر ميں اختالف ہے کہ مدعی کی ايک قسم کے ساتھ دو عورتوں کی 

رنا جائز ہے يا نہيں؟ جس طرح ايک مرد گواه کے ساتھ فيصلہ کرنا جائز ہے گواہی پر فيصلہ ک
جب کہ دوسرے گواه کی جگہ مدعی قسم کھا لے۔ فقہائے احناف کے نزديک ايسا کرنا جائز نہيں 

جب کہ محدثين اس کے قائل ہيں کيونکہ حديث سے ايک گواه اور قسم کے ساتھ فيصلہ کرنا 
يک مرد گواه کے برابر ہيں تو دو عورتوں اور قسم کے ساتھ ثابت ہے اور دو عورتيں جب ا

  فيصلہ کرنا بھی جائز ہوگا (فتح القدير)
يہ ايک مرد کے مقابلے ميں دو عورتوں کو مقرر کرنے کی علت و حکمت ہے۔ يعنی  ٤۔٢٨٢ 

عورت عقل اور ياداشت ميں مرد سے کمزور ہے (جيسا کہ صحيح مسلم کی حديث ميں بھی 
ص العقل کہا گيا ہے) اس ميں عورت کی شرم ساری اور فروتری کا اظہار نہيں عورت کو ناق

ہے۔ جيسا کہ بعض لوگ باور کراتے ہيں بلکہ ايک فطرتی کمزوری کا بيان ہے جو هللا تعاٰلی 
کی حکمت ومشيت پر مبنی ہے۔ مکابرةً کوئی اس کو تسليم نہ کرے تو اور بات ہے۔ ليکن حقائق 

  ے يہ ناقابل ترديد ہے۔و واقعات کے اعتبار س
يہ لکھنے کے فوائد ہيں کہ اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہونگے، گواہی بھی  ٥۔٢٨٢ 

درست رہے گی (کہ گواه اگر فوت ہو جائے) يا غائب ہو جائے تو اس صورت ميں تحرير کام 
آئے گی، اور شک وشبہ سے بھی فريقين محفوظ رہيں گے۔ شک پڑنے کی صورت ميں تحرير 

  کر شک دور کيا جا سکتا ہے۔ديکھ 
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يہ وه خريدو فروخت ہے جس ميں ادھار ہو يا سودا طے ہو جانے کے بعد بھی انحراف  ٦۔٢٨٢
کا خطره ہو ورنہ اس سے پہلے نقد سودے کو لکھنے سے مستشٰنی کر ديا گيا ہے بعض نے بيع 

  سے مکان دکان، باغ ياحيوانات کی بيع مراد لی ہے۔
انا يہ ہے کہ دور دراز کے عالقے ميں ان کو باليا جائے کہ جس سے ان کو نقصان پہنچ ٧۔٢٨٢

ان کی مصروفيات ميں حرج يا کاروبار ميں نقصان ہو يا ان کو جھوٹی بات لکھنے يا اس کی 
  گواہی دينے پر مجبور کيا جائے۔

يعنی جن باتوں کی تاکيد کی گئی ہے ان پر عمل کرو اور جن چيزوں سے روکا گيا ہے ان  ٨۔٢٨
  ے اجتناب کرو۔س
 

ْقُبْوَضٌة  ۭ فَِاْن َاِمَن بَْعُضُمكْ بَْعًضا فَلُْيَؤدِّ  ُدْوا َاكِتًبا فَرِٰھٌن مَّ لَْم َجتِ َّْكُتْمهَا َوِاْن ُكْنُمتْ عَٰيل َسَفٍر وَّ هَاَدَة  ۭ َوَمْن ي َّٗه  ۭ َوَال تَْكُتُموا الشَّ َ َرب ي اْؤتُِمَن َاَمانََتٗه َولَْيتَِّق اهلّلٰ ِ  اذلَّ
ُ ِبَما تَْعَملُْوَن عَِلْميٌ     َّٗهٓ ٰاِمثٌ قَلُْبٗه  ۭ َواهلّلٰ   ۧ ٢٨٣فَِان

) ہاں آپس ميں ١اور اگر تم سفر ميں ہو اور لکھنے واال نہ پاؤ تو رہن قبضہ ميں رکھ ليا کرو (
ايک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وه اسے ادا کر دے اور هللا تعاٰلی سے 

) اور گواہی کو نہ چھپاؤ اور جو اسے چھپالے وه گناه گار دل ٢و اس کا رب ہے۔ (رتا رہے جڈ
  ا ہے،) اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے هللا تعاٰلی خوب جانت٣واال ہے (

اگر سفر ميں قرض کا معاملہ کرنے کی ضرورت پيش آئے وہاں لکھنے واال يا کاغذ  ١۔٢٨٣
جارہی ہے کہ قرض لينے واال کوئی چيز قرض پنسل نہ ملے تو اس کی متبادل صورت بتالئی 

دينے والے کے پاس گروی رکھ دے اس سے گروی کی مشروعيت اور اس کا جواز ثابت ہوتا 
ہے نبی صلی هللا عليہ وسلم نے بھی اپنی زره ايک يہودی کے پاس گروی رکھی تھی اگر گروی 

حقدار مالک ہوگا اور رکھی ہوئی چيز ايسی ہے جس سے نفع موصول ہوتا ہے تو اس نفع کا 
گروی رکھی ہوئی چيز پر کچھ خرچ ہوتا ہے تو اس سے وه اپنا خرچ وصول کر سکتا ہے باقی 

  نفع مالک کو ادا کرنا ضروری ہے۔
يعنی اگر ايک دوسرے پر اعتماد ہو تو بغير گروی رکھے بھی ادھار کا معاملہ کر  ٢۔٢٨٣

ہوئے اسے صحيح طريقے سے ادا  سکتے ہو امانت سے مراد يہاں قرض ہے هللا سے ڈرتے
  کرے۔

گواہی کا چھپانا کبيره گناه ہے اس لئے اس پر سخت (وعيد) سزا يہاں قرآن اور احاديث  ٣۔٢٨٣ 
ميں بيان کی گئی ہے اسی لئے گواہی دينے کی فضيلت بھی بڑی ہے صحيح مسلم کی حديث ہے 

گواہی طلب کرنے سے قبل ہی نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا وه سب سے بہتر گواه ہے جو 
از خود گواہی کے لئے پيش ہو جائے۔ اال اخبرکم بخير الشھداء؟ الذی ياتی بشھادتہ قبل ان يسئالھا 

(صحيح مسلم کتاب االقضيۃ، باب بيان خير الشھود) ايک دوسری روايت ميں بدترين گواه کی 
عشھون قبل ان  نشان دہی بھی فرما دی گئی ہے۔ "اال اخبرکم بشر الشھداء؟ الذين

يستشھدوا"(صحيح بخاری، کتاب الرقاق۔ مسلم، کتاب فضائل الصحابۃ)"کيا ميں تمہيں وه گواه نہ 
بتالؤں جو بدترين گواه ہے؟ يہ وه لوگ ہيں جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی ديتے 
ل کا ہيں"مطلب ہے يعنی جھوٹی گواہی دے کر گناه کبيره کے مرتکب ہوتے ہں۔ نيز آيت ميں د

خاص ذکر کيا گيا ہے اس ليے کہ کتمان دل کا فعل ہے عالوه ازيں دل تمام اعضا کا سردار ہے 
اور يہ ايسا مضغہ گوشت ہے کہ اگر يہ صحيح رہے تو سارا جسم صحيح رہتا ہے اور اگر اس 

ميں فساد آجائے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ "اال وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت 
الجسد کلہ، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اال! وھی القلب" (صحيح بخاری، کتاب االيمان، باب  صلح

  فضل من استبرأالدينہ)۔
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ْبُمكْ ِبِه  ُفْوُه ُحيَاسـِ ٓ َانُْفِسُمكْ َاْو ُختْ ٰمٰوِت َوَما ِيف اْالَْرِض ۭ َوِاْن تُْبُدْوا َما ِيفْ ِ َما ِيف السَّ ُ  ۭ فَيَْغِفُر لِ هلِلّٰ ٍء اهلّلٰ ُ عَٰيل ُلكِّ َيشْ ََّشاُۗء  ۭ َواهلّلٰ ُب َمْن ي ََّشاُۗء َويَُعّذِ َمْن ي
  ٢٨٤قَِدْيٌر  

آسمانوں اور زمين کی ہرچيز هللا تعاٰلی ہی کی ملکيت ہے۔ تمہارے دلوں ميں جو کچھ ہے اسے 
خشے جسے ) پھر جسے چاہے ب١تم ظاہر کرو يا چھپاؤ هللا تعاٰلی اس کا حساب تم سے لے گا (

  اہے سزا دے اور هللا تعاٰلی ہرچيز پر قادر ہے۔چ
احايث ميں آتا ہے کہ جب يہ آيت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پريشان ہوئے انہوں  ١۔٢٨٤

نے دربار رسالت ميں حاضر ہو کر عرض کيا يارسول هللا نماز، روزه، زکوة وجہاد وغيره يہ 
ے ہيں کيونکہ يہ ہماری طاقت سے باال نہيں سارے اعمال جن کا ہميں حکم ديا گيا ہے ہم بجا الت

ہيں ليکن دل ميں پيدا ہونے والے خياالت اور وسوسوں پر تو ہمارا اختيار ہی نہيں وه تو انسانی 
طاقت سے باہر ہيں۔ ليکن هللا تعاٰلی نے ان پر بھی محاسبہ کا اعالن فرمايا ہے نبی کريم صلی هللا 

و طاعت کو ديکھتے ہوئے کہا هللا تعاٰلی نے اس آيت  عليہ وسلم نے صحابہ کرام کے جذبہ سمع
کو منسوخ فرما ديا اور نبی صلی هللا عليہ وسلم نے پھر فرمايا کہ هللا تعاٰلی نے ميری امت سے 
جی ميں آنے والی باتوں کو معاف کر ديا ہے۔ البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کيا جائے يا 

س سے معلوم ہوا کہ دل ميں گزرنے والے خياالت پر جن کا اظہار زبان سے کر ديا جائے ا
محاسبہ نہيں ہوگا۔ صرف ان پر محاسبہ ہوگا جو پختہ عزم و اراده ميں ڈھل جائيں يا عمل کا 

  قالب اختيار کرليں ۔
 

ِ َومَ  ِّٖه َوالُْمْؤِمنُْوَن ۭ ُلكٌّ ٰاَمَن اِبهلّلٰ ب ُسْوُل ِبَمآ ُاْنِزَل ِالَْيِه ِمْن رَّ ْعنَا َوَاَطْعنَا ڭ غُْفَراٰاَمَن الرَّ ُسهِلٖ ۣ َوقَالُْوا َمسِ ْن رُّ ُق بَْنيَ َاَحٍد ّمِ َِٕكِتٖه َوُكُتِبٖه َوُرُسهِلٖ ۣ َال نَُفّرِ
َّنَا ٰلۗى نََك َرب

  ٢٨٥َوِالَْيَك الَْمِصْريُ  
رسول ايمان اليا اس چيز پر جو اس کی طرف هللا تعاٰلی کی جانب سے اترے اور مومن بھی 

ئے يہ سب هللا تعاٰلی اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں ايمان ال
) انہوں نے کہہ ديا ١پر ايمان الئے، اس کے رسولوں ميں سے کسی ميں ہم تفريق نہيں کرتے (

کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تيری بخشش طلب کرتے ہيں اے ہمارے رب اور ہميں تيری 
  لوٹنا ہے۔ہی طرف 

اس آيت ميں پھر ان ايمانيات کا ذکر ہے جن پر اہل ايمان کو ايمان رکھنے کا حکم ديا گيا  ١۔٢٨٥
ُ نَْفًسا ااِلَّ ُوْسَعھَا)  ) ميں هللا تعاٰلی کی رحمت اور 286۔ البقرة:2ہے اور اس اگلی آيت (اَل يَُكلُِّف ّهللاٰ

و کسی ايسی بات کا مکلف شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکره ہے کہ اس نے انسانوں ک
نہيں کيا جو ان کی طاقت سے باال ہو۔ ان دونوں آيات کی حديث ميں بڑی فضيلت آئی ہے نبی 

صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا جو شخص سورة بقره کی آخری دو آيتيں رات کو پڑھ ليتا ہے تو 
هللا عليہ وسلم کو يہ اس کو کافی ہو جاتی ہيں (صحيح بخاری) دوسری حديث ميں ہے۔ نبی صلی 

معراج کی رات جو تين چيزيں مليں ان ميں سے ايک سورة بقره کی يہ دو آخری آيات بھی ہيں 
(صحيح مسلم) کئی روايات ميں يہ وارد ہے کہ اس سورة کی آخری آيات آپ صلی هللا عليہ وسلم 

وا کسی کو ايک خزانے سے عطا کی گئيں جو عرش اٰلہی کے نيچے ہے۔ اور يہ آيات آپ کے س
اور نبی کو نہيں دی گئيں حضرت معاذ رضی هللا تعاٰلی عنہ اس صورت کے خاتمے پر آمين کہا 

  کرتے تھے۔
 

 ٓ َّنَا َال تَُؤاِخْذاَن ُ نَْفًسا ِاالَّ ُوْسَعهَا  ۭ لَهَا َما َكَسبَْت َوعَلَْهيَا َما اْكتََسبَْت  َۭرب ُف اهلّلٰ َِّسيْنَآ َاْو َاْخَطاْ  َال يَُلكِّ يَْن ِاْن ن ِ لَْتٗه عََيل اذلَّ ا امَكَ َمحَ ِمْل عَلَْينَآ ِاْرصً َّنَا َوَال َحتْ اَن  ۚ َرب
نَ  لْنَا َما َال َطاقََة لَنَا ِبٖه ۚ َواْعُف َعنَّا   ۪ َواْغِفْر لَنَا   ۪ َواْرَمحْ ّمِ َّنَا َوَال ُحتَ اَن عََيل اِمْن قَْبِلنَا  ۚ َرب   ٢٨٦ۧلْقَْوِم الْٰكِفرِْيَن   ا   ۪ َانَْت َمْوٰلىنَا فَانْــُرصْ

هللا تعاٰلی کسی جان کو اس کی طاقت سے زياده تکليف نہيں ديتا، جو نيکی وه کرے وه اس کے 
لئے اور جو برائی وه کرے وه اس پر ہے، اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں يا خطا کی ہو 
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پہلے لوگوں پر ڈاال تھا اے تو ہميں نہ پکڑنا اے ہمارے رب ہم پر وه بوجھ نہ ڈال جو ہم سے 
ہمارے رب ہم پر وه بوجھ نہ ڈال جس کی ہميں طاقت نہ ہو اور ہم سے درگزر فرما اور ہميں 
  بخش دے اور ہم پر رحم کر تو ہی ہمارا مالک ہے، ہميں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔

 

 سورة آل عمران
 )٢٠٠۔ تعداد آيات  ٣(سورة آل عمران ۔ سورة نمبر 

ِحْميِ       ِبْس  ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ  ِم اهلّلٰ
  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو نہايت مہربان بڑا رحم واال ہے

يہ سورت مدنی ہے اس کی تمام آيتيں مختلف اوقات ميں ہجرت کے بعد اتری ہيں اور اس کا 
 ٩نازل ہوا ہے جو  آيات تک عيسائيوں کے وفد نجران کے بارے ميں ٨٣ابتدائی حصہ يعنی 

ہجری ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم کی خدمت ميں حاضر ہوا تھا عيسائيوں نے آ کر نبی صلی هللا 
عليہ وسلم سے اپنے عيسائی عقائد اور اسالم کے بارے ميں مذاکره و مباحثہ کيا جس کو رد 

 کرتے ہوئے انہيں دعوت مباہلہ بھی دی گئی جس کی تفصيل آگے آئے گی۔
 
 ۗ   Ǻۙمَّ   الۗـ

  )١الم (
 

ُ َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُھَو ۙ الْـَحيُّ الَْقيُّْوُم     Ąۭاهلّلٰ
  )١هللا تعاٰلی وه ہے جس کے سوا کوئی معبود نہيں، جو زنده اور سب کا نگہبان ہے (

َحیُّ اور قَيُوُم هللا تعاٰلی کی خاص صفات ہيں جن کا مطلب وه ازل سے ابد تک رہے گا اسے  ١۔٢
نا نہيں قيوم کا مطلب سارے کائنات کا قائم رکھنے واال، محافظ اور نگران، ساری موت اور ف

کائنات اس کی محتاج وه کسی کا محتاج نہيں۔ عيسائی حضرت عيسٰی کو هللا يا ابن هللا يا تين ميں 
سے ايک مانتے تھے گويا ان کو کہا جا رہا ہے جب حضرت عيسٰی عليہ السالم بھی هللا کی 

وه ماں کے پيٹ سے پيدا ہوئے اور ان کا زمانہ والدت بھی تخليق کائنات سے بہت مخلوق ہيں، 
عرصہ بعد کا ہے تو پھر وه هللا يا هللا کا بيٹا کس طرح ہو سکتے ہيں نيز ان پر موت بھی نہيں 

آنی چاہيے تھی ليکن ايک وقت آئے گا کہ وه موت سے بھی ہمکنار ہوں گے اور عيسائيوں کے 
چکے۔ احاديث ميں آتا ہے کہ تين آيتوں ميں هللا کا اسم اعظم ہے جس کے  بقول ہمکنار ہو

ذريعے سے دعا کی جائے تو رد نہيں ہوتی۔ ايک يہ آل عمران کی آيت۔ دوسری آيت الکرسی 
  اور تيسری سورة طٰہ(ابن کثير تفسير آيت الکرسی)

 
َِّما بَْنيَ  قًا ل َل عَلَْيَك اْلِكٰتَب اِبلَْحّقِ ُمَصّدِ ْيَل  نَزَّ ْجنِ   Ǽۙيََديِْه َوَاْنَزَل التَّْوٰرىَة َواْالِ

) جو اپنے سے پہلے کی تصديق ١جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمايا (
  کرنے والی ہے اسی اس سے پہلے تورات اور انجيل کو اتارا تھا

  جيد ہے۔يعنی اس کی منزل من هللا ہونے ميں کوئی شک نہيں کتاب سے مراد قرآن م ١۔ ٣
 

ِ لَھُْم عََذاٌب َشِديٌْد  ۭ يِٰت اهلّلٰ يَْن َكَفُرْوا اِبٰ ِ ِّلنَّاِس َوَاْنَزَل الُْفْرقَاَن ڛ ِانَّ اذلَّ ُ َعزِْيٌز ُذو انِْتَقاٍم   ِمْن قَْبُل ُھًدى ل   Ćَواهلّلٰ
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گ ) جو لو٢() اور قرآن بھی اسی نے اتارا ١اس سے پہلے لوگوں کو ہدايت کرنے والی بنا کر (
هللا تعاٰلی کی آيتوں سے کفر کرتے ہيں ان کے لئے سخت عذاب ہے اور هللا تعاٰلی غالب ہے، 

  واال۔بدلہ لينے 
اس سے پہلے انبياء پر جو کتابيں نازل ہويئں يہ کتاب اس کی تصديق کرتی ہے يعنی جو  ١۔ ٤

عتراف کرتی ہے باتيں ان ميں درج تھيں ان کی صداقت اور ان ميں بيان کرده پيشن گوئيوں کا ا
جس کے صاف معنی يہ ہيں يہ قرآن کريم بھی اسی ذات کا نازل کرده ہے جس نے پہلے بہت 

سی کتابيں نازل فرمائيں۔ اگر يہ کسی اور کی طرف سے يا انسانی کاوشوں کا نتيجہ ہوتا ان ميں 
  باہم مطابقت کی بجائے مخالفت ہوتی۔

يقينا لوگوں کے ليے ہدايت کا ذريعہ تھيں اسلئے يعنی اپنے وقت ميں تورات اور انجيل بھی  ٢۔ ٤
کہ ان کے اتارنے کا مقصد ہی يہی تھا۔ تاہم اس کے بعد دوباره کہہ کر وضاحت فرما دی کہ اب 

تورات و انجيل کا دور ختم ہو گيا اب قرآن نازل ہو چکا ہے وه فرقان ہے اور اب صرف وہی 
  د هللا کوئی مسلمان اور مومن نہيں۔حق و باطل کی پہچان ہے اس کو سچا مانے بغير عن

 
َماِۗء    ٌء ِيف اْالَْرِض َوَال ِيف السَّ ٰفى عَلَْيِه َيشْ َ َال َخيْ   Ĉِۭانَّ اهلّلٰ

  يقيناً هللا تعاٰلی پر زمين و آسمان کی کوئی چيز پوشيده نہيں۔
 

ُرُمكْ ِيف اْالَْرَحاِم َكْيَف يََشاُۗء ۭ  َالٓ ِاهٰلَ  ْي يَُصّوِ ِ   Čِاالَّ ُھَو الَْعزِْيُز الَْحِكْميُ   ُھَو اذلَّ
) اس کے سوا کوئی ١وه ماں کے پيٹ ميں تمہاری صورتيں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے (

   ہے۔معبود برحق نہيں وه غالب ہے حکمت واال
خوب صورت يا بد صورت، مذکر يا مونث نيک بخت يا بد بخت، ناقص الخلقت يا تام الخلقت  ١۔٦

ميں يہ سارے تصرفات صرف هللا تعاٰلی ہی کرنے واال ہے تو حضرت عيسٰی جب رحم مادر 
عليہ السالم هللا کس طرح ہو سکتے ہيں جو خود بھی اسی مرحلہ تخليق سے گزر کر دنيا ميں 

  آئے ہيں جس کا سلسلہ هللا نے رحم مادر ميں قائم فرمايا۔
 

ْيٓ َاْنَزَل عَلَْيَك اْلِكٰتَب ِمنُْه ٰايٰ  ِ ْم َزيٌْغ فَيَتَِّبُعْوَن َماُھَو اذلَّ ْيَن ِيفْ قُلُْوِهبِ ِ ا اذلَّ ِهبٌٰت ۭ فََامَّ ْحَمكٌٰت ُھنَّ ُامُّ اْلِكٰتِب َوُاَخُر ُمتَشـٰ تََشابََه ِمنُْه ابِْتَغاَۗء الِْفْتنَِة َوابِْتَغاَۗء  ٌت مُّ
ِخسُوْ  ُ  ڤ َوالّرٰ ٓ ِاالَّ اهلّلٰ ِويهَْلٗ ِويهِْلٖ څ َوَما يَْعَملُ اَتْ ٓ ُاولُوا اْالَلَْباِب   اَتْ كَُّر ِاالَّ ِّنَا  ۚ َوَما يَذَّ ْن ِعْنِد َرب   Ċَن ِيف الِْعْملِ يَُقْولُْوَن ٰاَمنَّا ِبٖه ۙ ُلكٌّ ّمِ

وہی هللا تعاٰلی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس ميں واضح مضبوط آيتيں ہيں جو اصل کتاب 
وں ميں کجی ہے وه تو اس کی متشابہ آيتوں جن کے دل ) پس١ہيں اور بعض متشابہ آيتيں ہيں۔ (

کے پيچھے لگ جاتے ہيں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لئے، حاالنکہ ان کی 
) اور پختہ اور مضبوط علم والے يہی ٢حقيقی مراد کو سوائے هللا تعاٰلی کے کوئی نہيں جانتا (

رب کی طرف سے ہيں اور نصيحت تو  يہ ہمارے کہتے ہيں کہ ہم تو ان پر ايمان ال چکے ہيں،
  صرف عقلمند حاصل کرتے ہيں،

محکمات سے مراد وه آيات ہيں جن ميں اوامر ونواہی، احکام و مسائل اور قصص وحکايات  ١۔٧
ہيں جن کا مفہوم واضح اور اٹل ہے اور ان کے سمجھنے ميں کسی کو اشکال پيش نہيں آتا اس 

 کی ہستی قضا و قدر کے مسائل، جنت و دوزخ، مالئکہ کے برعکس آيات متشابھات ہيں مثال هللا
وغيره يعنی ماوراء عقل حقائق جن کی حقيقت سمجھنے سے عقل انسانی قاصر ہو يا ان ميں 

ايسی تاويل کی گنجائش ہو يا کم از کم ايسا ابہام ہو جس سے عوام کو گمراہی ميں ڈالنا ممکن ہو۔ 
ميں کجی ہوتی ہے وه آيات متشابہ کے پيچھے اس لئے آگے کہاجا رہا ہے کہ جن کے دلوں 

پڑے رہتے ہيں اور ان کے ذريعے سے فتنے برپا کرتے ہيں جيسے عيسائی ہيں۔ قرآن نے 
حضرت عيسٰی عليہ السالم کو عبد هللا اور نبی کہا يہ واضح اور محکم بات ہے ليکن عيسائی 
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هللا جو کہا گيا اس سے اپنے  اسے چھوڑ کر قرآن کريم ميں حضرت عيسٰی کو روح هللا اور کلمۃ
گمراه کن عقائد پر غلط استدال کرتے ہيں يہی حال اہل بدعت کا ہے ْقرآن کے واضح عقائد کے 
برعکس اہل بدعت نے جو غلط عقائد گھڑ رکھے ہيں وه انہيں متشابہات کو بنياد بناتے ہيں۔ اور 

دے سے متشابھات بنا ديتے بسا اوقات محکمات کو بھی اپنے فلسفيانہ استدالل کے گورکھ دھن
ہيں اعاذنا هللا منہ۔ ان کے برعکس صحيح العقيده مسلمان محکمات پر عمل کرتا ہے اور 

متشابھات کے مفہوم کو بھی اگر اس ميں اشتباه ہو محکمت کی روشنی ميں سمجھنے کی کوشش 
فوظ رہتا کرتا ہے کيونکہ قرآن نے انہی اصل کتاب قرار ديا ہے۔ جس سے وه فتنے سے بھی مح

  ہے اور عقائد گمراہی سے بھی جعلنا هللا منہم 
ُ پر  ٢۔٧ تاويل کے ايک معنی تو ہيں کسی چيز کی اصل حقيقت اس معنی کے اعتبار سے ااْل ّهللاٰ

وقف ضروری ہے۔ کيونکہ ہرچيز کی اصل حقيقت واضح طور پر صرف هللا تعاٰلی ہی جانتا ہے 
فسير و تعبير اور بيان، اس اعتبار سے ااْل ّهللا پر تاويل کے دوسرے معنی ہيں کسی چيز کی ت

ِسُخْوَن فِي اْلِعْلِم)  ) پر بھی وقف کيا جا سکتا ہے کيونکہ 7۔ آل عمران:3وقف کے بجائے (َوالّرٰ
مضبوط علم والے بھی صحيح تفسير کا علم رکھتے ہيں تاويل کے يہ دونوں معنی قرآن کريم 

  بن کثير)کے استعمال سے ثابت ہيں (ملخص از ا
 

ََّك َانَْت الَْوھَّاُب    ًة  ۚ ِان نَْك َرْمحَ ُ َّنَا َال تُزِْغ قُلُْوبَنَا بَْعَد ِاْذ َھَديْتَنَا َوَھْب لَنَا ِمْن دلَّ   Ďَرب
اے ہمارے رب! ہميں ہدايت دينے کے بعد ہمارے دل ٹيڑھے نہ کر دے اور ہميں اپنے پاس سے 

  ينے واال ہے۔رحمت عطا فرما، يقيناً تو ہی بڑی عطا د
 

ِلُف الِْمْيَعاَد     َ َال ُخيْ ََّك َجاِمُع النَّاِس ِلَيْوٍم الَّ َريَْب ِفْيِه ۭ ِانَّ اهلّلٰ َّنَآ ِان   Ḍَۧرب
اے ہمارے رب! تو يقيناً لوگوں کو ايک دن جمع کرنے واال ہے جس کے آنے ميں کوئی شک 

  نہيں، يقيناً هللا تعاٰلی وعده خالفی نہيں کرتا۔
 
َك ھُ  ِانَّ 

ِٕ
ا  َوُاوٰلۗى ً ِ َشـْيــــــٔ َن اهلّلٰ يَْن َكَفُرْوا لَْن تُْغِىنَ َعْنھُْم َاْمَوالُھُْم َوَالٓ َاْوَالُدُھْم ّمِ ِ   10ْۙم َوقُْوُد النَّاِر اذلَّ

کافروں کے مال اور ان کی اوالد هللا تعاٰلی (کے عذاب) سے چھڑانے ميں کچھ کام نہ آئيں گی، 
  دھن ہی ہيں۔يہ تو جہنم کا اين

 
 ُ ْم َواهلّلٰ ُ ِبُذنُْوِهبِ يِٰتنَا  ۚ فََاَخَذُھُم اهلّلٰ بُْوا اِبٰ ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم َۭكذَّ ِ   11 َشِديُْد الِْعَقاِب      َكَدْاِب ٰاِل ِفْرَعْوَن ۙ َواذلَّ

جيسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے انہوں نے ہماری آيتوں کو جھٹاليا 
  پھر هللا تعاٰلی نے بھی انہيں ان کے گناہوں پر پکڑ ليا اور هللا تعاٰلی سخت عذاب دينے واال ہے۔

 
َ ۭ َوِبئَْس الِْمهَاُد      منَّ ْوَن ِاٰىل هَجَ َرشُ يَْن َكَفُرْوا َسـُتْغلَُبْوَن َوُحتْ ِ ِّـذلَّ   12قُْل ل

ے ر جہنم کی طرف جمع کئ) او١کافروں سے کہہ ديجئے! کہ تم عنقريب مغلوب کئے جاؤ گے (
  جاؤ گے اور وه برا ٹھکانا ہے۔

يہاں کافروں سے مراد يہودی ہيں۔ اور يہ پيش گوئی جلدی پوری ہو گئی۔ چنانچہ بنو  ١۔١٢
قينقاع اور بنو نفير جال وطن کئے گئے بنو قريظہ قتل کئے گئے پھر خيبر فتح ہو گيا اور تمام 

  القدير)يہوديوں پر جزيہ عائد کر ديا گيا (فتح 
 

ََّرْونَھُ  ِ َوُاْخٰرى َاكِفَرٌة ي ُوِيل قَْد َاكَن لَُمكْ ٰايٌَة ِيفْ ِفئََتْنيِ الْتََقتَا  ۭ ِفئٌَة تَُقاِتُل ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ ًة ِالّ ََّشاُۗء  ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ لَِعْربَ ُِّد ِبنَْرصِٖه َمْن ي ُ يَُؤي ْم َرْاَي الَْعْنيِ ۭ َواهلّلٰ ثْلَْهيِ  ْم ّمِ
  13اْالَبَْصاِر  
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يقيناً تمہارے لئے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں ميں جو گتھ گئی تھيں، ايک جماعت تو 
هللا کی راه ميں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروه کافروں کا تھا وه انہيں اپنی آنکھوں سے اپنے سے 

تا ہے يقيناً اس ميں سے قوی کر) اور هللا تعاٰلی جسے چاہے اپنی مدد ١دوگنا ديکھتے تھے (
  آنکھوں والوں کے لئے بڑی عبرت ہے۔

يعنی ہر فريق دوسرے فريق کو اپنے سے دوگنا ديکھتا ہے کافروں کی تعداد ايک ہزار  ١۔١٣
کے قريب تھی انہيں مسلمان دو ہزار کے قريب دکھائی ديتے تھے مقصد اس سے ان کے دلوں 

) تھی ٣١٣ں کی تعداد تين سو سے کچھ اوپر (يا ميں مسلمانوں کی دھاک بٹھانا تھا اور مسلمانو
کے درميان نظر آتے تھے۔ دراں حاالنکہ ان کی اصل تعداد ہزار کے  ٧٠٠اور  ٦٠٠انہيں کافر 

گنا) تھی مقصد اس سے مسلمانوں کا عزم و حوصلہ ميں اضافہ کرنا تھا۔ اپنے سے  ٣قريب (
ه تين گنا کی بجائے دو گنا نظر آئے تين گنا ديکھ کر ممکن تھا مسلمان مرغوب ہو جاتے جب و

تو ان کا حوصلہ پست نہيں ہوا ليکن يہ دوگنا ديکھنے کی کيفيت ابتدا ميں تھی پھر جب دونوں 
گروه آمنے سامنے صف آرا ہوگئے تو هللا تعاٰلی نے اس کے برعکس دونوں کو ايک دوسرے 

يز نہ کرے بلکہ ہر ايک کی نظروں ميں کم کر کے دکھايا تاکہ کوئی بھی فريق لڑائی سے گر
لُُكْم پيش قدمی کی کوشش کرے (ابن کثير) يہ تفصيل (َواِْذ يُِرْيُكُمْوھُْم اِِذ اْلتَقَْيتُْم فِْيٓ اَْعيُنُِكْم قَلِْياًل وَّ يُقَلِّ 

ُ اَْمًرا َكاَن َمْفُعْواًل   ِ تُْرَجُع ااْلُُمْورُ ۭ◌ فِْيٓ اَْعيُنِِھْم لِيَْقِضَي ّهللاٰ ) ميں بيان 44۔االنفال:8) ۧ◌ 44  َواِلَى ّهللاٰ
کی گئی ہے۔ يہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو ہجرت کے بعد دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں 

کے درميان پيش آيا يہ کئی لحاظ سے نہايت اہم جنگ تھی ايک تو اس لئے کہ يہ پہلی جنگ تھی 
لے کے لئے نکلے تھے دوسرے يہ جنگی منصوبہ بندی کے بغير ہوئی مسلمان ابو سفيان کے قاف

جو شام سے سامان تجارت لے کر مکہ جارہا تھا مگر اطالع مل جانے کی وجہ سے وه اپنا قافلہ 
بچا کر لے گيا ليکن کفار مکہ اپنی طاقت و کثرت کے گھمنڈ ميں مسلمانوں پر چڑھ دوڑے اور 

ی کی خصوصی مدد مقام بدر پر يہ پہال معرکہ برپا ہوا تيسرے اس ميں مسلمانوں کو هللا تعالٰ 
حاصل ہوئی چوتھے اس ميں کافروں کو عبرت ناک شکست ہوئی جس سے آئنده کے لئے 

  کافروں کے حوصلے پست ہوگئے۔
 

َھِب َوالِْفضَّ  َِّساِۗء َوالَْبنِْنيَ َوالَْقنَاِطْريِ الُْمَقنَْطَرِة ِمَن اذلَّ هَٰوِت ِمَن الن َِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشَّ نَْيا  ۚ ِة َوالَْخْيِل الْ ُزي َمِة َواْالَنَْعاِم َوالَْحْرِث ۭ ٰذكِلَ َمتَاُع الَْحٰيوِة ادلُّ ُمَسوَّ
ُ ِعْنَدٗه ُحْسُن الَْمٰاِب       14َواهلّلٰ

مرغوب چيزوں کی محبت لوگوں کے لئے مزيّن کر دی گئی ہے، جيسے عورتيں اور بيٹے اور 
) يہ ١ر چوپائے اور کھيتی (سونے چاندی کے جمع کئے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے او

  س ہے۔دنيا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانا تو هللا تعاٰلی ہی کے پا
َشھََوات سے مراد يہاں مشتبھات ہيں يعنی وه چيزيں جو طبعی طور پر انسان کو مرغوب  ١۔١٤

بشرطيکہ اعتدال کے  اور پسنديده ہيں اس لئے ان ميں رغبت اور ان کی محبت ناپسنديده نہيں ہے
اندر اور شريعت کے دائرے ميں رہے۔ ان کی تزيين بھی هللا کی طرف سے آزمائش ہے سب 

سے پہلے عورت کا ذکر کيا ہے کيونکہ يہ ہر بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے 
اور سب سے زياده مرغوب بھی۔ خود نبی صلی هللا عليہ وسلم کا فرمان ہے عورت اور خوشبو 

ھے محبوب ہے اسی طرح نبی صلی هللا عليہ وسلم نے نيک عورت کو دنيا کی سب سے بہتر مج
متاع قرار ديا ہے اس لئے اس کی محبت شريعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے تو يہ بہترين 
رفيق زندگی بھی ہے اور زاد آخرت بھی ورنہ يہی عورت مرد کے لئے سب سے بڑا فتنہ ہے 

يہ وسلم ہے ميرے بعد جو فتنے رونما ہونگے ان ميں مردوں کے لئے فرمان رسول صلی هللا عل
سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے۔ اسی طرح بيٹوں کی محبت ہے اگر اس مقصد کے لئے 

مسلمانوں کی قوت ميں اضافہ اور بقا و تکثير نسل ہے تو محمود ہے ورنہ مزموم۔ نبی صلی هللا 
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ی اور زياده بچے جننے والی عورت سے شادی کرو عليہ وسلم کا فرمان (بہت محبت کرنے وال
اس لئے کہ ميں قيامت والے دن دوسری امتوں کے مقابلے ميں اپنی امت کی کثرت پر فخر 

کروں گا) اس آيت سے رھبانيت کی ترديد اور تحريک خاندانی منصوبہ بندی کی ترديد بھی ثابت 
صدقہ و خيرات اور امور پر ہوتی ہے مال ودولت سے بھی مقصود قيام معيشت صلہ رحمی 

خرچ کرنا اور سوال سے بچنا ہے تاکہ هللا کی رضا حاصل ہو تو اس کی محبت بھی عين 
مطلوب ہے ورنہ مذموم۔ گھوڑوں سے مقصد جہاد کی تياری ديگر جانوروں سے کھيتی باڑی 

ديده ہيں اور بار برداری کا کام لينا اور زمين سے اس کی پيداوار حاصل کرنا ہو تو يہ سب پسن
اور اگر مقصود محض دنيا کمانا اور پھر اس پر فخر اور غرور کا اظہار کرنا اور ياد اٰلہی سے 

غافل ہو کر عيش و عشرت سے زندگی گزارنا ہے تو سب مفيد چيزيں اس کے لئے وبال جان 
ثابت ہونگی۔ خزانے يعنی سونے چاندی اور مال و دولت کی فروانی اور کثرت اور وه گھوڑے 

چراگاه ميں چرنے کے لئے چھوڑے گئے ہوں يا جہاد کے لئے تيار کئے گئے ہوں يا نشان  جو
  زده، جن پر امتياز کے لئے نشان يا نمبر لگا ديا جائے (فتح القدير و ابن کثير)

 
رِيْ  ْم َجنٌّٰت َجتْ ِ ََّقْوا ِعْنَد َرّهبِ يَْن ات ِ ْن ٰذِلُمكْ ۭ ِلذلَّ ْريٍ ِمّ ئُُمكْ ِخبَ ِّ ُ بَِصْريٌ اِبلْ  قُْل َاُؤنَب ِ  ۭ َواهلّلٰ َن اهلّلٰ ِرْضَواٌن ّمِ َطهََّرٌة وَّ ْيَن ِفْهيَا َوَاْزَواٌج مُّ ُر ٰخدِلِ ْهنٰ ِهتَا اْالَ ِعَباِد    ِمْن َحتْ

15 ۚ  
آپ کہہ ديجئے! کيا ميں تمہيں اس سے بہت ہی بہتر چيز نہ بتاؤں؟ تقوٰی والوں کے لئے ان کے 

) ١ن کے نيچے نہريں بہہ رہی ہيں جن ميں وه ہميشہ رہيں گے (رب تعاٰلی کے پاس جنتيں ہيں ج
  ہيں۔ ) اور هللا تعاٰلی کی رضامندی ہے، سب بندے هللا تعاٰلی کی نگاه ميں٢اور پاکيزه بيوياں (

اس آيت ميں اہل ايمان کو بتاليا جا رہا ہے کہ دنيا کی مذکوره چيزوں ميں ہی مت کھو جانا  ١۔١٥
دگی اور نعمتيں ہيں جو رب کے پاس ہيں جن کے مستحق اہل تقوٰی ہی بلکہ ان سے بہتر وه زن

ہونگے اس لئے تم تقوٰی اختيار کرو اگر يہ تمہارے اندر پيدا ہو گيا تو يقينا تم دين دنيا کی 
  بھالئياں اپنے دامن ميں سميٹ لو گے۔

ہوں گی اور پاکيزه يعنی وه دنياوی ميل کچيل حيض و نفاس اور ديگر آلودگيوں سے پاک  ٢۔١٥
  پاک دامن ہونگی۔ اس سے اگلی دو آيات ميں اہل تقوٰی کی صفات کا تذکره ہے۔

 
َّنَآ  ٰاَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا ُذنُْوبَنَا َوِقنَا عََذاَب النَّاِر   َّنَآ ِان يَْن يَُقْولُْوَن َرب ِ   ۚ 16َاذلَّ

معاف فرما اور ہميں آگ  جو کہتے ہيں کہ اے ہمارے رب ہم ايمان ال چکے اس لئے ہمارے گناه
  کے عذاب سے بچا۔

 
ِدِقْنيَ َوالْٰقِنـتِْنيَ َوالُْمْنِفِقْنيَ َوالُْمْسـَتْغِفرِيَْن اِبْالَْحسَاِر   ِربِْيَن َوالّصٰ   17َالّصٰ

جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرمانبرداری کرنے والے اور هللا کی راه ميں 
  ت کو بخشش مانگنے والے ہيں۔خرچ کرنے والے اور پچھلی را

 
ًما اِبلِْقْسِط ۭ َالٓ ِاهٰلَ 

ِٕ
َكُة َوُاولُوا الِْعْملِ قَاۗى ِٕ

َّٗه َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُھَو ۙ َوالَْمٰلۗى ُ َان   ۭ 18ِاالَّ ُھَو الَْعزِْيُز الَْحِكْميُ   َشهَِد اهلّلٰ
) ١ کے سوا کوئی معبود نہيں (هللا تعالٰی، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی ديتے ہيں کہ هللا

اور وه عدل کو قائم رکھنے واال ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے الئق 
  نہيں۔
شہادت کے معنی بيان کرنے اور آگاه کرنے کے ہيں يعنی هللا تعاٰلی نے جو کچھ پيدا کيا  ١۔١٨

رف ہماری رہنمائی فرمائی۔ (فتح اور بيان کيا اس کے ذريعے سے اس نے اپنی وحدانيت کی ط
القدير) فرشتے اور اہل علم بھی اس کی توحيد کی گواہی ديتے ہيں۔ اس ميں اہل علم کی بڑی 
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فضيلت اور عظمت ہے کہ هللا تعاٰلی نے اپنے فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ان کا ذکر فرمايا ہے 
سے بہره ور ہيں۔ (فتح تاہم اس سے مراد صرف وه اہل علم ہيں جو کتاب اور سنت کے علم 

  القدير)
 

ْيَن ُاْوتُوا اْلِكٰتَب ِاالَّ ِمْنۢ بَْعِد َما َجاَۗءُھمُ  ِ ْسَالُم ۣ َوَما اْختَلََف اذلَّ ِ اْالِ ْيَن ِعْنَد اهلّلٰ َ َرسِيُْع الِْحَساِانَّ ادّلِ ِ فَِانَّ اهلّلٰ يِٰت اهلّلٰ َّْكُفْر اِبٰ ِب      الِْعْملُ بَْغًيا بَيْنَھُْم ۭ َوَمْن ي
19  

) اور اہل کتاب اپنے پاس علم آجانے کے بعد آپس ١بيشک هللا تعاٰلی کے نزديک دين اسالم ہے (
) اور هللا تعاٰلی کی آيتوں کے ساتھ جو ٢کی سرکشی اور حسد کی بناء پر ہی اختالف کيا ہے (

   ہے۔) هللا تعاٰلی جلد حساب لينے واال٣بھی کفر کرے (
س کی دعوت و تعليم ہر پيغمبر اپنے اپنے دور ميں ديتے رہے ہيں اسالم وہی دين ہے ج ١۔١٩

اور اس کی کامل ترين شکل وه ہے جسے نبی آخرزماں حضرت محمد صلی هللا عليہ وسلم نے 
دنيا کے سامنے پيش کيا جس ميں توحيد و رسالت اور آخرت پر اس طرح يقين و ايمان رکھنا 

نے بتاليا ہے محض يہ عقيده رکھ لينا کہ هللا ايک ہے جس طرح نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم 
ہے يا کچھ اچھے عمل کر لينا يہ اسالم نہيں نہ اس سے نجات آخرت ملے گی۔ ايمان و اسالم اور 

دين عند هللا قبول نہيں ہو گا۔ (الفرقان) برکتوں والی ہے وه ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان 
 ہو اور حديث ميں ہے نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا نازل کيا تاکہ وه جہانوں کا ڈرانے واال

قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ميں ميری جان ہے جو يہودی يا نصرانی مجھ پر ايمان الئے 
بغير فوت ہو گيا وه جہنمی ہے۔ (صحيح مسلم) اسی لئے آپ صلی هللا عليہ وسلم نے اپنے وقت 

رير فرمائے جن ميں انہيں اسالم قبول کرنے کی کے تمام سالطين اور بادشاہوں کو خطوط تح
  دعوت دی (بحوالہ ابن کثير)

 ان کے اس باہمی اختالف سے مراد وه اختالف ہے جو ايک ہی دين کے ماننے والوں  ٢ْ۔١٩ 
نے آپس ميں برپا کر رکھا تھا مثالً يہوديوں کے باہمی اختالفات اور فرقہ بندياں اسی طرح 

فات اور فرقہ بندياں پھر وه اختالفات بھی مراد ہے جو اہل کتاب کے  عيسائيوں کے باہمی اختال
درميان آپس ميں تھا جس کی بنا پر يہودی نصرانيوں کو اور نصرانی يہوديوں کو کہا کرتے 

تھے تم کسی چيز پر نہيں ہو نبوت محمدی صلی هللا عليہ وسلم اور نبوت عيسٰی عليہ السالم کے 
من ميں آتا ہے۔ عالوه ازيں يہ سارے اختالفات دالئل کی بنياد پر بارے ميں اختالف بھی اسی ض

نہيں تھے محض حسد اور بغض و عناد کی وجہ سے تھے يعنی وه لوگ حق کو جاننے اور 
پہچاننے کے باوجود محض اپنے خيالی دنياوی مفاد کے چکر ميں غلط بات پر جمے رہتے۔ 

ان ہی کے غلط مقاصد کے لئے غلط ڈگر پر افسوس آج مسلمان علماء کی ايک بڑی تعداد ٹھيک 
  چل رہی ہے۔

  يہاں آيتوں سے مراد وه آيات ہيں جو اسالم کے دين الہی ہونے پر داللت کرتی ہيں۔ ٣۔١٩
 

 َ ّنيٖ ّمِ يَْن ُاْوتُوا اْلِكٰتَب َواْالُ ِ ِّذلَّ ََّبَعِن ۭ َوقُْل ل ِ َوَمِن ات ـَي هلِلّٰ ْوَك فَُقْل َاْسلَْمُت َوهْجِ ََّما عَلَْيَك الَْبٰلُغ  ۭ فَِاْن َحاۗجُّ َّْوا فَِان  َءَاْسلَْمُمتْ ۭ  فَِاْن َاْسلَُمْوا فََقِد اْھَتَدْوا  ۚ َوِاْن تََول
ُ بَِصْريٌ اِبلِْعَباِد      ۧ 20َواهلّلٰ

پھر بھی اگر يہ آپ سے جھگڑيں تو آپ کہہ ديں کہ ميں اور ميرے تابعداروں نے هللا تعاٰلی کے 
) کہہ ديجئے! ١م خم کر ديا ہے اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے (سامنے اپنا سر تسلي

کہ کيا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر يہ بھی تابعدار بن جائيں تو يقيناً ہدايت والے ہيں اور 
اگر يہ روگردانی کريں، تو آپ پر صرف پہنچا دينا ہے اور هللا بندوں کو خوب ديکھ بھال رہا 

  ہے۔
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لوگوں سے مراد مشرکين عرب ہيں جو اہل کتاب کے مقابلے ميں بلعموم ان پڑھ ان پڑھ  ١۔٢٠
  تھے۔

 
مُ  يَْن اَيْ ِ يَْقُتلُْوَن اذلَّ َ ِبَغْريِ َحّقٍ ۙ وَّ ِبّنيٖ َـّ ِ َويَْقُتلُْوَن الن يِٰت اهلّلٰ يَْن يَْكُفُرْوَن اِبٰ ِ ُھْم ِبَعذَ ِانَّ اذلَّ ْ   21اٍب َاِلْميٍ   ُرْوَن اِبلِْقْسطِ ِمَن النَّاِس ۙ فَبَّرشِ

جو لوگ هللا تعاٰلی کی آيتوں سے کفر کرتے ہيں اور ناحق نبيوں کو قتل کر ڈالتے ہيں اور جو 
) تو اے نبی! انہيں دردناک ١لوگ عدل و انصاف کی بات کہيں انہيں بھی قتل کر ڈالتے ہيں (

  عذاب کی خبر دے ديجئے۔
ی تھی کہ صرف نبيوں کو ہی انہوں يعنی ان کی سرکشی و بغاوت اس حد تک پہنچ چک ١۔٢١

نے ناحق قتل نہيں کيا بلکہ ان تک کو بھی قتل کر ڈاال جو عدل و انصاف کی بات کرتے تھے۔ 
يعنی وه مومنين مخلصين اور داعيان حق جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فريضہ انجام 

ے ان کی عظمت و فضيلت بھی ديتے تھے۔ نبيوں کے ساتھ ان کا تذکره فرما کر هللا تعاٰلی ن
  واضح کر دی۔

 
ْن نِّٰرصِْيَن    ِخَرِة  ۡ َوَما لَھُْم ِمّ نَْيا َواْالٰ الُھُْم ِيف ادلُّ يَْن َحِبَطْت َاْمعَ ِ َِٕك اذلَّ

  22ُاوٰلۗى
  ان کے اعمال دنيا اور آخرت ميں غارت ہيں اور ان کا کوئی مددگار نہيں۔

 
يَْن ُاْوتُ  ِ نْھُْم َوُھمْ َالَْم تََر ِاَىل اذلَّ ِ ِلَيْحُمكَ بَيْنَھُْم ُمثَّ يَتََوّىلٰ فَرِيٌْق ِمّ َن اْلِكٰتِب يُْدَعْوَن ِاٰىل ِكٰتِب اهلّلٰ ْعرُِضْوَن  ْوا نَِصْيًبا ّمِ   23 مُّ

کيا آپ نے نہيں ديکھا جنہيں ايک حصہ کتاب کا ديا گيا ہے وه اپنے آپس کے فيصلوں کے لئے 
بالئے جاتے ہيں، پھر بھی ايک جماعت ان کی منہ پھير کر لوٹ هللا تعاٰلی کی کتاب کی طرف 

  جاتی ہے۔
ان اہل کتاب سے مراد مدينے کے يہودی ہيں جن کی اکثريت قبول اسالم سے محروم رہی  ١۔٢٣

اور وه اسالم مسلمانوں اور نبی صلی هللا عليہ وسلم کے خالف مکر و سازشوں ميں مصروف 
  وطن اور ايک قبيلہ قتل کر ديا گيا۔رہے تاآنکہ ان کے دو قبيلے جال 

 
ا ْم مَّ ُھْم ِيفْ ِديْـِهنِ ْعُدْوٰدٍت  ۠ َوغَرَّ ًما مَّ ٓ  َاايَّ نَا النَّاُر ِاالَّ َّھُْم قَالُْوا لَْن تََمـسـَّ ن ْوَن    ٰذكِلَ اِبَ   24َاكنُْوا يَْفَرتُ

، ان کی گھڑی اس کی وجہ ان کا يہ کہنا ہے کہ ہميں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جالئے گی
  گھڑائی باتوں نے انہيں ان کے دين کے بارے ميں دھوکے ميں ڈال رکھا ہے۔

يعنی کتاب هللا کے ماننے سے گريز و اعتراض کی وجہ کا يہ زعم باطل ہے کہ اول تو وه  ١۔٢٤
جہنم ميں جائيں گے ہی نہيں اور گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لئے جائيں گے اور انہی 

  ں نے انہی دھوکے اور فريب ميں ڈال رکھا ہے۔من گھڑت باتو
 

ا َكَسبَْت َوُھْم َال يُْظلَُمْوَن   يَْت ُلكُّ نَْفٍس مَّ ْعٰنھُْم ِلَيْوٍم الَّ َريَْب ِفْيِه    ۣ َوُوفِّ   25 فََكْيَف ِاَذا َمجَ
پس کيا حال ہوگا جبکہ ہم انہيں اس دن جمع کريں گے؟ جس کے آنے ميں کوئی شک نہيں اور 

  ) ۔١شخص کو اپنا اپنا کيا پورا پورا ديا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کيا جائے گا (ہر 
قيامت والے دن ان کے يہ دعوے اور غلط عقائد کچھ کام نہ آئيں گے اور هللا تعالٰی  ١۔٢٥

بےالگ انصاف کے ذريعے سے ہر نفس کو اس کے کيے کا پورا پورا بدلہ دے گا کسی پر ظلم 
  نہيں ہو گا۔

 
ْن تََشاُۗء   ۡ َوتُِعزُّ َمْن تََشاۗءُ  قُلِ  ّٰهُمَّ ٰمكِلَ الُْمكْلِ تُْؤِيت الُْمكْلَ َمْن تََشاُۗء َوتَْزنُِع الُْمكْلَ ِممَّ ٍء قَِدْيٌر    الل ََّك عَٰيل ُلكِّ َيشْ َوتُِذلُّ َمْن تََشاُۗء  ِۭبَيِدَك الَْخْريُ  ۭ ِان
26  
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الک! تو جسے چاہے بادشاہی دے جس سے آپ کہہ ديجئے اے هللا! اے تمام جہان کے م
) ١چاہے سلطنت چھين لے تو جسے چاہے ذلت دے، تيرے ہی ہاتھ ميں سب بھالئياں ہيں (

  بيشک تو ہرچيز پر قادر ہے۔
اس آيت ميں هللا تعاٰلی کی بےپناه قوت وطاقت کا اظہار ہے شاه کو گدا بنا دے، گدا کو شاه  ١۔٢٦

ہے يعنی تمام بھالئياں صرف تيرے ہی ہاتھ ميں ہيں تيرے سوا بنا دے، تمام اختيارات کا مالک 
کوئی بھالئی دينے واال نہيں شرکاء خالق بھی اگرچہ هللا تعاٰلی ہی ہے۔ ليکن ذکر صرف خير کا 

کيا گيا ہے شر کا نہيں اس لئے کہ خير هللا کا فضل محض ہے بخالف شر کے يہ انسان کے 
ہے يا اسلئے کہ شر بھی اس کے قضا وقدر کا حصہ ہے اپنے عمل کا بدلہ ہے جو اسے پہنچتا 

  جو خير کو متضمن ہے اس اعتبار سے اس کے تمام افعال خير ہيں (فتح القدير)
 

رُِج الَْميِّ  رُِج الْـَحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُختْ َّْيِل ۡ َوُختْ َاَر ِيف ال َاِر َوتُْوِلُج الهنَّ َّْيَل ِيف الهنَّ   27َحّيِ ۡ َوتَْرُزُق َمْن تََشاُۗء ِبَغْريِ ِحَساٍب   َت ِمَن الْـتُْوِلُج ال
) تو ہی بےجان ١تو ہی رات کو دن ميں داخل کرتا ہے اور دن کو رات ميں لے جاتا ہے (

) تو ہی ہے کہ جسے ٢سے جاندار پيدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بےجان پيدا کرتا ہے (
  چاہتا ہے بيشمار روزی ديتا ہے۔

و دن ميں اور دن کو رات ميں داخل کرنے کا مطلب موسمی تغيرات ہيں رات لمبی رات ک ١۔٢٧
ہوتی ہے تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور دوسرے موسم ميں اس کے برعکس دن لمبا اور رات 

چھوٹی ہو جاتی ہے يعنی کبھی رات کا حصہ دن ميں اور کبھی دن کا حصہ رات ميں داخل کر 
  وٹے بڑے ہو جاتے ہيں۔ ديتا ہے جس سے رات اور دن چھ

جيسے نطفہ (مرده) پہلے زنده انسان سے نکلتا ہے۔ پھر اس مرده (نطفہ) سے انسان اسی  ٢۔٢٧
طرح مرده انڈے سے پہلے مرغی پھر زنده مرغی سے انڈه (مرده) يا کافر سے مومن اور مومن 

ی صلی هللا سے سے کافر پيدا فرماتا ہے بعض روايات ميں ہے کہ معاذ رضی هللا عنہ نے نب
عليہ وسلم سے اپنے اوپر قرض کی شکايت کی تو آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا کہ تم آيت 

ھُمَّ ٰملَِك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمْن تََشا ْن تََشاۗ◌ (قُِل اللّٰ ُء َوتُِذلُّ َمْن ۗ◌ َوتُِعزُّ َمْن تََشا ۡ◌ ُء  ۗ◌ ُء َوتَْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ
) پڑھا کرو يہ دعا کرو 26۔ آل عمران:3اِنََّك َعٰلي ُكلِّ َشْيٍء قَِدْيٌر)  ۭ◌ ِدَك اْلَخْيُر  بِيَ ۭ◌ ُء  ۗ◌ تََشا

(َرْحَماُن الُدْنيَا َواْلآِخَرِةو رحيمھما تعطی من تشاء منھما رتمنع من تشاء ارحمنی رحمۃ تغنينی بھا 
ايت ميں ہے کہ يہ عن رحمۃ من سواک اللھم اغننی من الفقر واقض عنی الدين)۔ ايک دوسری رو

ايسی دعا ہے کہ تم پر احد پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو هللا تعاٰلی اس کی ادائيگی کا تمہارے لئے 
  انتظام فرما دے گا۔(مجمع الزوائد)

 
 َ َّْفَعْل ٰذكِلَ فَل ِ َال يَتَِّخِذ الُْمْؤِمنُْوَن اْلٰكِفرِيَْن َاْوِلَياَۗء ِمْن ُدْوِن الُْمْؤِمِنْنيَ  ۚ َوَمْن ي ُ نَْفَسٗه  ۭ َوِاَىل اهلّلٰ ُرُمكُ اهلّلٰ ّذِ ٓ َاْن تَتَُّقْوا ِمنْھُْم تُٰقىًة  ۭ َوُحيَ ٍء ِاالَّ ِ ِيفْ َيشْ  يَْس ِمَن اهلّلٰ

   28الَْمِصْريُ 
) اور جو ١مومنوں کو چاہيے کہ ايمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائيں (

کسی حمايت ميں نہيں يہ ان کے شر سے کس طرح بچاؤ ايسا کرے گا وه هللا تعاٰلی کی 
) هللا تعاٰلی خود تمہيں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور هللا تعاٰلی ہی کی طرف ٢مقصود ہو (

  لوٹ جانا ہے۔
اولياء ولی کی جمع ہے ولی ايسے دوست کو کہتے ہيں جس سے دلی محبت اور  ١۔٢٨

ُ َولِيُّ الَِّذْيَن خصوصی تعلق ہو جيسے هللا تعاٰلی نے اپنے آپ  کو اہل ايمان کا ولی قرار ديا ہے۔(َهللاّٰ
َن الظُّلُٰمِت اِلَى النُّْوِر ) ۙ◌ ٰاَمنُْوا   ) يعنی هللا اہل ايمان کا ولی ہے مطلب يہ 257۔ البقرة:2يُْخِرُجھُْم مِّ

ہوا کہ اہل ايمان کو ايک دوسرے سے محبت اور ايک دوسرے کيساتھ خصوصی تعلق ہے اور 
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پس ميں ايک دوسرے کے ولی (دوست) ہيں۔ هللا تعاٰلی نے يہاں اہل ايمان کو اس بات سے وه آ
سختی کے ساتھ منع فرمايا ہے کہ وه کافروں کو اپنا دوست نہ بنائيں کيونکہ کافر هللا کے بھی 
دشمن ہيں اور اہل ايمان کے بھی دشمن ہيں۔ تو پھر ان کو دوست بنانے کا جواز کس طرح ہو 

اس لئے هللا تعاٰلی نے اس مضمون کو قرآن کريم ميں کئی جگہ وضاحت کے ساتھ  سکتا ہے؟
بيان فرمايا ہے۔ تاکہ اہل ايمان کافروں کی مواالت (دوستی) اور ان سے خصوصی تعلق قائم 

کرنے سے گريز کريں۔ البتہ حسب ضرورت ومصلحت ان سے صلح ومعاہده بھی ہو سکتا ہے 
طرح جو کافر مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں ان سے حسن سلوک اور تجارتی لين دين بھی۔ اسی 

اور مدارات کا معاملہ بھی جائز ہے (جس کی تفصيل سورة ممتحنہ ميں ہے) کيونکہ يہ سارے 
  معامالت، مواالت (دوستی ومحبت) سے مختلف ہے۔

يہ اجازت ان مسلمانوں کے لئے ہے جو کسی کافر کی حکومت ميں رہتے ہوں کہ ان کے  ٢۔٢٨ 
ئے اگر کسی وقت اظہار دوستی کے بغير ان کے شر سے بچنا ممکن نہ ہو تو وه زبان سے ل

  ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کر سکتے ہيں۔
 

ٰمٰوِت َوَما ِيف اْالَ  ُ   َۭويَْعَملُ َما ِيف السَّ ُفْوا َما ِيفْ ُصُدْوِرُمكْ َاْو تُْبُدْوُه يَْعلَْمُه اهلّلٰ ٍء قَِدْيٌر   ْرِض  ۭ َواقُْل ِاْن ُختْ ُ عَٰيل ُلكِّ َيشْ   29هلّلٰ
کہہ ديجئے! کہ تم اپنے سينوں کی باتيں چھپاؤ خواه ظاہر کرو هللا تعاٰلی بہر حال جانتا ہے، 
  آسمانوں اور زمين ميں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے اور هللا تعاٰلی ہرچيز پر قادر ہے۔

 
لَْت ِمْن  ا َمعِ ُد ُلكُّ نَْفٍس مَّ ٍء ڔ تََودُّ لَْو َانَّ بَيَْهنَا َوبَيْنَٗهٓ َاَمًدا بَِعْيًدا  ۭ َوُحيَ يَْوَم َجتِ لَْت ِمْن ُسْوۗ َما َمعِ ا      ٻ وَّ ْحَرضً ُ َرُءْوٌف اِبلِْعَباِد  َخْريٍ مُّ ُ نَْفَسٗه  َۭواهلّلٰ ُرُمكُ اهلّلٰ ّذِ

30 ۧ  
يوں کو موجود جس دن ہر نفس (شخص) اپنی کی ہوئی نيکيوں کو اور اپنی کی ہوئی برائ

پالے گا، آرزو کرے گا کہ کاش! اس کے اور برائيوں کے درميان بہت سی دوری ہوتی۔ هللا 
  تعاٰلی تمہيں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور هللا تعاٰلی اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔

 
ُ وَ  ِبْبُمكُ اهلّلٰ َِّبُعْوِينْ ُحيْ َ فَات بُّْوَن اهلّلٰ ِحْميٌ     قُْل ِاْن ُكْنُمتْ ُحتِ ُ غَُفْوٌر رَّ   31يَْغِفْر لَُمكْ ُذنُْوبَُمكْ َۭواهلّلٰ

) خود هللا تعاٰلی تم ١کہہ ديجئے! اگر تم هللا سے محبت رکھتے ہو تو ميری تابعداری کرو (
) اور هللا تعاٰلی بڑا بخشنے واال ٢سے محبت کرے گا اور تمہارے گناه معاف فرما دے گا (

  مہربان ہے۔
ور نصاری دونوں کا دعوٰی تھا کہ ہميں هللا سے اور هللا تعاٰلی کو ہم سے محبت ہے يہود ا ١۔٣١

بالخصوص عيسائيوں نے حضرت عيسٰی و مريم علہما السالم کی تعظيم و محبت ميں اتنا غلو کيا 
کہ انہيں درجہ الوہيت پر فائز کر ديا اس کی بابت بھی ان کا خيال تھا کہ ہم اس طرح هللا کا قرب 

اس کی رضا و محبت چاہتے ہيں۔ هللا تعاٰلی نے فرمايا کہ ان کے دعووں اور خود ساختہ اور 
طريقوں سے هللا کی محبت اور اس کی رضا حاصل نہيں ہو سکتی اس کا تو صرف ايک ہی 

طريقہ ہے کہ ميرے آخری پيغمبر پر ايمان الؤ اور اس کی پيروی کرو۔ اس آيت نے تمام دعوے 
يک کسوٹی اور معيار مہيا کر ديا ہے کہ محبت الٰہی کا طالب اگر اتباع داران محبت کے لئے ا

محمد صلی هللا عليہ وسلم کے ذريعے سے يہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر تو يقينا وه 
کامياب ہے اور اپنے دعوی ميں سچا ہے ورنہ وه جھوٹا بھی ہے اور اس مقصد کے حصول 

 عليہ وسلم کا بھی فرمان "جس نے ايسا کام کيا جس پر ہمارا ميں ناکام بھی رہے گا نبی صلی هللا
  معاملہ نہيں ہے يعنی ہمارے بتالئے ہوئے طريقے سے مختلف ہے تو وه مسترد ہے"۔
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يعنی پيروی رسول صلی هللا عليہ وسلم کی وجہ سے تمہارے گناه ہی معاف نہيں ہونگے  ٢۔٣١ 
اونچا مقام ہے کہ بارگاه اٰلہی ميں ايک انسان بلکہ تم محب سے محبوب بن جاؤ گے۔ اور يہ کتنا 

  کو محبوبيت کا مقام مل جائے۔
 

بُّ اْلٰكِفرِيَْن   َ َال ُحيِ َّْوا فَِانَّ اهلّلٰ ُسْوَل ۚ فَِاْن تََول َ َوالرَّ   32قُْل َاِطْيُعوا اهلّلٰ
 تعاٰلی کہہ ديجئے! کہ هللا تعاٰلی اور رسول کی اطاعت کرو، اگر يہ منہ پھير ليں تو بيشک هللا

  )۔١کافروں سے محبت نہيں کرتا (
اس آيت ميں هللا کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول صلی هللا عليہ وسلم کی پھر تاکيد کر کے  ١۔٣٢

واضح کر ديا کہ اب نجات اگر ہے تو صرف اطاعت محمدی ميں ہے اور اس سے انحراف کفر 
اہے وه هللا کی محبت اور قرب کے کتنے ہے اور ايسے کافروں کو هللا تعاٰلی پسند نہيں فرماتا چ

ہی دعوے دار ہوں۔ اس آيت ميں پيروی رسول صلی هللا عليہ وسلم سے گريز کرنے والوں کے 
لئے سخت وعيد ہے کيونکہ دونوں ہی اپنے اپنے انداز سے ايسا رويہ اختيار کرتے ہيں جسے 

  يہاں کفر سے تعبير کيا گيا ہے۔
 

َ اْصَطٰفٓي ٰادَ  ٰرَن عََيل الْٰعلَِمْنيَ ِانَّ اهلّلٰ ٰاَل ِاْبٰرِهْميَ َوٰاَل ِمعْ   ۙ  33َم َونُْوًحا وَّ
بيشک هللا تعاٰلی نے تمام جہان کے لوگوں ميں سے آدم عليہ السالم کو اور نوح عليہ السالم 

  )۔١کو، ابراہيم عليہ السالم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمايا (
الم کے خاندانوں ميں دو عمران ہوئے ہيں ايک حضرت موسٰی و ہارون انبياء عليہ الس ١۔٣٣

عليہما السالم کے والد اور دوسرے حضرت مريم عليہ السالم کے والد۔ اس آيت ميں اکثر 
مفسرين کے نزديک يہی دوسرے عمران مراد ہيں اور اس خاندان کو بلند درجہ حضرت مريم 

عليہ السالم کی وجہ سے حاصل ہوا اور حضرت عليہ السالم اور ان کے بيٹے حضرت عيسٰی 
مريم عليہ السالم کی والده کا نام مفسرين نے حنّہ بنت فاقوذ لکھا ہے (تفسير قرظبی و ابن کثير) 
اس آيت ميں هللا تبارک و تعاٰلی نے آل عمران کے عالوه مزيد تين خاندانوں کا تذکره فرمايا جن 

ں پر فضيلت عطا فرمائی ان ميں پہلے حضرت آدم عليہ کو هللا تعاٰلی نے اپنے وقت ميں جہانو
السالم ہيں جنہيں هللا نے اپنے ہاتھ سے بنايا اور اس ميں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ دوسرے 

حضرت نوح عليہ السالم ہيں انہيں اس وقت کا رسول بنا کر بھيجا گيا جب لوگوں نے هللا کو 
طويل عطا کی گئی انہوں نے اپنی قوم کو ساڑھے نو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا ليا انہيں عمر 

سو سال تبليغ کی ليکن چند افراد کے سوا کوئی آپ پر ايمان نہيں اليا۔ باآلخر آپ کی بددعا سے 
اہل ايمان کے سوا دوسرے تمام لوگوں کو غرق کر ديا گيا آل ابراہيم کو يہ فضيلت عطا کی گئی 

ائم کيا اور بيشتر پيغمبر آپ ہی کی نسل سے ہوئے حتٰی کہ کہ ان ميں انبياء و سالطين کا سلسلہ ق
کائنات ميں سب سے افضل حضرت محمد رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم بھی حضرت ابراہيم 

  عليہ السالم کے بيٹے اسماعيل عليہ السالم کی نسل سے ہوئے۔
 

ْيٌع عَِلْميٌ   ُ َمسِ ًَّة بَْعُضهَا ِمْنۢ  بَْعٍض ۭ َواهلّلٰ   ۚ 34  ُذّرِي
  ) اور هللا تعاٰلی سنتا اور جانتا ہے۔١کہ يہ سب آپس ميں ايک دوسرے کی نسل سے ہيں (

  يا دوسرے معنی ہيں دين ميں ايک دوسرے کے معاون اور مددگار۔ ١۔٣٤
 

 ْ ًرا فَتََقبَّْل ِمّىنِ ْ نََذْرُت كَلَ َما ِيفْ بَْطِىنْ ُمَحرَّ ٰرَن َرّبِ ِاّىنِ ِمْيُع الَْعِلْميُ  ِاْذ قَالَِت اْمَرَاُت ِمعْ ََّك َانَْت السَّ   35 ۚ ِان
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جب عمران کی بيوی نے کہا کے اے ميرے رب! ميرے پيٹ ميں جو کچھ ہے، اسے ميں 
) کی نذر مانی، تو ميری طرف سے قبول فرما، يقيناً تو خوب ١نے تيرے نام آزاد کرنے (

  سننے واال اور پوری طرح جاننے واال ہے۔
  ے نام آزاد) کا مطلب تيری عبادت گاه کی خدمت کے لئے وقف۔ُمَحّرَرا (تير ١۔٣٥

 
َكُر َاكْالُ  ُ َاْعَملُ ِبَما َوَضَعْت ۭ َولَيَْس اذلَّ ْ َوَضْعُهتَآ ُانْٰىث ۭ َواهلّلٰ ا َوَضَعْهتَا قَالَْت َرّبِ ِاّىنِ ٓ ُاِعْيُذَھاِبَك َوُذرِّ فَلَمَّ ْ ْ َمسَّْيُهتَا َمْرَميَ َوِاّىنِ ِجْميِ  نْٰىث ۚ َوِاّىنِ ْيٰطِن الرَّ ََّهتَا ِمَن الشـَّ ي

36  
جب بچی کو جنا تو کہنے لگی اے پروردگار! مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، هللا تعاٰلی کو خوب 

) ميں نے اس کا نام مريم رکھا ١معلوم ہے کہ کيا اوالد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جيسا نہيں (
  )٣تيری پناه ميں ديتی ہوں () ميں اسے اور اس کی اوالد کو شيطان مردود سے ٢(

اس جملے ميں حسرت کا اظہار بھی ہے اور عذر کا بھی۔ حسرت اس طرح کہ ميری اميد  ١۔٣٦
کے برعکس لڑکی ہوئی ہے اور عذر اس طرح کہ نذر سے مقصود تو تيری رضا کے لئے 
ا۔ اب ايک خدمت گار وقف کرنا تھا اور يہ کام ايک مرد ہی زياده بہتر طريقے سے کر سکتا تھ

  جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہے (فتح القدير) 
حافظ ابن کثير نے اس سے اور حديث نبوی سے استدالل کرتے ہوئے لکھا ہے بچے کا  ٢۔٣٦

نام والدت کے پہلے روز رکھنا چاہيے اور ساتويں دن نام رکھنے والی حديث کو ضعيف قرار 
حث کر کے آخر ميں لکھا ہے کہ پہلے روز، دے ديا۔ ليکن حافظ ابن القيم نے تمام احاديث پر ب

  تيسرے روز يا ساتويں روز نام رکھا جا سکتا ہے، اس مسئلے ميں گنجائش ہے۔
هللا تعاٰلی نے يہ دعا قبول فرمائی چنانچہ حديث صحيح ميں ہے کہ جو بچہ بھی پيدا ہوتا  ٣۔٣٦ 

يکن هللا تعاٰلی نے اس ہے تو شيطان اس کو مس کرتا ہے (چھوتا) ہے۔ جس سے وه چيختا ہے۔ ل
مس شيطان سے حضرت مريم عليہا السالم کو اور ان کے بيٹے (حضرت عيسٰی عليہ السالم) کو 

  محفوظ رکھا (صحيح بخاری، کتاب التفسير)
 

َكفَّلَهَا َزَكِرايَّ  ڝ ُلكَّمَ  َانْۢبََهتَا نََبااًت َحَسـنًا  ۙ وَّ َا ِبَقُبْوٍل َحَسٍن وَّ ا َدَخَل عَلَْهيَا َزَكِرايَّ الِْمْحَراَب  ۙ َوَجَد ِعْنَدَھا ِرْزقًا  ۚ قَاَل يَٰمْريَـُم َاّىنٰ كَلِ ٰھَذا ۭ  قَالَْت فَتََقبَّلَهَا َرهبُّ
ََّشاُۗء ِبَغْريِ ِحَساٍب    َ يَْرُزُق َمْن ي ِ  ۭ ِانَّ اهلّلٰ   37ُھَو ِمْن ِعْنِد اهلّلٰ

ور اسے بہترين پرورش دی۔ اس کی پس اسے اس کے پرورگار نے اچھی طرح قبول فرمايا ا
) جب کبھی زکريا عليہ السالم ان کے ١خير خبر لينے واال زکريا عليہ السالم کو بنايا (

) وه پوچھتے اے مريم يہ روزی ٢حجرے ميں جاتے ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے (
هللا تعاٰلی تمہارے پاس کہاں سے آئی وه جواب ديتيں يہ هللا تعاٰلی کے پاس سے ہے، بيشک 

  جسے چاہے بيشمار روزی دے۔
حضرت زکريا عليہ السالم حضرت مريم عليہا السالم کے خالو بھی تھے عالوه ازيں اپنے  ١۔٣٧

وقت کے پيغمبر ہونے کے لحاظ سے بھی وہی سب سے بہتر کفيل بن سکتے تھے جو حضرت 
قاضوں کا صحيح اہتمام مريم عليہا السالم کی مادی ضروريات اور علمی و اخالقی تربيت کے ت

  کر سکتے تھے۔
محراُب سے مراد حجره ہے جس ميں حضرت مريم عليہا السالم رہائش پذير تھيں رزق  ٢۔٣٧

سے مراد پھل يہ پھل ايک تو غير موسمی ہوتے گرمی کے پھل سردی کے موسم ميں اور 
ليہ سردی کے گرمی کے موسم ميں ان کے کمرے ميں موجود ہوتے، دوسرے حضرت زکريا ع

السالم يا اور کوئی شخص ال کر دينے واال نہيں تھا اس لئے حضرت زکريا عليہ السالم نے 
ازراه تعجب و حيرت سے پوچھا يہ کہاں سے آئے ہيں؟ انہوں نے کہا کہ هللا کی طرف سے۔ 
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گويا يہ حضرت مريم عليہا السالم کی کرامت تھی۔ معجزه اور کرامت خرق عادت امور کو کہا 
نی جو ظاہر اسباب کے خالف ہو۔ يہ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے معجزه جاتا ہے يع

اور کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے يہ دونوں برحق ہيں۔ تاہم ان کا 
صدور هللا کے حکم اور اس کی مشيت سے ہوتا ہے نبی يا ولی کے اختيار ميں يہ بات نہيں کہ 

امت جب چاہے صادر کر دے۔ اس ليے معجزه اور کرامت اس بات کی تو دليل وه معجزه اور کر
ہوتی ہے کہ يہ حضرات هللا کی بارگاه ميں خاص مقام رکھتے ہيں ليکن اس سے يہ امر ثابت 
نہيں ہوتا کہ ان مقبولين بارگاه کے پاس کائنات ميں تصرف کرنے کا اختيار ہے جيسا کہ اہل 

عوام کو يہی کچھ باور کرا کے انہيں شرکيہ عقيدوں ميں مبتال کر بدعت اولياء کی کرامتوں سے 
  ديتے ہيں اس کی مزيد وضاحت بعض معجزات کے ضمن ميں آئے گی۔

 
 ۗ عَا ْيُع ادلُّ ََّك َمسِ َبًة  ۚ ِان ًَّة َطّيِ نَْك ُذّرِي ُ َّٗه  ۚ قَاَل َرّبِ َھْب ِيلْ ِمْن دلَّ   38ِء  ُھنَاكِلَ َدعَا َزَكِرايَّ َرب

ہ زکريا (عليہ السالم) نے اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ اے ميرے پروردگار اسی جگ
  مجھے اپنے پاس سے پاکيزه اوالد عطا فرما، بيشک تو دعا کا سننے واال ہے۔

 
َك ِبَيْحٰىي ُمَصدِّ  ُ َ يُبَّرشِ ْ ِيف الِْمْحَراِب ۙ َانَّ اهلّلٰ َُّصّيلِ ٌ ي ِٕ

ۗ َكُة َوُھَو قَا
ِٕ
ِلِحْنيَ   فَنَاَدتُْه الَْمٰلۗى َن الّصٰ نَِبيًّا ّمِ َحُصْوًرا وَّ ًدا وَّ ّيِ ِ َوسـَ َن اهلّلٰ َمٍة ّمِ   39قًـا ِبَلكِ

پس فرشتوں نے انہيں آواز دی، جب وه حجرے ميں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، کہ هللا تعاٰلی 
) هللا تعاٰلی کے کلمہ کی تصديق کرنے واال ١تجھے يحيٰی کی يقينی خوشخبری ديتا ہے جو (

  ) سردار، ضابطہ نفس اور نبی ہے نيک لوگوں ميں سے۔٢(
بےموسمی پھل ديکھ کر حضرت زکريا عليہ السالم کے دل ميں بھی (بڑھاپے اور بيوی  ١۔٣٩

کے بانجھ ہونے کے باوجود) يہ آرزو پيدا ہوئی کہ کاش هللا تعاٰلی انہيں بھی اسی طرح اوالد 
اتھ بارگاه اٰلہی ميں اُٹھ گئے جسے هللا تعاٰلی نے سے نواز دے۔ چنانچہ بے اختيار دعا کے لئے ہ

  شرف قبوليت سے نوازا۔
هللا کے کلمے کی تصديق سے مراد حضرت عيسٰی عليہ السالم کی تصديق ہے گويا  ٢۔٣٩ 

حضرت يحيٰی عليہ السالم حضرت عيسٰی عليہ السالم سے بڑے ہوئے دونوں آپس ميں خالہ زاد 
يد کی۔ حصوراً کے معنی ہيں گناہوں سے پاک يعنی گناہوں تھے دونوں نے ايک دوسرے کی تائ

کے قريب نہيں پھٹکے بعض نے اس کے معنی نامرد کے کئے ہيں ليکن يہ صحيح نہيں کيونکہ 
  يہ ايک عيب ہے جب کہ يہاں ان کا ذکر مدح اور فضيلت کے طور پر کيا گيا ہے۔

 
قَْد بَلَغَ  ُ يَْفَعُل َما يََشاُۗء  قَاَل َرّبِ َاّىنٰ يَُكْوُن ِيلْ غُٰملٌ وَّ   40ِىنَ الِْكَربُ َواْمَرَاِيتْ عَاِقٌر   ۭ قَاَل َكٰذكِلَ اهلّلٰ

کہنے لگے اے ميرے رب! ميرے بال بچہ کيسے ہوگا؟ ميں بالکل بوڑھا ہوں اور ميری 
  بيوی بانجھ ہے۔ فرمايا، اسی طرح هللا تعاٰلی جو چاہے کرتا ہے۔

 
ٓ اٰ  ْ ّبِحْ قَاَل َرّبِ اْجَعْل ّيلِ سـَ ا وَّ ََّك َكِثْريً ب ٍم ِاالَّ َرْمًزا   َۭواْذُكْر رَّ َم النَّاَس ثَٰلـثََة َاايَّ ْبَاكِر   يًَة  ۭ قَاَل ٰايَُتَك َاالَّ تَُلكِّ   41ۧ اِبلَْعِيشِّ َواْالِ

کہنے لگا پروردگار ميرے لئے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے، فرمايا، نشانی يہ ہے تين 
سے بات نہ کر سکے گا صرف اشارے سے سمجھائے گا تو اپنے رب کا  دن تک تو لوگوں

  ) بيان کرتا ره ۔١ذکر کثرت سے کر اور صبح شام اسی کی تسبيح (
بڑھاپے ميں معجزانہ طور پر اوالد کی خوشخبری سن کر اشتياق ميں اضافہ ہوا اور  ١۔ ٤١

زبان بند ہو جائيگی۔ جو ہماری  نشانی معلوم کرنی چاہی هللا تعاٰلی نے فرمايا کہ تين دن تيری
طرف سے بطور نشانی ہو گی ليکن تو اس خاموشی ميں کثرت سے صبح شام هللا کی تسبيح بيان 
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کيا کر تاکہ اس نعمت اٰلہی کا جو تجھے ملنے والی ہے شکر ادا ہو يہ گويا سبق ديا گيا کہ هللا 
اسی حساب سے اس کا شکر  تعاٰلی تمہاری طلب کے مطابق تمہيں مزيد نعمتوں سے نوازے تو

  بھی زياده سے زياده کرو۔
 

َ اْصَطٰفىِك َوَطهََّرِك َواْصَطٰفىِك عَٰيل ِنَساِۗء الْٰعلَِمْنيَ    َكُة يَٰمْرَميُ ِانَّ اهلّلٰ ِٕ
  42َوِاْذ قَالَِت الَْمٰلۗى

اور جب فرشتوں نے کہا اے مريم! هللا تعاٰلی نے تجھے برگزيده کر ليا اور تجھے پاک کر 
  ديا اور سارے جہان کی عورتوں ميں سے تيرا انتخاب کر ليا۔

حضرت مريم عليہا السالم کا يہ شرف و فضل اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے کيونکہ  ١۔٤٢
صحيح حديث ميں حضرت مريم عليہا السالم کے ساتھ حضرت خديجہ کو بھی سب عورتوں ميں 

کو کامل قرار ديا گيا ہے حضرت مريم، بہتر کہا گيا ہے اور بعض احاديث ميں چار عورتوں 
حضرت آسيہ (فر عون کی بيوی) حضرت خديجہ اور حضرت عائشہ رضی هللا تعاٰلی عنہا کی 
بابت کہا گيا ہے کہ ان کی فضيلت ديگر عورتوں پر ايسے ہے جيسے ثريد کو تمام کھانوں پر 

ی هللا تعاٰلی عنہا فوقيت حاصل ہے۔ (ابن کثير) اور ترمذی کی روايت ميں حضرت فاطمہ رض
بنت محمد صلی هللا عليہ وسلم کو بھی فضيلت والی عورتوں ميں شامل کيا گيا ہے۔ (ابن کثير) 
اس کا يہ مطلب ہو سکتا ہے کہ مذکوره خواتين ان چند عورتوں ميں سے ہيں جنہيں هللا تعاٰلی 

نے ميں فضيلت نے ديگر عورتوں پر فضيلت اور بزرگی عطا فرمائی يا يہ کہ اپنے اپنے زما
  رکھتی ہيں۔ وهللا اعلم۔

 
ِكِعْنيَ   ِِّك َواْجسُِدْي َواْرَكِعْي َمَع الّرٰ    43يَٰمْرَميُ اْقنُِىتْ ِلَرب

اے مريم تم اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجده کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ 
  رکوع کر۔

 
َتِصُموْ  ٰذكِلَ ِمْن َانَْۢباِۗء الَْغْيِب نُْوِحْيِه ِالَْيَك  ۭ ْم ِاْذ َخيْ ْهيِ ُّھُْم يَْكُفُل َمْرَميَ  َ۠وَما ُكْنَت دَلَ ْم ِاْذ يُلُْقْوَن اَْقَالَمھُْم َاي ْهيِ   44َن  َوَما ُكْنَت دَلَ

يہ غيب کی خبروں سے جسے ہم تيری طرف وحی سے پہنچاتے ہيں، تو ان کے پاس نہ تھا 
سے کون پا لے گا؟ اور نہ تو ان کے  جب کہ وه اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مريم کو ان ميں

  )۔١جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا (
آجکل کے اہل بدعت نے نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کی شان ميں غلو عقيدت کا مظاہره  ١۔٤٤

کرتے ہوئے ان کو هللا تعاٰلی کی طرح عالم الغيب اور ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونے کا عقيده 
سے ان دونوں عقيدوں کی واضح ترديد ہوتی ہے۔ اگر آپ نبی صلی هللا گھڑ رکھا ہے۔ اس آيت 

عليہ وسلم عالم الغيب ہوتے تو هللا تعاٰلی يہ نہ فرماتا کہ ہم غيب کی خبريں آپ کو بيان کر رہے 
ہيں کيونکہ جس کو پہلے ہی علم ہو اس کو اس طرح نہيں کہا جاتا اور اس طرح اور ناظر کو يہ 

پ اس وقت وہاں موجود نہيں تھے جب لوگ قرعہ اندازی کے لئے قلم ڈال نہيں کہا جاتا کہ آ
رہے تھے۔ قرعہ اندازی کی ضرورت اس لئے پيش آئی کہ حضرت مريم عليہا السالم کی کفالت 

) سے 44۔ آل عمران:3ِء اْلَغْيِب نُْوِحْيِه اِلَْيَك) ۗ◌ بَاۢ◌ کے اور بھی کئی خواہش مند تھے۔(ٰذلَِك ِمْن اَنْ 
صلی هللا عليہ وسلم کی رسالت اور آپ کی صداقت کا اثبات بھی ہے جس ميں يہودی نبی کريم 

  اور عيسائی شک کرتے تھے کيونکہ وحی شريعت پيغمبر پر ہی آتی ہے غير پيغمبر پر نہيں۔
 

ُه الْمَ  نُْه   ڰ اْمسُ َمٍة ِمّ ِك ِبَلكِ ُ َ يُبَّرشِ َكُة يَٰمْرَميُ ِانَّ اهلّلٰ ِٕ
ِبْنيَ   ِاْذ قَالَِت الَْمٰلۗى ِخَرِة َوِمَن الُْمَقرَّ نَْيا َواْالٰ ْيُح ِعيَْىس ابُْن َمْرَميَ َوِجْهيًا ِيف ادلُّ   45ۙسـِ
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) کی خوشخبری ديتا ہے ١جب فرشتوں نے کہا اے مريم! هللا تعاٰلی تجھے اپنے ايک کلمے (
رے ) مريم ہے جو دنيا اور آخرت ميں ذی عزت ہے اور وه مي٢جس کا نام مسيح عيسٰی بن (

  مقربين ميں سے ہے۔
حضرت عيسٰی عليہ السالم کو کلمہ يعنی کلمۃ هللا اس اعتبار سے کہا گيا ہے کہ ان کی  ١۔٤٥

والدت اعجازی شان کی مظہر اور عام انسانی اصول کے برعکس باپ کے بغير ہوئی اور هللا 
  کی خاص قدرت اس کے کلمہ کن کی تخليق ہے۔

زمين کی سياحت کرنے واال يا اس کے معنی ہاتھ  مسيح مسح سے ہے يعنی کثرت سے ٢۔٤٥
پھيرنے واال ہے کيونکہ آپ ہاتھ پھير کر مريضوں کو باذن هللا شفاياب فرماتے تھے ان دونوں 

معنوں کے اعتبار سے فَعيْل بمعنی فاعل ہے اور قيامت کے قريب ظاہر ہونے والے دجال کو جو 
کی ايک آنکھ کانی ہو گی) کے اعتبار سے ہے  مسيح کہا جاتا ہے يا تو بمعنی مفعول (يعنی اس

يا وه بھی چونکہ کثرت سے دنيا ميں پھرے گا اور مکہ اور مدينہ کے سوا ہر جگہ پہنچے گا 
(بخاری مسلم) اور بعض روايات ميں بيت المقدس کا بھی ذکر ہے اس ليے اسے بھی المسيح 

ج کی ہے۔ کچھ اور محققين کہتے ہيں الدجال کہا جاتا ہے۔ عام اہل تفسير نے عموماً يہی بات در
کہ مسيح يہود ونصاری کی اصطالح ميں بڑے مامور من هللا پيغمبر کو کہتے ہيں يعنی ان کی يہ 
اصطالح تقريبا اولوالعزم پيغمبر کے ہم معنی ہے دجال کو مسيح اس ليے کہا گيا ہے کہ يہود کو 

ه غلط طور پر اب بھی منتظر جس انقالب آفريں مسيح کی بشارت دی گئی ہے اور جس کے و
ہيں دجال اسی مسيح کے نام پر آئے گا يعنی اپنے آپ کو وہی مسيح قرار دے گا مگر وه اپنے 
اس دعوی سميت تمام دعووں ميں دجل وفريب کا اتنا بڑا پيکر ہوگا کہ اولين و آخرين ميں اس 

زبان کا لفظ ہے۔ بعض  کی کوئی مثال نہ ہوگی اس ليے وه الدجال کہالئے گا۔ اور عيسٰی عجمی
کے نزديک يہ عربی ہے اور عاس يعوس سے مشتق ہے جس کے معنی سياست و قيادت کے 

  ہيں۔ (قرطبی و فتح القدير)
 

ِلِحْنيَ    ِمَن الّصٰ ُم النَّاَس ِيف الَْمهِْد َوَكهًْال وَّ   46َويَُلكِّ
) اور وه نيک ١(وه لوگوں سے اپنے گہوارے ميں باتيں کرے گا اور ادھيڑ عمر ميں بھی 

  لوگوں ميں سے ہوگا۔
حضرت عيسٰی عليہ السالم کے (گہوارے) ميں گفتگو کرنے کا ذکر خود قرآن کريم کی  ١۔٤٦

سورة مريم ميں موجود ہے اس کے عالوه صحيح حديث ميں دو بچوں کا ذکر اور ہے ايک 
م کرنے کا صاحب جريج اور ايک اسرائيلی عورت کا بچہ (صحيح بخاری) ادھيڑ عمر ميں کال

مطلب بعض نے يہ بيان کيا ہے کہ جب وه بڑے ہو کر وحی اور رسالت سے سرفراز کئے 
جائيں گے اور بعض نے کہا ہے کہ آپ کا قيامت کے قريب جب آسمان سے نزول جيسا کہ اہل 

سنت کا عقيده ہے جو صحيح اور متواتر احاديث سے ثابت ہے تو اس وقت جو وه اسالم کی تبليغ 
  وه کالم مراد ہے۔ (تفسير ابن کثير و قرطبی)کريں گے 

 
لُُق َما يََشاُۗء  ۭ  ِاَذا ُ َخيْ ِىنْ بََرشٌ ۭقَاَل َكٰذكِلِ اهلّلٰ لَْم يَْمَسسـْ ََّما يَُقْوُل هَلٗ ُكْن فَيَُكْوُن   قَالَْت َرّبِ َاّىنٰ يَُكْوُن ِيلْ َودَلٌ وَّ   47قَٰىضٓ َاْمًرا فَِان

کيسے ہوگا؟ حاالنکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہيں کہنے لگيں الٰہی مجھے لڑکا 
لگايا، فرشتے نے کہا، اسی طرح هللا تعاٰلی جو چاہے پيدا کرتا ہے، جب کبھی وه کسی کام کو 

  )۔١کرنا چاہتا ہے تو صرف يہ کہہ ديتا ہے ہو جا! تو وه ہو جاتا ہے (
کل بات نہيں ہے وه تو جب چاہے تيرا تعجب بجا ليکن قدرت اٰلہی کے لئے يہ کوئی مش ١۔٤٧

  اسباب عاديہ و ظاہريہ کا سلسلہ ختم کر کے حکم کن سے پلک جھپکتے ميں جو چاہے کر دے۔
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ْيَل   ْجنِ ُمُه اْلِكٰتَب َوالِْحْمكََة َوالتَّْوٰرىَة َواْالِ ِّ   ۚ 48َويَُعل

  ) اور حکمت اور تورات اور انجيل سکھائے گا۔١هللا تعاٰلی اسے لکھنا (
کتاب سے مراد کتابت ہے جيسا کہ ترجمہ ميں اختيار کيا گيا ہے يا انجيل و تورات کے  ١۔٤٨

عالوه کوئی اور کتاب ہے جس کا علم هللا تعاٰلی نے انہيں ديا (قرطبی) يا تورات و انجيل (الکتاب 
  وحکمۃ) کی تفسير ہے۔

 
ْ قَْد ِجْئُتُمكْ  اِۗءيَْل ڏ َاّىنِ ٓ ِاْرسَ ْريِ فََانُْفُخ ِفْيِه فَيَُكْوُن  َوَرُسْوًال ِاٰىل بَِىنْ ِة الطَّ ْنيِ َكهَْيــــــَٔ َن الّطِ ٓ َاْخلُُق لَُمكْ ّمِ ْ ُِّمكْ ۙ َاّىنِ ب ْن رَّ يٍَة ِمّ ِ  ۚ َوُاْبِرئُ اْالَْمكََه اِبٰ ْذِن اهلّلٰ َطْريً ا اِبِ

ئُُمكْ ِبَما  ِّ ِ  ۚ َوُانَب ْذِن اهلّلٰ ْؤِمِنْنيَ   َواْالَْبَرَص َوُاىْحِ الَْمْوٰىت اِبِ َُّمكْ ِاْن ُكْنُمتْ مُّ ِخُرْوَن ِۙيفْ بُُيْوِتُمكْ ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيًَة ل ُلكُْوَن َوَما تَدَّ   49ۚاَتْ
اور وه بنی اسرائيل کی طرف سے رسول ہوگا، کہ ميں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی 

) پھر اس ميں ١ده بناتا ہوں (اليا ہوں، ميں تمہارے لئے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرن
پھونک مارتا ہوں تو وه هللا تعاٰلی کے حکم سے پرنده بن جاتا ہے اور هللا تعاٰلی کے حکم سے 

) اور ٢ميں مادر زاد اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر ليتا ہوں اور مردے کو جگا ديتا ہوں (
بتا ديتا ہوں، اس ميں  جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں ميں ذخيره کرو ميں تمہيں

  تمہارے لئے بڑی نشانی ہے۔ اگر تم ايمان النے والے ہو۔
اخلق لکم ۔ يعنی خلق يہاں پيدائش کے معنی ميں نہيں ہے، اس پر تو صرف هللا تعاٰلی ہی  ١۔٤٩

قادر ہے کيونکہ وہی خالق ہے يہاں اس کے معنی ظاہر شکل و صورت گھڑنے اور بنانے کے 
  ہيں۔
اذن هللا (هللا کے حکم سے) کہنے سے مقصد يہی ہے کہ کوئی شخص اس غلط دوباره ب ٢۔٤٩

فہمی کا شکار نہ ہو کہ ميں خدائی صفات يا اختيارات کا حامل ہوں نہيں ميں تو اس کا عاجز بنده 
ہوں اور رسول ہی ہوں يہ جو کچھ ميرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے معجزه ہے جو محض هللا کے 

ے امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ هللا تعاٰلی نے ہر نبی کو اس کے زمانے حکم سے صادر ہو رہا ہ
کے حاالت کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ اس کی صداقت ہو اور باالتری نماياں ہو 

سکے حضرت موسٰی عليہ السالم کے زمانے ميں جادوگری کا زور تھا انہيں ايسا معجزه عطا 
دوگر اپنا کرتب دکھانے ميں ناکام رہے حضرت عيسٰی فرمايا کہ جس کے سامنے بڑے بڑے جا

عليہ السالم کے زمانے ميں طب کا بڑا چرچہ تھا چنانچہ انہوں نے ٰمرده کو زنده کر دينے مادر 
زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دينے کا ايسا معجزه عطا فرمايا گيا کہ کوئی بھی بڑے سے 

ادر نہيں تھا۔ ہمارے پيغمبر نبی کريم صلی هللا بڑا طبيب اپنے فن کے ذريعے سے کرنے پر ق
عليہ وسلم کا دور شعر وادب اور فصاحت اور بالغت کا دور تھا چنانچہ انہيں قرآن جيسا فصيح 

و بليغ اور پر اعجاز کالم عطا فرمايا گيا جس کی نظير پيش کرنے سے دنيا بھر کے بلغا اور 
جز ہيں اور قيامت تک عاجز رہيں گے (ابن شعرا عاجز رہے اور چلينج کے باوجود آج تک عا

  کثير)
 

 َ ي ْي ُحّرَِم عَلَْيُمكْ َوِجْئُتُمكْ اِبٰ ِ َِّما بَْنيَ يََديَّ ِمَن التَّْوٰرىِة َوِالُِحلَّ لَُمكْ بَْعَض اذلَّ قًا ل َ َوَاِطْيُعْوِن  َوُمَصّدِ َُّقوا اهلّلٰ ُِّمكْ   ۣ فَات ب ْن رَّ   50ٍة ِمّ
کرنے واال ہوں جو ميرے سامنے ہے اور ميں اس لئے آيا ہوں کہ تم  اور ميں تورات کی تصديق

) اور ميں تمہارے پاس تمہارے ١پر بعض وه چيزيں حالل کروں جو تم پر حرام کر دی گئيں (
  رب کی نشانی اليا ہوں اس لئے تم هللا سے ڈرو اور ميری فرمانبرداری کرو۔

ر سزا هللا تعاٰلی نے ان پر حرام کر دی اس سے مراد يا تو وه بعض چيزيں ہيں جو بطو ١۔٥٠
تھيں يا پھر وه چيزيں جو ان کے علماء نے اجتہاد کے ذريعے سے حرام کيں تھيں اور اجتہاد 
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ميں ان سے غلطی کا ارتکاب ہوا حضرت عيسٰی عليہ السالم نے اس غلطی کا ازالہ کر کے 
  انہيں حالل قرار ديا۔ (ابن کثير)

 
ْ وَ  َ َرّيبِ تَِقْميٌ    ِانَّ اهلّلٰ سـْ اٌط مُّ ُُّمكْ فَاْعُبُدْوُه   ٰۭھَذا ِرصَ   51َرب

  يقين مانو ميرا اور تمہارا رب هللا ہی ہے تم سب اسی کی عبادت کرو، يہی سيدھی راه ہے۔
يعنی هللا کی عبادت کرنے ميں اور اس کے سامنے ذلت و عاجزی کے اظہار ميں ميں اور  ١۔٥١

ھا راستہ صرف يہ ہے کہ ايک هللا کی عبادت کی جائے اور تم دونوں برابر ہيں۔ اس لئے سيد
  اس کی واحدانيت ميں کسی کو شريک نہ ٹھہرايا جائے۔

 
ُن َانَْص  ُّْوَن َحنْ ِ   ۭ قَاَل الَْحَواِري آ َاَحسَّ ِعيْٰىس ِمنْھُُم اْلُكْفَر قَاَل َمْن َانَْصاِرْيٓ  ِاَىل اهلّلٰ ِ فَلَمَّ ِ ۚ ٰاَمنَّا اِبهلّلٰ انَّ ُمْسِلُمْوَن   اُر اهلّلٰ   52 ۚ َواْشهَْد اِبَ

) تو کہنے لگے هللا تعاٰلی ١مگر جب حضرت عيسٰی (عليہ السالم) نے ان کا کفر محسوس کرليا (
) نے جواب ديا کہ ہم هللا تعاٰلی ٣) حواريوں (٢کی راه ميں ميری مدد کرنے واال کون کون ہے (

  يمان الئے اور آپ گواه رہئے کہ ہم تابعدار ہيں۔کی راه کے مددگار ہيں، ہم هللا تعاٰلی پر ا
يعنی ايسی گہری سازش اور مشکوک حرکتيں جو کفر يعنی حضرت مسيح کی رسالت  ١۔٥٢

  کے انکار پر مبنی تھيں۔ 
بہت سے نبيوں نے اپنی قوم کے ہاتھوں تنگ آ کر ظاہری اسباب کے مطابق اپنی قوم کے  ٢۔٥٢

جس طرح خود نبی صلی هللا عليہ وسلم نے بھی ابتداء  با شعور لوگوں سے مدد طلب کی ہے۔
ميں جب قريش آپ کی دعوت کی راه ميں رکاوٹ بنے ہوئے تھے تو آپ موسم حج ميں لوگوں 

کو اپنا ساتھی اور مددگار بننے پر آماده کرتے تھے تاکہ آپ رب کا کالم لوگوں تک پہنچا سکيں 
يہ وسلم کی انہوں نے قبل ہجرت مدد کی۔ اس جس پر انصار نے لبيک کہا اور نبی صلی هللا عل

طرح يہاں حضرت عيسٰی عليہ السالم نے مدد طلب فرمائی يہ وه مدد نہيں ہے جو مافوق 
االسباب طريقے سے طلب کی جاتی ہے کيونکہ وه تو شرک ہے اور ہر نبی شرک کے سدباب 

ے۔ ليکن قبر ہی کے لئے آتا رہا ہے پھر وه خود شرک کا ارتکاب کس طرح کر سکتے تھ
پرستوں کی غلط روش قابل ماتم ہے کہ وه فوت شده اشخاص سے مدد مانگنے کے جواز کے 

ليے حضرت عيسٰی عليہ السالم کے قول َمن انصاری الی هللا سے استدالل کرتے ہيں؟ هللا تعاٰلی 
  ان کو ہدايت نصيب فرمائے (آمين)

جس طرح نبی صلی هللا عليہ وسلم  حواريوِں حواری کی جمع ہے بمعنی انصار (مددگار) ٣۔٥٢
  کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا کوئی مددگار خاص ہوتا ہے اور ميرا مددگار زبير ہے۔

 
هِِديَْن   ُسْوَل فَاْكُتبْنَا َمَع الّشٰ ََّبْعنَا الرَّ َّنَآ ٰاَمنَّا ِبَمآ َانَْزلَْت َوات   53َرب

پر ايمان الئے اور ہم نے تيرے رسول اے ہمارے پالنے والے معبود! ہم تيری اتاری ہوئی وحی 
  کی اتباع کی، پس تو ہميں گواہوں ميں لکھ لے۔

 
ُ َخْريُ الْٰمِكرِيَْن   ُ   ۭ َواهلّلٰ   ۧ 54َوَمَكُرْوا َوَمَكَر اهلّلٰ

اور کافروں نے مکر کيا اور هللا تعاٰلی نے بھی (مکر) خفيہ تدبير کی اور هللا تعاٰلی بہتر جاننے 
  )١واال ہے (

حضرت عيسٰی عليہ السالم کے زمانے ميں شام کا عالقہ روميوں کے زيرنگين تھا يہاں  ١۔٥٤
ان کا جو حکمران مقرر تھا وه کافر تھا يہوديوں نے حضرت عيسٰی عليہ السالم کے خالف اس 

حکمران کے کان بھرے کہ يہ نعوذ با هللا بےباپ کے اور فسادی ہے وغيره وغيره حکمران نے 
حضرت عيسٰی عليہ السالم کو سولی دينے کا فيصلہ کر ليا ليکن هللا نے  ان کے مطالبے پر
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حضرت عيسٰی عليہ السالم کو بحفاظت آسمان پر اٹھا ليا اور ان کی جگہ ان کے ہمشکل ايک 
آدمی کو سولی دے دی (مکر) عربی زبان ميں لطيف اور خفيہ تدبير کو کہتے ہيں اور اس معنی 

اْلماِکِرْيَن) کہا گيا گويا يہ مکر (برا) بھی ہو سکتا ہے اگر غلط مقصد  ميں يہاں هللا تعاٰلی (خيرُ 
  کے لئے ہو اور خير (اچھا) بھی ہو سکتا ہے اگر اچھے مقصد کے لئے ہو۔

 
يَْن َكَفُرْوا َوَجاِعلُ  ِ ْيَك َوَراِفُعَك ِاَيلَّ َوُمَطهُِّرَك ِمَن اذلَّ ْ ُمتََوفِّ ُ يِٰعيْٰىسٓ ِاّىنِ ا ِاٰىل يَْوِم الِْقٰيَمِة  ُۚمثَّ ِاَيلَّ َمْرِجُعُمكْ فََاْحُمكُ  ِاْذ قَاَل اهلّلٰ يَْن َكَفُرْوٓ ِ ََّبُعْوَك فَْوَق اذلَّ يَْن ات ِ اذلَّ

تَِلُفْوَن     55بَيْنَُمكْ ِفْيَما ُكْنُمتْ ِفْيِه َختْ
نی ) اور تجھے اپ١جب هللا تعاٰلی نے فرمايا کہ اے عيسٰی! ميں تجھے پورا لينے واال ہوں (

) اور تيرے تابعداروں کو ٢طرف اٹھانے واال ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے واال ہوں (
) پھر تم سب کا لوٹنا ميری ہی ٣کافروں کے اوپر غالب کرنے واال ہوں قيامت کے دن تک (

  طرف ہے ميں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختالفات کا فيصلہ کرونگا۔
کا لفظ بوال جاتا ہے تو اس لئے کہ اس کے جسمانی اختيارات  انسان کی موت پر جو وفات ١۔٥٥

مکمل طور پر سلب کر لئے جاتے ہيں اس اعتبار سے موت اس کے معنی کی مختلف صورتوں 
ميں سے محض ايک صورت ہے۔ نيند ميں بھی چونکہ انسانی اختيارات عارضی طور پر معطل 

ت کے لفظ کا اطالق کيا ہے جس سے کر ديئے جاتے ہيں اس لئے نيند پر بھی قرآن نے وفا
معلوم ہوا کہ اس کے حقيقی اور اصل معنی پورا پورا لينے کے ہی ہيں۔ يعنی اے عيسٰی تجھے 

ميں يہوديوں کی سازش سے بچا کر پورا پورا اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لونگا۔ چنانچہ ايسا ہی 
سے ہمکنار کروں گا۔ يعنی ہوا اور پھر جب دوباره دنيا ميں نزول ہوگا تو اس وقت موت 

  يہوديوں کے ہاتھوں تيرا قتل نہيں ہوگا بلکہ تجھے طبعی موت ہی آئے گی۔ (فتح القدير)
اس سے مراد ان الزامات سے پاکيزگی ہے جن سے يہودی آپ کو متہم کرتے تھے نبی  ٢۔٥٥ 

  صلی هللا عليہ وسلم کے ذريعے سے آپ کی صفائی دنيا ميں پيش کر دی جائے گی۔
اس سے مراد يا تو نصارٰی کا دنياوی غلبہ ہے جو يہوديوں پر قيامت تک رہے گا گو وه  ٣۔٥٥

اپنے غلط عقائد کی وجہ سے نجات اخروی سے محروم ہی رہيں گے يا امت محمديہ کے افراد 
کا غلبہ ہے جو درحقيقت حضرت عيسٰی عليہ السالم اور ديگر تمام انبياء کی تصديق کرتے اور 

  ن کی پيروی کرتے ہيں۔ان کے صحيح دي
 

ْن نِّٰرصِيْ  ِخَرِة   ۡ َوَما لَھُْم ِمّ نَْيا َواْالٰ بُھُْم عََذااًب َشِديًْدا ِيف ادلُّ ْيَن َكَفُرْوا فَُاعَّذِ ِ ا اذلَّ   56َن   فََامَّ
پھر کافروں کو تو ميں دنيا اور آخرت ميں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ 

  ہوگا۔
 

ا  ِلِمْنيَ َوَامَّ بُّ الّظٰ ُ َال ُحيِ ْم ُاُجْوَرُھْم ۭ َواهلّلٰ ْهيِ ِلٰحِت فَيَُوفِّ لُوا الّصٰ ْيَن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ   57اذلَّ
ليکن ايمان والوں اور نيک اعمال والوں کو هللا تعاٰلی ان کا ثواب پورا پورا دے گا اور هللا تعاٰلی 

  ظالموں سے محبت نہيں کرتا۔
 

ْكِر الَْحِكْميِ ٰذكِلَ نَْتلُْوُه عَ  يِٰت َواذّلِ   58لَْيَك ِمَن اْالٰ
  يہ جسے ہم تيرے سامنے پڑھ رہے ہيں آيتيں ہيں اور حکمت والی نصيحت ہيں۔

 
ِ َمكَثَِل ٰاَدَم َۭخلََقٗه ِمْن تَُراٍب ُمثَّ قَاَل هَلٗ ُكْن فَيَُكْوُن      59ِانَّ َمثََل ِعيْٰىس ِعْنَد اهلّلٰ

سٰی (عليہ السالم) کی مثال ہوبہو آدم (عليہ السالم) کی مثال ہے جسے هللا تعاٰلی کے نزديک عي
  مٹی سے بنا کر کے کہہ ديا کہ ہوجا پس وه ہوگيا۔
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َن الُْمْمَرتِيَْن    َِّك فََال تَُكْن ِمّ ب   60َالَْحقُّ ِمْن رَّ
  تيرے رب کی طرف سے حق يہی ہے خبردار شک کرنے والوں ميں نہ ہونا۔

 
ۗ  فََمْن َحاۗجَّكَ  ِ عََيل ِفْيِه ِمْنۢ بَْعِد َما َجاَۗءَك ِمَن الِْعْملِ فَُقْل تََعالَْوا نَْدُع َابْنَاَۗءاَن َوَابْنَاَۗءُمكْ َوِنَساَۗءاَن َوِنَسا َّْعنََت اهلّلٰ نَا َوَانُْفَسُمكْ  ۣ ُمثَّ نَبَْهتِْل فَنَْجَعْل ل َءُمكْ َوَانُْفسـَ
  61اْلٰكِذِبْنيَ    

کے پاس اس علم کے آجانے کے بعد بھی آپ سے اس ميں جھگڑے تو اس ليے جو شخص آپ 
آپ کہہ ديں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص 

اپنی اپنی جانوں کو بال ليں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کريں اور جھوٹوں پر هللا کی لعنت 
  )١کريں۔ (

ہلہ کہالتی ہے۔ مباہلہ کے معنی ہيں دو فريق کا ايک دوسرے پر لعنت يعنی بدعا يہ آيت مبا ١۔٦١
کرنا مطلب يہ ہے کہ جب دو فريقين ميں کسی معاملے کے حق يا باطل ہونے ميں اختالف ہو 

اور دالئل سے وه ختم ہوتا نظر نہ آتا ہو تو دونوں بارگاه الٰہی ميں يہ دعا کريں کہ يا هللا ہم 
ہجری  ٩جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما اس کا مختصر پس منظر يہ ہے کہ  دونوں ميں سے

ميں نجران سے عيسائيوں کا ايک وفد نبی صلی هللا عليہ وسلم کی خدمت ميں حاضر ہوا اور 
حضرت عيسٰی عليہ السالم کے بارے ميں جو وه غلو آميز عقائد رکھتے تھے اس پر مناظره 

ئی اور نبی صلی هللا عليہ وسلم نے انہيں مباہلہ کی دعوت دی کرنے لگا۔ باآلخر يہ آيت نازل ہو
حضرت علی رضی هللا عنہ، حضرت فاطمہ رضی هللا عنہما اور حضرت حسن، حسين رضی 

هللا عنہم کو بھی ساتھ ليا اور عيسائيوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عيال کو بال لو اور پھر مل 
يسائيوں نے باہم مشورے کے بعد مباہلہ کرنے سے کر جھو ٹے پر لعنت کی بددعا کريں۔ ع

گريز کيا اور پيش کش کی کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہيں ہم دينے کے لئے تيار ہيں۔ چنانچہ نبی 
صلی هللا عليہ وسلم نے ان پر جزيہ مقرر فرمايا جس کی وصولی کے لئے آپ صلی هللا عليہ 

جنہيں آپ صلی هللا عليہ وسلم نے امين وسلم نے حضرت ابو عبيده بن جراح رضی هللا عنہ کو 
امت کا خطاب عنايت فرمايا تھا ان کے ساتھ بھيجا (تفسير ابن کثير و فتح القدير وغيره) اس سے 

  اگلی آيت ميں اہل کتاب کو دعوت توحيد دی جا رہی ہے۔
 

ُ  ۭ َوِانَّ  َ لَھَُو الَْعزِْيُز الَْحِكْميُ    ِانَّ ٰھَذا لَھَُو الَْقَصُص الَْحقُّ ۚ َوَما ِمْن ِاهٰلٍ ِاالَّ اهلّلٰ   62اهلّلٰ
يقيناً صرف يہی سچا ايمان ہے اور کوئی معبود برحق نہيں بجز هللا تعاٰلی کے اور بيشک غالب 

  اور حکمت واال هللا تعاٰلی ہی ہے۔
 

َ عَِلْميٌ اِبلُْمْفِسِدْيَن    َّْوا فَِانَّ اهلّلٰ   63ۧفَِاْن تََول
  کريں تو هللا تعاٰلی بھی صحيح طور پر فساديوں کو جاننے واال ہے۔ پھر بھی اگر قبول نہ

 
َ َوَال نُْرشِ  َمٍة َسَواٍۗء بَْينَنَا َوبَيْنَُمكْ َاالَّ نَْعُبَد ِاالَّ اهلّلٰ َْھَل اْلِكٰتِب تََعالَْوا ِاٰىل َلكِ َال يَتَِّخَذ بَْعُضنَا بَْعًضا َاْراَبابً قُْل اٰيٓ ا وَّ ً ـٔ َّْوا فَُقْولُوا  َك ِبٖه َشْي ِ  ۭ فَِاْن تََول ْن ُدْوِن اهلّلٰ ّمِ

انَّ ُمْسِلُمْوَن     64اْشهَُدْوا اِبَ
آپ کہہ ديجئے کہ اے اہل کتاب! ايسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم ميں تم ميں برابر 
) ١(ہے کہ ہم هللا تعاٰلی کے سوا کسی کی عبادت نہ کريں نہ اس کے ساتھ کسی کو شريک بنائيں 

) پس اگر وه منہ پھير ليں ٢نہ هللا تعاٰلی کو چھوڑ کر آپس ميں ايک دوسرے کو ہی رب بنائيں (
  )٣تو تم کہہ دو کہ گواه رہو ہم تو مسلمان ہيں (

کسی بت نہ صليب کو نہ آگ اور نہ کسی چيز کو بلکہ صرف ايک هللا کی عبادت کريں  ١۔٦٤
  جيسا کہ تمام انبياء کی دعوت رہی ہے۔ 
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يہ ايک تو اس بات کی طرف اشاره ہے کہ تم نے حضرت مسيح اور حضرت عزير عليہ  ٢۔٦٤
السالم کی ربوبيت (رب ہونے) کا جو عقيده کھڑا کر رکھا ہے يہ غلط ہے وه رب نہيں ہيں انسان 

ہيں دوسرا اس بات کی طرف اشاره ہے تم نے اپنے احبار و رہبان کو حالل يا حرام کرنے کا 
ھا ہے يہ بھی ان کو رب بنانا ہے حالل اور حرام کا اختيار صرف هللا ہی کو جو اختيار دے رک

  ہے (ابن کثير و فتح القدير)
صحيح بخاری ميں ہے کہ قرآن کريم کے اس حکم کے مطابق آپ صلی هللا عليہ وسلم  ٣۔٦٤ 

نے ہرقل شاه روم کو مکتوب تحرير فرمايا اور اس ميں اسے اس آيت کے حوالے سے قبول 
م کی دعوت دی اسے کہا تو مسلمان ہو جائے گا تو تجھے دوہرا اجر ملے گا ورنہ ساری اسال

رعايا کا گناه تجھ پر ہوگا اسالم قبول کرلے سالمتی ميں رہے گا کيونکہ رعايا کا عدم قبول اسالم 
اس کے  ٢۔ صرف هللا کی عبادت کرنا۔ ١کا سبب تو ہی ہوگا۔ اس آيت مذکوره ميں تين نکات 

اور کسی کو شريعت سازی کا خدائی مقام نہ دينا۔ لہذا اس  ٣ی کو شريک نہ ٹھہرانا۔ ساتھ کس
امت کے شيرازه کو جمع کرنے کے لئے بھی ان تينوں نکات اور اس کلمہ سواء کو بدرجہ اولٰی 

  اساس و بنياد بنانا چاہيے۔
 

ٓ ِاْبٰرِهْميَ َوَمآ ُانْ  ْوَن ِيفْ اۗجُّ ْھَل اْلِكٰتِب ِلَم ُحتَ َ ْيُل ِاالَّ ِمْنۢ بَْعِدٖه  َۭافََال تَْعِقلُْوَن  اٰيٓ ْجنِ   65زِلَِت التَّْوٰرىُة َواْالِ
اے اہل کتاب! تم ابراہيم کی بابت جھگڑتے ہو حاالنکہ تورات اور انجيل تو ان کے بعد نازل کی 

  گئيں، کيا تم پھر بھی نہيں سمجھتے۔
کا مطلب يہ ہے کہ يہودی اور حضرت ابراہيم عليہ السالم کے بارے ميں جھگڑنے  ١۔٦٥

عيسائی دونوں دعوٰی کرتے تھے کہ حضرت ابراہيم عليہ السالم ان کے دين پر تھے حاالنکہ 
تورات جس پر يہودی ايمان رکھتے تھے اور انجيل جسے عيسائی مانتے تھے دونوں حضرت 

اہيم عليہ السالم ابراہيم اور موسٰی عليہ السالم کے سينکڑوں برس بعد نازل ہوئيں پھر حضرت ابر
يہودی يا عيسائی کس طرح ہو سکتے ہيں حضرت ابراہيم اور حضرت موسٰی عليہ السالم کے 

درميان ايک ہزار سال کا حضرت ابراہيم و عيسٰی عليہ السالم کے درميان دو ہزار سال کا فاصلہ 
  تھا (قرطبی)

 
ُ يَْعَملُ َوَانُْمتْ َال تَْعلَُمْوَن    ٰھَٓانُْمتْ ٰھُٓؤَالِۗء َحاَجْجُمتْ ِفْيَما لَُمكْ ِبٖه ِعملٌْ  ْوَن ِفْيَما لَيَْس لَُمكْ ِبٖه ِعْملٌ ۭ َواهلّلٰ اۗجُّ   66فَِملَ ُحتَ

سنو! تم لوگ اس ميں جھگڑ چکے جس کا تمہيں علم تھا پھر اب اس بات ميں کيوں جھگڑتے ہو 
  ۔) اور هللا تعاٰلی جانتا ہے تم نہيں جانتے١جس کا تمہيں علم نہيں (

تمہارے علم اور ديانت کا تو يہ حال ہے کہ جن چيزوں کا تمہيں علم ہے۔ يعنی اپنے دين  ١۔٦٦
اور اپنی کتاب کا اس کی بابت تمہارے جھگڑے بے اصل بھی ہيں اور بےعقلی کا مظہر بھی تو 
پھر تم اس بات پر کيوں جھگڑتے ہو جس کا تمہيں سرے سے علم ہی نہيں يعنی حضرت ابراہيم 

لسالم کی شان اور ان کی ملت حنفيہ کے بارے ميں جس کی اساس توحيد و اخالص پر عليہ ا
  ہے۔

 
ْسِلًما   ۭ َوَما َاكَن ِمَن الُْمْرشِكِ  ٰلِكْن َاكَن َحِنْيًفا مُّ اِنيًّا وَّ َال نَْرصَ   67ْنيَ   َما َاكَن ِاْبٰرِهْميُ َهيُْوِدايًّ وَّ

) ١ہ وه تو ايک طرفہ (خالص) مسلمان تھے (ابراہيم تو نہ يہودی تھے اور نہ نصرانی بلک
  مشرک بھی نہ تھے۔

  خالص مسلمان۔ يعنی شرک سے بيزار اور صرف خدائے واحد کے پرستار۔ ١۔٦٧
اسی لئے قرآن کريم ميں نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کو ملت ابراہيمی کا اتباع کرنے کا  ١۔٦٨

 صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا (ہر نبی کے حکم ديا گيا ہے عالوه ازيں حديث ميں ہے رسول هللا
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نبيوں ميں سے دوست ہوتے ہيں، ميرے ولی (دوست) ان ميں سے ميرے باپ اور ميرے رب 
  کے خليل (ابراہيم عليہ السالم) ہيں۔

 
يَْن ٰاَمنُوْ  ِ ََّبُعْوُه َوٰھَذا النَِّىبُّ َواذلَّ ْيَن ات ِ ْبٰرِهْميَ لذَلَّ ُ َوِيلُّ الُْمْؤِمِنْنيَ   ِانَّ َاْوَىل النَّاِس اِبِ   68ا َۭواهلّلٰ

) مومنوں کا ولی اور سہارا هللا ١جنہوں نے ان کا کہنا مانا اور يہ نبی اور جو لوگ ايمان الئے (
 ہی ہے۔

اسی لئے قرآن کريم ميں نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کو ملت ابراہيمی کا اتباع کرنے کا  ١۔٦٨
ديث ميں ہے رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا (ہر نبی کے حکم ديا گيا ہے عالوه ازيں ح

نبيوں ميں سے دوست ہوتے ہيں، ميرے ولی (دوست) ان ميں سے ميرے باپ اور ميرے رب 
  کے خليل (ابراہيم عليہ السالم) ہيں۔

 
ُّْونَُمكْ ۭ َوَما يُِضلُّْونَ  ْن َاْھِل اْلِكٰتِب لَْو يُِضل َفٌة ِمّ

ِٕ
اۗى ٓ َانُْفَسھُْم َوَما يَْشُعُرْوَن     َودَّْت طَّ   69ِاالَّ

اہل کتاب کی ايک جماعت چاہتی ہے کہ تمہيں گمراه کر ديں دراصل وه خود اپنے آپ کو گمراه 
  )۔١کر رہے ہيں اور سمجھتے نہيں (

يہ يہوديوں کے اس حسد و بغض کی وضاحت ہے جو اہل ايمان سے رکھتے تھے اور  ١۔٦٩
مسلمانوں کو گمراه کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ هللا تعاٰلی نے فرمايا اسی عناد کی وجہ سے 

  کہ اس طرح يہ خود ہی بےشعوری ميں اپنے آپ کو گمراه کر رہے ہيں۔
 

ِ َوَانُْمتْ تَْشهَُدْوَن    يِٰت اهلّلٰ ْھَل اْلِكٰتِب ِلَم تَْكُفُرْوَن اِبٰ َ   70اٰيٓ
  انستہ هللا کی آيات کا کيوں کفر کر رہے ہو۔اے اہل کتاب تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی د

قائل ہونے کا مطلب ہے کہ تمہيں نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کی صداقت و حقانيت کا  ١۔٧٠
  علم ہے۔

 
َْھَل اْلِكٰتِب ِلَم تَلِْبُسْوَن الَْحقَّ اِبلَْباِطِل َوتَْكُتُمْوَن الَْحقَّ َوَانُْمتْ تَْعلَُمْوَن       ۧ 71اٰيٓ

ل کتاب ! باوجود جاننے کے حق وباطل کو کيوں خلط ملط کر رہے ہو اور کيوں حق کو اے اہ
  )۔١چھپا رہے ہو (

اس ميں يہوديوں کے دو بڑے جرائم کی نشان دہی کر کے انہيں ان سے باز رہنے کی  ١۔٧١
تلقين کی جا رہی ہے پہال جرم حق وباطل اور سچ اور جھوٹ کو خلط ملط کرنا تاکہ لوگوں پر 

اور باطل واضح نہ ہو سکے دوسرا حق چھپانا۔ يعنی نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کے جو حق 
اوصاف تورات ميں لکھے ہوئے تھے انہيں لوگوں سے چھپانا تاکہ نبی صلی هللا عليہ وسلم کی 

صداقت کم از کم اس اعتبار سے نماياں نہ ہو سکے اور يہ دونوں جرم جان بوجھ کر کرتے 
کی بدبختی دو چند ہو گئی تھی۔ ان کے جرائم کی نشان دہی سورة بقره ميں تھے۔ جس سے ان 

بھی کی گئی ہے۔ اہل کتاب کے لفظ کو بعض مفسرين نے عام رکھا ہے جس ميں يہود و نصاری 
دونوں شامل ہيں۔ يعنی دونوں کو ان جرائم مذکوره سے باز رہنے کی تلقين کی گئی ہے اور 

وه قبائل يہود ہيں جو مدينے ميں رہائش پذير تھے۔ بنو بعض کے نزديک اس سے مراد صرف 
قريظہ، بنونضير اور بنو قينقاع۔ زياده صحيح بات يہی معلوم ہوتی ہے کيونکہ مسلمانوں کا براه 

  راست انہی سے معاملہ تھا اور يہی نبی صلی هللا عليہ وسلم کی مکالفت ميں پيش پيش تھے۔
 

ْن َاْھلِ  َفٌة ِمّ
ِٕ
اۗى َّھُْم يَرْ  َوقَالَْت طَّ ا ٰاِخَرٗه لََعل َاِر َواْكُفُرْوٓ يَْن ٰاَمنُْوا َوْجَه الهنَّ ِ ْيٓ ُاْنزَِل عََيل اذلَّ ِ   ښ72ِجُعْوَن   اْلِكٰتِب ٰاِمنُْوا اِبذلَّ
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اور اہل کتاب کی ايک اور جماعت نے کہا جو کچھ ايمان والوں پر اتارا گيا ہے اس پر دن 
  )۔١کافر بن جاؤ تاکہ يہ لوگ بھی پلٹ جائيں ( چڑھے تو ايمان الؤ اور شام کے وقت

يہ يہوديوں کے ايک اور مکر کا ذکر ہے۔ جس سے وه مسلمانوں کو گمراه کرنا چاہتے  ١۔٧٢
تھے کہ انہوں نے باہم طے کيا کہ صبح کو مسلمان ہو جائيں تاکہ مسلمانوں کے دلوں ميں بھی 

اسالم کے بعد دوباره اپنے دين ميں چلے  اپنے اسالم کے بارے ميں شک پيدا ہو کہ يہ لوگ قبول
  گئے ہيں تو ممکن ہے کہ اسالم ميں ايسے عيوب اور خامياں ہوں جو ان کے علم ميں آئی ہوں۔

 
ثَْل َمآ اُ  ُّْؤٰىتٓ َاَحٌد ّمِ ِ ۙ َاْن ي ِ ۚ يُْؤِتْيِه َمْن ْوِتيُْمتْ َوَال تُْؤِمنُْوٓا ِاالَّ ِلَمْن تَِبَع ِديْنَُمكْ ۭ قُْل ِانَّ الُْهٰدى ُھَدى اهلّلٰ ُِّمكْ ۭ قُْل ِانَّ الَْفْضَل ِبَيِد اهلّلٰ ْوُمكْ ِعْنَد َرب اۗجُّ  َاْو ُحيَ

ُ َواِسٌع عَِلْميٌ    ََّشاُۗء  َۭواهلّلٰ   ڌ73ي
) آپ کہہ ديجئے کہ ١اور سوائے تمہارے دين پر چلنے والوں کے اور کسی کا يقين نہ کرو (

) (اور يہ بھی کہتے ہيں کہ اس بات کا بھی يقين نہ کرو) ٢ے (بيشک ہدايت تو هللا ہی کی ہدايت ہ
) يا يہ کہ تم سے تمہارے رب کے پاس ٣کہ کوئی اس جيسا ديا جائے جيسے تم ديئے گئے ہو (

جھگڑا کريں گے، آپ کہہ ديجئے کہ فضل تو هللا تعاٰلی ہی کے ہاتھ ميں ہے، وه جسے چاہے 
  نے واال ہے۔اسے دے، هللا تعاٰلی وسعت واال اور جان

يہ آپس ميں انہوں نے ايک دوسرے کو کہا کہ تم ظاہری طور پر تو اسالم کا اظہار  ١۔٧٣
  ضرور کرو ليکن اپنے ہم مذہب (يہود) کے سوا کسی اور کی بات پر يقين مت رکھنا۔ 

يہ ايک جملہ معترضہ ہے جس کا ما قبل اور ما بعد سے تعلق نہيں ہے صرف ان کے  ٢۔٧٣
اصل حقيقت اس سے واضح کرنا مقصود ہے کہ ان کے جملوں سے کچھ نہ  مکر و حيلہ کی

ہوگا کيونکہ ہدايت تو هللا کے اختيار ميں ہے وه جس کو ہدايت دے يا دينا چاہے، تمہارے حيلے 
  اس کی راه ميں رکاوٹ نہيں بن سکتے۔

ندر نبوت يہ بھی يہوديوں کا قول ہے يعنی يہ بھی تسليم مت کرو کہ جس طرح تمہارے ا ٣۔٧٣ 
وغيره رہی ہے يہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے اور اس طرح يہوديت کے سوا کوئی اور دين 

  بھی حق ہو سکتا ہے۔
 

ُ ُذو الَْفْضِل الَْعِظْميِ   ََّشاُۗء  ۭ َواهلّلٰ ِتٖه َمْن ي تَصُّ ِبَرْمحَ ْ   74خيَّ
  )١ل واال ہے۔(وه اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے اور هللا تعاٰلی بڑے فض

اس آيت کے دو معنی بيان کئے جاتے ہيں ايک يہ يہود کے بڑے بڑے علماء جب اپنے  ١۔٧٤
شاگردوں کو يہ سکھاتے کہ دن چڑھتے ايمان الؤ اور دن اترتے کفر کرو تاکہ جو لوگ فی 
تے الواقع مسلمان ہيں وه بھی متذبذب ہو کر مرتد ہو جائيں تو ان شاگردوں کو مزيد يہ تاکيد کر

تھے کہ ديکھو صرف ظاہرا مسلمان ہونا حقيقتاً اور واقعتًا مسلمان نہ ہو جانا بلکہ يہودی ہی رہنا 
اور يہ نہ سمجھ بيٹھنا کہ جيسا دين جيسی وحی وشريعت اور جيسا علم وفضل تمہيں ديا گيا ہے 

ہارے ويسا ہی کسی اور کو بھی ديا جاسکتا ہے يا تمہارے بجائے کوئی اور حق پر ہے جو تم
خالف هللا کے نزديک حجت قائم کر سکتا ہے اور تمہيں غلط ٹھہرا سکتا ہے اس معنی کی رو 

سے جملہ معترضہ کو چھوڑ کر عند ربکم تک کل يہود کا قول ہوگا دوسرے معنی يہ ہيں کہ اے 
يہوديو! تم حق کو دبانے اور مٹانے کی يہ ساری حرکتيں اور سازشيں اس ليے کر رہے ہو کہ 

ہيں اس بات کا غم اور جلن ہے کہ جيسا علم وفضل وحی وشريعت اور دين تمہيں ديا گيا ايک تم
تھا اب ويسا ہی علم وفضل اور دين کسی اور کو کيوں دے ديا گيا۔ دوسرا تمہيں يہ انديشہ اور 
خطره بھی ہے کہ اگر حق کی يہ دعوت پنپ گئی اور اس نے اپنی جڑيں مضبوط کرليں تو نہ 

يں دنيا ميں جو جاه و وقار حاصل ہے وه جاتا رہے گا بلکہ تم نے جو حق چھپا صرف يہ کہ تمہ
رکھا ہے اس کا پرده بھی فاش ہو جائے گا اور اس بنا پر يہ لوگ هللا کے نزديک بھی تمہارے 
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خالف حجت قائم کر بيٹھيں گے۔ حاالنکہ تمہيں معلوم ہونا چاہيے کہ دين وشريعت هللا کا فضل 
ميراث نہيں بلکہ وه اپنا فضل جسے چاہتا ہے ديتا ہے۔ اور اسے معلوم ہے  ہے اور يہ کسی کی

  کہ يہ فضل کس کو دينا چاہيے۔
 

َمنُْه ِبِديْنَارٍ  ْن ِاْن اَتْ ٖهٓ ِالَْيَك  ۚ َوِمنْھُْم مَّ َُّؤّدِ َمنُْه ِبِقنَْطاٍر ي هٖٓ ِالَْيَك ِاالَّ مَ  َوِمْن َاْھِل اْلِكٰتِب َمْن ِاْن اَتْ َّھُْم قَالُْوا لَيَْس عَلَْينَا ِيف الَّ يَُؤّدِ ن ًما  ۭ ٰذكِلَ اِبَ
ِٕ
ا ُدْمَت عَلَْيِه قَاۗى

ِ اْلَكِذَب َوُھْم يَْعلَُمْوَن    َ َسِبْيٌل ۚ َويَُقْولُْوَن عََيل اهلّلٰ ّنيٖ ّمِ   75اْالُ
 بعض اہل کتاب تو ايسے ہيں کہ اگر تو خزانے کا امين بنا دے تو بھی وه واپس کر ديں اور ان

ميں سے بعض ايسے بھی ہيں کہ اگر تو انہيں ايک دينار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کريں۔ 
ہاں يہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر ہی کھڑا رہے، يہ اس لئے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے 
ی کہ ہم پر ان جاہلوں (غير يہودی) کے حق کا کوئی گناه نہيں يہ لوگ باوجود جاننے کے هللا تعالٰ 

  )۔١پر جھوٹ کہتے ہيں (
(ان پڑھ۔ جاہل) سے مراد مشرکين عرب ہيں يہود کے بدديانت لوگ يہ دعوٰی کرتے تھے  ١۔٧٥

کہ چونکہ مشرک ہيں اس لئے ان کا مال ہڑپ کر لينا جائز ہے اس ميں کوئی گناه نہيں هللا تعاٰلی 
کا مال ہڑپ کر جانے کی نے فرمايا کہ يہ هللا پر جھوٹ بولتے ہيں هللا تعاٰلی کس طرح کسی 

اجازت دے سکتا ہے اور بعض تفسيری روايات ميں ہے کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے بھی يہ 
سن کر فرمايا کہ ' هللا کے دشمنوں نے جھوٹ کہا زمانہ جاہليت کی تمام چيزيں ميرے قدموں 

يکوکار کی تلے ہيں سوائے امانت کے کہ وه ہر صورت ميں ادا کی جائے گی چاہے وه کسی ن
ہو يا بدکار کی۔ (ابن کثير وفتح القدير) افسوس ہے کہ يہود کی طرح آج بعض مسلمان بھی 

مشرکين کا مال ہڑپ کرنے کے ليے کہتے ہيں کہ دارالحرب کا سود ناجائز ہے اور حربی کے 
  مال کے ليے کوئی عصمت نہيں۔

 
َ حيُِ  َّٰقى فَِانَّ اهلّلٰ   76بُّ الُْمتَِّقْنيَ   بَٰيل َمْن َاْوٰىف ِبَعهِْدٖه َوات

کيوں نہيں (مواخذه ہوگا) البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہيزگاری کرے تو هللا تعاٰلی 
  )۔١بھی ايسے پرہيزگاروں سے محبت کرتا ہے (

قرار پورا کرے کا مطلب وه عہد پورا کرے جو اہل کتاب سے يا ہر نبی کے واسطے سے  ١۔٧٦
صلی هللا عليہ وسلم پر ايمان النے کی بابت ليا گيا ہے اور پرہيزگاری  ان کی امتوں سے نبی

کرے يعنی هللا تعاٰلی کے محارم سے بچے اور ان باتوں پر عمل کرے جو نبی صلی هللا عليہ 
وسلم نے بيان فرمائيں۔ ايسے لوگ يقينا مواخذه اٰلہی سے نہ صرف محفوظ رہيں گے بلکہ 

  محبوب باری تعاٰلی ہونگے۔
 
ِخرَ اِ  َك َال َخَالَق لَھُْم ِيف اْالٰ

ِٕ
ْم ثَـَمنًا قَِلْيًال ُاوٰلۗى ِ َوَايَْماِهنِ ْوَن ِبَعهِْد اهلّلٰ يَْن يَْشَرتُ ِ ْم ۠ َولَھُْم عََذاٌب َاِلْميٌ  نَّ اذلَّ ْهيِ ْم يَْوَم الِْقٰيَمِة َوَال يَُزكِّ ُ َوَال يَْنُظُر ِالَْهيِ ُمھُُم اهلّلٰ   ِة َوَال يَُلكِّ

77  
بيشک وه لوگ جو هللا تعاٰلی کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قيمت پر بيچ ڈالتے ہيں، ان کے 

لئے آخرت ميں کوئی حصہ نہيں، هللا تعاٰلی نہ ان سے بات چيت کرے گا، اور نہ ان کی طرف 
  )۔١قيامت کے دن ديکھے گا، نہ انہيں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے (

افراد کے برعکس دوسرے لوگوں کا حال بيان کيا گيا ہے اور يہ دو طرح کے  مذکوره ١۔٧٧
لوگ شامل ہيں ايک تو وه جو عہد اٰلہی اور اپنی قسموں کو پس پشت ڈال کر تھوڑے سے دينی 

مفادات کے لئے نبی صلی هللا عليہ وسلم پر ايمان نہيں الئے دوسرے وه لوگ ہيں جو جھوٹی 
يچتے ہيں يا کسی کا مال ہڑپ کر جاتے ہيں جيسا کہ احاديث ميں وارد قسميں کھا کر اپنا سودا ب

ہے۔ مثالً نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا کہ جو شخص کسی کا مال ہتھيانے کے لئے جھوٹی 
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قسم کھائے وه هللا سے اس حال ميں ملے گا کہ هللا اس پر غضب ناک ہوگا نيز فرمايا تين آدميوں 
م کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف ديکھے گا اور نہ انہيں پاک کرے گا اور سے هللا تعاٰلی نہ کال

ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا ان ميں ايک وه شخص ہے جو جھوٹی قسم کے ذريعے سے اپنا 
  سودا بيچتا ہے۔ متعدد احاديث ميں يہ باتيں بيان کی گئی ہيں۔ (ابن کثيرو فتح القدير)

 
ُبْوُه ِمَن اْلِكٰتِب َوَما ُھَو ِمَن اْلِكٰتِب ۚ  َويَُقْولُْوَن ُھَو ِمْن ِعنْ َوِانَّ ِمنْھُْم لََفرِيْقًا  َّلْٗوَن َالِْسنَتَھُْم اِبْلِكٰتِب ِلَتْحسـَ ِ ي ِ  ۚ َويَـُقْولُْوَن عََيل اهلّلٰ ِ َوَما ُھَو ِمْن ِعْنِد اهلّلٰ ِد اهلّلٰ

   78اْلَكِذَب َوُھْم يَْعلَُمْوَن 
وه بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب يقيناً ان ميں ايسا گر

ہی کی عبارت خيال کرو حاالنکہ دراصل وه کتاب ميں سے نہيں، اور يہ کہتے بھی ہيں کہ وه 
هللا تعاٰلی کی طرف سے ہے حاالنکہ دراصل وه هللا کی طرف سے نہيں، وه تو دانستہ هللا تعاٰلی 

  )۔١پر جھوٹ بولتے ہيں (
يہ يہود کے ان لوگوں کا تذکره ہے جنہوں نے کتاب اٰلہی (تورات) ميں نہ صرف بدديانتی  ١۔٧٨

و تبديلی کی بلکہ دو جرم بھی کئے ايک تو زبان کو مروڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے جس سے 
عوام کو خالف واقعہ تاثر دينے ميں وه کامياب رہتے دوسرا وه اپنی خود ساختہ باتوں ميں عند 

 باور کراتے بد قسمتی امت محمديہ کے مذہبی پيشواؤں ميں بھی نبی صلی هللا عليہ وسلم کی هللا
پيشن گوئی (تم اپنے سے پہلی امتوں کی قدم بقدم پيروی کرو گے) کے مطابق بکثرت ايسے 

لوگ ہيں جو دينوی اغراض يا جماعتی تعصب يا فقہی جمود کی وجہ سے قرآن کريم کے ساتھ 
لہ کرتے ہيں پڑھتے قرآن کی آيت ہيں اور مسئلہ اپناخود ساختہ بيان کرتے ہيں بھی يہی معام

عوام سمجھتے ہيں کہ مولوی صاحب نے مسئلہ قرآن سے بيان کيا ہے حاالنکہ اس مسئلے کا 
قرآن سے کوئی تعلق نہيں ہوتا يا پھر آيات ميں معنوی تبديلی و طمع سازی سے کام ليا جاتا ہے 

  ا جائے کہ يہ من عند هللا ہے۔تاکہ باور يہی کراي
 

َة ُمثَّ يَُقْوَل ِللنَّاِس ُكْونُْوا ِعَباًدا  ُ اْلِكٰتَب َوالُْحْمكَ َوالنُُّبوَّ ُّْؤتَِيُه اهلّلٰ ُمْوَن اْلِكٰتَب َوبِ َما َاكَن ِلبََرشٍ َاْن ي ِّ َ ِبَما ُكْنُمتْ تَُعل ِ َوٰلِكْن ُكْونُْوا َربّٰـنِّنيٖ ْ ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ َما ُكْنُمتْ ّيلِ
  ۙ 79تَْدُرُسْوَن   

کسی ايسے انسان کو جسے هللا تعاٰلی کتاب و حکمت اور نبوت دے، يہ الئق نہيں کہ پھر بھی وه 
لوگوں سے کہے کہ تم هللا تعاٰلی کو چھوڑ کر ميرے بندے بن جاؤ، بلکہ وه تو کہے گا کہ تم سب 

  مہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔) تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور ت١رب کے ہو جاؤ (
يہ عيسائيوں کے ضمن ميں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت عيسٰی عليہ السالم کو  ١۔٧٩

خدا بنايا ہوا ہے حاالنکہ وه ايک انسان تھے جنہيں کتاب و حکمت اور نبوت سے سرفراز کيا گيا 
پجاری اور بندے بن  تھا۔ ايسا کوئی شخص يہ دعوٰی نہيں کر سکتا کہ هللا کو چھوڑ کر ميرے

جاؤ بلکہ وه تو يہی کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ َربَّانِیُّ رب کی طرف منسوب ہے، الف اور 
  نون کا اضافہ مبالغہ کے لئے ہے۔ (فتح القدير)

يعنی کتاب هللا کی تعليم و تدريس کے نتيجے ميں رب کی شناخت اور رب سے  ٢۔٧٩ 
سی طرح کتاب هللا کا علم رکھنے والے کے لئے خصوصی ربط و تعلق قائم ہونا چاہئے، ا

ضروری ہے کہ وه لوگوں کو بھی قرآن کی تعليم دے۔ اس آيت سے واضح ہے کہ جب هللا کے 
پيغمبروں کو يہ حق حاصل نہيں ہے کہ وه لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم ديں، تو کسی 

  اور کو يہ کيونکر حاصل ہو سکتا ہے۔ (ابن کثير)
 

ْسلِ َوَال ايَْ  ُمُرُمكْ اِبْلُكْفِر بَْعَد ِاْذ َانُْمتْ مُّ َ َاْراَباًب  ۭ َااَيْ َِٕكَة َوالنَِّبّنيٖ
  ۧ 80ُمْوَن   ُمَرُمكْ َاْن تَتَِّخُذوا الَْمٰلۗى
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اور يہ نہيں ہو سکتا کہ وه تمہيں فرشتوں اور نبيوں کو رب بنانے کا حکم دے کيا وه تمہارے 
  )١فر کا حکم دے گا۔(مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہيں ک

يعنی نبيوں اور فرشتوں (يا کسی اور کو) رب والی صفات کا حامل باور کرانا يہ کفر ہے۔  ١۔٨٠
تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد ايک نبی يہ کام بھال کس طرح کر سکتا ہے؟ کيونکہ نبی کا 

۔ آپ صلی هللا عليہ کام تو ايمان کی دعوت دينا ہے جو هللا وحده ال شريک کی عبادت کا نام ہے
وسلم نے فرمايا۔ هللا کی پناه اس بات سے ہے کہ ہم هللا کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کريں يا 
کسی کو اس کا حکم ديں هللا نے مجھے نہ اس لئے بھيجا ہے نہ اس کا حکم ہی ديا ہے۔ اس پر يہ 

  آيت نازل ہوئی۔ (ابن کثير۔ بحوالہ سيرة ابن ہشام)
 

َِّما َمَعُمكْ  َوِاْذ َاَخذَ  ٌق ل َصّدِ ِحْمكٍَة ُمثَّ َجاَۗءُمكْ َرُسْوٌل مُّ ْن ِكٰتٍب وَّ َ لََمآ ٰاتَيُْتُمكْ ِمّ ُ ِمْيثَاَق النَِّبّنيٖ َّٗه  ۭ قَاَل َءَاْقَرْرُمتْ َوَاَخْذُمتْ عَٰيل ٰذِلُمكْ ِاْرصِْي ۭ اهلّلٰ ن  لَُتْؤِمُننَّ ِبٖه َولََتْنُرصُ
هِِدْيَن   قَالُْوٓا َاْقَرْراَن  ۭ قَ  َن الّشٰ   81اَل فَاْشهَُدْوا َوَااَن َمَعُمكْ ّمِ

جب هللا تعاٰلی نے نبيوں سے عہد ليا کہ جو کچھ ميں تمہيں کتاب و حکمت سے دوں پھر تمہارے 
پاس وه رسول آئے جو تمہارے پاس کی چيز کو سچ بتائے تو تمہارے لئے اس پر ايمان النا اور 

) فرمايا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر ميرا ذمہ لے ١اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ (
رہے ہو؟ سب نے کہا کہ ہميں اقرار ہے۔ فرمايا تو اب گواه رہو اور خود ميں بھی تمہارے ساتھ 

  گواہوں ميں ہوں۔
يعنی ہر نبی سے يہ وعده ليا گيا کہ اس کی زندگی اور دور نبوت ميں اگر دوسرا نبی آئے  ١۔٨١

مان النا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہوگا جب نبی کی موجودگی ميں آنے والے گا تو اس پر اي
نئے نبی پر خود اس نبی کو ايمان النا ضروری ہے تو ان کی امتوں کے لئے تو اس نئے نبی پر 

ايمان النا بطريق اولٰی ضروری ہے بعض مفسرين نے اس کا يہی مفہوم مراد ليا ہے۔ يعنی 
ی هللا عليہ وسلم کی بابت تمام نبيوں سے عہد ليا گيا کہ اگر ان کے حضرت محمد رسول هللا صل

دور ميں وه آجائيں تو اپنی نبوت ختم کر کے ان پر ايمان النا ہوگا ليکن يہ واقعہ ہے پہلے معنی 
ميں ہی يہ دوسرا مفہوم از خود آجاتا ہے اس لئے الفاظ قرآن کے اعتبار سے پہال مفہوم ہی زياده 

ہوم کے لحاظ سے بھی يہ بات واضح ہے کہ نبوت محمدی کے سراج منير صحيح ہے اس مف
کے بعد کسی بھی نبی کا چراغ نہيں جل سکتا جيسا کہ حديث ميں آتا ہے کہ ايک مرتبہ حضرت 

عمر رضی هللا عنہ تورات کے اوراق پڑھ رہے تھے تو نبی صلی هللا عليہ وسلم يہ ديکھ کر 
ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ميں محمد صلی هللا عليہ غضب ناک ہوئے اور فرمايا کہ "قسم 

وسلم کی جان ہے کہ اگر موسٰی عليہ السالم بھی زنده ہو کر آجائيں اور تم مجھے چھوڑ کر ان 
کے پيچھے لگ جاؤ تو گمراه ہو جاؤ گے۔ (مسند احمد بحوالہ ابن کثير) بہرحال اب قيامت تک 

عليہ وسلم ہيں اور نجات انہی کی اطاعت ميں واجب االتباع صرف محمد رسول هللا صلی هللا 
منحصر ہے نہ کہ کسی امام کی اندھی تقليد يا کسی بزرگ کی بيعت ميں۔ جب کسی پيغمبر کا 

سکہ اب نہيں چل سکتا تو کسی اور کی ذات غير مشروط اطاعت کی مستحق کيوں کر ہو سکتی 
  ہے؟ اصر بمعنی عہد اور ذمہ ہے۔

 
َك ُھُم الْٰفِسُقْوَن   فََمْن تََوّىلٰ بَْعَد ذٰ 

ِٕ
  82كِلَ فَُاوٰلۗى

  )١پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائيں وه يقيناً پورے نافرمان ہيں۔(
يہ اہل کتاب (يہود و نصارٰی) اور ديگر اہل مذہب کو تنبہہ ہے کہ بعثت محمدی کے بعد  ١۔٨٢

ے خالف ہے جو هللا بھی ان پر ايمان النے کے بجائے اپنے اپنے مذہب پر قائم رہنا اس عہد ک
تعاٰلی نے نبيوں کے واسطے سے ہر امت سے ليا اور اس عہد سے انحراف کفر ہے۔ فسق يہاں 

  کفر کے معنی ميں ہے کيونکہ نبوت محمدی سے انکار صرف فسق نہيں سراسر کفر ہے۔
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ٰمٰوِت َواْالَرْ  ٓ َاْسَملَ َمْن ِيف السَّ ِ يَْبُغْوَن َوهَلٗ ِالَْيِه يُْرَجُعْوَن  َافَغَْريَ ِدْيِن اهلّلٰ َكْرًھا وَّ   83ِض َطْوعًا وَّ

کيا وه هللا کے دين کے سوا اور دين کی تالش ميں ہيں؟ حاالنکہ تمام آسمانوں اور سب زمين 
) سب اسی کی طرف ١والے هللا تعاٰلی ہی کے فرمانبردار ہيں خوشی سے ہوں يا ناخوشی سے (

  لوٹائے جائيں گے۔
کی کوئی چيز هللا تعاٰلی کی قدرت و مشيت سے باہر نہيں چاہے  جب آسمان اور زمين ١۔٨٣

خوشی سے چاہے ناخوشی سے۔ تو پھر تم اس کے سامنے قبول اسالم سے کيوں گريز کرتے 
ہو؟ اگلی آيت ميں ايمان النے کا طريقہ بتال کر (کہ ہر نبی اور ہر ُمنَزل کتاب پر بغير تفريق کے 

رہا ہے کہ اسالم کے سوا کوئی اور دين قبول نہيں ہوگا کسی  ايمان النا ضروری ہے) پھر کہا جا
  اور دين کے پيروکاروں کے حصے ميں سوائے کھانے کے اور کچھ نہيں آئے گا۔

 
َق َويَْعُقْوَب  ِعْيَل َوِاْحسٰ ِ َوَمآ ُاْنزَِل عَلَْينَا َوَمآ ُاْنزَِل عَٰىلٓ ِابْٰرِهْميَ َوِاْمسٰ ُق بَْنيَ َاَحٍد َواْالَ قُْل ٰاَمنَّا اِبهلّلٰ ْم ۠ َال نَُفّرِ ِ ّهبِ َباِط َوَمآ ُاْوِيتَ ُمْوٰىس َوِعيْٰىس َوالنَِّبيُّْوَن ِمْن رَّ سـْ

ُن هَلٗ ُمْسِلُمْوَن   نْھُْم ۡ َوَحنْ   84ِمّ
آپ کہہ ديجئے کہ ہم هللا تعاٰلی پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گيا ہے اور جو کچھ ابراہيم عليہ السالم 

عليہ السالم اور يعقوب عليہ السالم اور ان کی اوالد پر اتارا گيا اور جو کچھ موسٰی  اور اسماعيل
و عيسٰی عليہما السالم پر اور دوسرے (انبياء عليہما السالم) هللا تعاٰلی کی طرف سے دئيے گئے 

 ) ہم ان ميں سے کسی کے درميان فرق نہيں کرتے اور ہم هللا تعاٰلی کے١ان سب پر ايمان الئے (
  فرمانبردار ہيں۔

يعنی تمام سچے نبيوں پر ايمان النا کہ وه اپنے اپنے وقت ميں هللا کی طرف سے مبعوث  ١۔٨٤
تھے نيز ان پر جو الہامی کتابيں نازل ہوئيں ان کی بابت بھی عقيده رکھنا کہ وه آسمانی کتابيں 

صرف قرآن کريم تھيں اور واقعۃً هللا کی طرف سے نازل ہوئی تھيں ضروری ہے۔ گو اب عمل 
  پر ہی ہوگا کيونکہ قرآن نے پچھلی کتابوں کو منسوخ کر ديا۔

 
ِخَرِة ِمَن الْٰخِرسِْيَن   ُّْقَبَل ِمنُْه  ۚ َوُھَو ِيف اْالٰ َّْبتَـغِ غَْريَ اْالِْسَالِم ِديْنًا فَلَْن ي   85َوَمْن ي

گا اور وه آخرت جو شخص اسالم کے سوا اور دين تالش کرے، اس کا دين قبول نہ کيا جائے 
  ميں نقصان پانے والوں ميں ہوگا۔

 
نُٰت  َجاَۗءُھُم الَْبّيِ ُسْوَل َحقٌّ وَّ ْم َوَشهُِدْوٓا َانَّ الرَّ ُ قَْوًما َكَفُرْوا بَْعَد ِايَْماِهنِ ِلِمْنيَ   َۭكْيَف َهيِْدي اهلّلٰ ُ َالَهيِْدي الْقَْوَم الّظٰ   86َواهلّلٰ

يت دے گا جو اپنے ايمان النے اور رسول کی حقانيت کی گواہی هللا تعاٰلی ان لوگوں کو کيسے ہدا
دينے اور اپنے پاس روشن دليليں آجانے کے بعد کافر ہو جائيں، هللا تعاٰلی ايسے بے انصاف 

  لوگوں کو راه راست پر نہيں التا۔
 

َكِة َوالنَّ  ِٕ
ِ َوالَْمٰلۗى ْم لَْعنََة اهلّلٰ َك َجَزاُۗؤُھْم َانَّ عَلَْهيِ

ِٕ
ِعْنيَ  ُاوٰلۗى   ۙ 87اِس َاْمجَ

  ان کی تو يہی سزا ہے کہ ان پر هللا تعاٰلی کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔
 

ْيَن ِفْهيَا  ۚ َال ُخيَفَُّف َعْنھُُم الَْعَذاُب َوَال ُھْم يُْنَظُرْوَن    ۙ 88ٰخدِلِ
نہ انہيں مہلت دی جائے  جس ميں يہ ہميشہ پڑے رہيں گے نہ تو ان سے عذاب ہلکا کيا جائے گا

  گی۔
 

ِحْميٌ     َ غَُفْوٌر رَّ ْيَن اَتبُْوا ِمْنۢ بَْعِد ٰذكِلَ َوَاْصلَُحْوا      ۣ فَِانَّ اهلّلٰ ِ   89ِاالَّ اذلَّ



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	129	of	1441	

مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصالح کرليں تو بيشک هللا تعاٰلی بخشنے واال مہربان 
  )١ہے۔(
تد ہو گيا اور مشرکوں سے جا مال ليکن جلدی ہی اسے انصار ميں سے ايک مسلمان مر ١۔٨٩

ندامت ہوئی اور اس نے لوگوں کے ذريعے سے رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم تک پيغام بھجوايا 
کہ ميری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس پر يہ آيت نازل ہوئيں ان آيات سے معلوم ہوا کہ مرتد کی 

پہچاننے کے بعد بغض اور عناد اور سرکشی سزا اگرچہ بہت سخت ہے کيونکہ اس نے حق 
سے حق سے انکار کيا تاہم اگر کوئی خلوص دل سے توبہ اور اپنی اصالح کر لے تو هللا تعاٰلی 

  غفور و رحيم ہے اس کی توبہ قابل قبول ہے۔
 

َّْن تُْقَبَل تَوْ  ْم ُمثَّ اْزَداُدْوا ُكْفًرا ل يَْن َكَفُرْوا بَْعَد ِايَْماِهنِ ِ ُّْوَن    ِانَّ اذلَّ اۗل َك ُھُم الضَّ
ِٕ
  90بَُتھُْم ۚ َوُاوٰلۗى

) اپنے ايمان النے کے بعد کفر کريں پھر کفر ميں بڑھ جائيں ان کی توبہ ١بيشک جو لوگ (
  ) يہی گمراه لوگ ہيں۔٢ہرگز قبول نہ کی جائے گی (

يق سے اس آيت ميں ان کی سزا بيان کی جا رہی ہے جو مرتد ہونے کے بعد توبہ کی توف ١۔٩٠
  محروم رہيں اور کفر پر انتقال ہو۔

اس سے وه توبہ مراد ہے جو موت کے وقت ہو۔ ورنہ توبہ کا دروازه تو ہر ايک کے  ٢۔٩٠ 
لئے ہر وقت کھال ہے۔ اس سے پہلی آيت ميں بھی قبوليت توبہ کا اثبات ہے۔ عالوه ازيں قرآن 

بيان فرمايا ہے۔(وہو الذی يقبل التوبۃ عن  ميں هللا تعاٰلی نے بار بار توبہ کی اہميت اور قبوليت کو
"کيا انہوں نے نہيں جانا کہ هللا تعاٰلی بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ٢۵عباده۔) "الشوری ۔

احاديث ميں بھی يہ مضمون بڑی وضاحت سے بيان ہوا ہے اس ليے اس آيت سے مراد آخری 
کے ايک اور مقام پر ہے (َولَْيَسِت التَّْوبَةُ سانس کی توبہ ہے جو نامقبول ہے جيسا کہ قرآن کريم 

ـيِّٰاِت  َن)  ۚ◌ لِلَِّذْيَن يَْعَملُْوَن السَّ ٔـٰ ى اَِذا َحَضَر اََحَدھُُم اْلَمْوُت قَاَل اِنِّْى تُْبُت اْلـ ) ان کی توبہ 18۔ النساء:4َحتّٰ
آنے لگتی قبول نہيں ہے جو برائی کرتے رہتے ہيں يہاں تک کہ جب ان ميں سے ايک کو موت 

ہے تو کہتا ہے ميری توبہ ۔ حديث ميں بھی ہے ان هللا يقبل توبۃ العبد مالم يغرغر۔ مسند احمد، 
ترمذی۔ بحوالہ فيض القدير شرح الجامع الصغير۔ هللا تعاٰلی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا 

  ۔ہے جب تک اسے موت کا اچھو نہ لگے يعنی جان کنی کے وقت کی توبہ قبول نہيں
 

لَِو افْتَ  ْلُء اْالَْرِض َذَھًبا وَّ ُّْقَبَل ِمْن َاَحِدِھْم ّمِ يَْن َكَفُرْوا َوَماتُْوا َوُھْم ُكفَّاٌر فَلَْن ي ِ ْن نِّٰرصِْيَن    ِانَّ اذلَّ َما لَھُْم ِمّ َِٕك لَھُْم عََذاٌب َاِلْميٌ وَّ
  91ٰۧدى ِبٖه  ۭ ُاوٰلۗى

رہيں ان ميں سے کوئی اگر زمين بھر سونا دے  ہاں جو لوگ کفر کريں اور مرتے دم تک کافر
گو فديئے ميں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کيا جائے گا۔ يہی لوگ ہيں جن کے لئے تکليف دينے 

  )١واال عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہيں۔(
حديث ميں آتا ہے کہ هللا تعاٰلی قيامت والے دن ايک جہنمی سے کہے گا کہ اگر تيرے ١٩۔  ١
س دنيا بھر کا سامان ہو تو کيا تو اس عذاب نار کے بدلے اسے دينا پسند کرے گا؟ وه کہے پا

گا"ہاں" هللا تعاٰلی فرمائے گا ميں نے دنيا ميں تجھ سے اس سے کہيں زياده آسان بات کا مطالبہ 
کيا تھا کہ ميرے ساتھ شرک نہ کرنا مگر تو شرک سے باز نہيں آيا (مسند احمد وھکذا اخرجہ 

بخاری ومسلم۔ ابن کثير) اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے ليے جہنم کا دائمی عذاب ہے اس نے ال
اگر دنيا ميں کچھ اچھے کام بھی کيے ہوں گے تو کفر کی وجہ سے وه بھی ضائع ہی جائيں گے 
جيسا کہ حديث ميں ہے کہ عبد هللا بن جدعان کی بابت پوچھا گيا کہ وه مہمان نواز، غريب پرور 

ور غالموں کو آزاد کرنے واال تھا کيا يہ اعمال سے نفع ديں گے؟ نبی صلی هللا عليہ وسلم تھا ا
نے فرمايا"نہيں" کيونکہ اس نے ايک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہيں مانگی 
(صحيح مسلم۔ کتاب االيمان) اسی طرح اگر کوئی شخص وہاں زمين بھر سونا بطور فديہ دے کر 
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کہ وه عذاب جہنم سے بچ جائے تو يہ ممکن نہيں ہوگا۔ اول تو وہاں کسی کے پاس ہوگا يہ چاہے 
ہی کيا؟ اور اگر بالفرض اس کے پاس دنيا بھر کے خزانے ہوں اور انہيں دے کر عذاب سے 
چھوٹ جانا چاہے تو يہ بھی نہيں ہوگا، کيونکہ اس سے وه معاوضہ يا فديہ قبول ہی نہيں کيا 

اَل تَْنفَُعھَا َشفَاَعةٌ) جائے گا۔ جس طرح  اَل يُْقبَُل ِمْنھَا َعْدٌل وَّ ۔ 2دوسرے مقام پر ارشاد فرمايا (وَّ
) اس سے کوئی معاوضہ قبول کيا جائے گا اور نہ کوئی سفارش اسے فائده دے گی۔ 123البقرة:

  (البيع فيہ وال خالل) اس دن ميں کوئی خريد وفروخت ہو گی نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔
 

 40اره پ
 

َ ِبٖه عَِلْميٌ   ٍء فَِانَّ اهلّلٰ بُّْوَن ڛ َوَما تُْنِفُقْوا ِمْن َيشْ ا ُحتِ   92    لَْن تَنَالُوا الِْربَّ َحّىتٰ تُْنِفُقْوا ِممَّ
جب تم اپنی پسنديده چيز سے هللا تعاٰلی کی راه ميں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھالئی نہ پاؤ گے 

  )۔٢بخوبی جانتا ہے ( ) اور تم جو خرچ کرو اسے هللا١(
بر (نيکی بھالئی) سے مراد عمل صالح يا جنت ہے (فتح القدير) حديث ميں آتا ہے جب يہ  ١۔٩٢

آيت نازل ہوئی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی هللا عنہ جو مدينہ کے اصحاب حيثيت ميں سے 
سول هللا تھے نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض کيا کہ يار

صلی هللا عليہ وسلم! بيرحا کا باغ مجھے سب سے زياده محبوب ہے، ميں اسے هللا کی رضا کے 
لئے صدقہ کرتا ہوں، آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ' وه تو بہت نفع بخش مال ہے، ميری 

سلم کے رائے يہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں ميں تقسيم کر دو ' چنانچہ آپ صلی هللا عليہ و
مشورے سے انہوں نے اسے اپنے اقارب اور عم زادوں ميں تقسيم کر ديا، اچھی چيز صدقہ کی 
جائے، يہ افضل اور اکمل درجہ حاصل کرنے کا طريقہ ہے۔ جس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ کمتر 
ا چيز يا اپنی ضرورت سے زائد فالتو چيز يا استعمال شده پرانی چيز کا صدقہ نہيں کيا جا سکتا ي

اس کا اجر نہيں ملے گا۔ اس قسم کی چيزوں کا صدقہ کرنا بھی يقينا جائز اور باعث اجر ہے گو 
  کمال و افضليت محبوب چيز کے خرچ کرنے ميں ہے۔ 

تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اچھی يا بری چيز، هللا اسے جانتا ہے، اس کے مطابق جزا  ٢۔٩٢
  سے نوازے گا۔

 
َعاِم َاكَن ِحالًّ  اِۗءيُْل عَٰيل نَْفِسٖھ ِمْن قَْبِل َاْن تَُزنََّل التَّْوٰرىُة  ۭ قُلْ ُلكُّ الطَّ َم ِاْرسَ اِۗءيَْل ِاالَّ َما َحرَّ ٓ ِا ْرسَ َِّبِىنْ   93فَْاتُْوا اِبلتَّْوٰرىِة فَاتْلُْوَھآ ِاْن ُكْنُمتْ ٰصِدِقْنيَ       ل

ز کو اپنے اوپر حرام تورات کے نزول سے پہلے (حضرت) يعقوب (عليہ السالم) نے جس چي
کر ليا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائيل پر حالل تھے آپ کہہ ديجئے کہ اگر تم سچے ہو 

  )۔١تو تورات لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ (
يہ اور ما بعد دو آيتيں يہود کے اس اعتراض پر نازل ہوئيں کہ انہوں نے نبی کريم صلی  ١۔٩٣

لی هللا عليہ وسلم دين ابراہيمی کے پيروکار ہونے کا دعوی هللا عليہ وسلم سے کہا کہ آپ ص
کرتے ہيں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہيں جب کہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دين 

ابراہيمی ميں حرام تھا۔ هللا تعاٰلی نے فرمايا يہود کا دعوی غلط ہے حضرت ابراہيم کے دين ميں 
بعض چيزيں اسرائيل (حضرت يعقوب عليہ السالم نے خود  يہ چيزيں حرام نہيں تھيں۔ ہاں البتہ

اپنے اوپر حرام کر لی تھيں اور وه يہی اونٹ کا گوشت اور دودھ تھا (اس کی ايک وجہ نذر يا 
بيماری تھی اور حضرت يعقوب عليہ السالم کا يہ فعل بھی نزول تورات سے پہلے کا ہے۔ اس 

و حضرت يعقوب عليہ السالم کے بہت بعد نازل  ليے کہ تورات تو حضرت ابراہيم عليہ السالم
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ہوئی ہے۔ پھر تم کس طرح مزکوره دعوٰی کر سکتے ہو؟ عالوه ازيں تورات ميں بعض چيزيں 
۔ ٤٦تم (يہوديوں) پر تمہارے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھيں۔ (سورة االنعام 

اسے پڑھ کر سناؤ جس سے يہ بات ) اگر تمہيں يقين نہيں ہے تو تورات الؤ اور ١٦٠النساء۔
واضح ہو جائے گی کہ حضرت ابراہيم عليہ السالم کے زمانے ميں يہ چيزيں حرام نہيں تھيں 

اور تم پر بھی بعض چيزيں حرام کی گئيں تو اس کی وجہ تمہاری ظلم و زيادتی تھی يعنی ان کی 
  حرمت بطور سزا تھی۔ (ايسرالتفاسير)

 
 ِ ِلُمْوَن     فََمِن افَْرتٰى عََيل اهلّلٰ َك ُھُم الّظٰ

ِٕ
  ۬ 94 اْلَكِذَب ِمْنۢ بَْعِد ٰذكِلَ فَُاوٰلۗى

  اس کے بعد بھی جو لوگ هللا تعاٰلی پر جھوٹ بہتان باندھيں وه ہی ظالم ہيں۔
 

َة ِاْبٰرِهْميَ َحِنْيًفا  ۭ َوَما َاكَن ِمَن الُْمْرشِِكْنيَ  َِّبُعْوا ِملَـّ ُ     ۣفَات   95    قُْل َصَدَق اهلّلٰ
  کہہ ديجئے کہ هللا سچا ہے تم سب ابراہيم حنيف کی ملت کی پيروی کرو جو مشرک نہ تھے۔

 
ِّـلْٰعلَِمْنيَ       ُھًدى ل ًاك وَّ ْي ِبَبكََّة ُمٰربَ ِ ِضـَع لِلنَّاِس لذَلَّ َل بَيٍْت وُّ   ۚ 96ِانَّ َاوَّ

) ١جو مکہ (شريف) ميں ہے (هللا تعاٰلی کا پہال گھر جو لوگوں کے لئے مقرر کيا گيا وہی ہے 
  جو تمام دنيا کے لئے برکت اور ہدايت واال ہے۔

۔ ا يہ يہود کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے، وه کہتے تھے کہ بيت المقدس سب سے پہال ٩٦
عبادت خانہ ہے۔ محمد صلی هللا عليہ وسلم اور ان کے ساتھيوں نے اپنا قبلہ کيوں بدل ليا؟ اس 

جواب ميں کہا گيا تمہارا يہ دعوٰی بھی غلط ہے۔ پہال گھر جو هللا  کے جواب ميں اور اس کے
  کی عبادت کے ليے تعمير کی گيا ہے وه ہے جو مکہ ميں ہے۔

 
ِ عََيل النَّاِس ِحجُّ الَْبيِْت مَ  َقاُم ِاْبٰرِهْميَ  ڬ َوَمْن َدَخهَلٗ َاكَن ٰاِمنًا  ۭ َوهلِلّٰ نٌٰت مَّ َ غَِىنٌّ َعِن الْٰعلَِمْنيَ     ِن اْسـتَـَطاِفْيِه ٰايٌٰت بَّيِ َع ِالَْيِه َسِبْيًال  ۭ َوَمْن َكَفَر فَِانَّ اهلّلٰ

97  
) هللا ١جس ميں کھلی کھلی نشانياں ہيں مقام ابراہيم ہے اس ميں جو آجائے امن واال ہو جاتا ہے (
) ٢ے (تعاٰلی نے ان لوگوں پر جو اس طرف کی راه پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر ديا ہ

  )۔٣اور جو کوئی کفر کرے تو هللا تعاٰلی (اس سے) بلکہ) تمام دنيا سے بےپرواه ہے (
  اس ميں قتال، خون ريزی، شکار حٰتی کہ درخت تک کاٹنا ممنوع ہے۔  ١۔٩٧
راه پا سکتے ہوں کا مطلب زاد راه کی استطاعت اور فراہمی ہے۔ يعنی اتنا خرچ کہ سفر  ٢۔٩٧

يں۔ عالوه ازيں استطاعت کے مفہوم ميں يہ بھی داخل ہے کہ راستہ کے اخراجات پورے ہو جائ
پر امن ہو اور جان و مال محفوظ رہے اسی طرح يہ بھی ضروری ہے کہ صحت اور تندرستی 

کے لحاظ سے سفر کے قابل ہو نيز عورت کے لئے محرم بھی ضروری ہے۔ يہ آيت ہر صاحب 
ث سے امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ يہ استطاعت کے لئے وجوب حج کی دليل ہے اور احادي

  عمر ميں صرف ايک دفعہ فرض ہے۔
استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کو قرآن نے کفر سے تعبير کيا ہے جس سے حج کی  ٣۔٩٧

فرضيت ميں اور اس کی تاکيد ميں کوئی شبہ نہيں رہتا۔ احاديث ميں بھی ايسے شخص کے لئے 
  وعيد آئی ہے۔

 
َْھَل اْلِكٰتِب  ُ َشهِْيٌد عَٰيل َما تَْعَملُْوَن       قُْل اٰيٓ ِ ڰ َواهلّلٰ يِٰت اهلّلٰ   98ِلَم تَْكُفُرْوَن اِبٰ

آپ کہہ ديجئے کہ اے اہل کتاب تم هللا تعاٰلی کی آيتوں کے ساتھ کفر کيوں کرتے ہو جو کچھ تم 
  کرتے ہو هللا اس پر گواه ہے۔
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ْوَن َعْن َسبِ  َْھَل اْلِكٰتِب ِلَم تَُصدُّ ُ ِبَغاِفٍل َمعَّا تَْعَملُْوَن       قُْل اٰيٓ َانُْمتْ ُشهََداُۗء  َۭوَما اهلّلٰ ِ َمْن ٰاَمَن تَْبُغْونَھَا ِعَوًجا وَّ   99ْيِل اهلّلٰ

ان اہل کتاب سے کہو کہ تم هللا تعاٰلی کی راه سے لوگوں کو کيوں روکتے ہو؟ اور اس ميں عيب 
  عاٰلی تمہارے اعمال سے بےخبر نہيں۔) هللا ت١ٹٹولتے ہو حاالنکہ تم خود شاہد ہو (

يعنی تم جانتے ہو کہ يہ دين اسالم حق ہے، اس کے داعی هللا کے سچے پيغمبر ہيں  ١۔٩٩
  کيونکہ يہ باتيں ان کتابوں ميں درج ہيں جو تمہارے انبياء پر اتريں اور جنہيں تم پڑھتے ہو۔

 
يَْن ٰاَمنُْوٓا ِاْن تُِطْيُعْوا فَِر  ِ ُّھَا اذلَّ ي َ ْوُمكْ بَْعَد ِايَْماِنُمكْ ٰكِفرِْيَن     اٰيٓ يَْن ُاْوتُوا اْلِكٰتَب يَُردُّ ِ َن اذلَّ   ١٠٠يْقًا ّمِ

اے ايمان والو! اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتيں مانو گے تو وه تمہارے ايمان النے 
  کے بعد مرتد و کافر بنا ديں گے۔

مسلمانوں کو گمراه کرنے کی مذموم  يہوديوں کے مکرو فريب اور ان کی طرف سے ١۔١٠٠
کوششوں کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو تنبيہ کی جا رہی ہے کہ تم بھی ان کی سازشوں 

سے ہوشيار رہو اور قرآن کی تالوت کرنے اور رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کے موجود ہونے 
تفسيری روايات ميں اسطرح کے باوجود کہيں يہود کے جال ميں نہ پھنس جانا۔ اس کا پس منظر 

بيان کيا گيا ہے۔ کہ انصار کے دو قبيلے اوس اور خزرج ايک مجلس ميں اکھٹے بيٹھے باہم 
گفتگو کر رہے تھے کہ شاس بن قيس يہودی ان کے پاس سے گزرا اور ان کا باہمی پيار ديکھ 

ہم شيرو کر جل بھن گيا پہلے يہ ايک دوسرے کے سخت دشمن تھے اب اسالم کی برکت سے با
شکر ہوگئے ہيں۔ اس نے ايک نوجوان کے ذمے يہ کام لگايا کہ وه ان کے درميان جنگ بعاث کا 

تذکره کرے جو ہجرت سے ذرا پہلے ان کے درميان ہوئی تھی انہوں نے ايک دوسرے کے 
خالف رزميہ اشعار کہے تھے وه ان کو سنائے۔ چنانچہ اس نے ايسا ہی کيا، جس سے ان دونوں 

درميان جذبات بھڑک اٹھے اور ايک دوسرے کو گالی گلوچ دينے لگے يہاں تک کے  قبيلوں کے
ہتھيار اٹھانے کے لئے للکار اور پکار شروع ہوگئی اور قريب تھا کہ ان کا باہم قتال بھی شروع 

ہو جائے کہ اتنے ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم تشريف لے آئے اور انہيں سمجھايا اور وه باز 
  ہ آيت بھی اور جو آگے آرہی ہيں وه بھی نازل ہوئيں (ابن کثير)آگئے اس پر ي

 
ِ فَقَ  َّْعَتِصْم اِبهلّلٰ ِ َوِفْيُمكْ َرُسْوهُلٗ  ۭ َوَمْن ي ْستَـِقْميٍ     َوَكْيَف تَْكُفُرْوَن َوَانُْمتْ تُْتٰىل عَلَْيُمكْ ٰايُٰت اهلّلٰ اٍط مُّ   ۧ ١٠١ْد ُھِدَي ِاٰىل ِرصَ

م کيسے کفر کر سکتے ہو؟ باوجوديکہ تم پر هللا تعاٰلی کی آيتيں پڑھی (گويا يہ ظاہر ہے کہ) ت
جاتی ہيں اور تم ميں رسول هللا (صلی هللا عليہ وسلم) موجود ہيں جو شخص هللا کے دين کو 

  ) تو بالشبہ اسے راه راست دکھا دی گئی۔١مضبوط تھام لے (
۔ هللا کے دين کو مضبوطی سے تھام لين ١۔ ١٠١ ا اور اس کی اطاعت ميں کوتاہی نہ اعتصام با
  کرنا۔

 
ْسِلُمْوَن      َ َحقَّ تُٰقِتھٖ َوَال تَُمْوتُنَّ ِاالَّ َوَانُْمتْ مُّ َُّقوا اهلّلٰ يَْن ٰاَمنُوا ات ِ ُّھَا اذلَّ ي َ   ١٠٢اٰيٓ

) ديکھو مرتے دم تک مسلمان ہی ١اے ايمان والو! هللا سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہيے (
  رہنا
اس کا مطلب يہ ہے کہ اسالم کے احکام و فرائض پورے طور پر بجا الئے جائيں اور  ١۔١٠٢

منہيات کے قريب نہ جايا جائے بعض کہتے ہيں کہ اس آيت سے صحابہ کرام پريشان ہوئے تو 
هللا تعاٰلی نے دوسری آيت نازل فرما دی هللا سے اپنی طاقت کے مطابق ڈرو جس طرح اپنی 

  ہے (فتح القدير)طاقت سے ڈرنے کا حق 
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ِ عَلَْيُمكْ ِاْذ ُكْنُمتْ َاْعدَ  قُْوا  َ۠واْذُكُرْوا ِنْعَمَت اهلّلٰ َال تََفرَّ ْيًعا وَّ ِ َمجِ ْبِل اهلّلٰ نَ َواْعَتِصُمْوا ِحبَ  اًۗء فََالََّف بَْنيَ قُلُْوِبُمكْ فََاْصَبْحُمتْ ِبنِْعَمِتھٖٓ ِاْخَوااًن  ۚ َوُكْنُمتْ عَٰيل َشَفا ُحْفَرٍة ّمِ
ُ لَُمكْ ٰايِٰتھٖ لََعلَُّمكْ تَھَْتُدْوَن      ُ اهلّلٰ نْھَا  ۭ َكٰذكِلَ يَُبّنيِ   ١٠٣النَّاِر فََانَْقَذُمكْ ّمِ

) اور هللا تعاٰلی کی اس ٢) اور پھوٹ نہ ڈالو (١هللا تعاٰلی کی رسی کو سب ملکر مضبوط تھام لو (
تو اس نے تمہارے دلوں ميں  وقت کی نعمت کو ياد کرو جب تم ايک دوسرے کے دشمن تھے

الفت ڈال دی پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہوگئے اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے 
پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہيں بچاليا هللا تعاٰلی اسی طرح تمہارے لئے اپنی نشانياں بيان کرتا 

  ہے تاکہ تم ہدايت پاؤ۔
کو مضبوطی سے تھام لينے کا درس دے کر تقٰوی کے بعد سب ملکر هللا کی رسی  ١۔١٠٣

واضح کر ديا کہ نجات بھی انہی دو اصولوں ميں ہے اور اتحاد بھی انہيں پر قائم ہو سکتا اور ره 
  سکتا ہے۔

'وال تفرقوا اور پھوٹ نہ ڈالو ' کے ذريعے فرقہ بندی سے روک ديا گيا ہے اس کا مطلب  ٢۔١٠٣
اف کرو گے تو تمہارے درميان پھوٹ پڑ جائے گی يہ ہے کہ اگر مزکوره دو اصولوں سے انحر

اور تم الگ الگ فرقوں ميں بٹ جاؤ گے۔ اور يہيں سے امت مسلمہ کے افتراق کے الميہ کا آغاز 
  ہوا جو دن بدن بڑھتا ہی چال گيا اور نہايت مستحکم ہو گيا۔

 
ُمُرْونَ  َّْدُعْوَن ِاَىل الَْخْريِ َواَيْ ٌة ي نُْمكْ ُامَّ َك ُھُم الُْمْفِلُحْوَن      َولَْتُكْن ِمّ

ِٕ
  ١٠٤اِبلَْمْعُرْوِف َويَْهنَْوَن َعِن الُْمْنَكِر َۭوُاوٰلۗى

تم ميں سے ايک جماعت ايسی ہونی چاہيے جو بھالئی کی طرف الئے اور نيک کاموں کا حکم 
  کرے اور برے کاموں سے روکے اور يہی لوگ فالح اور نجات پانے والے ہيں۔

 
َِٕك لَھُْم عََذاٌب َعِظْميٌ    َوَال تَُكْونُْوا

نُٰت  ۭ َوُاوٰلۗى قُْوا َواْختَلَُفْوا ِمْنۢ بَْعِد َما َجاَۗءُھُم الَْبّيِ يَْن تََفرَّ ِ   ۙ ١٠٥     َاكذلَّ
تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دليليں آجانے کے بعد بھی تفرقہ 

  ے بڑا عذاب ہے۔ڈاال اور اختالف کيا انہی لوگوں کے لئ
روشن دليليں آ جانے کے بعد تفرقہ ڈاال۔ اس سے معلوم ہوا کہ يہود و نصارٰی کے باہم  ١۔١٠٥

اختالف و تفرقہ کی وجہ يہ نہ تھی کہ انہيں حق کا پتہ نہ تھا اور وه اس کے دالئل سے بےخبر 
فسانی اغراض تھے۔ بلکہ حقيقت يہ ہے کہ انہوں سب کچھ جانتے ہوئے محض دنياوی مفاد اور ن

کے لئے اختالف و تفرقہ کی راه پکڑی تھی اور اس پر جمے ہوئے تھے۔ قرآن مجيد نے مختلف 
اسلوب اور پيرائے سے بار بار اس حقيقت کی نشان دہی کی ہے اور اس سے دور رہنے کی 

تاکيد فرمائی۔ مگر افسوس کہ اس امت کے تفرقہ بازوں نے بھی ٹھيک يہی روش اختيار کی کہ 
ور اس کی روشن دليليں خوب اچھی طرح معلوم ہيں۔ ليکن وه اپنی فرقہ بنديوں پر جمے حق ا

ہوئے ہيں اور اپنی عقل و ذہانت کا سارا جوہر سابقہ امتوں کی طرح تاويل اور تحريف کے 
  مکروه شغل ميں ضائع کر رہے ہيں۔

 
 ِ ا اذلَّ تَْسَودُّ ُوُجْوٌهۚ  فََامَّ َّْوَم تَبْيَضُّ ُوُجْوٌه وَّ   ١٠٦يَْن اْسَودَّْت ُوُجْوُھھُْم  ۣاََكَفْرُمتْ بَْعَد ِايَْماِنُمكْ فَُذْوقُوا الَْعَذاَب ِبَما ُكْنُمتْ تَْكُفُرْوَن    ي

) سياه چہروں والوں (سے کہا جائے گا) ١جس دن بعض چہرے سفيد ہونگے اور بعض سياه (
 چکھو۔کہ تم نے ايمان النے کے بعد کفر کيا؟ اب اپنے کفر کا عذاب 

حضرت ابن عباس رضی هللا تعاٰلی عنہما نے اس سے اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت  ١۔١٠٦
وافتراق مراد لئے ہيں (ابن کثير و فتح القدير) جس سے معلوم ہوا اسالم وہی ہے جس پر اہل 

سنت والجماعت عمل پيرا ہيں اور اہل بدعت و اہل افتراق اس نعمت اسالم سے محروم ہيں جو 
  عہ نجات ہے۔ذري
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ْوَن     ِ  ۭ ُھْم ِفْيھَا ٰخدِلُ ِة اهلّلٰ ْت ُوُجْوُھھُْم فَِفْي َرْمحَ ْيَن ابَْيضَّ ِ ا اذلَّ   ١٠٧َوَامَّ
  اور سفيد چہرے والے هللا تعاٰلی کی رحمت ميں داخل ہونگے اور اس ميں ہميشہ رہيں گے۔

 
ِ نَْتلُْوَھا عَلَْيَك اِبلَْحّقِ  َۭومَ  ِّلْٰعلَِمْنيَ    ِتكْلَ ٰايُٰت اهلّلٰ ُ يُرِيُْد ُظلًْما ل   ١٠٨ا اهلّلٰ

اے نبی! ہم ان حقانی آيتوں کی تالوت آپ پر کر رہے ہيں اور هللا تعاٰلی کا اراده لوگوں پر ظلم 
  کرنے کا نہيں

 
ُمْوُر      ِ تُْرَجُع اْالُ ٰمٰوِت َوَما ِيف اْالَْرِض ۭ َوِاَىل اهلّلٰ ِ َما ِيف السَّ   ۧ ١٠٩َوهلِلّٰ

 تعاٰلی کے لئے ہی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمين ميں ہے اور هللا تعاٰلی ہی کی طرف تمام هللا
  کام لوٹائے جاتے ہيں۔

 
 ِ ُمُرْوَن اِبلَْمْعُرْوِف َوتَْهنَْوَن َعِن الُْمْنَكِر َوتُْؤِمنُْوَن اِبهلّلٰ ٍة ُاْخرَِجْت ِللنَّاِس اَتْ ُھُم  ۭ َولَْو ٰاَمَن َاھْ ُكْنُمتْ َخْريَ ُامَّ َّھُْم ِۭمنْھُُم الُْمْؤِمنُْوَن َو اَْكَرثُ ا ل ُل اْلِكٰتِب لََاكَن َخْريً

  ١١٠الْٰفِسُقْوَن     
تم بہترين امت ہو جو لوگوں کے لئے پيدا کی گئی ہے تم نيک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری 

بھی ايمان التے تو ان ) اگر اہل کتاب ١باتوں سے روکتے ہو اور هللا تعاٰلی پر ايمان رکھتے ہو (
  ) ليکن اکثر تو فاسق ہيں۔٢کے لئے بہتر تھا ان ميں ايمان النے والے بھی ہيں (

اس آيت ميں امت مسلمہ کو ' خير امت ' قرار ديا گيا ہے اور اس کی علت بھی بيان کر  ١۔١١٠
ن امتيازی دی گئی ہے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ايمان با ہے۔ گويا يہ امت اگر ا

خصوصيات سے متصف رہے گی تو خير امت ہے بصورت ديگر اس امتياز سے محروم قرار 
پا سکتی ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی مذمت سے بھی اسی نکتے کی وضاحت مقصود و معلوم 

ہوتی ہے کہ جو امر بالمعروف و نہی المنکر نہيں کرے گا، وه بھی اہل کتاب کے مشابہ قرار 
ی صفت بيان کی گئی ہے۔ وه ايک دوسرے کو برائی سے نہيں روکتے اور يہاں پائے گا۔ ان ک

اسی آيت ميں ان کی اکثريت کو فاسق کہا گيا ہے۔ امر بالمعروف يہ فرض عين ہے يا فرض 
کفايہ؟ اکثر علماء کے خيال ميں يہ فرض کفايہ ہے۔ يعنی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وه اس 

معروف اور منکر شرعی کا صحيح علم وہی رکھتے ہيں ان فرض کو ادا کرتے رہيں کيونکہ 
کے فريضہ تبليغ و دعوت کی ادائيگی سے ديگر افراد کی طرف سے يہ فرض ساقط ہو جائے 

گا۔ جيسے جہاد بھی عام حاالت ميں فرض کفايہ ہے يعنی ايک گروه کی طرف سے ادائيگی 
  سے اس فرض کی ادائيگی ہو جائے گی۔

بن سالم رضی هللا عنہ وغيره جو مسلمان ہوگئے تھے۔ تاہم ان کی تعداد جيسے عبد هللا  ٢۔١١٠
  نہايت قليل تھی۔ اس لئے ِمْنہْم ميں ِمْن، تَْبِعْيُض کے لئے ہے۔

 
ْوَن      ْداَبَر   ۣ ُمثَّ  َال يُْنَرصُ ُّْوُمكُ اْالَ َُّقاِتلُْوُمكْ يَُول ٓ َاًذى ۭ َوِاْن ي ْوُمكْ ِاالَّ َُّرضُّ   ١١١لَْن ي

تمہيں ستانے کے سوا اور زياده کچھ ضرر نہيں پہنچا سکتے اگر لڑائی کا موقع آجائے تو يہ 
  )١پيٹھ موڑ ليں گے پھر مدد نہ کئے جائيں گے (

اس سے مراد زبانی بہتان تراشی ہے جس سے دل کو وقتی طور پر ضرور تکليف  ١۔١١١
يں گے چنانچہ ايسا ہی پہنچتی ہے تاہم ميدان حرب و ضرب ميں يہ تمہيں شکست نہيں دے سک

ہوا، مدينہ سے بھی يہوديوں کو نکلنا پڑا پھر خيبر فتح ہو گيا اور وہاں سے بھی نکلے، اسی 
طرح شام کے عالقوں ميں عيسائيوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے شکست سے دو چار ہونا پڑا 

المقدس پر بھی تاآنکہ حروب صليبيہ ميں عيسائيوں نے اس کا بدلہ لينے کی کوشش کی اور بيت 
  سال کے بعد واگزار کرا ليا۔  ٩٠قابض ہوگئے مگر اسے صالح الدين ايوبی نے 
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ليکن اب مسلمانوں کی ايمانی کمزوری کے نتيجہ ميں يہود و نصارٰی کی مشترکہ سازشوں اور 
کوششوں سے بيت المقدس پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گيا ہے۔ تاہم ايک وقت آئے گا کہ 

حال تبديل ہو جائے گی بالخصوص حضرت عيسٰی عليہ السالم کے نزول کے بعد يہ صورت 
  عيسائيت کا خاتمہ اور اسالم کا غلبہ يقينی 

  ہے جيسا کہ صحيح احاديث ميں وارد ہے۔ (ابن کثير)
 

َن  ِ َوَحْبٍل ّمِ َن اهلّلٰ ْبٍل ّمِ ا ِاالَّ ِحبَ ُ َايَْن َما ثُـِقُفْوٓ ةلَّ ُم اذّلِ َّھُْم َاكنُْوا يَْكُفُرْوَن اِبٰ ُرضِبَْت عَلَْهيِ ن ُم الَْمْسَكنَُة  ٰۭذكِلَ اِبَ بَْت عَلَْهيِ ِ َوُرضِ َن اهلّلٰ يِٰت النَّاِس َواَبُۗءْو ِبَغَضٍب ّمِ
َاكنُْوا يَْعتَُدْوَن       نِْۢبيَاَۗء ِبَغْريِ َحّقٍ ۭ ٰذكِلَ ِبَما َعَصْوا وَّ ِ َويَْقُتلُْوَن اْالَ   ۤ ١١٢اهلّلٰ

) يہ غضب ١ہ ذلت کی مار پڑی اال يہ کہ هللا تعاٰلی کی يا لوگوں کی پناه ميں ہوں (ان کو ہر جگ
اٰلہی کے مستحق ہوگئے اور ان پر فقيری ڈال دی گئی يہ اس لئے کہ يہ لوگ هللا تعاٰلی کی آيتوں 

سے کفر کرتے تھے اور بےوجہ انبياء کو قتل کرتے تھے يہ بدلہ ہے ان کی نافرمانيوں اور 
  )۔٢کا ( زيادتيوں

يہوديوں پر جو ذلت و مسکنت، غضب اٰلہی کے نتيجے ميں مسلط کی گئی ہے، اس سے  ١۔١١٢
وقتی طور پر بچاؤ کی دو صورتيں بيان کی گئی ہيں۔ ايک يہ کہ وه هللا کی پناه ميں آجائيں۔ يعنی 

، اسالم قبول کرليں يا اسالمی مملکت ميں جزيہ دے کر ذمی کی حيثيت سے رہنا قبول کرليں
  دوسری صورت يہ ہے کہ لوگوں کی پناه ان کو حاصل ہو 

  يہ ان کے کرتوت ہيں جنکی پادش ميں ان پر ذلت مسلط کی گئی ہے۔ ٢۔١١٢
 

َّْيِل َوُھْم يَْسُجُدوْ  ِ ٰااَنَۗء ال َّْتلُْوَن ٰايِٰت اهلّلٰ َِٕمٌة ي
ٌة قَاۗى   ١١٣َن     لَيُْسْوا َسَواًۗء  ۭ ِمْن َاْھِل اْلِكٰتِب ُامَّ

ہ سارے کے سارے يکساں نہيں بلکہ ان اہل کتاب ميں ايک جماعت (حق پر) قائم رہنے والی ي
  بھی ہے جو راتوں کے وقت بھی کالم هللا کی تالوت کرتے ہيں اور سجدے بھی کرتے ہيں۔

 
ُمُرْوَن اِبلَْمْعُرْوِف َويَْهنَْوَن َعِن الْ  ِخِر َواَيْ ِ َوالَْيْوِم اْالٰ ِلِحْنيَ     يُْؤِمنُْوَن اِبهلّلٰ َِٕك ِمَن الّصٰ

ِت َۭوُاوٰلۗى   ١١٤ُمْنَكِر َويَُساِرُعْوَن ِيف الَْخْريٰ
يہ هللا تعاٰلی پر اور قيامت کے دن پر ايمان بھی رکھتے ہيں بھالئيوں کا حکم کرتے ہيں اور 

برائيوں سے روکتے ہيں اور بھالئی کے کاموں ميں جلدی کرتے ہيں يہ نيک بخت لوگوں ميں 
  ۔سے ہيں

 
ُ عَِلْميٌ اِبلُْمتَِّقْنيَ      ُّْكَفُرْوُه  َۭواهلّلٰ   ١١٥َوَما يَْفَعلُْوا ِمْن َخْريٍ فَلَْن ي

يہ جو کچھ بھی بھالئياں کريں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی اور هللا تعاٰلی پرہيزگاروں کو 
  خوب جانتا ہے

ميں بيان کی گئی ہے، بلکہ  يعنی سارے اہل کتاب ايسے نہيں جن کی مذمت پچھلی آيات ١۔١١٥
ان ميں کچھ اچھے لوگ بھی ہيں، جنہيں هللا تعاٰلی نے شرف اسالم سے نوازا اور ان ميں اہل 

ايمان و تقوٰی والی خوبياں پائی جاتی ہيں، رضی هللا عنہم ورضو عنہ۔ قائمۃ کے معنی ہيں، 
الی، يسجدون کا مطلب شريعت کی اطاعت اور نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کا اتباع کرنے و

رات کو قيام کرتے يعنی تہجد پڑھتے اور نمازوں ميں تالوت کرتے ہيں۔ اس مقام پر امر 
بالمعروف کے معنی بعض نے يہ کئے ہيں کہ وه نبی صلی هللا عليہ وسلم پر ايمان النے کا حکم 

ذکر آگے ديتے اور آپ صلی هللا عليہ وسلم کی مخالفت کرنے سے روکتے ہيں۔ اسی گروه کا 
ِ َوَمآ اُْنِزَل اِلَْيُكْم َوَمآ اُْنِزَل اِلَْيِھمْ  ّٰ ِ ) بھی کيا گيا ہے (َواِنَّ ِمْن اَْھِل اْلِكٰتِب لََمْن يُّْؤِمُن بِا ّٰ ِ ۔ آل 3 ٰخِشِعْيَن 

  )199عمران:
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يَْن َكَفُرْوا لَْن تُْغِىنَ َعْنھُْم َاْمَوالُھُْم َوَالٓ َاْوَالُدھُ  ِ ْوَن       ِانَّ اذلَّ ُب النَّاِر ۚ ُھْم ِفْيھَا ٰخدِلُ َِٕك َاْحصٰ
ا  ۭ َوُاوٰلۗى ً ِ َشـْيـــــٔ َن اهلّلٰ   ١١٦ْم ّمِ

کافروں کو ان کے مال اور ان کی اوالد هللا کے ہاں کچھ کام نہ آئيں گی يہ جہنمی ہيں جو ہميشہ 
  اس ميں پڑے رہيں گے۔

 
ا َانُْفَسھُْم فََاْھلََكْتُه  َۭوَما َظلََمھُمُ َمثَُل َما يُْنِفُقْوَن ِيفْ ٰھِذِه الَْحيٰ  نَْيا َمكَثَِل ِريٍْح ِفْيھَا ِرصٌّ َاَصابَْت َحْرَث قَْوٍم َظلَُمْوٓ ُ َوٰلِكْن َانُْفَسھُْم يَْظِلُمْوَن    وِة ادلُّ  اهلّلٰ

١١٧  
کی  يہ کفار جو خرچ کريں اس کی مثال يہ ہے ايک تند ہوا چلی جس ميں پاال تھا جو ظالموں

) هللا تعاٰلی نے ان پر ظلم نہيں کيا بلکہ وه خود اپنی ١کھيتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر ديا (
  جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

قيامت والے دن کافروں کے نہ مال کچھ کام آئيں گے نہ اوالد، حتٰی کے رفاہی اور  ١۔١١٧
يں گے اور ان کی مثال اس بظاہر بھالئی کے کاموں پر جو بھی خرچ کرتے ہيں وه بيکار جائ

سخت پالے کی سی ہے جو ہری بھری کھيتی کو جال کر خاکستر کر ديتا ہے ظالم اسی کھيتی کو 
ديکھ کر خوش ہو رہے ہوتے اور اس سے نفع کی اميد رکھے ہوتے ہيں کہ اچانک ان کی 

موں پر رقم اميديں خاک ميں مل جاتی ہيں۔ اس سے معلوم ہوا جب تک ايمان نہيں ہوگا، رفاہی کا
خرچ کرنے والوں کی چاہے دنيا ميں کتنی ہی شہرت ہو جائے آخرت ميں انہيں ان کا کوئی صلہ 

  نہيں ملے گا، وہاں تو ان کے لئے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔
 

لُْونَُمكْ َخَباًال  ۭ ْن ُدْوِنُمكْ َال اَيْ يَْن ٰاَمنُْوا َال تَتَِّخُذْوا ِبَطانًَة ِمّ ِ ُّھَا اذلَّ ي َ َّ  اٰيٓ َّن ِفْي ُصُدْوُرُھْم اَْكَربُ  ۭ قَْد بَي ْ ۚ قَْد بََدِت الَْبْغَضاُۗء ِمْن َافَْواِهھِْم ښ َوَما ُختْ ْوا َما َعِنمتُّ ا لَُمكُ َودُّ
يِٰت ِاْن ُكْنُمتْ تَْعِقلُْوَن       ١١٨اْالٰ

تم تو) نہيں ) (١اے ايمان والو! تم اپنا دلی دوست ايمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ (
ديکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی ميں کوئی کسر اٹھا نہيں رکھتے وه چاہتے ہيں کہ تم دکھ 
ميں پڑو ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہوچکی ہے اور جو ان کے سينوں 

  ميں پوشيده ہے وه بہت زياده ہے ہم نے تمہارے لئے آيتيں بيان کرديں۔
بھی گزر چکا ہے۔ يہاں اس کی اہميت کے پيش نظر پھر دہرايا جا رہا  يہ مضمون پہلے ١۔١١٨

ہے۔ بطانتہ، دلی دوست اور رازدار کو کہا جاتا ہے۔ کافر اور مشرک مسلمانوں کے بارے ميں 
جو جذبات و عزائم رکھتے ہيں، ان ميں سے جن کا وه اظہار کرتے اور جنہيں اپنے سينوں ميں 

نے ان سب کی نشاندہی فرما دی ہے يہ اور اس قسم کی ديگر آيات  مخفی رکھتے ہيں، هللا تعاٰلی
کے پيش نظر ہی علماء و فقہا نے تحرير کيا ہے کہ ايک اسالمی مملکت ميں غير مسلموں کو 
کليدی مناصب پر فائز کرنا جائز نہيں ہے۔ مروی ہے کہ حضرت ابو موسٰی اشعری رضی هللا 

رکھ ليا، حضرت عمر رضی هللا کے علم ميں يہ بات نے ايک (غير مسلم) کو کاتب (سيکرٹری) 
آئی تو آپ نے انہيں سختی سے ڈانٹا اور فرمايا کہ ' تم انہيں اپنے قريب نہ کرو جب کہ هللا نے 
انہيں دور کر ديا ہے ان کو عزت نہ بخشو جب کہ هللا تعاٰلی نے انہيں ذليل کر ديا ہے اور انہيں 

ہيں بد ديانت قرار ديا ہے ـ' حضرت عمر رضی هللا نے اسی راز دار مت بناؤ جب کہ هللا نے ان
آيت سے استدالل کرتے ہوئے يہ ارشاد فرمايا۔ امام قرطبی فرماتے ہيں اس زمانے ميں اہل کتاب 

کو سيکرٹری اور امين بنانے کی وجہ سے احوال بدل گئے ہيں اور اس وجہ سے غبی لوگ 
سمتی سے آج کے اسالمی ممالک ميں بھی قرآن سردار اور امرا بن گئے (تفسير قرطبی)۔ بد ق

کريم کے اس نہايت اہم حکم کو اہميت نہيں دی جا رہی ہے اور اس کے برعکس غير مسلم بڑے 
بڑے اہم عہدوں اور کليدی مناصب پر فائز ہيں جن کے نقصانات واضح ہيں۔ اگر اسالمی ممالک 

ايت کريں تو يقينا بہت سے مفاسد اپنی داخلی اور خارجی دونوں پاليسيوں ميں اس حکم کی رع
  اور نقصانات سے محفوظ ره سکتے ہيں۔ 
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اليألون، کوتاہی اور کمی نہيں کريں گے خباال کے معنی فساد اور ہالکت کے ہيں ماعنتم  ٢۔١١٨
  (جس سے تم مشقت اور تکليف ميں پڑو) عنت بمعنی َمَشقَّۃ

 
بُّ  بُّْونَھُْم َوَال ُحيِ ْوا عَلَْيُمكُ اْالَ ٰھَٓانُْمتْ ُاوَالِۗء ُحتِ ا ٰاَمنَّا ۑ َوِاَذا َخلَْوا َعضُّ ھٖ َۚوِاَذا لَُقْوُمكْ قَالُْوٓ َ عَِلْميٌ ْونَُمكْ َوتُْؤِمنُْوَن اِبْلِكٰتِب ُلكِّ اَنِمَل ِمَن الَْغْيظِ ۭ قُْل ُمْوتُْوا ِبغَْيِظُمكْ ۭ ِانَّ اهلّلٰ

ُدْوِر        ١١٩ِبَذاِت الصُّ
) اور وه تم سے محبت نہيں رکھتے تم ١کرو) ہاں تم تو انہيں چاہتے ہو ( اگر عقلمند ہو (تو غور

پوری کتاب کو مانتے ہو وه نہيں مانتے پھر محبت کيسی؟ يہ تمہارے سامنے تو اپنے ايمان کا 
) کہہ دو کہ اپنے غصہ ٢اقرار کرتے ہيں ليکن تنہائی ميں مارے غصہ کے انگلياں چباتے ہيں (

  وں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔ہی ميں مر جاؤ هللا دل
تم ان منافقين کی نماز اور ايمان کيوجہ سے ان کی بابت دھوکے کا شکار ہو جاتے ہو  ١۔١١٩

  اور ان سے محبت رکھتے ہو۔ 
يہ ان کے غيظ و غضب کی شدت کا بيان ہے جيسا کہ اگلی آيت ميں بھی ان کی اسی  ٢۔١١٩

  کيفيت کا اظہار ہے۔
 

ُمكْ َكْيُدھُ ِاْن تَْمَسْسُمكْ حَ  ْوا َوتَتَُّقْوا َال يَُرضُّ َّْفَرُحْوا ِبھَاۭ  َوِاْن تَْصِربُ ئٌَة ي ِّ نٌَة تَـُسْؤُھْم ۡ َوِاْن تُِصْبُمكْ َسي َ ِبَما يَْعَملُْوَن ُمِحْيطٌ    سـَ ا ۭ ِانَّ اهلّلٰ ً ـٔ   ۧ ١٢٠ْم َشـْي
) تم ١ے تو خوش ہوتے ہيں (تمہيں اگر بھالئی ملے تو يہ ناخوش ہوتے ہيں ہاں! اگر برائی پہنچ

اگر صبر کرو اور پرہيز گاری کرو تو ان کا مکر تمہيں کچھ نقصان نہ دے گا هللا تعاٰلی نے ان 
  کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔

اس ميں منافقين کی شديد عداوت کا ذکر ہے جو انہيں مومنوں کے ساتھ تھی اور وه يہ  ١۔١٢٠
آتی، هللا تعاٰلی کی طرف سے ان کو تائيد و نصرت ملتی  کہ جب مسلمانوں کو خوش حالی ميسر

اور مسلمانوں کی تعداد و قوت ميں اضافہ ہوتا تو منافقين کو بہت برا لگتا اور اگر مسلمان قحط 
سالی يا تنگدستی ميں مبتال ہوتے يا هللا کی مشيت و مصلحت سے دشمن وقتی طور پر مسلمانوں 

ہوا) تو بڑے خوش ہوتے۔ مقصد بتالنے سے يہ ہے جن  پر غالب آجاتے (جيسے جنگ احد ميں
لوگوں کا يہ حال ہو، کيا وه اس الئق ہو سکتے ہيں کہ مسلمان ان سے محبت کی پينگيں بڑھائيں 
اور انہيں اپنا راز دار اور دوست بنائيں؟ اسی لئے هللا تعاٰلی نے يہود و نصارٰی سے بھی دوستی 

کريم کے دوسرے مقامات پر ہے)۔ اس ليے کہ وه بھی  رکھنے سے منع فرمايا (جيسا کہ قرآن
مسلمانوں سے نفرت وعداوت رکھتے ان کی کاميابيوں سے ناخوش اور ان کی ناکاميوں سے 

  خوش ہوتے ہيں۔ 
يہ ان کے مکر و فريب سے بچنے کا طريقہ اور عالج ہے۔ گويا منافقين اور ديگر  ٢۔١٢٠

کے لئے صبر اور تقوٰی نہايت ضروری ہے۔  دشمنان اسالم و مسلمين کی سازشوں سے بچنے
اس صبر اور تقوٰی کے فقدان نے غير مسلموں کی سازشوں کو کامياب بنا رکھا ہے۔ لوگ 
سمجھتے ہيں کہ کافروں کی يہ کاميابی مادی اسباب اور وسائل کی فروانی اور سائنس و 

لمانوں کی پستی اور زوال ٹيکنالوجی ميں ان کی ترقی کا نتيجہ ہے۔ حاالنکہ واقعہ يہ ہے کہ مس
کا اصل سبب يہی ہے کہ وه اپنے دين پر استقامت (صبر کے دامن) سے محروم اور تقوے سے 

  عاری ہوگئے جو مسلمانوں کی کاميابی کی کليد اور تائيد اٰلہی کے حصول کا ذريعہ ہيں۔
 

ْيٌع عَِلْميٌ      َوِاْذ غََدْوَت ِمْن َاْھكِلَ تَُبّوِئُ الُْمْؤِمِنْنيَ َمَقاِعَد ِللْقِ  ُ َمسِ   ۙ ١٢١تَاِل  ۭ َواهلّلٰ
اے نبی! اس وقت کو بھی ياد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو 

) بٹھا رہے تھے هللا تعاٰلی سننے اور جاننے ١ميدان جنگ ميں لڑائی کے مورچوں پر باقاعده (
  واال ہے۔
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ہجری ميں  ٣راد جنگ احد کا واقعہ ہے جو شوال جمہور مفسرين کے نزديک اس سے م ١۔١٢١
ہجری ميں کفار کو عبرت ناک  ٢پيش آيا۔ اس کا پس منظر مختصراً يہ ہے کہ جب جنگ بدر 

شکست ہوئی، ان کے ستّر آدمی مارے گئے اور ستّر قيد ہوئے تو کفار کے لئے يہ بدنامی کا 
کے خالف ايک زبردست انتقامی جنگ باعث اور مرنے کا مقام تھا، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں 

کی تياری کی جس ميں عورتيں بھی شريک ہوئيں۔ ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ 
کافر تين ہزار کی تعداد ميں احد پہاڑ کے نزديک خيمہ زن ہوگئے ہيں تو نبی کريم صلی هللا عليہ 

قين عبد هللا بن ابی نے بھی اسی وسلم نے اندر ره کر ہی مقابلہ کا مشوره ديا اور رئيس المناف
رائے کا اظہار کيا۔ ليکن اس کے برعکس بعض پر جوش صحابہ کرام نے جنہيں جنگ بدر ميں 

حصہ لينے کی سعادت حاصل نہيں ہوئی تھی، مدينہ کے باہر جاکر لڑنے کی حمايت کی۔ آپ 
ئے، دوسری رائے صلی هللا عليہ وسلم اندر حجرے ميں تشريف فرما تھے ہتھيار پہن کر باہر آ

والوں کو ندامت ہوئی کہ ہم نے رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کو آپ کی خواہش کے برعکس 
باہر نکلنے پر مجبور کرکے ٹھيک نہيں کيا چنانچہ انہوں نے کہا يارسول هللا صلی هللا عليہ 

 عليہ وسلم نے وسلم! آپ اگر اندر ره کر مقابلہ کرنا پسند فرمائيں تو اندر ہی رہيں۔ آپ صلی هللا
فرمايا کہ لباس حرب پہن لينے کے بعد کسی نبی کے الئق نہيں کہ وه هللا کے فيصلے کے بغير 

واپس ہو اور لباس اتارے۔ چنانچہ مسلمان ايک ہزار کی تعداد ميں روانہ ہوگئے مگر صبح دم 
کر واپس آگيا کہ جب مقام شوط پر پہنچے تو عبد هللا بن ابی اپنے تين سو ساتھيوں سميت يہ کہہ 

اس کی رائے نہيں مانی گئی۔ خواه مخواه جان دينے کا کيا فائده؟ اس کے اس فيصلے سے وقتی 
  طور پر بعض مسلمان بھی متاثر ہوگئے اور انہوں نے بھی کمزوری کا مظاہره کيا (ابن کثير)

 
 ُ ُ َوِلهيُّ َِٕفٰنتِ ِمْنُمكْ َاْن تَْفَشَال  َۙواهلّلٰ

اۗى ْت طَّ ِ الُْمْؤِمنُْوَن     ِاْذ َھمَّ ِ فَلَْيَتَولكَّ   ١٢٢َما  ۭ َوعََيل اهلّلٰ
) هللا تعاٰلی ان کا ولی اور مددگار ١جب تمہاری دو جماعتيں پس ہمتی کا اراده کر چکی تھيں (

  ) اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہيے۔٢ہے (
  ر بنو سلمہ) تھےيہ اوس اور خزرج کے دو قبيلے (بنو حارث او ١۔١٢٢
اس سے معلوم ہوا کہ هللا نے ان کی مدد کی اور ان کی کمزوری کو دور فرما کر ان کی  ٢۔١٢٢

  ہمت باندھ دی۔
 

َ لََعلَُّمكْ تَْشُكُرْوَن      َُّقوا اهلّلٰ ٌ ۚ فَات َانُْمتْ َاِذةلَّ ُ ِبَبْدٍر وَّ ُمكُ اهلّلٰ   ١٢٣َولََقْد نََرصَ
عين اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جب کہ تم نہايت گری ہوئی جنگ بدر ميں هللا تعاٰلی نے 

حالت ميں تھے اس ليے هللا ہی سے ڈرو! (نہ کسی اور سے) تاکہ تمہيں شکر گزاری کی توفيق 
  ہو۔

تھے اور يہ  ٣١٣بہ اعتبار قلت تعداد اور قلت سامان کے، کيونکہ جنگ بدر ميں مسلمان  ١۔١٢٣
  ے اور ستّر اونٹ تھے باقی سب پيدل تھے (ابن کثير)بھی بےسرو سامان۔ صرف دو گھوڑ

 
َكِة ُمْزنَ 

ِٕ
َن الَْمٰلۗى ُُّمكْ ِبثَٰلثَِة ٰاٰلٍف ّمِ ُمكْ َرب ُِّمدَّ َّْكِفيَُمكْ َاْن ي   ۭ ١٢٤ِلْنيَ     ِاْذ تَُقْوُل ِللُْمْؤِمِنْنيَ َالَْن ي

رہے تھے کيا (اور يہ شکر گزاری باعث نصرت و امداد ہو) جب آپ مومنوں کو تسلی دے 
  آسمان سے تين ہزار فرشتے اتار کر هللا تعاٰلی کا تمہاری مدد کرنا تمہيں کافی نہ ہوگا۔

 
َن الْ  ْمَسِة ٰاٰلٍف ّمِ ُُّمكْ ِخبَ ْن فَْوِرِھْم ٰھَذا يُْمِدْدُمكْ َرب تُْوُمكْ ِمّ ْوا َوتَتَُّقْوا َواَيْ ِمْنيَ     بَٰىلٓ ِۙاْن تَْصِربُ َِٕكِة ُمَسّوِ

  ١٢٥َمٰلۗى
کيوں نہيں بلکہ اگر تم صبر کرو پرہيزگاری کرو اور يہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آجائيں تو 

  )۔٢) جو نشاندار ہونگے (١تمہارا رب تمہاری امداد پانچ ہزار فرشتوں سے کرے گا (
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مسلمان بدر کی جانب قافلہ قريش پر جو تقريبًا نہتا تھا چھاپہ مارنے نکلے تھے۔ مگر  ١۔١٢٥
پہنچتے معلوم ہوا کہ مکہ سے مشرکين کا ايک لشکر جرار غيظ و غضب اور  بدر پہنچتے

جوش و خروش کے ساتھ چال آرہا ہے۔ يہ سن کر مسلمانوں کی صف ميں گھبراہٹ، تشويش اور 
جوش قتال کا مال جال اور عمل ہوا اور انہوں نے رب تعاٰلی سے دعا و فرياد کی۔ اس پر هللا 

ر تين ہزار فرشتے اتارنے کی بشارت دی اور مزيد وعده کيا کہ اگر تعاٰلی نے پہلے ايک ہزار پھ
تم صبرو تقوٰی پر قائم رہے اور مشرکين کا جوش وخروش و غضب برقرار نہ ره سکا۔ (بدر 

پہنچنے سے پہلے ہی ان ميں پھوٹ پڑ گئی۔ ايک گروه مکہ پلٹ گيا اور باقی جو بدر ميں آئے 
ی کہ لڑائی نہ کی جائے) اس ليے حسب بشارت تين ان ميں سے اکثر سرداروں کی رائے تھ

ہزار فرشتے اتارے گئے اور پانچ ہزار کی تعداد پوری کرنے کی ضرورت پيش نہ آسکی اور 
  بعض مفسرين کہتے ہيں کہ يہ تعداد پوری کی گئی۔ 

  يعنی پہچان کے لئے ان کی مخصوص عالمت ہوگی۔ ٢۔١٢٥
 

ى  ُ ِاالَّ بُْرشٰ ِ الَْعزِيِْز الَْحِكْميِ     َوَما َجَعهَلُ اهلّلٰ ِٕنَّ قُلُْوبُُمكْ ِبٖه َۭوَما النَّْرصُ ِاالَّ ِمْن ِعْنِد اهلّلٰ
  ۙ ١٢٦لَُمكْ َوِلَتْطَمى

اور يہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمنان قلب کے لئے ہے ورنہ مدد تو هللا کی طرف 
  سے ہے جو غالب و حکمت واال ہے۔

 
نَ  ِٕـِبْنيَ       ِلَيْقَطَع َطَرفًا ّمِ

ا َاْو يَْكِبَتھُْم فَيَْنَقِلُبْوا َخاۗى يَْن َكَفُرْوٓ ِ   ١٢٧اذلَّ
(اس امداد اٰلہی کا مقصد يہ تھا کہ هللا) کافروں کی ايک جماعت کو کاٹ دے يا انہيں ذليل کر 

  )۔١ڈالے اور (سارے کے سارے) نامراد ہو کر واپس چلے جائيں (
کی مدد کا نتيجہ بتاليا جا رہا ہے سورة انفال ميں فرشتوں کی  يہ هللا غالب و کار فرما ١۔١٢٧

تعداد ايک ہزار بتالئی گئی ہے، "اذتستغيثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من المٰلئکۃ" 
جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، هللا تعاٰلی نے تمہاری فرياد سنتے ہوئے کہا کہ 

ی مدد کرونگا۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے واقعتًا ميں ايک ہزار فرشتوں سے تمہار
تو ايک ہزار ہی نازل ہوئے اور مسلمانوں کے حوصلے اور تسلی کے لئے تين ہزار کا اور پھر 
پانچ ہزار کا مزيد مشروط وعده کيا گيا۔ پھر حسب حاالت مسلمانوں کی تسلی کے نقطہ نظر سے 

اس لئے بعض مفسرين کے نزديک يہ تين ہزار پانچ بھی ان کی ضرورت نہيں سمجھی گئی۔ 
ہزار فرشتوں کا نزول نہيں ہوا کيونکہ مقصد تو مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنا تھا، ورنہ اصل 

مددگار تو هللا تعاٰلی ہی تھا اور هللا اپنی مدد کے ليے فرشتوں کا يا کسی اور کا محتاج ہی نہيں 
رمائی اور جنگ بدر ميں مسلمانوں کو تاريخی کاميابی ہے۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کی مدد ف

  حاصل ہوئی، کفر کی طاقت کمزور ہوئی اور کافروں کا گھمنڈ خاک ميں مل گيا۔ (ايسرالتفاسير)
 

َّھُْم ٰظِلُمْوَن      بَھُْم فَِان ٌء َاْو يَُتْوَب عَلَْيھِْم َاْو يَُعّذِ   ١٢٨لَيَْس كَلَ ِمَن اْالَْمِر َيشْ
) يا ٢) هللا تعاٰلی چاہے تو ان کی توبہ قبول کرلے (١آپ کے اختيار ميں کچھ نہيں (اے پيغمبر! 

  عذاب دے کيونکہ وه ظالم ہيں۔
يعنی ان کافروں کو ہدايت دينا يا ان کے معاملے ميں کسی بھی قسم کا فيصلہ کرنا سب  ١۔١٢٨

م صلی هللا عليہ وسلم هللا کے اختيار ميں ہی ہے۔ احاديث ميں آتا ہے کہ جنگ احد ميں نبی کري
کے دندان مبارک بھی شہيد ہوگئے اور چہرا مبارک بھی زخمی ہوا تو آپ صلی هللا عليہ وسلم 

نے فرمايا ' وه قوم کس طرح فالح ياب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر ديا ' گويا آپ صلی 
ازل ہوئی۔ اسی طرح هللا عليہ وسلم نے ان کی ہدايت سے ناآميدی ظاہر فرمائی۔ اس پر يہ آيت ن

بعض روايات ميں آتا ہے کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم نے بعض کفار کے لئے قنوت نازلہ کا بھی 
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اہتمام فرمايا جس ميں ان کے لئے بد دعا فرمائی جس پر هللا تعاٰلی نے يہ آيت نازل فرمائی۔ 
ير فتح القدير) اس آيت چنانچہ آپ صلی هللا عليہ وسلم نے بد دعا کا سلسلہ بند فرما ديا (ابن کث

سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہئيے جو نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کو مختار کل قرار 
ديتے ہيں کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم کو تو اتنا اختيار بھی نہ تھا کہ کسی کو راه راست پر لگا 

  بھيجے گئے تھے۔ ديں حاالنکہ آپ صلی هللا عليہ وسلم اسی راستے کی طرف بالنے کے ليے 
يہ قبيلے جن کے لئے بددعا فرماتے رہے هللا کی توفيق سے سب مسلمان ہوگئے۔ جن  ٢۔١٢٨

  سے معلوم ہوا مختار کل اور عالم الغيب صرف هللا تعاٰلی ہی ہے۔
 

َّشَ  ُب َمْن ي ََّشاُۗء َويَُعّذِ ٰمٰوِت َوَما ِيف اْالَْرِض  ۭ يَْغِفُر ِلَمْن ي ِ َما ِيف السَّ ِحْميٌ     َوهلِلّٰ ُ غَُفْوٌر رَّ   ۧ ١٢٩اُۗء  ۭ َواهلّلٰ
آسمانوں اور زمين ميں جو کچھ ہے سب هللا ہی کا ہے وه جسے چاہے بخشے جسے چاہے 

  عذاب کرے هللا تعاٰلی بخشش کرنے واال مہربان ہے۔
 

ٰضَعَفًة  ۠  بٰٓوا َاْضَعافًا مُّ يَْن ٰاَمنُْوا َال اَتْ ُلكُوا الِرّ ِ ُّھَا اذلَّ ي َ َُّمكْ تُْفِلُحْوَن     اٰيٓ َ لََعل َُّقوا اهلّلٰ   ۚ ١٣٠َوات
  ) هللا تعاٰلی سے ڈرو تاکہ تمہيں نجات ملے۔١اے ايمان والو! بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ (

چونکہ غزوه احد ميں ناکامی رسول صلی هللا عليہ وسلم کی نافرمانی اور مال دنيا کے ال  ١۔١٣٠
ع دنيا کی سب سے زياده بھيانک اور مستقل شکل سود لچ کے سبب ہوئی تھی اس لئے اب طم

سے منع کيا جا رہا ہے اور اطاعت کی تاکيد کی جا رہی ہے اور بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ کا 
يہ مطلب نہيں کہ بڑھا چڑھا کر نہ ہو تو مطلق سود جائز ہے بلکہ سود کم ہو يا زياده مفرد ہو يا 

يان کيا جا چکا ہے۔ هللا تعاٰلی نے فرمايا کہ هللا سے ڈرو مرکب مطلقًا حرام ہے جيسے کہ پہلے ب
اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کيلئے تيار کی گئی ہے جس سے تنبيہ بھی مقصود ہے کہ 

سود خوری سے باز نہ آئے تو يہ فعل تمہيں کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ کيونکہ يہ هللا و رسول سے 
  محاربہ ہے۔

 
َِّىتْٓ  َُّقوا النَّاَر ال ْت ِلْلٰكِفرِيَْن    َوات   ۚ ١٣١ ُاِعدَّ

  اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لئے تيار کی گئی ہے۔
 

ْوَن      َُّمكْ تُْرَمحُ ُسْوَل لََعل َ َوالرَّ   ۙ ١٣٢َوَاِطْيُعوا اهلّلٰ
  اور هللا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کيا جائے۔

 
ْت ِللُْمتَِّقْنيَ    َوَساِرُعْوٓا ِاٰىل َمْغِفرَ  ٰمٰوُت َواْالَْرُض ۙ ُاِعدَّ ٍَّة َعْرُضھَا السَّ ُِّمكْ َوَجن ب ْن رَّ   ۙ ١٣٣ٍة ِمّ

) جس کا عرض آسمانوں ١اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو (
  اور زمين کے برابر ہے جو پرہيزگاروں کے لئے تيار کی گئی ہے۔

پيچھے لگ کر آخرت تباه کرنے کی بجائے، هللا اور رسول کی مال و دولت دنيا کے  ١۔١٣٣
اطاعت اور هللا کی مغفرت اور اس کی جنت کا راستہ اختيار کرو۔ جو متقين کے لئے هللا نے 

  تيار کيا ہے۔ چنانچہ آگے متقين کی چند خصوصيات بيان فرمائی ہيں۔
 

اِۗء  َّ اِۗء َوالرضَّ َّ يَْن يُْنِفُقْوَن ِيف الرسَّ ِ ِنْنيَ    اذلَّ بُّ الُْمْحسـِ ُ ُحيِ   ۚ ١٣٤َواْلٰكِظِمْنيَ الَْغْيَظ َوالَْعاِفْنيَ َعِن النَّاِس ۭ َواهلّلٰ
) غصہ ١جو لوگ آسانی ميں اور سختی کے موقع پر بھی هللا کے راستے ميں خرچ کرتے ہيں (

  ) هللا نيکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔٢پينے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے (
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محض خوش حالی ميں ہی نہيں، تنگ دستی کے موقع پر بھی خرچ کرتے ہيں۔ مطلب يہ  ١۔١٣٤
  ہی کہ ہر حال اور ہر موقع پر هللا کی راه ميں خرچ کرتے ہيں۔

يعنی جب غصہ انہيں بھڑکاتا ہے تو اسے پی جاتے ہيں يعنی اس پر عمل نہيں کرتے  ٢۔١٣٤
  رائی کرتے ہيں۔اور ان کو معاف کر ديتے ہيں جو ان کے ساتھ ب

 
نُْوِبھِْم ۠ َو َمنْ  َتْغَفُرْوا ذِلُ َ فَاسـْ ْيَن ِاَذا فََعلُْوا فَاِحَشًة َاْو َظلَُمْوٓا َانُْفَسھُْم َذَكُروا اهلّلٰ ِ ْوا عَٰيل َما فََعلُْوا َوُھْم يَْعلَُمْوَن    َواذلَّ ُ ڞ َولَْم يُِرصُّ نُْوَب ِاالَّ اهلّلٰ َّْغِفُر اذلُّ  ي

١٣٥  
کوئی ناشائستہ کام ہو جائے يا کوئی گناه کر بيٹھيں تو فوراً هللا کا ذکر اور اپنے  جب ان سے

) فی الواقع هللا تعاٰلی کے سوا اور کون گناہوں کو بخش ١گناہوں کے لئے استغفار کرتے ہيں (
  سکتا ہے؟ اور وه لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہيں جاتے۔

ے بشريت کسی غلطی يا گناه کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو فوراً يعنی جب ان سے بتقاضائ ١۔١٣٥
  توبہ استغفار کا اہتمام کرتے ہيں۔

 
يَْن ِفْيھَا  ۭ َونِ  نْھُٰر ٰخدِلِ ِتھَا اْالَ رِْي ِمْن َحتْ ِّھِْم َوَجنٌّٰت َجتْ ب ْن رَّ ْغِفَرةٌ ِمّ َك َجَزاُۗؤُھْم مَّ

ِٕ
  ۭ ١٣٦ْعَم َاْجُر الْٰعِمِلْنيَ    ُاوٰلۗى

کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتيں ہيں جن کے نيچے نہريں بہتی انہيں 
  ہيں جن ميں وه ہميشہ رہيں گے ان نيک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کيا ہی اچھا ہے۔

 
ْوا ِيف اْالَْرِض فَانُْظُرْوا َكْيَف َاكَن عَاِقَبُة الْمُ  ِبْنيَ     قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلُمكْ ُسَننٌ ۙ فَِسْريُ   ١٣٧َكّذِ

تم سے پہلے بھی ايسے واقعات گزر چکے ہيں سو زمين ميں چل پھر کر ديکھ لو (آسمانی تعليم 
  )۔١کے) جھٹالنے والوں کا کيا انجام ہوا (

تير اندازوں  ٥٠جنگ احد ميں مسلمانوں کا لشکر سات سو افراد پر مشتمل تھا جس ميں  ١۔١٣٧
جبير رضی هللا عنہ کی قيادت ميں ايک پہاڑی پر مقرر فرما ديا  کا ايک دستہ آپ نے عبد هللا بن

اور انہيں تاکيد کر دی کہ چاہے ہميں فتح ہو يا شکست تم يہاں سے نہ ہلنا اور تمہارا کام يہ ہے 
کہ جو گھڑ سوار تمہاری طرف آئے تيروں سے اسے پيچھے دھکيل دينا ليکن مسلمان فتح ياب 

لگے تو اس دستے ميں اختالف ہو گيا کچھ کہنے لگے کہ نبی ہوگئے اور مال اسباب سميٹنے 
کريم صلی هللا عليہ وسلم کے فرمان کا مقصد تو يہ تھا جب تک جنگ جاری رہے يہيں جمے 
رہنا ليکن جب يہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور کفار بھاگ رہے ہيں تو يہاں رہنا ضروری نہيں۔ 

اب جمع کرنا شروع کر ديا اور نبی صلی هللا چنانچہ انہوں نے بھی وہاں سے ہٹ کر مال و اسب
عليہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہاں صرف دس آدمی ره گئے جس سے کافروں نے فائده 

اٹھايا ان کے گھڑ سوار پلٹ کر وہيں سے مسلمانوں کے عقب ميں جا پہنچے اور اچانک حملہ 
و قدرتی طور پر بہت کر ديا جس ميں مسلمانوں ميں افراتفری مچ گئی۔ جس سے مسلمانوں ک

تکليف ہوئی۔ ان آيات ميں هللا تعاٰلی مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا 
ہے کوئی نئی بات نہيں ہے۔ پہلے بھی ايسا ہوتا آيا ہے۔ تاہم باآلخر تباہی و بربادی هللا و رسول 

  کی تکذيب کرنے والوں کا ہی مقدر ہے۔
 

ِّلنَّ  َمْوِعَظٌة لِّلُْمتَِّقْنيَ     ٰھَذا بََياٌن ل   ١٣٨اِس َوُھًدى وَّ
  عام لوگوں کے لئے تو يہ (قرآن) بيان ہے اور پرہيزگاروں کے لئے ہدايت اور نصيحت ہے۔

 
ْؤِمِنْنيَ      ْعلَْوَن ِاْن ُكْنُمتْ مُّ َزنُْوا َوَانُْمتُ اْالَ نُْوا َوَال َحتْ   ١٣٩َوَال َهتِ

  ہو تم ہی غالب رہو گے اگر تم ايماندار ہو۔ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگين
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گذشتہ جنگ ميں تمہيں جو نقصان پہنچا ہے، اس سے نہ سست ہو اور نہ اس پر غم کھاؤ  ١۔١٣٩
کيونکہ اگر تمہارے اندر ايمانی قوت موجود رہی تو غالب اور کامران تم ہی رہو گے۔ اس ميں 

کی کاميابی کی ايک بنياد واضح کر دی  هللا تعاٰلی نے مسلمانوں کی قوت کا اصل راز اور ان
  ہے۔ چنانچہ يہ واقعہ ہے کہ اس کے بعد مسلمان ہر معرکے ميں سرخرو ہی رہے۔

 
ُم نَُداِولُھَا بَْنيَ النَّاِس  ۚ َولِ  ثهُْلٗ  ۭ َوِتكْلَ اْالَايَّ َّْمَسْسُمكْ قَْرٌح فََقْد َمسَّ الَْقْوَم قَْرٌح ّمِ ِ ِاْن ي ُ اذلَّ ِلِمْنيَ    َيْعَملَ اهلّلٰ بُّ الّظٰ ُ َال ُحيِ يَْن ٰاَمنُْوا َويَتَِّخَذ ِمنُْمكْ ُشهََداَۗء  ۭ َواهلّلٰ

ۙ ١٤٠  
اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ايسے ہی زخمی ہو چکے ہيں ہم دنوں کو 

يمان ) (شکست احد) اس لئے تھی کہ هللا تعاٰلی ا١لوگوں کے درميان ادلتے بدلتے رہتے ہيں (
والوں کو ظاہر کردے اور تم ميں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے هللا تعاٰلی ظالموں 

  سے محبت نہيں کرتا۔
ايک اور انداز سے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر جنگ احد ميں تمہارے  ١۔١٤٠

حد کی ابتداء کچھ لوگ زخمی ہوئے تو کيا ہوا؟ تمہارے مخالف بھی تو (جنگ بدر ميں) اور ا
ميں اسی طرح زخمی ہو چکے ہيں اور هللا کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وه فتح و شکست کے ايام 

  کو ادلتا بدلتا رہتا ہے۔ کبھی غالب کو مغلوب اور کبھی مغلوب کو غالب کر ديتا ہے۔
 

يَْن ٰاَمنُْوا َويَْمَحَق اْلٰكِفرِْيَن     ِ ُ اذلَّ َص اهلّلٰ   ١٤١َوِلُيَمّحِ
  ی وجہ تھی) کہ هللا تعاٰلی ايمان والوں کو بالکل الگ کردے اور کافروں کو مٹا دے۔(يہ بھ
احد ميں مسلمانوں کو جو عارضی شکست ان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوئی اس  ١۔١٤١

ميں بھی مستقبل کے لئے کئی حکمتيں پنہاں ہيں۔ جنہيں هللا تعاٰلی آگے بيان فرما رہا ہے۔ ايک يہ 
لوں کو ظاہر کر دے (کيونکہ صبر اور استقامت ايمان کا تقاضا ہے) جنگ کی کہ ايمان وا

شدتوں اور مصيبتوں ميں جنہوں نے صبر و استقامت کا مظاہره کيا، يقينا وه سب مومن ہيں۔ 
دوسری يہ کہ کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبہ پر فائز کر دے۔ آخری دونوں کا مطلب گناہوں 

اْلقدير) مرحوم مترجم نے پہلے معنی کو اختيار کيا ہے چوتھی،  سے پاکی اور خالصی ہے (فتح
يہ کہ کافروں کو ہٹا دے۔ وه اس طرح کہ وقتی فتح يابی سے ان کی سرکشی اور تکبر ميں 

  اضافہ ہوگا اور يہی چيز ان کی تباہی و ہالکت کا سبب بنے گی۔
 

ا يَْعملَِ  ِربِيَْن  َاْم َحِسبُْمتْ َاْن تَْدُخلُوا الَْجنََّة َولَمَّ ُدْوا ِمنُْمكْ َويَْعَملَ الّصٰ ْيَن هٰجَ ِ ُ اذلَّ   ١٤٢اهلّلٰ
) حاالنکہ اب تک هللا تعاٰلی نے يہ ١کيا تم يہ سمجھ بيٹھے ہو کہ تم جنت ميں چلے جاؤ گے (

  )٢ظاہر نہيں کيا کہ تم ميں سے جہاد کرنے والے کون ہيں اور صبر کرنے والے کون ہيں (
مائش کے تم جنت ميں چلے جاؤ گے؟ نہيں! بلکہ جنت ان لوگوں کو بغير قتال کی آز ١۔١٤٢

ملے گی جو آزمائش ميں پورا اتريں گے، ابھی تم پر وه حالت نہيں آئی جو تم سے پہلے لوگوں 
پر آئی تھی، انہيں تنگ دستی اور تکليفيں پہنچيں اور وه خوب بالئے گئے مذيد فرمايا، کيا لوگ 

يہ کہنے پر چھوڑ ديا جائے گا کہ ہم ايمان الئے اور ان کی  گمان کرتے ہيں کہ انہيں صرف
  آزمائش نہ ہوگی۔

يہ مضمون اس سے پہلے سورة بقره ميں گزر چکا ہے، يہاں موقع کی مناسبت سے پھر  ٢۔١٤٢
بيان کيا جا رہا ہے کہ جنت يوں ہی نہيں مل جائے گی اس کے لئے پہلے تمہيں آزمائش کی 

ہاد ميں آزمايا جائے گا وہاں نرغہ اعداء ميں تم سرفروشی اور بھٹی سے گزارا اور ميدان ج
  صبر و استقامت کا مظاہره کرتے ہو يا نہيں؟۔
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  ۧ ١٤٣َولََقْد ُكْنُمتْ تَـَمنَّْوَن الَْمْوَت ِمْن قَْبِل َاْن تَلَْقْوُه  ۠ فََقْد َرَايُْتُمْوُه َوَانُْمتْ تَْنُظُرْوَن    
  ) اب اسے اپنی آنکھوں سے ديکھ ليا۔١ميں تھے ( جنگ سے پہلے تم شہادت کی آرزو

يہ اشاره ان صحابہ کی طرف ہے جو جنگ بدر ميں شريک نہ ہونے کی وجہ سے ايک  ١۔١٤٣
احساس محرومی رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ ميدان کارزار گرم ہو تو کافروں کی سرکوبی 

ں جوش و جہاد سے کام کر کے جہاد کی فضيلت حاصل کريں۔ انہی صحابہ نے جنگ احد مي
ليتے ہوئے مدينہ سے باہر نکلنے کا مشوره ديا ليکن جب مسلمانوں کی فتح کافروں کے اچانک 
حملے سے شکست ميں تبديل ہو گئی (جس کی تفصيل پہلے گزر چکی) تو يہ پرجوش مجاھدين 

آئے  بھی سراسيمگی کا شکار ہوگئے اور بعض نے راه فرار اختيار کی۔ (جيسا کہ آگے تفصيل
گی) اور بہت تھوڑے لوگ ہی ثابت قدم رہے (فتح القدير)۔ اس لئے حديث ميں آتا ہے ' تم دشمن 
سے مڈھ بھيڑ کی آرزو مت کرو اور هللا سے عافيت طلب کيا کرو ' اور يہ بات جان لو کہ جنت 

  تلواروں کے سايہ تلے ہے (بحوالہ ابن کثير)
معنی يعنی ديکھنے کے ہيں۔ تاکيد اور مبالغے  رايتموه اور تنظرون۔ دونوں کے ايک ہی٢۔١٤٣ 

کے ليے دو لفظ الئے گئے ہيں۔ يعنی تلواروں کی چمک، نيزوں کی تيزی، تيروں کی يلغار اور 
  جاں بازوں کی صف آرائی ميں تم نے موت کا خوب مشاہده کرليا۔ (ابن کثير وفتح القدير)

 
ٌد ِاالَّ َرُسْوٌل ۚ قَْد َخلَْت مِ    َّْنَقِلْب عَٰيل َعِقَبيْ َوَما ُمَحمَّ اَت َاْو قُِتَل انَْقلَْبُمتْ عَٰىلٓ َاْعَقاِبُمكْ ۭ َوَمْن ي ِْٕن مَّ

ُسُل ۭ اَفَ۟اى َيْجزِي ْن قَْبهِلِ الرُّ ا  ۭ َوسـَ ً ـٔ َ َشـْي َُّرضَّ اهلّلٰ ِه فَلَْن ي
ِكرِْيَن      ُ الّشٰ   ١٤٤اهلّلٰ

) اس سے پہلے بہت سے رسول ہو ١يں ((حضرت) محمد صلی هللا عليہ وسلم صرف رسول ہی ہ
چکے کيا اگر ان کا انتقال ہو جائے يا شہيد ہوجائيں تو اسالم سے اپنی ايڑيوں کے بل پھر جاؤ 

گے اور جو کوئی پھر جائے اپنی ايڑيوں پر تو هللا تعاٰلی کا کچھ نہ بگاڑے گا عنقريب هللا تعاٰلی 
  )۔٢شکر گزاروں کو نيک بدلہ دے گا (

صلی هللا عليہ وسلم صرف رسول ہی ہيں ' يعنی ان کا امتياز بھی وصف رسالت ہی  محمد ١۔١٤٤
ہے۔ يہ نہيں کہ وه بشری خصائص سے باالتر اور خدائی صفات سے متصف ہوں کہ انہيں موت 

  سے دو چار نہ ہونا پڑے
جنگ احد ميں شکست کے اسباب ميں سے ايک سبب يہ بھی تھا کہ رسول هللا صلی هللا  ٢۔١٤٤ 
سلم کے بارے ميں کافروں نے يہ افواه اڑا دی کہ محمد صلی هللا عليہ وسلم قتل کر ديئے گئے۔ و

مسلمانوں ميں جب يہ خبر پھيلی تو اس سے بعض مسلمانوں کے حوصلے پست ہوگئے اور 
لڑائی سے پيچھے ہٹ گئے۔ جس پر يہ آيت نازل ہوئی کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم کا کافروں 

ہو جانا يا ان پر موت کا وارد ہو جانا، کوئی نئی بات تو نہيں ہے۔ پچھلے انبياء کے ہاتھوں قتل 
عليہم السالم بھی قتل اور موت سے ہمکنار ہو چکے ہيں۔ اگر آپ صلی هللا عليہ وسلم بھی 

(بالفرض) اس سے دو چار ہو جائيں تو کيا تم اس دين سے ہی پھر جاؤ گے۔ ياد رکھو جو پھر 
ی نقصان کرے گا، هللا کا کچھ نہيں بگاڑ سکے گا۔ نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم جائے گا وه اپنا ہ

کے سانحہ وفات کے وقت جب حضرت عمر رضی هللا تعاٰلی عنہ شدت جذبات ميں وفات نبوی 
کا انکار کر رہے تھے، حضرت ابو بکر صديق رضی هللا تعاٰلی عنہ نے نہايت حکمت سے کام 

صلی هللا عليہ وسلم کے پہلو ميں کھڑے ہو کر انہی آيات کی تالوت ليتے ہوئے منبر رسول هللا 
کی جس سے حضرت عمر رضی هللا تعاٰلی عنہ بھی متاثر ہوئے اور انہيں محسوس ہوا کہ يہ 

  آيات ابھی ابھی اتری ہيں۔
يعنی ثابت قدم رہنے والوں کو جنہوں نے صبر و استقامت کا مظاہره کر کے هللا کی  ٣۔١٤٤

  عملی شکر ادا کيا۔نعمتوں کا 
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نَْيا نُْؤِتھٖ  ًال  ۭ َوَمْن يُّرِْد ثََواَب ادلُّ َؤجَّ ِ ِكٰتًبا مُّ ْذِن اهلّلٰ ِكرِْيَن   َوَما َاكَن ِلنَْفٍس َاْن تَُمْوَت ِاالَّ اِبِ نَْجزِي الّشٰ ِخَرِة نُْؤِتھٖ ِمنْھَا  ۚ َو سـَ ِمنْھَا  ۚ َوَمْن يُّرِْد ثََواَب اْالٰ
١٤٥  

حکم کے کوئی جاندار نہيں مر سکتا مقرر شده وقت لکھا ہوا ہے دنيا کی چاہت  بغير هللا کے
) ١والوں کو ہم دنيا دے ديتے ہيں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وه بھی دے ديں گے (

  اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نيک بدلہ ديں گے۔
وصلوں ميں اضافہ کرنے کے لئے کہا يہ کمزوری اور بذدلی مظاہره کرنے والوں کے ح١۔١٤٥

جا رہا ہے کہ موت تو اپنے وقت پر آکر رہے گی، پھر بھاگنے يا بذدلی دکھانے کا کيا فائده؟ 
اسی طرح محض دنيا طلب کرنے سے کچھ دنيا تو مل جاتی ہے ليکن آخرت ميں کچھ نہيں ملے 

ليں ہی گی، دنيا بھی گا، اس کے برعکس آخرت کے طالبوں کو آخرت ميں اخروی نعمتيں تو م
هللا تعاٰلی انہيں عطا فرماتا ہے۔ آگے مذيد حوصلہ افزائی اور تسلی کے لئے پچھلے انبياء عليہم 

  السالم اور ان کے پيروں کاروں کے صبر اور ثابت قدمی کی مثاليں دی جا رہی ہيں۔
 

ِّيُّْوَن َكِثْريٌ  ۚ فَ  َِّيبٍّ ٰقتََل ۙ َمَعٗه ِرب ْن ن ِّْن ِمّ ِربِيْنَ َوَاكَي بُّ الّصٰ ُ ُحيِ َتَاكنُْوا  ۭ َواهلّلٰ ِ َوَما َضُعُفْوا َوَما اسـْ   ١٤٦    َما َوَهُنْوا ِلَمآ َاَصابَھُْم ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ
بہت سے نبيوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے هللا والے جہاد کرچکے ہيں انہيں بھی هللا کی راه 

ہمت ہاری اور نہ سست رہے اور نہ دبے هللا صبر  ميں تکليفيں پہنچيں ليکن نہ تو انہوں نے
  کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے۔

يعنی ان کو جو جنگ کی شدتوں ميں پست ہمت نہيں ہوتے اور ضعف اور کمزوری نہيں  ١۔١٤٦
  دکھاتے۔

 
افَنَا  َّنَا اْغِفْر لَنَا ُذنُْوبَنَا َو ِاْرسَ ٓ َاْن قَالُْوا َرب اَن عََيل الَْقْوِم اْلٰكِفرِْيَن   َوَما َاكَن قَْولَھُْم ِاالَّ ِّْت َاْقَداَمنَا َوانُْرصْ ٓ َاْمِراَن َوثَب   ١٤٧ِيفْ

وه يہی کہتے رہے کہ اے پروردگار! ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں ميں 
جو بےجا زيادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما اور ہميں ثابت قدمی عطا فرما اور ہميں کافروں 

  ی قوم پر مدد دے۔ک
 

بُّ الُْمْحِسـِنْنيَ     ُ ُحيِ ِخَرِة  ۭ َواهلّلٰ نَْيا َوُحْسَن ثََواِب اْالٰ ُ ثََواَب ادلُّ   ۧ ١٤٨فَٰاٰتىھُُم اهلّلٰ
هللا تعاٰلی نے! انہيں دنيا کا ثواب بھی ديا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی اور هللا 

  نيک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔
 
ْوُمكْ عَٰيلٓ َاْعَقاِبُمكْ فَتَْنقَِلُبْوا ٰخِرسِ اٰيَٓ    ْيَن َكَفُرْوا يَُردُّ ِ يَْن ٰاَمنُْوٓا ِاْن تُِطْيُعوا اذلَّ ِ ُّھَا اذلَّ   ١٤٩ْيَن   ي

اے ايمان والو! اگر تم کافروں کی باتيں مانو گے تو وه تمہيں تمہاری ايڑيوں کے پلٹا ديں گے 
  ھر تم نامراد ہو جاؤ گے۔(يعنی تمہيں مرتد بنا ديں گے) پ

 
ِرصِيَْن     ُ َمْوٰلىُمكْ ۚ َوُھَو َخْريُ النّٰ   ١٥٠بَِل اهلّلٰ

  بلکہ هللا تمہارا موال ہے اور وه ہی بہترين مددگار ہے۔
يہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے، يہاں پھر دہرايا جا رہا ہے کيونکہ احد کی شکست  ١۔١٥٠

نافقين مسلمانوں کو يہ مشوره دے رہے تھے کہ تم اپنے سے فائده اٹھاتے ہوئے بعض کفار يا م
آبائی دين کی طرف لوٹ آؤ۔ ايسے ميں مسلمانوں کو کہا گيا کہ کافروں کی اطاعت ہالکت و 
  خسران کا باعث ہے۔ کاميابی هللا کی اطاعت ميں ہی ہے اور اس سے بہتر کوئی مددگار نہيں۔

 
يَْن َكفَ  ِ ِ َما لَْم يَُزنِّْل ِبٖه ُسلْٰطنًا  ۚ َوَمْاٰوىھُُم النَّاُر  ۭ َوِبئَْس َمثَْوى اَسـُنلِْقْي ِيفْ قُلُْوِب اذلَّ ُكْوا اِبهلّلٰ ْعَب ِبَمآ َاْرشَ ِلِمْنيَ    ُروا الرُّ   ١٥١لّظٰ
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ہم عنقريب کافروں کے دلوں ميں رعب ڈال ديں گے، اس وجہ سے کہ يہ هللا کے ساتھ ان 
) ان کا ٹھکانا جہنم ہے ١دليل هللا نے نہيں اتاری ( چيزوں کو شريک کرتے ہيں جس کی کوئی

  اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔
مسلمانوں کی شکست ديکھتے ہوئے بعض کافروں کے دل ميں يہ خيال آيا کہ يہ موقع  ١۔١٥١

مسلمانوں کو ختم کرنے کے لئے بڑا اچھا ہے۔ اس موقع پر هللا تعاٰلی نے کافروں کے دلوں ميں 
رعب ڈال ديا پھر انہيں اس خيال کو عملی جامہ پہنانے کا حوصلہ نہ ہوا (فتح مسلمانوں کا 

القدير)۔ صحيحين کی حديث ميں ہے کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا کہ مجھے پانچ چيزيں 
ايسی عطا کی گئی ہيں جو مجھ سے قبل کسی نبی کو نہيں دی گئيں۔ ان ميں ايک يہ ہے کہ 

ھر "دشمن کے دل ميں ايک مہينے کی مسافت پر ميرا رعب ڈال کر "نصرت بالرعب مسيرة ش
ميری مدد کی گئی ہے۔"اس حديث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم کا رعب مستقل 

طور پر دشمن کے دل ميں ڈال ديا گيا تھا۔ اور اس آيت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی هللا عليہ 
م کی امت يعنی مسلمانوں کا رعب بھی مشرکوں پر ڈال ديا وسلم کے ساتھ آپ صلی هللا عليہ وسل

گيا ہے۔ اور اس کی وجہ ان کا شرک ہے۔ گويا شرک کرنے والوں کا دل دوسروں کی ہيبت سے 
لرزاں و ترساں رہتا ہے۔ غالباً يہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کی ايک بڑی تعداد مشرکانہ عقائد 

مرعوب ہونے کی بجائے، وه دشمنوں سے مرعوب  و اعمال ميں مبتال ہوئی ہے، دشمن ان سے
  ہيں۔

 
ْذِنھٖ ۚ َحّىتٰ ِاَذا فَِشلُْمتْ َو تَنَاَزْعُمتْ ِيف اْالَْمرِ  ْونَھُْم اِبِ ُ َوْعَدٗهٓ ِاْذ َحتُسُّ ُِّر َولََقْد َصَدقَُمكُ اهلّلٰ ْن ي بُّْوَن  ۭ ِمنُْمكْ مَّ ا ُحتِ ْنۢ بَْعِد َمآ َاٰرىُمكْ مَّ ْن يُّرِيُْد  َوَعَصْيُمتْ ِمّ نَْيا َوِمنُْمكْ مَّ يُْد ادلُّ
ُ ُذْو فَْضٍل عََيل الُْمْؤِمنِ  فَُمكْ َعْنھُْم ِلَيبْتَِلَيُمكْ ۚ َولَقَْد َعَفا َعْنُمكْ ۭ َواهلّلٰ ِخَرَة  ۚ ُمثَّ َرصَ   ١٥٢ْنيَ   اْالٰ

رہے تھے هللا تعاٰلی نے تم سے اپنا وعده سچا کر دکھايا جبکہ تم اس کے حکم سے انہيں کاٹ 
) يہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختيار کی اور کام ميں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی ١(
) تم ميں سے بعض دنيا ٣) اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چيز تمہيں دکھا دی (٢(

) تو پھر اس نے تمہيں ان سے پھير ديا تاکہ ٥) اور بعض کا اراده آخرت کا تھا (٤چاہتے تھے (
) اور يقيناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرماديا اور ايمان والوں پر هللا ٦م کو آزمائے (ت

  )۔٧تعاٰلی بڑے فضل واال ہے (
اس وعدے پر بعض مفسرين نے تين ہزار اور پانچ ہزار فرشتوں کا نزول مراد ليا ہے۔  ١۔١٥٢

زول صرف جنگ بدر ليکن يہ رائے سرے سے صحيح نہيں بلکہ صحيح يہ ہے کہ فرشتوں کا ن
کے ساتھ مخصوص تھا۔ باقی رہا وه وعده جو اس آيت ميں مذکور ہے تو اس سے مراد فتح و 

نصرت کا وه عام وعده ہے جو اہل اسالم کے لئے اور اس کے رسول کی طرف سے بہت پہلے 
سے کيا جا چکا حٰتی کہ بعض آيتيں مکہ ميں نازل ہوچکی تھيں۔ اور اس کے مطابق ابتدائے 

ْونَھُْم بِاِْذنِٖھ)  جنگ ) سے 152۔ آل عمران:3ميں مسلمان غالب و فاتح رہے جس کی طرف (اِْذ تَُحسُّ
  اشاره کيا گيا ہے۔

تير اندازوں کا وه اختالف ہے جو فتح و غلبہ ديکھ  ٥٠اس تنازع اور عصيان سے مراد  ٢۔١٥٢
حملہ آور ہونے کا  کر ان کے اندر واقع ہوا اور جس کی وجہ سے کافروں کو پلٹ کر دوباره

  موقع مال۔
  اس سے مراد وه فتح ہے جو ابتدا ميں مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی۔ ٣۔١٥٢
يعنی مال غنيمت، جس کے لئے انہوں نے وه پہاڑی چھوڑ دی جس کے نہ چھوڑنے کی  ٤۔١٥٢

  انہيں تاکيد کی گئی تھی۔
يم صلی هللا عليہ وسلم وه لوگ ہيں جنہوں نے مورچہ چھوڑنے سے منع کيا اور نبی کر ٥۔١٥٢

  کے فرمان کے مطابق اسی جگہ ڈٹے رہنے کا عزم ظاہر کيا۔
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يعنی غلبہ عطا کرنے کے بعد پھر تمہيں شکست دے کر ان کافروں سے پھير ديا تاکہ  ٦۔١٥٢
  تمہيں آزمائے۔

اس ميں صحابہ کرام رضی هللا عنھم کے اس شرف اور فضل کا اظہار ہے جو ان کی  ٧۔١٥٢
باوجود هللا نے ان پر فرمايا۔ يعنی ان کی غلطيوں کی وضاحت کر کے آئنده اس کا  کوتاہيوں کے

اعاده نہ کريں، هللا نے ان کے لئے معافی کا اعالن کر ديا تاکہ کوئی بد باطن ان پر زبان طعن 
دراز نہ کرے۔ جب هللا تعاٰلی نے ہی قرآن کريم ميں ان کے لئے عفو عام کا اعالن فرما ديا تو اب 

کے لئے طعن وتشنيع کی گنجائش کہاں ره گئی صحيح بخاری ميں ايک واقعہ مذکور ہے  کسی
کہ ايک حج کے موقع پر ايک شخص نے حضرت عثمان رضی هللا تعاٰلی عنہ پر بعض 

اعتراضات کيے کہ وه جنگ بدر ميں بيعت رضوان ميں شريک نہيں ہوئے۔ نيز يوم احد ميں 
هللا تعاٰلی عنہ نے فرمايا کہ جنگ بدر ميں تو انکی فرار ہوگئے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی 

اہليہ (بنت رسول صلی هللا عليہ وسلم) بيمار تھيں، بيعت رضوان کے موقع پر آپ صلی هللا عليہ 
وسلم کے سفير بن کر مکہ گئے ہوئے تھے اور يوم احد کے فرار کو هللا نے معاف فرماديا ہے۔ 

  (ملخصا۔ صحيح بخاری، غزوه احد)
 
َِّكيْ ِاْذ  ا ِبَغّمٍ ل ـۢ ٓ ُاْخٰرىُمكْ فََااَثبَُمكْ َمغًّ ُسْوُل يَْدُعْوُمكْ ِيفْ الرَّ ُ َخِبْريٌ ِبَما تَْعَملُْوَن    تُْصِعُدْوَن َوَال تَلْٗوَن عَٰيلٓ َاَحٍد وَّ َزنُْوا عَٰيل َما فَاتَُمكْ َوَال َمآ َاَصابَُمكْ ۭ َواهلّلٰ َال َحتْ

١٥٣  
) اور کسی کی طرف توجہ تک نہيں کرتے تھے اور ١ہے تھے (جب کہ تم چڑھے چلے جا ر

) بس تمہيں غم پر غم پہنچا ٢هللا کے رسول تمہيں تمہارے پيچھے سے آوازيں دے رہے تھے (
) هللا ٤) تاکہ تم فوت شده چيز پر غمگين نہ ہو اور نہ پہنچنے والی (تکليف) پر اداس ہو (٣(

  ۔تعاٰلی تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے
کفار کے يکبارگی اچانک حملے سے مسلمانوں ميں جو بھگدڑ مچی اور مسلمانوں کی  ١۔١٥٣

  اکثريت نے راه فرار اختيار کی يہ اس کا نقشہ بيان کيا جا رہا ہے۔
نبی صلی هللا عليہ وسلم اپنے ساتھيوں سميت پيچھے ره گئے اور مسلمانوں کو پکارتے  ٢۔١٥٣

ٹ کر آؤ، هللا کے بندو! ميری طرف لوٹ کے آؤ۔ ليکن رہے، هللا کے بندو! ميرے طرف لو
  سراسيمگی کے عالم ميں يہ پکار کون سنتا۔

فَاَثاَبَُکْم تمہاری کوتاہی کے بدلے ميں تمہيں غم پر غم ديا، غما بغم بمعنی غما علی غم  ٣۔١٥٣
يمت ابن جرير اور ابن کثير کے اختيار کرده راجح قول کے مطابق پہلے غم سے مراد، مال غن
اور کفار پر فتح و ظفر سے محرومی کا غم اور دوسرے غم سے مراد ہے مسلمانوں کی 

شہادت، ان کے زخمی ہونے، نبی صلی هللا عليہ وسلم کے حکم کی خالف ورزی اور آپ صلی 
  هللا عليہ وسلم کی خبر شہادت سے پہنچنے واال غم۔

ائد برداشت کرنے کی قوت اور عزم يعنی يہ غم پہ غم اس لئے ديا تاکہ تمہارے اندر شد ٤۔١٥٣
و حوصلہ پيدا ہو۔ جب يہ قوت اور حوصلہ پيدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو فوت شده چيز پر غم 

  اور پہنچنے والے شدائد پر مالل نہيں ہوتا۔
 

نُْمكْ  َفًة ِمّ
ِٕ
َّْغٰىش َطاۗى َُّعاًسا ي ْنۢ بَْعِد الَْغّمِ َاَمنًَة ن ِ غَْريَ الَْحّقِ َظنَّ الَْجاِهِليَِّة ۭ  يَُقْولُوْ ُمثَّ َاْنَزَل عَلَْيُمكْ ِمّ َِٕفٌة قَْد َاَمهَّْتھُْم َانُْفُسھُْم يَُظنُّْوَن اِبهلّلٰ

َّنَا ِمَن اْالَْمِر   ۙ َوَطاۗى َن َھْل ل
ا َال يُْبُدوْ  ٓ َانُْفِسھِْم مَّ ُفْوَن ِيفْ ِ  ۭ ُخيْ ٍء ۭ قُْل ِانَّ اْالَْمَر ُلكَّٗه هلِلّٰ َّْو ُكْنُمتْ ِيفْ بُُيْوِتُمكْ ِمْن َيشْ ا قُِتلْنَا ٰھهُنَا  ُۭقْل ل ٌء مَّ َز  َن كَلَ  ۭ يَُقْولُْوَن لَْو َاكَن لَنَا ِمَن اْالَْمِر َيشْ لََربَ

َص مَ  ُ َما ِيفْ ُصُدْوِرُمكْ َوِلُيَمّحِ ُم الْقَْتُل ِاٰىل َمَضاِجِعھِْم ۚ َوِلَيبْتَِيلَ اهلّلٰ يَْن ُكِتَب عَلَْهيِ ِ ُدْوِر    اذلَّ ُ عَِلْميٌ ِبَذاِت الصُّ   ١٥٤ا ِيفْ ُقلُْوِبُمكْ ۭ َواهلّلٰ
پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمايا اور تم ميں سے ايک جماعت کو امن کی نيند 

) وه هللا ٢) ہاں کچھ وه لوگ بھی تھے کہ انہيں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی (١آنے لگی (
) اور کہتے تھے کہ ہميں بھی ٣ق جہالت بھری بدگمانياں کر رہے تھے (تعاٰلی کے ساتھ ناح
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) يہ لوگ اپنے ٥) کہہ ديجئيے کام کل کا کل هللا کے اختيار ميں ہے (٤کسی چيز کا اختيار ہے (
) کہتے ہيں کہ ہميں کچھ بھی اختيار ہوتا تو يہاں قتل نہ کئے ٦دلوں کے بھيد آپ کو نہيں بتاتے (

ديجئے گو تم اپنے گھروں ميں بھی ہوتے پھر بھی جن کی قسمت ميں قتل ہونا ) آپ کہہ ٧جاتے (
) هللا تعاٰلی کو تمہارے سينوں کے اندر کی چيز کا ٨تھا وه تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے (

) اور هللا تعاٰلی سينوں کے بھيد ٩آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں ميں ہے اس کو پاک کرنا تھا (
  )۔١٠سے آگاه ہے (

مذکوره سراسيمگی کے بعد هللا تعاٰلی نے پھر مسلمانوں پر اپنا فضل فرمايا اور ميدان  ١۔١٥٤
جنگ ميں باقی ره جانے والے مسلمانوں پر اونگھ مسلط کر دی۔ يہ اونگھ هللا کی طرف سے 

نصرت کی دليل تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی هللا فرماتے ہيں کہ ميں بھی ان لوگوں ميں سے 
پر احد کے دن اونگھ چھائی جا رہی تھی حتٰی کہ ميری تلوار کئی مرتبہ ميرے ہاتھ سے تھا جن 

گری ميں اسے پکڑتا وه پھر گر جاتی، پھر پکڑتا پھر گر جاتی (صحيح بخاری) نعاسا امنۃ سے 
  بدل ہے۔ طائفہ واحد اور جمع دونوں کے ليے مستعمل ہے (فتح القدير) 

  اہر ہے کہ ايسے حاالت ميں ان کو اپنی جانوں کی فکر تھی۔اس سے مراد منافقين ہيں۔ ظ ٢۔١٥٤
وه يہ تھيں کہ نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کا معاملہ باطل ہے، يہ جس دين کی دعوت  ٣۔١٥٤

  ديتے ہيں، اس کا مستقبل مخدوش ہے، انہيں هللا کی مدد ہی حاصل نہيں وغيره وغيره۔
کی طرف سے کسی فتح و نصرت کا امکان ہے؟ يا يہ يعنی کيا اب ہمارے لئے هللا تعاٰلی  ٤۔١٥٤

  کہ ہماری بھی کوئی بات چل سکتی ہے اور مانی جاسکتی ہے۔
تمہارے يا دشمن کے اختيار ميں نہيں ہے، مدد بھی اسی کی طرف سے آئے گی اور  ٥۔١٥٤

  کاميابی بھی اسی کے حکم سے ہوگی اور امر و نہی بھی اسی کا ہے۔
  اق چھپائے ہوئے ہيں، ظاہر يہ کرتے ہيں، کہ رہنمائی کے طالب ہيں۔اپنے دلوں ميں نف ٦۔١٥٤
  يہ وه آپس ميں کہتے يا اپنے دل ميں کہتے تھے۔ ٧۔١٥٤
هللا تعاٰلی نے فرمايا، اس قسم کی باتوں کا کيا فائده؟ موت تو ہر صورت ميں آنی ہے اور  ٨۔١٥٤

۔ اگر تم گھروں ميں بيٹھے ہوتے اسی جگہ پر آنی ہے جہاں هللا تعاٰلی کی طرف سے لکھ دی گئی
  اور تمہاری موت کسی مقتل ميں لکھی ہوتی تو تمہيں قضا ضرور وہاں کھينچ لے جاتی۔

يہ جو کچھ ہوا اس سے ايک مقصد يہ بھی تھا کہ تمہارے سينوں کے اندر جو کچھ ہے  ٩۔١٥٤
شيطانی وساوس  يعنی ايمان اسے آزمائے (تاکہ منافق الگ ہو جائيں) اور پھر تمہارے دلوں کو

  سے پاک کر دے۔
يعنی اس کو تو علم ہے کہ مخلص مسلمان کون ہے اور نفاق کا لباده کس نے اوڑھ  ١٠۔١٥٤

رکھا ہے؟ جہاد کی متعدد حکمتوں ميں سے ايک حکمت يہ ہے کہ اس سے مومن اور منافق 
  کھل کر سامنے آجاتے ہيں، جنہيں عام لوگ ديکھ اور پہچان ليتے ہيں۔

 
 ِ ُبْوا ۚ َولَقَ ِانَّ اذلَّ ـْيٰطُن ِبَبْعِض َما َكسـَ َّھُُم الشَّ ل ََّما اْسَزتَ َّْوا ِمنُْمكْ يَْوَم الَْتَقى الَْجْمٰعِن ۙ ِان َ غَُفْوٌر َحِلْميٌ     يَْن تََول ُ َعْنھُْم ۭ ِانَّ اهلّلٰ   ١٥٥ْد َعَفا اهلّلٰ

ی مڈ بھيڑ ہوئی تھی يہ تم ميں سے جن لوگوں نے اس دن پيٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں ک
) ليکن يقين جانو کہ هللا ١لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شيطان کے پھسالنے پر آگئے (

  ) هللا تعاٰلی بخشنے واال اور تحمل واال ہے۔٢تعاٰلی نے انہيں معاف کر ديا (
يعنی احد ميں مسلمانوں سے جو لغزش اور کوتاہی ہوئی اس کی وجہ ان کی پچھلی  ١۔١٥٥
ورياں تھيں جس کی وجہ سے شيطان بھی انہيں پھسالنے ميں کامياب ہو گيا۔ جس طرح کمز

بعض سلف کا قول ہے کہ "نيکی کا بدلہ يہ بھی ہے کہ اس کے بعد مذيد نيکی کی تو فيق ملتی 
  ہے اور برائی کا بدلہ يہ ہے کہ اس بعد مذيد برائی کا راستہ کھلتا اور ہموار ہوتا ہے۔
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صحابہ کرام کی لغزشوں، ان کے نتائج اور حکمتوں کے بيان کے بعد پھر بھی  هللا تعاٰلی ٢۔١٥٥
اپنی طرف سے ان کی معافی کا اعالن فرما رہا ہے۔ جس سے ايک تو ان کا محبوب بارگاه اٰلہی 
ميں ہونا واضح ہے اور دوسرے، عام مومنين کو تنبيہ ہے کہ ان کے مومنين صادقين کو جب هللا 

  ا ديا تو اب کسی کے لئے جائز نہيں کہ ہدف مالمت يا نشانہ تنقيد بنائے۔تعاٰلی نے معاف فرم
 

بُْوا ِيف اْالَرْ  ْخَواِنھِْم ِاَذا َرضَ يَْن َكَفُرْوا َوقَالُْوا ِالِ ِ يَْن ٰاَمنُْوا َال تَُكْونُْوا َاكذلَّ ِ ُّھَا اذلَّ ي َ َّْو َاكنُْوا ِعْنَداَن َما َماتُْوااٰيٓ ًة   ِض َاْو َاكنُْوا غُزًّى ل ُ ٰذكِلَ َحْرسَ َوَما قُِتلُْوا  ۚ ِلَيْجَعَل اهلّلٰ
ُ ِبَما تَْعَملُْوَن بَِصْريٌ      ُ يُـْحٖي َويُِمْيُت ۭ َواهلّلٰ   ١٥٦ِيفْ قُلُْوِبھِْم ۭ َواهلّلٰ

اے ايمان والو! تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کيا اپنے بھائيوں کے حق ميں 
ہوں يا جہاد ميں کہا اگر ہمارے پاس ہوتے نہ مرتے اور نہ مارے جاتے جب کہ وه سفر ميں 

) هللا ٢) اس کی وجہ يہ تھی کہ اس خيال کو هللا تعاٰلی ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے (١(
  تعاٰلی جالتا اور مارتا ہے اور هللا تمہارے عمل کو ديکھ رہا ہے۔

ہا ہے جس کے حامل کفار اور منافقين تھے اہل ايمان کو اس فساد عقيده سے روکا جا ر ١۔١٥٦
کيونکہ يہ عقيده بذدلی کی بنياد ہے اس کے برعکس جب يہ عقيده ہو کہ موت وحيات هللا کے 

ہاتھ ميں ہے۔ نيز يہ کہ موت کا ايک وقت مقرر ہے تو اس سے انسان کے اندر عزم اور حوصلہ 
  اور هللا کی راه ميں لڑنے کا جذبہ پيدا ہوتا ہے۔

مذکوره فساد عقيده دلی حسرت کا ہی سبب بنتا ہے کہ اگر وه سفر ميں يا ميدان جنگ ميں  ٢۔١٥٦
نہ جاتے بلکہ گھر ميں ہی رہتے تو موت کی آغوش ميں جانے سے بچ جاتے۔ درآنحاليکہ موت 
تو مضبوط قلعوں کے اندر بھی آجاتی ہے۔ اس لئے اس حسرت سے مسلمان ہی بچ سکتے ہيں 

  ں۔جن کے عقيدے صحيح ہي
 

َمُعْوَن    ا َجيْ مَّ ٌة َخْريٌ ّمِ ِ َوَرْمحَ َن اهلّلٰ ْ لََمْغِفَرٌة  ّمِ ِ َاْو ُممتُّ ْن قُِتلُْمتْ ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ ِٕ
  ١٥٧  َولَى

قسم ہے اگر هللا تعاٰلی کی راه ميں شہيد کئے جاؤ يا اپنی موت مرو تو بيشک هللا تعاٰلی کی بخشش 
  )۔١جمع کر رہے ہيں ( اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے يہ

موت تو ہر صورت آنی ہے ليکن اگر موت ايسی آئے کہ جس کے بعد انسان هللا کی  ١۔١٥٧
مغفرت و رحمت کا مستحق قرار پائے تو يہ دنيا کے مال اسباب سے بہت بہتر ہے جس کے 
، جمع کرنے ميں انسان عمر کھپا ديتا ہے اس لئے هللا کی راه ميں جہاد کرنے سے گريز نہيں
اس ميں رغبت اور شوق ہونا چاہيے کہ اس طرح رحمت و مغفرت اٰلہی يقينی ہو جاتی ہے 

  بشرطيکہ اخالص کے ساتھ ہو۔
 

ْوَن     َرشُ ِ ُحتْ اَىل اهلّلٰ ْ َاْو قُِتلُْمتْ َالِ متُّ ْن مُّ ِٕ
  ١٥٨َولَى

  ے۔باليقين خواه تم مر جاؤ يا مار ڈالے جاؤ جمع تو هللا تعاٰلی کی طرف ہی کئے جاؤ گ
 

ْوا ِمْن َحْوكِلَ ۠ فَاْعُف  ا غَِلْيظَ الَْقلِْب َالنَْفضُّ ِ ِلْنَت لَھُْم ۚ َولَْو ُكْنَت فَظًّ َن اهلّلٰ ٍة ّمِ ْ عََيل فَِبَما َرْمحَ َتْغِفْر لَھُْم َوَشاِوْرُھْم ِيف اْالَْمِر ۚ فَِاَذا َعَزْمَت فَتََولكَّ َعْنھُْم َواسـْ
بُّ  َ ُحيِ ِ ۭ ِانَّ اهلّلٰ ْنيَ    اهلّلٰ ِ   ١٥٩الُْمَتَوّلكِ

هللا تعاٰلی کی رحمت کے باعث آپ ان پر رحم دل ہيں اور اگر آپ بدزبان اور سخت دل ہوتے تو 
) ان کے لئے استغفار ١يہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے سو آپ ان سے درگزر کريں اور (

جائے تو هللا تعاٰلی پر  ) پھر جب آپ کا پختہ اراده ہو٢کريں اور کام کا مشوره ان سے کيا کريں (
  ) بيشک هللا تعاٰلی توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔٣بھروسہ کريں (

نبی صلی هللا عليہ وسلم جو صاحب خلق عظيم تھے، هللا تعاٰلی اپنے اس پيغمبر پر ايک  ١۔١٥٩
ہ هللا احسان کا ذکر فرما رہا ہے کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم کے اندر جو نرمی اور مالئمت ہے ي
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کی خاص مہربانی کا نتيجہ ہے اور يہ نرمی دعوت و تبليغ کے لئے نہايت ضروری ہے اگر آپ 
صلی هللا عليہ وسلم کے اندر يہ نہ ہوتی بلکہ اس کے برعکس آپ صلی هللا عليہ وسلم تندخو اور 

سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے قريب ہونے کی بجائے آپ صلی هللا عليہ وسلم سے دور 
  اس لئے آپ درگزر سے ہی کام ليتے رہئيے۔ بھاگتے۔ 

يعنی مسلمانوں کی طيب خاطر کے لئے مشوره کر ليا کريں۔ اس آيت سے مشاورت کی  ٢۔١٥٩
اہميت، افاديت اور اس کی ضرورت و مشروعيت ثابت ہوتی ہے۔ مشاورت کا يہ حکم بعض کے 

ر) امام شوکانی نزديک وجوب کے لئے اور بعض کے نزديک استحباب کے لئے ہے (ابن کثي
لکھتے ہيں ' حکمرانوں کے لئے ضروری ہے کہ وه علماء سے ايسے معامالت ميں مشوره 

کريں جن کا انہيں علم نہيں ہے۔ يا ان کے بارے ميں انہيں اشکال ہيں۔ فوج کے سربراہوں سے 
فوجی معامالت ميں، سربرآورده لوگوں سے عوام کے مصالح کے بارے ميں اور ماتحت حکام 

ليان سے ان کے عالقوں کی ضروريات و ترجيحات کے سلسلے ميں مشوره کريں "۔ ابن و وا
عطيہ کہتے ہيں کہ ايسے حکمران کے وجوب عزل پر کوئی اختالف نہيں ہے جو اہل علم و اہل 
دين سے مشوره نہيں کرتا"۔ يہ مشوره صرف ان معامالت تک محدود ہوگا جن کی بابت شريعت 

  انتظامی امور سے ہے۔ (فتح القدير) خاموش ہے يا جن کا تعلق
يعنی مشاورت کے بعد جس پر آپ کی رائے پختہ ہو جائے، پھر هللا پر توکل کرکے  ٣۔١٥٩

اسے کر گزريئے۔ اس سے ايک تو يہ بات معلوم ہوئی کہ مشاورت کے بعد بھی آخری فيصلہ 
ہوريت ميں ہے۔ حکمران کا ہی ہوگا نہ کہ ارباب مشاورت يا ان کی اکثريت کا جيسا کہ جم

دوسری يہ کہ سارا اعتماد و توکل هللا کی ذات پر ہو نہ کہ مشوره دينے والوں کی عقل و فہم پر۔ 
  اگلی آيت ميں بھی توکل علی هللا کی مذيد تاکيد ہے۔

 
مكُْ  ْي يَْنُرصُ ِ ُذْلُمكْ فََمْن َذا اذلَّ ْ ُ فََال غَاِلَب لَُمكْ ۚ َوِاْن خيَّ ُمكُ اهلّلٰ َّْنُرصْ ِ الُْمْؤِمنُْوَن     ِاْن ي ِ فَلَْيَتَولكَّ ْنۢ بَْعِدٖھ  َۭوعََيل اهلّلٰ   ١٦٠ِمّ

اگر هللا تعاٰلی تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہيں آسکتا اگر وه تمہيں چھوڑ دے تو اس 
  کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے ايمان والوں کو هللا تعاٰلی ہی پر بھروسہ رکھنا چاہئے۔

 
ا َكَسبَ َوَما اكَ  ِت ِبَما غَلَّ يَْوَم الِْقٰيَمِة ۚ ُمثَّ تَُوّيفٰ ُلكُّ نَْفٍس مَّ َّْغلُْل اَيْ َُّغلَّ ۭ َوَمْن ي   ١٦١ْت َوُھْم َال يُْظلَُمْوَن    َن ِلنَِيبٍّ َاْن ي

) ہر خيانت کرنے واال خيانت کو لئے ہوئے قيامت ١ناممکن ہے کہ نبی سے خيانت ہو جائے (
گا پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ ديا جائے گا اور وه ظلم نہ کئے کے دن حاضر ہو

  جائيں گے۔
جنگ احد کے دوران جو لوگ مورچہ چھوڑ کر مال غنيمت سميٹنے دوڑ پڑے تھے ان  ١۔١٦١

کا خيال تھا کہ اگر ہم نہ پہنچے تو سارا مال دوسرے لپيٹ کر لے جائيں گے اس پر تنبيہ کی جا 
آخر تم نے يہ تصور کيسے کر ليا کہ اس مال ميں سے تمہارا حصہ تم کو نہيں ديا رہی ہے کہ 

جائے گا کيا تمہيں قائد غزوه محمد صلی هللا عليہ وسلم کی امانت پر اطمينان نہيں۔ ياد رکھو کہ 
ايک پيغمبر سے کسی قسم کی خيانت کا صدور ممکن ہی نہيں کيونکہ خيانت، نبوت کے منافی 

ی خائن ہو تو پھر اس کی نبوت پر يقين کيونکر کيا جاسکتا ہے؟ خيانت بہت بڑا ہے۔ اگر نبی ہ
  گناه ہے احاديث ميں اس کی سخت مذمت آئی ہے۔

 
ُ  َۭوِبئَْس الَْمِصْريُ      منَّ ِ َوَمْاٰوىُه هَجَ َن اهلّلٰ ِ َمكَْنۢ اَبَۗء ِبَسَخطٍ ّمِ ََّبَع ِرْضَواَن اهلّلٰ   ١٦٢َافََمِن ات

جو هللا تعاٰلی کی خوشنودی کے درپے ہے اس شخص جيسا ہے جو هللا تعاٰلی  کيا پس وه شخص
  کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے؟ اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترين جگہ ہے۔
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ُ بَِصْريٌ ِبَما يَْعَملُْوَن     ِ ۭ َواهلّلٰ   ١٦٣ُھْم َدَرٰجٌت ِعْنَد اهلّلٰ
اور ان کے تمام اعمال کو هللا بخوبی ديکھ رہا هللا تعاٰلی کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہيں 

  ہے۔
 

ْن َانُْفِسھِْم يَْتلُْوا عَلَْيھِْم ٰايِٰتھٖ وَ  ُ عََيل الُْمْؤِمِنْنيَ ِاْذ بََعَث ِفْيھِْم َرُسْوًال ِمّ ُِّمھُُم اْلِكٰتَب َوالِْحْمكََة  ۚ َوِاْن َاكنُْوا ِمْن قَبْ لََقْد َمنَّ اهلّلٰ ْيھِْم َويَُعل ِبْنيٍ    يَُزكِّ ُل لَِفْي َضٰلٍل مُّ
١٦٤  

) ١بيشک مسلمانوں پر هللا تعاٰلی کا بڑا احسان ہے کہ انہيں ميں سے ايک رسول ان ميں بھيجا (
) ٢جو انہيں اس کی آيتيں پڑھ کر سناتا ہے اور انہيں پاک کرتا ہے اور انہيں کتاب اور حکمت (

  يں تھے۔سکھاتا ہے يقيناً يہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی م
نبی کے بشر اور انسانوں ميں سے ہی ہونے کو هللا تعاٰلی ايک احسان کے طور پر بيان  ١۔١٦٤

کر رہا ہے اور فی الواقع يہ احسان عظيم ہے کہ اس طرح ايک تو وه اپنی قوم کی زبان اور 
لہجے ميں ہی هللا کا پيغام پہنچائے گا جسے سمجھنا ہر شخص کے لئے آسان ہوگا دوسرے لوگ 

ہم جنس ہونے کی وجہ سے اس سے مانوس اور قريب ہونگے۔ تيسرے انسان کے لئے انسان 
يعنی بشر کی پيروی تو ممکن ہے ليکن فرشتوں کی پيروی اس کے بس کی بات نہيں اور نہ 

فرشتہ انسان کے وجدان و شعور کی گہرائيوں اور باريکيوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس لئے 
سے ہوتے تو وه ان ساری خوبيوں سے محروم ہوتے جو تبليغ و دعوت اگر پيغمبر فرشتوں ميں 

کے لئے نہايت ضروری ہے۔ اس لئے جتنے بھی انبياء آئے ہيں سب کے سب بشر ہی تھے۔ 
  قرآن نے ان کی بشريت کو خوب کھول کر بيان کيا ہے۔

) ' ہم نے آپ صلی هللا 109۔يوسف:12ْن اَْھِل اْلقُٰرى) (َوَمآ اَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك ااِلَّ ِرَجااًل نُّْوِحْيٓ اِلَْيِھْم مِّ 
عليہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھيجے وه مرد تھے جن پر ہم وحی کرتے تھے۔ (وما 

)"ہم ٢٠ارسلنا قبلک من المرسلين اال انھم ليا کلون الطعام ويمشون فی االسواق) (سورة الفرقان 
ے بھی رسول بھيجے سب کھانا کھاتے اور بازاروں نے آپ صلی هللا عليہ وسلم سے پہلے جتن

ميں چلتے تھے"۔ اور خود نبی صلی هللا عليہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوايا گيا (قُْل اِنََّمآ اَنَا 
اِحٌد) (ٰحم السجدة: ى اِلَيَّ اَنََّمآ اِٰلــھُُكْم اِٰلهٌ وَّ ْثلُُكْم يُْوٰحٓ ہ ديجئے ميں ) آپ صلی هللا عليہ وسلم کہ6بََشٌر مِّ

بھی تو تمہاری طرح ٖصرف بشر ہی ہوں البتہ مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے "۔ آج بہت سے 
  افراد اس چيز کو نہيں سمجھتے اور انحراف کا شکار ہيں۔

۔ تعليم ٣۔ تزکيہ ٢۔ تالوت ١اس آيت ميں نبوت کے تين اہم مقاصد بيان کئے گئے ہيں  ٢۔١٦٤
وت از خود آجاتی ہے، تالوت کی ساتھ ہی تعليم ممکن ہے، کتاب و حکمت تعليم کتاب ميں تال

تالوت کے بغير تعليم کا تصور ہی نہيں، اس کے باوجود تالوت کو الگ ايک مقصد کے طور 
پر ذکر کيا گيا ہے۔ جس سے اس نقطے کی وضاحت مقصود ہے کہ تالوت بجائے خود ايک 

وم سمجھے نہ سمجھے۔ قرآن کے مقدس اور اور نيک عمل ہے، چاہے پڑھنے واال اس کا مفہ
معنی و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرنا يقينا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ ليکن جب 

تک يہ مقصد حاصل نہ ہو يا اتنی فہم استعداد بہم نہ پہنچ جائے، تالوت قرآن سے اعراض يا 
طرح آپ  غفلت جائز نہيں۔ تزکيے سے مراد عقائد اور اعمال و اخالق کی اصالح ہے۔ جس

صلی هللا عليہ وسلم نے انہيں شرک سے ہٹا کر توحيد پر لگايا اسی طرح نہايت بد اخالق اور بد 
اطوار قوم کو اخالق اور کردار کی رفعتوں سے ہمکنار کر ديا، حکمت سے مراد اکثر مفسرين 

  کے نزديک حديث ہے۔ 
  شبہ) کے معنی ہيں۔يہ ان مخففۃ من المثقلۃ ہے يعنی (اّن) (تحقيق، يقينا بال ٢۔١٦٤

 
ثْلَْيھَا  ۙ قُلُْمتْ َاّىنٰ ٰهَذا  ۭ قُْل ُھَو ِمْن ِعْنِد َانُْفِس  ِصْيَبٌة قَْد َاَصْبُمتْ ّمِ آ َاَصابَْتُمكْ مُّ ٍء قَِدْيٌر     َاَولَمَّ َ عَٰيل ُلكِّ َيشْ   ١٦٥ُمكْ  ۭ ِانَّ اهلّلٰ
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) تو ١س جيسی دو چند پہنچا چکے ((کيا بات ہے) کہ جب تمہيں ايک ايسی تکليف پہنچی کہ تم ا
) بيشک ٢يہ کہنے لگے يہ کہاں سے آگئی؟ آپ کہہ ديجئے کہ يہ خود تمہاری طرف سے ہے (

  هللا تعاٰلی ہرچيز پر قادر ہے۔
يعنی احد ميں تمہارے ستّر آدمی شہيد ہوئے تو بدر ميں تم نے ستّر کافر قتل کئے تھے  ١۔١٦٥

  اور ستّر قيدی بنائے تھے۔
عنی تمہاری اس غلطی کی وجہ سے جو رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کے تاکيدی حکم ي ٢۔١٦٥

کے باوجود پہاڑی مورچہ چھوڑ کر تم نے کی تھی۔ جيسا کہ تفصيل پہلے گزر چکی ہے کہ اس 
غلطی کی وجہ سے کافروں کے ايک دستے کو اس درے سے دوباره حملہ کرنے کا موقع مل 

  گيا۔
 

 َ ِ َوِلَيْعَملَ الُْمْؤِمِنْنيَ    َوَمآ َاَصابَُمكْ ي   ۙ ١٦٦ْوَم الْتََقى الَْجْمٰعِن فَِبِاْذِن اهلّلٰ
تمہيں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں ميں مڈبھيڑ ہوئی تھی وه سب هللا کے حکم سے 

  تھا اس لئے تاکہ هللا تعاٰلی ايمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے۔
 

يَْن  ِ ِ َاِو اْدفَُعْوا  ۭ قَالُْوا لَْو نَْعَملُ ِقتَاًال الَّ َوِلَيْعَملَ اذلَّ يَْماِن ۚ يَُقْولُْوَن اَنفَُقْوا ښ َوِقْيَل لَھُْم تََعالَْوا قَاِتلُْوا ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ ٍذ َاْقَرُب ِمنْھُْم ِلْالِ
ِٕ
ََّبْعٰنُمكْ  ُۭھْم ِلْلُكْفِر يَْوَمى ات

ا لَيَْس ِيفْ قُلُ  فَْواِهھِْم مَّ ُ َاْعَملُ ِبَما يَْكُتُمْوَن    اِبَ   ۚ ١٦٧ْوِبھِْم َۭواهلّلٰ
) جن سے کہا گيا کہ آؤ هللا کی راه ميں جہاد کرو يا کافروں ١اور منافقوں کو بھی معلوم کرلے (

) وه اس دن بہ ٢کو ہٹاؤ تو وه کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ ديتے (
) اپنے منہ سے وه باتيں بناتے ہيں جو ان کے ٣نزديک تھے (نسبت ايمان کے کفر کے بہت 

  دلوں ميں نہيں اور هللا تعاٰلی خوب جانتا ہے جسے وه چھپاتے ہيں۔
يعنی احد ميں جو تمہيں نقصان پہنچا، وه هللا کے حکم سے ہی پہنچا (تاکہ آئنده تم اطاعت  ١۔١٦٧

د مومنين اور منافقين کو ايک دوسرے رسول کا کماحقہ اہتمام کرو) عالوه ازيں اس کا ايک مقص
  سے الگ اور ممتاز کرنا بھی تھا۔

لڑائی جاننے کا مطلب يہ ہے کہ واقع آپ لوگ لڑائی لڑنے چل رہے ہوتے تو ہم بھی  ٢۔١٦٧
ساتھ ديتے مگر آپ تو لڑائی کی بجائے اپنے آپ کو تباہی کے دہانے ميں جھونکنے جا رہے ہو۔ 

کا ساتھ ديں۔ يہ عبد هللا بن ابی اور ان کے ساتھيوں نے اس لئے  ايسے غلط کام ميں ہم کيوں آپ
کہا کہ ان کی بات نہيں مانی گئی تھی اور اس وقت کہا جب وه مقام شوط پر پہنچ کر واپس ہو 

رہے تھے اور عبد هللا بن حرام انصاری رضی هللا انہيں سمجھا بجھا کر شريک جنگ کرنے کی 
  گزرچکی ہے)کوشش کر رہے تھے۔ (قدرے تفصيل 

  اپنے نفاق اور ان باتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کيں۔ ٣۔١٦٧
يعنی زبان سے تو ظاہر کيا جو مذکور ہوا ليکن دل ميں تھا کہ ہماری عٰليحدگی سے ايک  ٤۔١٦٧

تو مسلمانوں کے اندر بھی ضعف پيدا ہوگا۔ دوسرے کافروں کو فائده ہوگا۔ مقصد اسالم، 
  هللا عليہ وسلم کو نقصان پہنچانا تھا۔ مسلمانوں اور نبی کريم صلی

 
ْخَواِنھِْم َوقََعُدْوا لَْو َاَطاُعْواَن َما قُِتلُْوا  ۭ قُْل فَاْدَرُءْوا َعْن َانُْفِسُمكُ الْمَ  يَْن قَالُْوا ِالِ ِ   ١٦٨ْوَت ِاْن ُكْنُمتْ ٰصِدِقْنيَ     َاذلَّ

ی بابت کہا کہ اگر وه بھی ہماری يہ وه لوگ ہيں جو خود بھی بيٹھے رہے اور اپنے بھائيوں ک
بات مان ليتے تو قتل نہ کئے جاتے کہہ ديجئے! کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو 

  )۔١ہٹا دو (
يہ منافقين کا قول ہے ' اگر ہماری بات مان ليتے تو قتل نہ کئے جاتے ' هللا تعاٰلی نے  ١۔١٦٨

کر دکھاؤ ' مطلب يہ کہ تقدير سے کسی کو مفر  فرمايا ' اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت ٹال
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نہيں۔ موت بھی جہاں اور جيسے اور جس جگہ آنا ہے ہر صورت ميں آکر رہے گی۔ اس لئے 
جہاد اور هللا کی راه ميں لڑنے سے گريز و فرار يہ کسی کو موت کے شکنجے سے نہيں بچا 

  سکتا۔
 

يَْن ُقِتلُْوا ِيفْ َسِبيْ  ِ َسَنبَّ اذلَّ ِھْم يُْرَزقُْوَن    َوَال َحتْ ِّ ِ َاْمَوااًت ۭ بَْل َاْحيَاٌۗء ِعْنَد َرب   ۙ ١٦٩ِل اهلّلٰ
جو لوگ هللا کی راه ميں شہيد کئے گئے ان کو ہرگز مرده نہ سمجھيں، بلکہ وه زنده ہيں اپنے 

  )۔١رب کے پاس روزياں ديئے جاتے ہيں (
ليکن اس کا شعور اہل دنيا کو شہداء کی زندگی حقيقی ہے يا مجازی، يقينا حقيقی ہے  ١۔١٦٩

) پھر اس ١٥٤نہيں، جيسا کہ قرآن نے وضاحت کر دی ہے۔ مالحظہ ہو (سورة بقره آيت نمبر 
زندگی کا مطلب کيا ہے؟ بعض کہتے ہيں کہ قبروں ميں ان کی روحيں لوٹا دی جاتی ہيں اور 

ھلوں کی وہاں هللا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہيں۔ بعض کہتے ہيں کہ جنت کے پ
  خوشبوئيں انہيں آتی ہيں جن سے ان کے مشام جان معطر رہتے ہيں۔

ليکن حديث سے ايک تيسری شکل معلوم ہوتی ہے اس لئے وہی صحيح، وه يہ کہ ان کی روحيں 
سبز پرندوں کے جوف يا سينوں ميں داخل کر دی جاتی ہيں اور وه جنت ميں کھاتی پھرتی اور 

  تی ہيں (فتح القدير بحوالہ صحيح مسلم)اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو
 

ْن َخلِْفھِمْ  يَْن لَْم يَلَْحُقْوا ِبھِْم ِمّ ِ ْوَن اِبذلَّ ُ ِمْن فَْضِلھٖ ۙ َويَْسـَتْبِرشُ َزنُْوَن     ۙفَرِِحْنيَ ِبَمآ ٰاٰتىھُُم اهلّلٰ   ۘ ١٧٠ َاالَّ َخْوٌف عَلَْيھِْم َوَال ُھْم َحيْ
کھا ہے ان سے وه بہت خوش ہيں اور خوشياں منا رہے ہيں هللا تعاٰلی نے فضل جو انہيں دے ر

) اس پر انہيں نہ کوئی ١ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان کو نہيں ملے ان کے پيچھے ہيں (
  خوف ہے اور نہ وه غمگين ہونگے۔

يعنی وه اہل اسالم جو ان کے پيچھے دنيا ميں زنده ہيں يا مصروف جہاد ہيں، ان کی  ١۔١٧٠
ش کرتے ہيں کہ کاش وه بھی شہادت سے ہمکنار ہو کر يہاں ہم جيسی پر لطف بابت وه خواہ

زندگی اختيار کريں۔ شہدائے احد نے هللا تعاٰلی کی بارگاه ميں عرض کيا کہ ہمارے وه مسلمان 
بھائی جو دنيا ميں زنده ہيں، انہيں ہمارے حاالت اور پر مسرت زندگی سے کوئی مطلع کرنے 

نے فرمايا ميں تمہاری يہ بات ان تک پہنچا ديتا ہوں ' اس سلسلہ ميں هللا تعاٰلی واال ہے۔ هللا تعاٰلی 
نے يہ آيت نازل فرمائيں (سنن ابی داؤد، کتاب الجہاد) عالوه ازيں متعدد احاديث سے شہادت کی 
فضيلت ثابت ہے۔ مثال ايک حديث ميں فرمايا (مامن نفس تموت، لھا عند هللا حير، يسره ان ترجع 

دنيا اال الشہيد، فانہ يسره ان يرجع الی الدنيا فيقتل مرة اخرٰی لما يرٰی من فضل الشہادة) ( الی ال
مسند احمد ، صحيح مسلم، کتاب االمارة، باب فضل الشہادة) کوئی مرنے والی جان، جس کو هللا 

آنا پسند  کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے دنيا ميں لوٹنا پسند نہيں کرتی۔ البتہ شہيد دنيا ميں دوباره
کرتا ہے تاکہ وه دوباره هللا کی راه ميں قتل کيا جائے يہ آرزو وه اس ليے کرتا ہے کہ شہادت کی 

فضيلت کا وه مشاہده کر ليتا ہے۔ حضرت جابر رضی هللا تعاٰلی عنہ کہتے ہيں کہ مجھ سے 
زنده کيا اور رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا تجھے معلوم ہے کہ هللا نے تيرے باپ کو 

اس سے کہا کہ مجھ سے اپنی کسی آرزو کا اظہار کر (تاکہ ميں اسے پورا کر دوں) تيرے باپ 
نے جواب ديا کہ ميری تو صرف يہی آرزو ہے کہ مجھے دوباره دنيا ميں بھيج ديا جائے تاکہ 

ہ ميرا دوباره تيری راه ميں مارا جاؤں هللا تعاٰلی فرمائے گا يہ تو ممکن نہيں ہے اس ليے ک
  فيصلہ ہے کہ يہاں آنے کے بعد کوئی دنيا ميں واپس نہيں جاسکتا۔

 
َ َال يُِضْيُع َاْجَر الُْمْؤِمِنْنيَ     َانَّ اهلّلٰ ِ َوفَْضٍل ۙ وَّ َن اهلّلٰ ْوَن ِبِنْعَمٍة ّمِ َتبِْرشُ   ڧ١٧١يَسـْ
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يمان والوں وه خوش ہوتے ہيں کہ هللا کی نعمت اور فضل سے اور اس سے بھی کہ هللا تعاٰلی ا
  )١کے اجر کو برباد نہيں کرتا۔ (

يہ استبشار پہلے استبشار کی تاکيد اور اس بات کا بيان ہے کہ ان کی خوشی محض  ١۔١٧١
خوف و حزن کے فقدان کی ہی وجہ سے نہيں بلکہ هللا کی نعمتوں اور اس کے بےپاياں فضل و 

ی کا تعلق دنيا ميں ره جانے کرم کی وجہ سے بھی ہے اور بعض مفسرين نے کہا ہے پہلی خوش
والے بھائيوں کی وجہ سے اور يہ دوسری خوشی اس انعام و اکرام کی ہے جو هللا تبارک و 

  تعاٰلی کی طرف سے خود ان پر ہوا (فتح القدير)
 

يَْن َاحْ  ِ ُسْوِل ِمْنۢ بَْعِد َمآ َاَصابَھُُم الَْقْرُح  ِلذلَّ ِ َوالرَّ َتَجابُْوا هلِلّٰ يَْن اسـْ ِ ََّقْوا َاْجٌر َعِظْميٌ     َاذلَّ نُْوا ِمنْھُْم َوات   ۚ ١٧٢سـَ
جن لوگوں نے هللا اور رسول کے حکم کو قبول کيا اس کے بعد کہ انہيں پورے زخم لگ چکے 

تھے ان ميں سے جنہوں نے نيکی کی اور پرہيز گاری برتی ان کے لئے بہت زياده اجر ہے 
  )۔١(

تو راستے ميں انہيں خيال آيا کہ ہم نے تو ايک جب مشرکين جنگ احد سے واپس ہوئے  ١۔١٧٢
سنہری موقع ضائع کر ديا۔ مسلمان شکست خوردنی کی وجہ سے خوف زده اور بےحوصلہ 

تھے ہميں اس سے فائده اٹھا کر مدينہ پر بھرپور حملہ کر دينا چاہيے تھا تاکہ اسالم کا يہ پودا 
ادھر مدينہ پہنچ کر نبی کريم صلی هللا عليہ اپنی سر زمين (مدينہ) سے ہی نيست و نابود ہو جاتا۔ 

وسلم کو بھی انديشہ ہوا کہ شايد وه پلٹ کر آئيں لہذا آپ نے صحابہ کرام کو لڑنے کے لئے آماده 
ميل واقع 'حمراء االسد '  ٨کيا اور صحابہ کرام تيار ہوگئے۔ مسلمانوں کا يہ قافلہ جب مدينہ سے 

چنانچہ ان کا اراده بدل گيا اور وه مدينہ پر حملہ آور  پر پہنچا تو مشرکين کو خوف محسوس ہوا
ہونے کی بجائے مکہ واپس چلے گئے، اس کے بعد نبی صلی هللا عليہ وسلم اور آپ کے رفقاء 

بھی مدينہ واپس آگئے۔ آيت ميں مسلمانوں کے اسی جذبہ اطاعت هللا و رسول کی تعريف کی گئی 
ان کی اس دھمکی کو بتاليا ہے کہ آئنده سال ہے۔ بعض نے اس کا سبب نزول حضرت ابو سفي

بدر صغرٰی ميں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ (ابوسفيان ابھی تک مسلمان نہيں ہوئے تھے) جس پر 
مسلمانوں نے بھی هللا و رسول کی اطاعت کے جذبے کا مظاہره کرتے ہوئے جہاد ميں بھرپور 

ن کثير مگر يہ آخری قول سياق سے ميل حصہ لينے کا عزم کر ليا۔ (ملخص از فتح القدير و اب
  نہيں کھاتا)

 
قَالُْوا َحْس  ُعْوا لَُمكْ فَاْخَشْوُھْم فََزاَدُھْم ِايَْمااًن ڰ وَّ يَْن قَاَل لَھُُم النَّاُس ِانَّ النَّاَس قَْد َمجَ ِ ُ َوِنْعَم الَْوِكْيُل    َاذلَّ   ١٧٣بُنَا اهلّلٰ

نے تمہارے مقابلے ميں لشکر جمع کر لئے ہيں۔ وه لوگ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں 
تم ان سے خوف کھاؤ تو اس بات نے انہيں ايمان ميں اور بڑھا ديا اور کہنے لگے ہميں هللا کافی 

  )۔١ہے اور وه بہت اچھا کارساز ہے (
کہا جاتا ہے کہ ابو سفيان نے بعض لوگوں کو معاوضہ دے کر يہ افواه پھيالئی کہ  ١۔١٧٣

ڑائی کے لئے بھرپور تياری کر رہے ہيں تاکہ يہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے مشرکين مکہ ل
پست ہو جائيں، ليکن مسلمان اس قسم کی افواہيں سن کر خوف زده ہونے کی بجائے مذيد عزم 

اور ولولہ سے سرشار ہوگئے۔ يہ آيت اس بات کی دليل ہے کہ ايمان جامد قسم کی چيز نہيں بلکہ 
رہتی ہے، جيسا کہ محدثين کا مسلک ہے۔ اسی لئے حديث ميں حسبُنا ّهللاٰ اس ميں کمی بيشی ہوتی 

و نَْعم اْلوِکْيل پڑھنے کی فضيلت وارد ہے۔ نيز صحيح بخاری ميں ہے کہ حضرت ابراہيم عليہ 
  السالم کو جب آگ ميں ڈاال گيا تو آپ کی زبان پر يہی الفاظ تھے (فتح القدير)۔

 
ُ ُذْو فَْضٍل َعِظْميٍ     فَانَْقلَُبْوا ِبِنْعَمٍة مِّ  ِ ۭ َواهلّلٰ ََّبُعْوا ِرْضَواَن اهلّلٰ ات ٌء  ۙ وَّ َّْم يَْمَسْسھُْم ُسْوۗ ِ َوفَْضٍل ل   ١٧٤َن اهلّلٰ
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) انہيں کوئی برائی نہيں پہنچی ١(نتيجہ يہ ہوا) کہ هللا کی نعمت اور فضل کے ساتھ يہ لوٹے (
  هللا بہت بڑے فضل واال ہے۔انہوں نے هللا تعاٰلی کی رضامندی کی پيروی کی 

نِْعَمۃ، سے مراد سالمتی ہے اور فضل سے مراد نفع ہے جو بدر صغرٰی تجارت کے  ١۔١٧٤
ذريعے حاصل ہوا۔ نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم نے بدِر صغرٰی ميں ايک گزرنے والے قافلے 

ليہ وسلم نے سے سامان تجارت خريد کر فروخت کيا جس سے نفع حاصل ہوا اور آپ صلی هللا ع
  مسلمانوں ميں تقسيم کر ديا (ابن کثير)

 
ْؤِمِنْنيَ     افُْوُھْم َوَخافُْوِن ِاْن ُكْنُمتْ مُّ ْيٰطُن ُخيَّوُِف َاْوِلَياَۗءٗه  ۠ فََال َختَ ََّما ٰذِلُمكُ الشـَّ   ١٧٥ِان

رو ) تم ان کافروں سے نہ ڈ١يہ خبر دينے واال شيطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے (
  )٢اور ميرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو (

  يعنی تمہيں اس وسوسے اور وہم ميں ڈالتا ہے کہ وه بڑے مضبوط اور طاقتور ہيں۔ ١۔١٧٥
يعنی جب وه تمہيں اس وہم ميں مبتال کرے تو تم صرف مجھ پر ہی بھروسہ رکھو اور  ٢۔١٧٥

ناصر ہوں گا، جيسے  ميری ہی طرف رجوع کرو ميں تمہيں کافی ہو جاؤں گا اور تمہارا
ُ بَِكاٍف َعْبَدٗه  ) کيا هللا اپنے بندے کو کافی نہيں 36۔ الزمر:39) ۭ◌ دوسرے مقام پر فرمايا (اَلَْيَس ّهللاٰ

  ہے۔
 

 ُ ا  ۭ يُرِيُْد اهلّلٰ ً َ َشـْيـــــٔ وا اهلّلٰ َُّرضُّ َّھُْم لَْن ي يَْن يَُساِرُعْوَن ِيف اْلُكْفِر  ۚ ِان ِ ُزنَْك اذلَّ ِخَرِة  ۚ َولَھُْم عََذاٌب َعِظْميٌ       َوَال َحيْ ا ِيف اْالٰ َعَل لَھُْم َحظًّ   ١٧٦َاالَّ َجيْ
کفر ميں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کريں يقين مانو يہ هللا تعاٰلی کا کچھ نہ بگاڑ 

) اور ان ١سکيں گے هللا تعاٰلی کا اراده ہے کہ ان کے لئے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کرے (
  ے لئے بڑا عذاب ہے۔ک

نبی صلی هللا عليہ وسلم کے اندر اس بات کی شديد خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو  ١۔١٧٦
جائيں، اسی لئے ان کے انکار اور تکذيب سے آپ کو سخت تکليف پہنچی۔ هللا تعاٰلی نے آپ 

هللا کا کچھ  صلی هللا عليہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم غمگين نہ ہوں، يہ
  نہيں بگاڑ سکتے، اپنی ہی آخرت برباد کر رہے ہيں۔

 
ا  ۚ َولَھُْم عََذاٌب َاِلْميٌ       ً ـٔ َ َشـْي وا اهلّلٰ َُّرضُّ يَْماِن لَْن ي ُوا اْلُكْفَر اِبْالِ يَْن اْشَرتَ ِ   ١٧٧ِانَّ اذلَّ

ان نہيں پہنچا سکتے کفر کو ايمان کے بدلے خريدنے والے ہرگز ہرگز هللا تعاٰلی کو کوئی نقص
  اور ان ہی کے لئے سخت المناک عذاب ہے۔

 
َدادُ  ََّما نُْمِيلْ لَھُْم ِلَزيْ َنُْفِسھِْم ۭ ِان ََّما نُْمِيلْ لَھُْم َخْريٌ ّالِ ا َان يَْن َكَفُرْوٓ ِ َسَنبَّ اذلَّ هِْنيٌ     َوَال َحيْ   ١٧٨ْوٓا ِاثًْما  ۚ َولَھُْم عََذاٌب مُّ

ی مہلت کو اپنے حق ميں بہتر نہ سمجھيں، يہ مہلت تو اس لئے ہے کہ کافر لوگ ہماری دی ہوئ
  ) ان ہی کے لئے ذليل کرنے واال عذاب ہے۔١وه گناہوں ميں اور بڑھ جائيں (

اس ميں هللا کے قانون امہال (مہلت دينے) کا بيان ہے يعنی هللا تعاٰلی اپنی حکمت و  ١۔١٧٨
ہے، وقتی طور پر انہيں دنيا کی فراغت و خوش مشيت کے مطابق کافروں کو مہلت عطا فرماتا 

حالی سے، فتوحات سے، مال اوالد سے نوازتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہيں ان پر هللا کا فضل ہو رہا 
ہے ليکن اگر هللا کی نعمتوں سے فيض ياب ہونے والے نيکی اور اطاعت اٰلہی کا راستہ اختيار 

، مہلت اٰلہی ہے۔ جس سے ان کے کفر و فسوق نہيں کرتے تو يہ دنياوی نعمتيں، فضل اٰلہی نہيں
ميں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ باآلخر وه جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق قرار پاجاتے ہيں۔ اس 

ھُْم بِٖه ِمْن  مضمون کو هللا تعاٰلی نے اور بھی کئی مقامات پر بيان کيا ہے۔ مثالً (اَيَْحَسبُْوَن اَنََّما نُِمدُّ
بَنِْيَن  اٍل وَّ ) "کيا 55-56۔ المؤمنون:23 ) 56بَْل الَّ يَْشُعُرْوَن  ۭ◌ نَُساِرُع لَھُْم فِي اْلَخــْيٰرِت  ۙ◌ 55مَّ
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وه يہ گمان کرتے ہيں کہ ہم ان کے مال و اوالد ميں اضافہ کرتے ہيں۔ يہ ہم ان کے ليے بھالئيوں 
  ميں جلدی کر رہے ہيں؟ نہيں بلکہ وه سمجھتے نہيں ہيں۔"

 
ُ ِلَيذَ  ُ ِلُيْطِلَعُمكْ َما َاكَن اهلّلٰ ّيِِب ۭ َوَما َاكَن اهلّلٰ ََّشاُۗء  ۠ َر الُْمْؤِمِنْنيَ عَٰيل َمآ َانُْمتْ عَلَْيِه َحّىتٰ يَِمْزيَ الَْخِبيَْث ِمَن الطَّ ُسِلھٖ َمْن ي تَِىبْ ِمْن رُّ َ َجيْ  عََيل الَْغْيِب َوٰلِكنَّ اهلّلٰ

ِ َوُرُسِلٖھ ۚ َوِاْن تُْؤمِ    ١٧٩نُْوا َوتَتَُّقْوا فَلَُمكْ َاْجٌر َعِظْميٌ      فَٰاِمنُْوا اِبهلّلٰ
جس حال ميں تم ہو اسی پر هللا ايمان والوں کو نہ چھوڑے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک الگ 

) بلکہ هللا تعاٰلی ٢) اور نہ هللا تعاٰلی ايسا ہے کہ تمہيں غيب سے آگاه کر دے (١الگ نہ کردے (
) اس لئے تم هللا تعاٰلی پر ايمان رکھو ٣ے انتخاب کر ليتا ہے (اپنے رسولوں ميں سے جس کا چاہ

  اگر تم ايمان الؤ اور تقوٰی کرو تو تمہارے لئے بڑا بھاری اجر ہے۔
اس لئے هللا تعاٰلی ابتال کی بھٹی سے ضرور گزارتا ہے تاکہ اس کے دوست واضح اور  ١۔١٧٩

، جس طرح احد ميں هللا تعاٰلی نے دشمن ذليل ہو جائيں۔ مومن صابر، منافق سے الگ ہو جائے
اہل ايمان کو آزمايا جس سے ان کے ايمان، صبر و ثبات اور اطاعت کا اظہار ہوا اور منافقين 

  نے اپنے اوپر جو نفاق کا پرده ڈال رکھا تھا وه بےنقاب ہوگيا۔
يعنی هللا تعاٰلی اس طرح ابتال کے ذريعہ سے لوگوں کے حاالت اس طرح ابتال کے  ٢۔١٧٩

ريعہ سے ظاہر اور باطن نماياں نہ کرے تو تمہارے پاس کوئی غيب کا علم تو ہے نہيں کہ ذ
جس سے تم پر يہ چيزيں منکشف ہو جائيں اور تم جان سکو کہ کون منافق ہے اور کون مومن 

  خالص۔
ہاں البتہ هللا تعاٰلی اپنے رسولوں ميں سے جس کو چاہتا ہے، غيب کا علم عطا فرماتا ہے  ٣۔١٧٩
سے بعض دفعہ ان پر منافقين کا اور ان کے حاالت اور ان کی سازشوں کا راز فاش ہو جاتا  جس

ہے۔ يعنی يہ بھی کسی کسی وقت اور کسی کسی نبی پر ہی ظاہر کيا جاتا ہے۔ ورنہ عام طور پر 
نبی بھی (جب تک هللا نہ چاہے) منافقين کے اندرونی نفاق اور ان کے مکرو فريب سے بےخبر 

ميں هللا تعاٰلی نے فرمايا کہ اعراب اور  ١٠١ہے (جس طرح کہ سورة توبہ کی آيت نمبر ہی رہتا 
اہل مدينہ جو منافق ہيں، اے پيغمبر! آپ صلی هللا عليہ وسلم ان کو نہيں جانتے) اس کا دوسرا 

مفہوم يہ بھی ہو سکتا ہے کہ غيب کا علم ہم صرف اپنے رسولوں کو ہی عطا کرتے ہيں کيونکہ 
ی منصبی ضرورت ہے۔ اس وحی اٰلہی اور امور غيبيہ کے ذريعے سے ہی وه لوگوں کو يہ ان ک

هللا تعاٰلی کی طرف بالتے ہيں اور اپنے کو هللا کا رسول ثابت کرتے ہيں؟ اس مضمون کو 
الَّ َمِن اِ  ۙ◌ 26دوسرے مقام پر اس طرح بيان کيا گيا ہے (ٰعلُِم اْلَغْيِب فاََل يُْظِھُر َعٰلي َغْيبِٖهٓ اََحًدا  

ُسْوٍل)  ) "عالم الغيب (هللا تعاٰلی ہے) اور وه اپنے غيب سے 26-27۔ الجن:72اْرتَٰضى ِمْن رَّ
پنسديده رسولوں کو ہی خبردار کرتا ہے "ظاہر بات ہے يہ امور غيبيہ وہی ہوتے ہيں جن کا تعلق 

چکا اور  منصب وفرائض رسالت کی ادائيگی سے ہوتا ہے نہ کہ ماکان ومايکون (جو کچھ ہو
آئنده قيامت تک جو ہونے واال ہے) 'کا علم۔ جيسا کہ بعض اہل باطل اس طرح کا علم غيب انبياء 

  عليہم السالم کے ليے اور کچھ اپنے "آئمہ معصومين کے ليے باور کراتے ہيں۔
 

ُ ِمْن فَْضِلھٖ ُھَو َخْريً  يَْن يَْبَخلُْوَن ِبَمآ ٰاٰتىھُُم اهلّلٰ ِ َسَنبَّ اذلَّ ٰموٰ َوَال َحيْ اُث السَّ ِ ِمْريَ لُْوا ِبٖه يَْوَم الِْقٰيَمِة  ۭ َوهلِلّٰ قُْوَن َما َخبِ ُيَطوَّ َّھُْم ۭ سـَ َّھُْم ۭ بَْل ُھَو َرشٌّ ل ِت َواْالَْرِض ۭ ا ل
ُ ِبَما تَْعَملُْوَن َخِبْريٌ         ۧ ١٨٠َواهلّلٰ

کنجوسی کو اپنے لئے جنہيں هللا تعاٰلی نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وه اس ميں اپنی 
بہتر خيال نہ کريں بلکہ وه ان کے لئے بدتر ہے عنقريب قيامت والے دن يہ اپنی کنجوسی کی 

) آسمانوں اور زمين کی ميراث هللا ہی کے لئے اور جو کچھ ١چيز کے طوق ڈالے جائيں گے (
  تم کر رہے ہو اس سے هللا تعاٰلی آگاه ہے
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يا ہے جو هللا کے ديئے ہوئے مال کو هللا کی راه ميں خرچ اس ميں اس بخيل کا بيان کيا گ ١۔١٨٠
نہيں کرتا حتی کہ اس ميں سے فرض زکوة بھی نہيں نکالتا، صحيح بخاری کی حديث ميں آتا ہے 

کہ قيامت والے دن اس کے مالک کو ايک زہريال اور نہايت خوف ناک سانپ بنا کر طوق کی 
نپ اس کی باچھيں پکڑے گا اور کہے گا کہ ميں طرح اس کے گلے ميں ڈال ديا جائے گا، وه سا

  تيرا مال ہوں ميں تيرا خزانہ ہوں۔
 

نَْكُتُب َما قَالُْوا َوقَ  ُن َاْغنَِياُۗء  ۘسـَ َحنْ َ فَِقْريٌ وَّ يَْن قَالُْوٓا ِانَّ اهلّلٰ ِ ُ قَْوَل اذلَّ َع اهلّلٰ نَُقوْ لََقْد َمسِ نِْۢبيَاَۗء ِبغَْريِ َحّقٍ   ۙ وَّ   ١٨١ُل ُذْوُقْوا عََذاَب الَْحرِيِْق      ْتلَھُُم اْالَ
يقيناً هللا تعاٰلی نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ هللا تعاٰلی فقير ہے اور ہم تونگر 

) اور ہم ان سے ٢)۔ ان کے اس قول کو ہم لکھ ليں گے۔ اور ان کا انبياء کو قتل کرنا بھی (١ہيں (
  کھو۔کہيں گے کہ جالنے واال عذاب چ

جب هللا تعاٰلی نے اہل ايمان کو هللا کی راه ميں خرچ کرنے کی ترغيب دی اور فرمايا  ١۔١٨١
َ قَْرًضا َحَسنًا)  ) کون ہے جو هللا کو قرض حسنہ دے! تو 11۔ الحديد:57(َمْن َذا الَِّذْي يُْقِرُض ّهللاٰ

کہ اپنے بندوں سے قرض  يہود نے کہا کہ اے محمد صلی هللا عليہ وسلم تيرا رب فقير ہو گيا ہے
  مانگ رہا ہے؟ جس پر هللا تعاٰلی نے يہ آيت نازل فرمائی۔

يعنی مذکوره قول جس ميں هللا کی شان ميں گستاخی ہے اور اسی طرح ان کے (اسالف)  ٢۔١٨١
کا انبياء عليہم السالم کو ناحق قتل کرنا، ان کے سارے جرائم هللا کی بارگاه ميں درج ہيں، جن پر 

  کی آگ ميں داخل ہونگے۔ وه جہنم
 

ِّلَْعِبْيِد      ٍم ل َ لَيَْس ِبَظالَّ َمْت َايِْدْيُمكْ َوَانَّ اهلّلٰ   ۚ ١٨٢ٰذكِلَ ِبَما قَدَّ
  يہ تمہارے پيش کرده اعمال کا بدلہ ہے اور هللا تعاٰلی اپنے بندوں پر ظلم کرنے واال نہيں۔

 
َ َعهَِد ِالَْينَ  يَْن قَالُْوٓا ِانَّ اهلّلٰ ِ ْن قَْبِيلْ َاذلَّ ُلكُُه النَّاُر  ۭ قُْل قَْد َجاَۗءُمكْ ُرُسٌل ِمّ ِتيَنَا ِبُقْراَبٍن اَتْ ْي قُلُْمتْ فَِملَ قَتَلُْتُمْوُھْم ِاْن ُكْنُمتْ آ َاالَّ نُْؤِمَن ِلَرُسْوٍل َحّىتٰ اَيْ ِ نِٰت َواِبذلَّ  اِبلَْبّيِ

  ١٨٣ٰصِدِقْنيَ     
تعاٰلی نے ہميں حکم ديا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانيں جب  يہ وه لوگ ہيں جنہوں نے کہا کہ هللا

تک وه ہمارے پاس ايسی قربانی نہ الئے جسے آگ کھا جائے آپ کہہ ديجئے کہ اگر تم سچے 
ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول ديگر معجزوں کے ساتھ يہ بھی الئے جسے تم کہہ 

  )۔١رہے ہو پھر تم نے انہيں کيوں مار ڈاال (
اس ميں يہود کی ايک اور بات کی تکذيب کی جا رہی ہے۔ وه کہتے تھے کہ هللا تعاٰلی  ١۔١٨٣

نے ہم سے يہ عہد ليا ہے کہ تم صرف اس رسول کو ماننا جس کی دعا پر آسمان سے آگ آئے 
اور قربانی اور صدقات کو جال ڈالے۔ مطلب يہ تھا کہ اے محمد صلی هللا عليہ وسلم آپ کے 

عجزے کا چونکہ صدور نہيں ہوا۔ اس لئے حکم اٰلہی آپ صلی هللا عليہ وسلم ذريعے سے اس م
کی رسالت پر ايمان النا ہمارے لئے ضروری نہيں حاالنکہ پہلے نبيوں ميں ايسے نبی بھی آئے 
ہيں جن کی دعا سے آسمان سے آگ آتی اور اہل ايمان کے صدقات اور قربانيوں کو کھا جاتی۔ 

ليل ہوتی کہ هللا کی راه ميں پيش کرده صدقہ يا قربانی بارگاه اٰلہی جو ايک طرف اس بات کی د
ميں قبول ہوگئی۔ دوسری طرف اس بات کی دليل ہوتی کہ يہ نبی برحق ہے۔ ليکن ان يہوديوں 

نے ان نبيوں اور رسولوں کی بھی تکذيب ہی کی تھی۔ اس لئے هللا تعاٰلی نے فرمايا، اگر تم اپنے 
ر تم نے ايسے پيغمبروں کو کيوں جھٹاليا اور انہيں قتل کيا جو دعوے ميں سچے ہو تو پھ

  تمہاری طلب کرده نشانی ہی لے کر آئے تھے۔
 

بُِر َواْلِكٰتِب الُْمِنْريِ      نِٰت َوالزُّ ْن قَْبكِلَ َجاُۗءْو اِبلَْبّيِ َب ُرُسٌل ِمّ بُْوَك فََقْد ُكّذِ   ١٨٤فَِاْن َكذَّ
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و آپ سے پہلے بھی بہت سے وه رسول جھٹالئے گئے جو پھر بھی يہ لوگ آپ کو جھٹالئيں ت
  )۔١روشن دليليں صحيفے اور منور کتاب لے کر آئے (

نبی صلی هللا عليہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم يہوديوں کی  ١۔١٨٤
نہيں کيا ان کٹ حجتيوں سے بد دل نہ ہوں، ايسا معاملہ صرف آپ صلی هللا عليہ وسلم کے ساتھ 

جا رہا ہے، آپ صلی هللا عليہ وسلم سے پہلے آنے والے پيغمبروں کے ساتھ بھی يہی کچھ ہو 
  چکا ہے۔

 
ََّما تَُوفَّْوَن ُاُجْوَرُمكْ يَْوَم الِْقٰيَمِة  ۭ فََمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر  َِٕقُة الَْمْوِت ۭ َوِان

نَْيآ ِاالَّ َمتَاُع الُْغُرْوِر     َوُاْدِخَل الَْجنََّة فََقْد فَ ُلكُّ نَْفٍس َذاۗى اَز ۭ  َوَما الَْحٰيوُة ادلُّ
١٨٥  

ہر جان موت کا مزه چکھنے والی ہے اور قيامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے ديئے جاؤ 
گے، پس جو شخص آگ سے ہٹا ديا جائے اور جنت ميں داخل کر ديا جائے بيشک وه کامياب 

  )۔١صرف دھوکے کی جنس ہے (ہوگيا اور دنيا کی زندگی تو 
اس آيت ميں ايک تو اس اٹل حقيقت کا بيان ہے کہ موت سے مفر نہيں۔ دوسرا يہ کہ دنيا  ١۔١٨٥

ميں جس نے اچھا يا برا جو کچھ کيا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ ديا جائے گا، تيسرا کاميابی کا 
ه کر اپنے رب کو راضی کر ليا معيار بتايا گيا کہ کامياب اصل ميں وه ہے جس نے دنيا ميں ر

جس کے نتيجے ميں جہنم سے دور اور جنت ميں داخل کر ديا گيا، چوتھا يہ کہ دنيا کی زندگی 
سامان فريب ہے، جو اس سے دامن بچا کر نکل گيا، وه خوش نصيب ہے اور جو اس کے فريب 

  ميں پھنس گيا وه ناکام اور نامراد ہے۔
 

ٓ َاْمَوالِ  ا َاًذىلَُتْبلَُونَّ ِيفْ ُكْوٓ ْيَن َاْرشَ ِ ْيَن ُاْوتُوا اْلِكٰتَب ِمْن قَْبِلُمكْ َوِمَن اذلَّ ِ ُمْوِر       ُمكْ َوَانُْفِسُمكْ  َۣولَتَْسَمُعنَّ ِمَن اذلَّ ْوا َوتَتَُّقْوا فَِانَّ ٰذكِلَ ِمْن َعْزِم اْالُ ا  ۭ َوِاْن تَْصِربُ َكِثْريً
١٨٦  

) اور يہ بھی يقين ہے کہ ١اری آزمائش کی جائے گی (يقيناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہ
تمہيں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب ديئے گئے اور مشرکوں کو بہت سی دکھ دينے والی 
باتيں بھی سننی پڑيں گی اور اگر تم صبر کرلو اور پرہيزگاری اختيار کرو تو يقيناً يہ بہت بڑی 

  )۔٢ہمت کا کام ہے۔ (
ان کے ايمان کے مطابق آزمانے کا بيان ہے، جيسا کہ سورة بقره کی آيت  اہل ايمان کو ١۔١٨٦
ميں گزر چکا ہے۔ اس آيت کی تفسير ميں ايک واقعہ بھی آتا ہے کہ رئيس المنافقين  ١٥٥نمبر 

عبد هللا بن ابی نے ابھی اسالم کا اظہار نہيں کيا تھا اور جنگ بدر بھی نہيں ہوئی تھی کہ نبی 
م حضرت سعد بن عباد رضی هللا کی عيادت کے لئے بنی حارث بن خزرج صلی هللا عليہ وسل

ميں تشريف لے گئے۔ راستے ميں ايک مجلس ميں مشرکين، يہود اور عبد هللا بن ابی وغيره 
بيٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی هللا عليہ وسلم کی سواری کی جو گرد اٹھی، اس نے اس پر بھی 

عليہ وسلم نے انہيں ٹھہر کر قبول اسالم کی دعوت بھی  ناگواری کا اظہار کيا اور آپ صلی هللا
دی جس پر عبد هللا بن ابی نے گستاخانہ کلمات بھی کہے۔ وہاں بعض مسلمان بھی تھے، انہوں 

نے اس کے برعکس آپ صلی هللا عليہ وسلم کی تحسين فرمائی، قريب تھا کہ ان کے مابين 
و خاموش کرايا پھر آپ صلی هللا عليہ وسلم جھگڑا ہو جائے، آپ صلی هللا عليہ وسلم نے سب ک

  حضرت سعد رضی هللا کے پاس پہنچے تو انہيں بھی يہ واقعہ سنايا، جس پر انہوں نے فرمايا کہ
عبد هللا بن ابی يہ باتيں اس لئے کرتا ہے کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم کے مدينہ آنے سے قبل، 

پ صلی هللا عليہ وسلم کے آنے سے اس کی يہاں کے باشندوں کو اس کی تاج پوشی کرنی تھی، آ
سرداری کا يہ حسين خواب ادھورا ره گيا، جس کا اسے سخت صدمہ ہے اور اس کی يہ باتيں 

  اس کے اس بغض و عناد کا مظہر ہيں، اس لئے آپ صلی هللا عليہ وسلم 
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  در گزر ہی سے کام ليں (صحيح بخاری) 
يہ نبی صلی هللا عليہ وسلم اسالم اور مسلمانوں اہل کتاب سے مراد يہود و نصارٰی ہيں۔  ٢۔١٨٦

کے خالف مختلف انداز سے طعن و تشنيع کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح مشرکين عرب کا حال 
تھا۔ عالوه ازيں مدينہ ميں آنے کے بعد منافقين بالخصوص ان کا رئيس عبد هللا بن ابی بھی آپ 

تھا۔ آپ کے مدينہ آنے سے قبل اہل مدينہ صلی هللا عليہ وسلم کی شان ميں استخفاف کرتا رہتا 
اسے اپنا سردار بنانے لگے تھے اور اس کے سر پر تاِج سيادت رکھنے کی تياری مکمل ہو 

چکی تھی کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم کے آنے سے اس کا يہ سارا خواب بکھر کر ره گيا، جس 
کے خالف کوئی موقعہ  کا اسے شديد صدمہ تھا چنانچہ انتقام کے طور پر بھی يہ شخص آپ

ہاتھ سے نہيں جانے ديتا تھا (جيسا کہ صحيح بخاری کے حوالے سے اس کی ضروری تفصيل 
گزشتہ حاشيہ ميں ہی بيان کی گئی ہے) ان حاالت ميں مسلمانوں کو عفو و درگزر اور صبر اور 

يتوں اور تقوٰی اختيار کرنے کی تلقين کی جارہی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ داعياِن حق کا اذ
مشکالت سے دو چار ہونا اس راه حق کے ناگزير مرحلوں ميں سے ہے اور اس کا عالج صبر 

  فی هللا، استعانت با اور رجوع الی هللا کے سوا کچھ نہيں (ابن کثير)
 

نُنَّٗه ِللنَّاِس َوَالتَْكتُ  ِّ ْيَن ُاْوتُوا اْلِكٰتَب لَُتَبي ِ ُ ِمْيثَاَق اذلَّ ْوَن      َوِاْذ َاَخَذ اهلّلٰ ْوا ِبٖه ثََمـنًا قَِلْيًال  ۭ فَِبئَْس َما يَْشَرتُ ُمْونَٗه ۡ فَنََبُذْوُه َوَراَۗء ُظُهْوِرِھْم َواْشَرتَ
١٨٧  

اور هللا تعاٰلی نے جب اہل کتاب سے عہد ليا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بيان کرو گے 
کو اپنی پيٹھ پيچھے ڈال ديا اور  اور اسے چھپاؤ گے نہيں تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد
  اسے بہت کم قيمت پر بيچ ڈاال۔ ان کا يہ بيوپار بہت برا ہے۔

اس ميں اہل کتاب کو بتايا جا رہا ہے کہ ان سے هللا نے يہ عہد ليا تھا کہ کتاب اٰلہی  ١۔١٨٧
کے (تورات اور انجيل) ميں جو باتيں درج ہيں اور آخری نبی کی جو صفات ہيں، انہيں لوگوں 

سامنے بيان کريں گے اور انہيں چھپائيں گے نہيں، ليکن انہوں نے دنيا کے تھوڑے سے مفادات 
کے لئے هللا کے اس عہد کو پس پشت ڈال ديا، يہ گويا اہل علم کو تلقين و تنبيہ ہے کہ ان کے ہاں 

جو علم نافع ہے، جس سے لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصالح ہو سکتی ہو، وه لوگوں تک 
رورپہنچانا چاہيے اور دنياوی اغراض و مفادات کی خاطر ان کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے، ض

  قيامت والے دن ايسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائيگی (کما فی الحديث)
 

َمُدْوا ِبَما لَْم يَْفَعلُ  ْ بُّْوَن َاْن حيُّ ُحيِ ْيَن يَْفَرُحْوَن ِبَمآ َاتَْوا وَّ ِ َسَنبَّ اذلَّ َن الَْعَذاِب ۚ َولَھُْم عََذاٌب َاِلْميٌ      َال َحتْ َّھُْم ِبَمَفاَزٍة ّمِ َسبَن   ١٨٨ْوا فََال َحتْ
وه لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہيں اور چاہتے ہيں کہ جو انہوں نے نہيں کيا اس پر بھی 

 تعريفيں کی جائيں آپ انہيں عذاب سے چھٹکاره ميں نہ سمجھئے ان کے لئے دردناک عذاب ہے
)١(  

ايسے لوگوں کے لئے سخت وعيد ہے جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر ہی خوش  ١۔١٨٨
نہيں ہوتے بلکہ چاہتے ہيں کہ ان کے کھاتے ميں وه کارنامے بھی درج يا ظاہر کئے جائيں جو 

انہوں نے نہيں کئے ہوتے۔ يہ بيماری جس طرح عہد رسالت کے بعض لوگوں ميں تھی جن کے 
نزول ہوا۔ اسی طرح آج بھی جاه پسند قسم کے لوگوں اور پراپيگنڈے اور ديگر پيش نظر آيات کا 

ہتھکنڈوں کے ذريعے سے بننے والے ليڈروں ميں يہ بيماری عام ہے، آيت کے سباق سے معلوم 
ہوتا ہے کہ يہودی کتاب اٰلہی ميں تحريف کے مجرم تھے مگر وه اپنے ان کرتوتوں پر خوش 

وہوں کا بھی ہے وه بھی لوگوں کو گمراه کر کے، غلط رہنمائی ہوتے تھے، يہی حال باطل گر
کرکے اور آيات اٰلہی ميں معنوی تحريف و تبديل کر کے بڑے خوش ہوتے ہيں اور دعوٰی يہ 
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کرتے ہيں کہ وه اہل حق ہيں اور يہ کہ انکی فريب کاری کی انہيں داد دی جائے۔ قاتلھم هللا انی 
  يؤفکون۔

 
ِ ُمكْلُ السَّ  ٍء قَِدْيٌر      َوهلِلّٰ ُ عَٰيل ُلكِّ َيشْ   ۧ ١٨٩ٰمٰوِت َواْالَْرِض َۭواهلّلٰ

  آسمانوں اور زمين کی بادشاہی هللا ہی کے لئے ہے اور هللا تعاٰلی ہرچيز پر قادر ہے۔
 

لَْبا ُوِيل اْالَ َّْيِل َوالنَّھَاِر َالٰيٍٰت ّالِ ٰمٰوِت َواْالَْرِض َواْخِتَالِف ال   ڌ١٩٠ِب      ِانَّ ِيفْ َخلِْق السَّ
آسمانوں اور زمين کی پيدائش ميں اور رات دن کے ہير پھير ميں يقيناً عقلمندوں کے لئے نشانياں 

  )۔١ہيں (
يعنی جو لوگ زمين و آسمان کی تخليق اور کائنات کے ديگر اسرار و رموز پر غور  ١۔١٩٠

صل ہو جاتی ہے کرتے ہيں، انہيں کائنات کے خالق اور اس کے اصل فرمانروا کی معرفت حا
اور وه سمجھ جاتے ہيں کہ اتنی طويل و عريض کائنات کا يہ لگا بندھا نظام، جس ميں ذره برابر 
خلل واقع نہيں ہوتا، يقينا اس کے پيچھے ايک ذات ہے جو اسے چال رہی ہے اور اس کی تدبير 

ہ وه اٹھتے کر رہی ہے اور وه ہے هللا کی ذات۔ آگے انہی اہل دانش کی صفات کا تذکره ہے ک
بيٹھتے اور کروٹوں پر ليٹے ہوئے هللا کا ذکر کرتے ہيں۔ حديث ميں آتا ہے کہ اِنَّ فِْی َخلَِق 

ماَواِت سے لے کر آخر سورت تک آيات نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم رات کو جب تہجد کے  السَّ
حيح مسلم۔ لئے اٹھتے تو پڑھتے اور اس کے بعد وضو کرتے (صحيح بخاری، کتاب التفسير۔ ص

  کتاب صلٰوة
  المسا فرين)۔

 
ٰمٰوِت َواْالَرْ  عَٰيل ُجنُْوِبھِْم َويََتَفكَُّرْوَن ِيفْ َخلِْق السَّ قُُعْوًدا وَّ َ ِقٰيًما وَّ يَْن يَْذُكُرْوَن اهلّلٰ ِ ْبٰحنََك فَِقنَا عََذاَب النَّاِر     اذلَّ َّنَا َما َخلَْقَت ٰهَذا اَبِطًال  ۚ سـُ ِض ۚ َرب

١٩١  
 تعاٰلی کا ذکر کھڑے اور بيٹھے اور اپنی کروٹوں پر ليٹے ہوئے کرتے ہيں اور آسمانوں جو هللا

اور زمين کی پيدائش ميں غور و فکر کرتے ہيں اور کہتے ہيں اے ہمارے پروردگار تو نے يہ 
  )۔١بےفائده نہيں بنايا۔ تو پاک ہے پس ہميں آگ کے عذاب سے بچا لے (

آيت ميں هللا تعاٰلی نے اپنی قدرت و طاقت کی چند نشانياں  ان دس آيات ميں سے پہلی ١۔١٩١
بيان فرمائی ہيں اور فرمايا کہ يہ نشانياں ضرور ہيں ليکن کن کے لئے؟ اہل عقل و دانش کے 

لئے، اس کا مظلب يہ ہوا کہ ان عجائبات تخليق اور قدرت اٰلہی کو ديکھ کر بھی جس شخص کو 
ه اہل دانش ہی نہيں۔ ليکن يہ الميہ بھی بڑا عجيب ہے کہ باری تعاٰلی کا عرفان حاصل نہ ہو و

عالم اسالم ميں ' دانشور ' سمجھا ہی اس کو جاتا ہے، جو هللا تعاٰلی کے بارے ميں شک کا شکار 
ہو، دوسری آيت ميں اہل دانش کے ذوِق ذکر اٰلہی اور ان کا آسمان اور زمين کی تخليق ميں 

ہ حديث ميں آتا ہے کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ' غورو فکر کرنے کا بيان ہے۔ جيسا ک
کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اگر کھڑے ہو کر نہيں پڑھ سکتے تو بيٹھ کر پڑھو، بيٹھ کر بھی نہيں 
پڑھ سکتے تو کروٹ کے بل ليٹے ليٹے ہی نماز پڑھ لو۔ (صحيح بخاری کتاب الصٰلوة) اس کے 

  ر قيامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعائيں ہيں۔بعد والی تين آيات ميں بھی مغفرت او
 

ِلِمْنيَ ِمْن َانَْصاٍر       ََّك َمْن تُْدِخِل النَّاَر فََقْد َاْخَزيْتَٗه ۭ َوَما ِللّظٰ َّنَآ ِان   ١٩٢َرب
اے ہمارے پالنے والے تو جسے جہنم ميں ڈالے يقيناً تو نے اسے رسوا کيا اور ظالموں کا 

  مددگار کوئی نہيں۔
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 َ َّنَا فَاْغِفْر ل ُِّمكْ فَٰاَمنَّاڰ َرب يَْماِن َاْن ٰاِمنُْوا ِبَرب ُّنَاِدْي ِلْالِ ْعنَا ُمنَاِداًي ي َّنَا َمسِ َّنَآ ِان ٰاِتنَا َوتََوفَّنَا َمَع اْالَْبَراِر     َرب ّيِ   ۚ ١٩٣نَا ُذنُْوبَنَا َوَكفِّْر َعنَّا سـَ
ا آواز بلند ايمان کی طرف بال رہا ہے کہ لوگو! اے ہمارے رب! ہم نے سنا کہ منادی کرنے واال ب

اپنے رب پر ايمان الؤ پس ہم ايمان الئے يا اٰلہی! اب تو ہمارے گناه معاف فرما اور ہماری 
  برائياں ہم سے دور کردے اور ہماری موت نيکوں کے ساتھ کر۔

 
ِزاَن يَوْ  َّنَا عَٰيل ُرُسكِلَ َوَال ُختْ َّنَا َوٰاِتنَا َما َوعَْدت ِلُف الِْمْيَعاَد      َرب ََّك َال ُختْ   ١٩٤َم الِْقٰيَمِة  ِۭان

اے ہمارے پالنے والے معبود! ہميں وه دے جس کا وعده تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی 
  کيا ہے اور ہميں قيامت کے دن رسوا نہ کر يقيناً تو وعده خالفی نہيں کرتا۔

 
 ٓ ْ َال ُّھُْم َاّىنِ تََجاَب لَُھْم َرب يَْن َھاَجُرْوا َوُاْخِر فَاسـْ ِ ْنۢ  بَْعٍض ۚ فَاذلَّ ْن َذَكٍر َاْو ُانْٰىث ۚ بَْعُضُمكْ ِمّ نُْمكْ ِمّ َل عَاِمٍل ِمّ ُجْوا ِمْن ِداَيِرِھْم َوُاْوُذْوا ِيفْ َسِبْيِيلْ َوٰقتَلُْوا  ُاِضْيُع َمعَ

ْدِخلَنَّھُمْ  ٰاِتھِْم َوَالُ ّيِ َكفَِّرنَّ َعْنھُْم سـَ ُ ِعْنَدٗه ُحْسُن الثََّواِب      َوقُِتلُْوا َالُ ِ  َۭواهلّلٰ ْن ِعْنِد اهلّلٰ نْھُٰر ۚ ثََوااًب ِمّ ِتھَا اْالَ رِْي ِمْن َحتْ   ١٩٥َجنٍّٰت َجتْ
) کہ تم ميں سے کسی کام کرنے والے کے کام ١پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی (

) تم آپس ميں ايک دوسرے کے ہم ٢کو خواه وه مرد ہو يا عورت ميں ہرگز ضائع نہيں کرتا (
) اس لئے وه لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال ديئے گئے اور ٣جنس ہو (

جنہيں ميری راه ميں ايذا دی گئی اور جنہوں نے جہاد کيا اور شہيد کئے گئے ميں ضرور 
جاؤنگا جن کے ضرور ان کی برائياں ان سے دور کردوں گا اور باليقين انہيں جنتوں ميں لے 

نيچے نہريں بہہ رہی ہيں يہ ہے ثواب هللا تعاٰلی کی طرف سے اور هللا تعاٰلی ہی کے پاس بہترين 
  ثواب ہے۔

  فَا َْستََجاَب يہاں اََجاَب ' قبول فرما لی ' کے معنی ميں ہے (فتح القدير)  ١۔١٩٥
ميں مرد اور  مرد ہو يا عورت کی وضاحت اس لئے کردی کہ اسالم نے بعض معامالت ٢۔١٩٥

عورت کے درميان ان کے ايک دوسرے سے مختلف فطری اوصاف کی بنا پر جو فرق کيا ہے۔ 
مثال قوميت اور حاکميت ميں، کسب معاش کی ذمہ داری ميں، جہاد ميں حصہ لينے ميں اور 
وراثت ميں نصف حصہ ملنے ميں۔ اس سے يہ نہ سمجھا جائے، کہ نيک اعمال کی جزا ميں 

عورت کے درميان کچھ فرق کيا جائے گا، نہيں! ايسا نہيں ہوگا، نيکی کا جو اجر  بھی شايد مرد
  مرد کو ملے گا وہی عورت کو بھی ملے گا۔

يہ جملہ معترضہ ہے اس کا مقصد پچھلے نکتے ہی کی وضاحت ہے يعنی اجر و  ٣۔١٩٥
مہ اطاعت ميں تم مرد اور عورت ايک جيسے ہی ہو۔ بعض روايت ميں ہے کہ حضرت ام سل

رضی هللا عنہا نے ايک مرتبہ عرض کيا يارسول هللا! هللا تعاٰلی نے ہجرت کے سلسلے ميں 
  عورتوں کا نام نہيں ليا۔ جس پر يہ آيت نازل ہوئی (تفسير طبری، ابن کثير و فتح القدير)

 
ْيَن َكَفُرْوا ِيف الِْبَالِد      ِ ََّك تََقلُُّب اذلَّ ن   ۭ ١٩٦َال يَُغرَّ

  )۔١شہروں ميں چلنا پھرنا فريب ميں نہ ڈال دے (تجھے کافروں کا 
خطاب اگرچہ نبی صلی هللا عليہ وسلم سے ہے ليکن مخاطب پوری امت ہے، شہروں  ١۔١٩٦

ميں چلنے پھرنے سے مراد تجارت اور کاروبار کے لئے ايک شہر سے دوسرے شہر، ايک 
ی اور کاروبار کے ملک سے دوسرے ملک جانا ہے، يہ تجارتی سفر و سائل دنيا کی فراوان

وسعت و فروغ کی دليل ہوتا ہے، هللا تعاٰلی فرماتا ہے، يہ سب کچھ عارضی اور چند روزه فائده 
ہے، اس سے اہل ايمان کو دھوکا ميں مبتال نہيں ہونا چاہئے۔ اصل انجام پر نظر رکھنی چاہئے، 

دنيا سے ماال جو ايمان ميں محرومی کی صورت ميں جہنم کا دائمی عذاب ہے جس ميں دولت 
  مال 
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يہ کافر مبتال ہونگے۔ يہ مضمون بھی متعدد مقامات پر بيان کيا گيا ہے۔ مثال (َما يَُجاِدُل فِْيٓ ٰاٰيِت 
ِ ااِلَّ الَِّذْيَن َكفَُرْوا فاََل يَْغُرْرَك تَــقَلُّبُھُْم فِي اْلباَِلِد)  ) هللا کی آيتوں ميں وہی لوگ 4۔غافر:40ّهللاٰ

فر ہيں، پس ان کا شہروں ميں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے ميں نہ ڈالے۔"(قُْل اِنَّ جھگڑتے ہيں جو کا
ِ اْلَكِذَب اَل يُْفلُِحْوَن     ْنيَا ثُمَّ اِلَْينَا َمْرِجُعھُْم ثُمَّ نُِذْيقُھُُم اْلَعَذاَب 69الَِّذْيَن يَْفتَُرْوَن َعلَي ّهللاٰ  َمتَاٌع فِي الدُّ

ِدْيَد بَِما َكانُْوا  ھُْم اِٰلى َعَذاٍب َغلِْيٍظ  69۔70۔يونس:10)  ۧ◌ 70يَْكفُُرْوَن    الشَّ ) (نَُمـتُِّعھُْم قَلِْياًل ثُمَّ نَْضطَرُّ
  )24۔لقمان:31) 24

 
ُ  َۭوِبئَْس الِْمھَاُد      منَّ   ١٩٧َمتَاٌع قَِلْيٌل  ۣ ُمثَّ َمْاٰوىھُْم هَجَ
  کانہ توجہنم ہے اور وه بری جگہ ہے۔) اس کے بعد ان کا ٹھ١يہ تو بہت ہی تھوڑا فائده ہے (

يعنی دنيا کے وسائل، آسائش اور سہولتيں بظاہر کتنی ہی زياده کيوں نہ ہوں، درحقيقت  ١۔١٩٧
متاِع قليل ہی ہيں کيونکہ باالخر انہيں فنا ہونا ہے اور ان کے بھی فنا ہونے سے پہلے وه 

ں هللا کو بھی فراموش کئے حضرات خود فنا ہو جائيں گے، جو ان کے حصول کی کوششوں مي
  رکھتے ہيں اور ہر قسم کے اخالقی ضابطوں اور هللا کی حدوں کو بھی پامال کرتے ہيں۔

 
ْن ِعنْ  ْيَن ِفْيھَا نُُزًال ِمّ نْھُٰر ٰخدِلِ ِتھَا اْالَ رِْي ِمْن َحتْ َّھُْم لَھُْم َجنٌّٰت َجتْ ََّقْوا َرب يَْن ات ِ ِ  ۭ َوَما ِعْندَ ٰلِكِن اذلَّ بَْراِر     ِد اهلّلٰ ِّْالَ ِ َخْريٌ ل   ١٩٨اهلّلٰ

ليکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لئے جنتيں ہيں جن کے نيچے نہريں جاری ہيں 
ان ميں وه ہميشہ رہيں گے يہ مہمانی ہے هللا کی طرف سے اور نيکوکاروں کے لئے جو کچھ 

  )۔١هللا کے پاس ہے وه بہت ہی بہتر ہے (
تقوٰی اور خداوندی کی زندگی گزار کر هللا کی بارگاه ميں حاضر ان کے برعکس جو  ١۔١٩٨

ہونگے۔ گو دنيا ميں ان کے پاس خدا فراموشوں کی طرح دولت کے انبار اور رزق کی فروانی 
نہ رہی ہوگی، مگر وه هللا کے مہمان ہونگے جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے اور وہاں ان 

صلہ ملے گا، وه اس سے بہتر ہوگا جو دنيا ميں کافروں کو  ابرار (نيک لوگوں) کو جو اجر و
  عارضی طور پر ملتا ہے۔

 
 ِ ِ َوَمآ ُاْنزَِل ِالَْيُمكْ َوَمآ ُانْزَِل ِالَْيھِْم ٰخِشِعْنيَ هلِلّٰ ُّْؤِمُن اِبهلّلٰ ِ ثَـَمنًا قَلِ َوِانَّ ِمْن َاْھِل اْلِكٰتِب لََمْن ي يِٰت اهلّلٰ ْوَن اِبٰ ِّھِْم ۭ ِانَّ  ۙ َال يَْشَرتُ َِٕك لَھُْم َاْجُرُھْم ِعْنَد َرب

ْيًال  ۭ ُاوٰلۗى
َ َرسِيُْع الِْحَساِب         ١٩٩اهلّلٰ

يقيناً اہل کتاب ميں سے بعض ايسے بھی ہيں جو هللا تعاٰلی پر ايمان التے ہيں اور تمہاری طرف 
تے ہيں اور هللا تعاٰلی کی جو اتارا گيا اور ان کی طرف جو نازل ہوا اس پر بھی هللا تعاٰلی سے ڈر

) ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے يقيناً ١آيتوں کو تھوڑی تھوڑی قيمت پر بيچتے بھی نہيں (
  هللا تعاٰلی جلد حساب لينے واال ہے۔

اس آيت ميں اہل کتاب کے اس گروه کا ذکر ہے جسے رسول کريم صلی هللا عليہ وسلم  ١۔١٩٩
حاصل ہوا۔ ان کے ايمان اور ايمانی صفات کا تذکره فرما کر کی رسالت پر ايمان النے کا شرف 

هللا تعاٰلی نے انہيں دوسرے اہل کتاب سے ممتاز کر ديا، جن کا مشن ہی اسالم، پيغمبر اسالم اور 
مسلمانوں کے خالف سازشيں کرنا، آيات اٰلہی ميں تحريف و تبديل کرنا اور دنيا کے عارضی 

ھا۔ هللا تعاٰلی نے فرمايا يہ مومنين اہل کتاب ايسے نہيں ہيں، بلکہ اور فانی مفادات کے لئے کرنا ت
يہ هللا سے ڈرنے والے ہيں اور هللا کی آيتوں کو تھوڑی تھوڑی قيمت پر بيچنے والے نہيں۔ حافظ 

ابن کثيرنے لکھا ہے کہ آيت ميں جن مومنين اہل کتاب کا ذکر ہے، يہوديوں کی تعداد دس تک 
عيسائی بڑی تعداد ميں مسلمان ہوئے اور انہوں نے دين حق کو اپنايا۔  بھی نہيں پہنچی البتہ

  (تفسير ابن کثير)
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َُّمكْ تُْفِلُحْوَن      َ لََعل َُّقوا اهلّلٰ ْوا َوَصاِبُرْوا َوَراِبُطْوا     َۣوات يَْن ٰاَمنُوا اْصِربُ ِ ُّھَا اذلَّ ي َ   ۧ ٢٠٠اٰيٓ
سرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لئے تيار ) اور ايک دو١اے ايمان والو! تم ثابت قدم رہو (

  رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔
صبر کرو يعنی طاعت کے اختيار کرنے اور شہوات اور لذات ترک کرنے ميں اپنے  ١۔٢٠٠

نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو، جنگ کی شدت ميں دشمن کے مقابلے ميں ڈٹے رہنا، يہ 
عٰليحده بيان فرمايا محاذ جنگ ميں مورچہ بند ہو صبر کی سخت ترين صورت ہے اس لئے اسے 

کر ہمہ وقت چوکنا اور جہاد کے لئے تيار رہنا مرابطہ ہے۔ يہ بھی بڑے عزم ولولہ کا کام ہے، 
اسی لئے حديث ميں اس کی فضيلت بيان کی گئی ہے (رباط يوم فی سبيل هللا خير من الدنيا وما 

سبيل هللا) هللا کے راستے (جہاد) ميں ايک سن  عليھا) (صحيح بخاری، باب فضل رباط يوم فی
پڑاؤ ڈالنا۔ (يعنی مورچہ بند ہونا) دنيا ومافيہا سے بہتر ہے "عالوه ازيں حديث ميں مکاره (يعنی 

ناگواری کے حاالت ميں) مکمل وضو کرنے، مسجدوں ميں زياده دور سے چل کر جانے اور 
رباط کہا گيا ہے۔ (صحيح مسلم کتاب نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے کو بھی 

  الطہارة)
 

 سورة النسآء
 )١٧٦۔ تعداد آيات  ٤(سورة النسآء ۔ سوره نمبر  

 
ِحْميِ          ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

َُّقْوا رَ  ُّھَا النَّاُس ات ي َ ِنسَ اٰيٓ ا وَّ ا َوبَثَّ ِمْهنَُما ِرَجاًال َكِثْريً َخلََق ِمنْھَا َزْوهَجَ اِحَدٍة وَّ َّْفٍس وَّ ْن ن ْي َخلََقُمكْ ِمّ ِ َُّمكُ اذلَّ َ ب ْي تََساَۗءلُْوَن ِبٖه َواْالَْرَحاَم ۭ ِانَّ اهلّلٰ ِ َ اذلَّ َُّقوا اهلّلٰ اًۗء  ۚ َوات
  Ǻَاكَن عَلَْيُمكْ َرِقْيًبا     

) اسی سے اس کی ١اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہيں ايک جان سے پيدا کيا (اے لوگو! 
بيوی کو پيدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتيں پھيال ديں اس هللا سے ڈرو جس 

) بيشک هللا ٢کے نام پر ايک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو (
  تعاٰلی تم پر نگہبان ہے۔

' ايک جان ' سے مراد ابو البشر حضرت آدم عليہ السالم ہيں اور َخلََق ِمْنہَا َو َزْوَجھَا ميں  ١۔١
ِمْنھَا سے وہی ' جان ' يعنی آدم عليہ السالم مراد ہيں اور آدم عليہ السالم سے ان کی زوجہ 

يں؟ (بيوی) حضرت حوا کو پيدا کيا۔ حضرت حوا حضرت آدم عليہ السالم سے کس طرح پيدا ہوئ
اس ميں اختالف ہے حضرت ابن عباس رضی هللا عنہ سے قول مروی ہے کہ حضرت حوا مرد 
( يعنی آدم عليہ السالم) سے پيدا ہوئيں۔ يعنی ان کی بائيں پسلی سے۔ ايک حديث ميں کہا گيا ہے، 
عورت پسلی سے پيدا کی گئی ہے اور پسلی ميں سب سے ٹيڑھا حصہ، اس کا باالئی حصہ ہے۔ 

سے سيدھا کرنا چاہے تو توڑ بيٹھے گا اگر تو اس سے فائده آٹھانا چاہے تو کجی کے اگر تو ا
ساتھ ہی فائده اٹھا سکتا ہے۔ بعض علماء نے اس حديث سے استدالل کرتے ہوئے حضرت ابن 
عباس رضی هللا سے منقول رائے کی تائيد کی۔ قرآن کے الفاظ خلق منھا سے اسی مؤقف کی 

  ا کی تخليق اسی نفس واحده سے ہوئی ہے جسے آدم کہا جاتا ہے۔تائيد ہوتی ہے۔ حضرت حو
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واالرحام کا عطف هللا پر ہے يعنی رحموں (رشتوں ناطوں) کو توڑنے سے بھی بچو۔ ارحام، ٢۔١
رحم کی جمع ہے۔ مراد رشتہ دارياں ہيں جو رحم مادر کی بنياد پر ہی قائم ہوتی ہيں اس سے 

ہيں رشتوں ناتوں کا توڑنا سخت کبيره گناه ہے جسے  محرم اور غير محرم دونوں رشتے مراد
قطع رحمی کہتے ہيں۔ احاديث ميں قرابت داريوں کو ہر صورت ميں قائم رکھنے اور ان کے 
  حقوق ادا کرنے کی بڑی تاکيد اور فضيلت بيان کی گئی ہے جسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔

 
ا      َوٰاتُوا الْيَـٰتٰمٓى َاْمَوالَھُْم َوَال تَتََبدَّ  َّٗه َاكَن ُحْواًب َكِبْريً ُلكُْوٓا َاْمَوالَھُْم ِاٰىلٓ َاْمَواِلُمكْ ۭ ِان ِب ۠ َوَال اَتْ ّيِ   Ąلُوا الَْخِبيَْث اِبلطَّ

) اور يتيموں کا مال ان کو دے دو اور حالل چيز کے بدلے ناپاک اور حرام چيز نہ لو اور ١(
  )٢جاؤ، بيشک يہ بہت بڑا گناه ہے ( اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال مال کر کھا نہ

يتيم جب بالغ اور باشعور ہو جائيں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو، خبيث سے گھٹيا  ١۔٢
چيزيں اور طيب سے عمده چيزيں مراد ہيں يعنی ايسا نہ کرو کہ ان کے مال سے اچھی چيزيں 

ميں رکھ دو، بداليا گيا لے لو اور محض گنتی پوری کرنے کے لئے گھٹيا چيزيں ان کے بدلے 
مال جو اگرچہ اصل ميں طيب (پاک اور حالل) ہے ليکن تمہاری اس بد ديانتی نے اس ميں 

خباثت داخل کر دی اور وه اب طيب نہيں رہا، بلکہ تمہارے حق ميں وه خبيث (ناپاک اور حرام) 
منوع ہے ورنہ اگر ہو گيا۔ اسی طرح بد ديانتی سے ان کا مال اپنے مال ميں مال کر کھانا بھی م

  مقصد خير خواہی ہو تو ان کے مال کو اپنے مال ميں مالنا جائز ہے۔
 

َِّساِۗء َمثْٰىن َوثُٰلَث َوُربَٰع ۚ َن الن َما َملََكْت َايَْمانُُمكْ ۭ ٰذكِلَ َاْدٰىنٓ َاالَّ  فَِاْن ِخْفُمتْ َاالَّ تَْعِدلُْوا فََواِحَدًة َاوْ  َوِاْن ِخْفُمتْ َاالَّ تُْقِسُطْوا ِيف الَْيٰتٰمى فَاْنِكُحْوا َما َطاَب لَُمكْ ّمِ
  ۭ Ǽتَُعْولُْوا    

اگر تمہيں ڈر ہو کہ يتيم لڑکيوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں 
ميں سے جو بھی تمہيں اچھی لگيں تم ان سے نکاح کر لو، دو دو، تين تين، چار چار سے، ليکن 

نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ايک ہی کافی ہے يا تمہاری ملکيت کی لونڈی اگر تمہيں برابری 
) يہ زياده قريب ہے (کہ ايسا کرنے سے نا انصافی اور) ايک طرف جھکنے سے بچ جاؤ ١(
  )۔٢(
اس کی تفسير حضرت عائشہ رضی هللا عنہا سے اس طرح مروی ہے کہ صاحب حيثيت  ١۔٣

ر پرورش ہوتی تو اس کے مال اور حسن و جمال اور صاحب جمال يتيم لڑکی کسی ولی کے زي
کی وجہ سے اس سے شادی تو کر ليتا ليکن اس کو دوسری عورتوں کی طرح پورا حق مہر نہ 

ديتا۔ هللا تعاٰلی نے اس ظلم سے روکا، کہ اگر تم گھر کی يتيم بچيوں کے ساتھ انصاف نہيں کر 
توں کے ساتھ نکاح کرنے کا سکتے تو ان سے نکاح ہی مت کرو، تمہارے لئے دوسری عور

راستہ کھال ہے (صحيح بخاری) ايک کی بجائے دو سے، تين سے حتٰی کے چار عورتوں تک 
سے تم نکاح کر سکتے ہو بشرطيکہ ان کے درميان انصاف کے تقاضے پورے کر سکو ورنہ 
 ايک ہی نکاح کرو يا اس کے بجائے لونڈی پر گزارا کرو۔ اس آيت سے معلوم ہوا کہ مسلمان

مرد (اگر وه ضرورت مند ہے) تو چار عورتيں بيک وقت اپنے نکاح ميں رکھ سکتا ہے ليکن 
اس سے زياده نہيں جيسا کہ صحيح احاديث ميں اس کی مذيد صراحت اور تحديد کردی گئی ہے۔ 

نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم نے جو چار سے زائد شادياں کيں وه آپ صلی هللا عليہ وسلم کے 
  سے ہے جس پر کسی امتی کے ليے عمل کرنا جائز نہيں۔ (ابن کثير)خصائص ميں 

يعنی ايک ہی عورت سے شادی کرنا کافی ہو سکتا ہے۔ کيونکہ ايک سے زياده بيوياں  ٢۔٣
رکھنے کی صورت ميں انصاف کا اہتمام بہت مشکل ہے جس کی طرف قلبی ميالن زياده ہوگا، 

  ضروريات زندگی 
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بھی اسی کی طرف ہوگی۔ يوں بيويوں کے درميان وه انصاف کرنے کی فراہمی ميں زياده توجہ 
ميں ناکام رہے گا اور هللا کے ہاں مجرم قرار پائے گا۔ قرآن نے اس کی حقيقت کو دوسرے مقام 
پر نہايت اچھے انداز ميں اس طرح بيان فرمايا ہے۔ (تم ہرگز اس بات کی طاقت نہ رکھو گے) 

  کہ بيويوں کے درميان
و، اگرچہ تم اس کا اہتمام کرو۔ (اس لئے اتنا کرو) کہ ايک ہی طرف نہ جھک انصاف کر سک

جاؤ کہ دوسری بيويوں کو بيچ ادھڑ ميں لٹکا رکھو، اس سے معلوم ہوا کہ ايک سے زياده شادی 
  کرنا اور بيويوں کے ساتھ انصاف نہ کرنا نامناسب اور نہايت خطرناک ہے۔

  
نَّ  َِّساَۗء َصُدٰقِهتِ ا     َوٰاتُوا الن ً رِيْۗــــــــٔ ا مَّ ً نُْه نَْفًسا فَُلكُْوُه َهِنْيۗـــــــٔ ٍء ِمّ ةَلٍ  ۭ فَِاْن ِطْنبَ لَُمكْ َعْن َيشْ   Ćِحنْ

اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو ہاں اگر وه خود اپنی خوشی سے کچھ مہر 
  چھوڑ ديں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھاؤ پيو۔

 
اْرُزقُْوُھْم ِفْيھَا َواْكُسْوُھْم َوقُْولُْوا لَھُْم قَوْ َوَال تُْؤتُوا السُّ  ُ لَُمكْ ِقٰيـًما وَّ َِّىتْ َجَعَل اهلّلٰ ْعُرْوفًا     َفھَاَۗء َاْمَوالَُمكُ ال   Ĉًال مَّ

بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو هللا تعاٰلی نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے 
ں انہيں اس مال سے کھالؤ پالؤ، پہناؤ، اوڑھاؤ اور انہيں معقوليت سے نرم کا ذريعہ بنايا ہے ہا

  بات کہو۔
 

نْھُْم ُرْشًدا فَاْدفَُعْوٓا ِالَْيھِْم َاْموَ  ُمتْ ِمّ ِبَدارً َوابَْتلُوا الَْيٰتٰمى َحّىتٰ ِاَذا بَلَُغوا النَِّاكَح  ۚ فَِاْن ٰانَسـْ افًا وَّ ُلكُْوَھآ ِاْرسَ َتْعِفْف ۚ الَھُْم ۚ َوَال اَتْ ْوا ۭ  َوَمْن َاكَن غَنِيًّا فَلْيَسـْ ا َاْن يَّْكَربُ
ا فَلَْيْاُلكْ اِبلَْمْعُرْوِف ۭ فَِاَذا َدفَْعُمتْ ِالَْيھِْم َاْمَوالَھُْم فََاْشهُِدْوا عَلَْيھِْم ۭوَ  ِ َحِسـْيًبا    َوَمْن َاكَن فَِقْريً   Čَكٰفى اِبهلّلٰ

ے تک سدھارتے اور آزماتے رہو پھر اگر ان ميں تم ) اور يتيموں کو ان کے بالغ ہون٦(
ہوشياری اور حسن تدبير پاؤ تو انہيں ان کے مال سونپ دو اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر 
سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچيوں ميں تباه نہ کر دو مال داروں کو چاہيے کہ 

تور کے مطابق واجبی طرح سے (ان کے مال سے) بچتے رہيں ہاں مسکين محتاج ہو تو دس
کھالے، پھر جب انہيں ان کے مال سونپو تو گواه بنا لو دراصل حساب لينے واال هللا تعاٰلی ہی 

  )١کافی ہے (
يتيموں کے مال کے بارے ميں ضروری ہدايات دينے کے بعد يہ فرمانے کا مطلب يہ ہے  ١۔٦

ر جب مال ان کے سپرد کيا تو کہ جب تک تمہارے پاس رہا، تم اس کی کس طرح حفاظت کی او
اس ميں کوئی کمی بيشی يا کسی قسم کی تبديلی کی يا نہيں، عام لوگوں کو تو تمہاری امانت 

داری يا خيانت کا شايد پتہ نہ چلے۔ ليکن هللا تعاٰلی سے تو کوئی چيز چھپی نہيں۔ اسی لئے حديث 
ليہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی ميں آتا ہے، کہ يہ بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ نبی صلی هللا ع

هللا تعاٰلی عنہ سے فرمايا "ابوذر! ميں تمہيں ضعيف ديکھتا ہوں اور تمہارے ليے وہی چيز پسند 
کرتا ہوں، جو اپنے لئے پسند کرتا ہوں، تم دو آدميوں پر بھی امير نہ بننا، نہ کسی يتيم کے مال 

  کا والی اور سر پرست "(صحيح مسلم، کتاب االمارة)
 
ِن َواْالَ لِ  ا تََرَك الَْوادِلٰ مَّ َِّساِۗء نَِصيٌْب ّمِ ِن َواْالَْقَربُْوَن ۠ َوِللن ا تََرَك الَْوادِلٰ مَّ ْفُرْوًضا    لّرَِجاِل نَِصيٌْب ّمِ ا قَلَّ ِمنُْه َاْو َكُرثَ  ۭ نَِصْيًبا مَّ   Ċْقَربُْوَن ِممَّ
ی ہے اور عورتوں کا بھی ) ماں باپ اور خويش واقارب کے ترکہ ميں مردوں کا حصہ بھ١(

(جو مال ماں باپ اور خويش و اقارب چھوڑ کر مريں) خواه وه مال کم ہو يا زياده (اس ميں) 
  )۔٢حصہ مقرر کيا ہوا ہے (

اسالم سے قبل ايک يہ ظلم بھی روا رکھا جاتا تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت  ١۔٧
جو لڑنے کے قابل ہوتے، سارے مال کے  سے حصہ نہيں ديا جاتا تھا اور صرف بڑے لڑکے
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وارث قرار پاتے۔ اس آيت ميں هللا تعاٰلی نے فرمايا کہ مردوں کی طرح عورتوں اور بچے بچياں 
اپنے والدين اور اقارب کے مال ميں حصہ دار ہونگے انہيں محروم نہيں کيا جائے گا۔ تاہم يہ 

آيات کے بعد ٣يساکہ الگ بات ہے کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کے حصے سے نصف ہے (ج
مذکورہے) يہ عورت پر ظلم نہيں ہے، نہ اس کا استخفاف ہے بلکہ اسالم کا يہ قانوِن ميراث عدل 

وانصاف کے تقاضوں کے عين مطابق ہے۔ کيونکہ عورت کو اسالم نے معاش کی ذمہ داری 
کی سے فارغ رکھا ہے اور مرد کو اس کا کفيل بنايا ہے۔ عالوه ازيں عورت کے پاس مہر 

صورت ميں مال آتا ہے جو ايک مرد ہی اسے ادا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے عورت کے مقابلے 
ميں مرد پر کئی گنا زياده مالی ذمہ دارياں ہيں۔ اس لئے اگر عورت کا حصہ نصف کے بجائے 

مرد کے برابر ہوتا تو يہ مرد پر ظلم ہوتا۔ ليکن هللا تعاٰلی نے کسی پر بھی ظلم نہيں کيا ہے 
  وه عادل بھی ہے اور حکيم بھی۔ کيونکہ

 
نُْه َوقُْولُْوا لَھُْم قَْوًال  ْعُرْوفًا     َوِاَذا َحَرضَ الِْقْسَمَة ُاولُوا الُْقْرٰيب َوالَْيٰتٰمى َوالَْمٰسِكْنيُ فَاْرُزقُْوُھْم ِمّ   Ďمَّ

ہيں جب تقسيم کے وقت قرابت دار اور يتيم اور مسکين آجائيں تو تم اس ميں سے تھوڑا بہت ان
  )۔١بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو (

اسے بعض علماء نے آيت ميراث سے منسوخ قرار ديا ہے ليکن صيح تر بات يہ ہے يہ  ١۔٨
منسوخ نہيں، بلکہ ايک بہت ہی اہم اخالقی ہدايت ہے۔ کہ امداد کے مستحق رشتے داروں ميں 

وقت کچھ دے دو۔ نيز ان سے سے جو لوگ وراثت ميں حصے دار نہ ہوں، انہيں بھی تقسيم کے 
  بات بھی پيار اور محبت سے کرو۔ دولت کو آتے ہوئے ديکھ کر قارون اور فرعون نہ بنو۔

 
َ َولَْيقُ  ًَّة ِضٰعًفا َخافُْوا عَلَْيھِْم  ۠ فَلَْيتَُّقوا اهلّلٰ ْيَن لَْو تََرُكْوا ِمْن َخلِْفھِْم ُذّرِي ِ   Ḍ    ْولُْوا قَْوًال َسِديًْدا َولَْيْخَش اذلَّ

چاہئے کہ وه اس بات سے ڈريں کہ اگر وه خود اپنے پيچھے (ننھے ننھے) ناتواں بچے چھوڑ 
جاتے جنکے ضائع ہو جانے کا انديشہ رہتا (تو ان کی چاہت کيا ہوتی) پس هللا تعاٰلی سے ڈر کر 

  )١جچی تلی بات کہا کريں (
ی ہے) ان کو بعض کے نزديک اس کے مخطب اوصياء ہيں (جن کو وصيت کی جات ١۔٩

نصيحت کی جا رہی ہے کہ ان کے زير کفالت جو يتيم ہيں انکے ساتھ وه ايسا سلوک کريں جو 
اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مرنے کے بعد کيا جانا پسند کرتے ہيں۔ بعض کے نزديک اس کے 

مخاطب عام لوگ ہيں کہ وه يتيموں اور ديگر چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کريں۔ ان کی 
داری ہے کہ وه مرنے والے کو اچھی باتيں سمجھائيں تاکہ وه نہ حقوق هللا ميں کوتاہی ذمہ 

کرسکے نہ حقوق بنی آدم ميں، اور وصيت ميں وه ان دونوں باتوں کو ملحوظ رکھے۔ اگر وه 
خوب صاحب حيثيت ہے تو ايک تہائی مال کی وصيت ايسے لوگوں کے حق ميں ضرور کرے 

ں ميں غريب اور مستحق امداد ہيں يا پھر کسی دينی مقصد اور جو اس کے قريبی رشتہ دارو
ادارے پر خرچ کرنے کی وصيت کرے تاکہ يہ مال اس کے ليے زاد آخرت بن جائے اور اگر 
وه صاحب حيثيت نہيں ہے تو اسے تہائی مال ميں وصيت کرنے سے روکا جائے تاکہ اس کے 

ہوں۔ اسی طرح کوئی اپنے ورثا کو محروم  اہل خانہ بعد ميں مفلسی اور احتياج سے دو چار نہ
کرنا چاہے تو اس سے اس کو منع کيا جائے اور يہ خيال کيا جائے کہ اگر ان کے بچے فقر و 

فاقہ سے دو چار ہو جائيں تو اس کے تصور سے ان پر کيا گزرے گی۔ اس تفصيل سے مذکوره 
  )سارے ہی مخاطبين اس کا مصداق ہيں۔ (تفسير قرطبی وفتح القدير

 
َيْصلَْوَن سَ  ُلكُْوَن ِيفْ بُُطْوِنھِْم اَنًرا  ۭ َوسـَ ََّما اَيْ ُلكُْوَن َاْمَواَل الَْيٰتٰمى ُظلًْما ِان يَْن اَيْ ِ ا      ِانَّ اذلَّ   10ِۧعْريً
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جو لوگ ناحق ظلم سے يتيموں کا مال کھاتے ہيں، وه اپنے پيٹ ميں آگ ہی بھر رہے ہيں اور 
  ۔عنقريب وه دوزخ ميں جائيں گے

 
نْثَيَْنيِ ۚ فَِاْن ُكنَّ ِنَساًۗء فَْوَق اثْنَتَْنيِ  َكِر ِمثُْل َحظِّ اْالُ ٓ َاْوَالِدُمكْ ۤ لِذلَّ ُ ِيفْ فَلَھُنَّ ثُلُثَا َما تََرَك  ۚ َوِاْن َاكنَْت َواِحَدًة فَلَھَا النِّْصُف  ۭ َوِالَبََويِْه ِلُلكِّ َواِحٍد  يُْوِصْيُمكُ اهلّلٰ

دُ  ْهنَُما السُّ ِه الثُّلُُث  ۚ فَاِ ِمّ ّمِ َوِرثَٗهٓ َابَٰوُه فَِالُ ٗ َودَلٌ وَّ َّْم يَُكْن هلَّ ا تََرَك ِاْن َاكَن هَلٗ َودَلٌ ۚ فَِاْن ل ُّْوِيصْ ِبھَآ َاْو ُس ِممَّ ُدُس ِمْنۢ بَْعِد َوِصيٍَّة ي ِه السُّ ّمِ ٓ ِاْخَوٌة فَِالُ ْن َاكَن هَلٗ
َ َاكَن عَِلْيًما َحِكـْيًما      َدْيٍن ۭ ٰااَبُۗؤُمكْ َوَابْنَاُۗؤُمكْ  ِ  ِۭانَّ اهلّلٰ َن اهلّلٰ ُّھُْم َاْقَرُب لَُمكْ نَْفًعا  ۭ فَرِيَْضًة ّمِ    11َال تَْدُرْوَن َاي

هللا تعاٰلی تمہيں اوالد کے بارے ميں حکم کرتا ہے کہ ايک لڑکے کا حصہ دو لڑکيوں کے برابر 
سے زياده ہوں تو انہيں مال متروکہ کا دو تہائی ) اور اگر صرف لڑکياں ہی ہوں اور دو ١ہے (

) اور اگر ايک ہی لڑکی ہو تو اس کے لئے آدھا ہے اور ميت کے ماں باپ ميں سے ٢ملے گا (
) اگر ٣ہر ايک لئے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے اگر اس ميت کی اوالد ہو (

) ہاں اگر ٤ے لئے تيسرا حصہ ہے (اوالد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں ک
) يہ حصے اس کی وصيت ٥ميت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے (

(کی تکميل) کے بعد ہيں جو مرنے واال کر گيا ہو يا ادائے قرض کے بعد تمہارے باپ ہوں يا 
) ٦زياده قريب ہے ( تمہارے بيٹے تمہيں نہيں معلوم کہ ان ميں سے کون تمہيں نفع پہنچانے ميں

يہ حصے هللا تعاٰلی کی طرف سے مقرر کرده ہيں بيشک هللا تعاٰلی پورے علم اور کامل حکمتوں 
  واال ہے۔

ورثا ميں لڑکی اور لڑکے دونوں ہوں تو پھر اس اصول کے مطابق تقسيم ہوگی۔ لڑکے  ١۔١١
حٰتی کہ (ماں کے چھوٹے ہوں يا بڑے اسی طرح لڑکياں چھوٹی ہوں يا بڑی سب وارث ہونگی۔ 
  پيٹ ميں زير پرورش بچہ) بھی وارث ہوگا۔ البتہ کافر کی اوالد وارث نہ ہوگی۔

يعنی بيٹا کوئی نہ ہو تو مال کا دو تہائی دو سے زائد لڑکيوں کو ديئے جائيں گے اور اگر  ٢۔١١
آتا  صرف دو ہی لڑکياں ہوں، تب بھی انہيں دو تہائی حصہ ہی ديا جائے گا۔ جيسا کہ حديث ميں

لڑکياں تھيں۔ مگر سعد  ٢ہے۔ کہ سعد بن ربيع رضی هللا عنہ احد ميں شہيد ہوگئے اور ان کی 
کے سارے مال پر ان کے بھائی نے قبضہ کر ليا تو نبی صلی هللا عليہ وسلم نے ان دونوں 

لڑکيوں کو ان کے چچا سے دو تہائی مال دلوايا (ترمذی، ابو داؤد ابن ماجہ، کتاب الفرائض) 
وه ازيں سوره نساء کے آخر ميں بتاليا گيا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کی وارث صرف دو عال

بہنيں ہوں تو ان کے ليے بھی دو تہائی حصہ ہے لہذا جب دو بہنيں دو تہائی مال کی وارث ہوں 
گی تو دو بيٹياں بطريق اولٰی دو تہائی مال کی وارث ہوں گی جس طرح دو بہنوں سے زياده 

ت ميں انہيں دو سے زياده بيٹيوں کے حکم ميں رکھا گيا ہے (فتح القدير) خالصہ ہونے کی صور
مطلب يہ ہوا کہ دويا دو سے زائد لڑکياں ہوں تو دونوں صورتوں ميں مال متروکہ سے دو تہائی 

  لڑکيوں کا حصہ ہوگا۔ باقی مال عصبہ ميں تقسيم ہوگا۔ 
يں۔ پہلی صورت کہ مرنے والے کی ماں باپ کے حصے کی تين صورتيں بيان کی گئی ہ ٣۔١١

اوالد بھی ہو تو مرنے والے کے ماں باپ ميں سے ہر ايک کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی دو 
تہائی مال اوالد پر تقسيم ہو جائے گا مرنے والے کی اگر صرف ايک بيٹی ہو تو نصف مال 

کو اور ايک (يعنی چھ حصوں ميں سے تين حصے بيٹی کے ہونگے اور ايک چھٹا حصہ ماں 
چھٹا حصہ باپ کو دينے کے بعد مذيد ايک چھٹا حصہ باقی بچ جائے گا اس لئے بچنے واال يہ 
چھٹا حصہ بطور سربراه باپ کے حصہ ميں جائے گا۔ يعنی اس صورت ميں باپ کو دو چھٹے 

  حصے مليں گے۔ ايک باپ کی حيثيت سے اور دوسرے، سربراه ہونے کی حيثيت سے۔ 
رت ہے کہ مرنے والے کی اوالد نہيں ہے (ياد رہے کہ پوتا پوتی بھی يہ دوسری صو ٤۔١١

اوالد ميں شامل ہيں) اس صورت ميں ماں کے لئے تيسرا حصہ اور باقی دو حصے (جو ماں 
کے حصے ميں دو گنا ہيں) باپ کو بطور عصبہ مليں گے اور اگر ماں باپ کے ساتھ مرنے 
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ہر بھی زنده ہے تو راجح قول کے مطابق بيوی والے مرد کی بيوی يا مرنے والی عورت کا شو
يا شوہر کا حصہ (جس کی تفصيل آرہی ہے) نکال کر باقی مانده مال ميں سے ماں کے لئے 

  تيسرا حصہ اور باقی باپ کے لئے ہوگا۔
تيسری صورت يہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ مرنے والے کے بھائی بہن زنده ہيں۔ وه  ٥۔١١

ہی ماں باپ کی اوالد ہوں اور اگر اوالد بيٹا يا بيٹی اگر الگ باپ بھائی چاہے سگے يعنی ايک 
سے ہوں تو وراثت کے حقدار نہيں ہونگے۔ ليکن ماں کے لئے حجب (نقصان کا سبب) بن جائيں 
گے يعنی جب ايک سے زياده ہونگے تو مال کے (تيسرے حصے) کو چھ حصوں ميں تبديل کر 

صے ميں چال جائے گا بشرطيکہ کوئی اور وارث نہ ) باپ کے ح۵/٦ديں گے۔ باقی سارا مال (
ہو۔ حافظ ابن کثير لکھتے ہيں کہ جمہور کے نزديک دو بھائيوں کا بھی وہی حکم ہے جو دو 

سے زياده بھائيوں کا مذکور ہوا۔ اس کا مطلب يہ ہوا کہ اگر ايک بھائی يا بہن ہو تو اس صورت 
  سدس ميں تبدہل نہيں ہوگا۔ (تفسی ابن کثير)ميں مال ميں ماں کا حصہ ثلث برقرار رہے گا وه 

اس لئے تم اپنی سمجھ کے مطابق وراثت تقسيم مت کرو، بلکہ هللا کے حکم کے مظابق  ٦۔١١
  جس کا جتنا حصہ مقرر کر ديا گيا ہے، وه ان کو دے دو۔

 
َّھُنَّ َودَلٌ  ۚ فَِانْ  َّْم يَُكْن ل ُّْوِصْنيَ ِبھَآ َاْو َدْيٍن َۭولَھُنَّ الرُّ  َولَُمكْ ِنْصُف َما تََرَك َاْزَواُجُمكْ ِاْن ل ا تََرْكَن ِمْنۢ بَْعِد َوِصيٍَّة ي بُُع ِممَّ َّْم َاكَن لَھُنَّ َودَلٌ فَلَُمكُ الرُّ ا تََرْكُمتْ ِاْن ل بُُع ِممَّ

ا تََرْكُمتْ ِمّنْۢ  َُّمكْ َودَلٌ ۚ فَِاْن َاكَن لَُمكْ َودَلٌ فَلَھُنَّ الثُُّمُن ِممَّ ٓ َاٌخ َاْو ُاخْ  يَُكْن ل هَلٗ ةَلً َاِو اْمَرَاٌة وَّ ُّْوَرُث َلكٰ ٌت فَِلُلكِّ بَْعِد َوِصيٍَّة تُْوُصْوَن ِبھَآ َاْو َدْيٍن ۭ َوِاْن َاكَن َرُجٌل ي
َاكُۗء ِيف الثُّلُِث ِمْنۢ بَْعِد وَ  ُدُس ۚ فَِاْن َاكنُْوٓا اَْكَرثَ ِمْن ٰذكِلَ فَھُْم ُرشَ ْهنَُما السُّ ُ عَِلْميٌ َحِلْميٌ         َواِحٍد ِمّ ِ ۭ َواهلّلٰ َن اهلّلٰ ُّْوٰىص ِبھَآ َاْو َديٍْن ۙغَْريَ ُمَضاّۗرٍ ۚ َوِصيًَّة ّمِ ِصيٍَّة ي

12 ۭ  
تمہاری بيوياں جو چھوڑ مريں اور ان کی اوالد نہ ہو تو آدھوں آدھ تمہارا اگر ان کی اوالد ہو تو 

) اس کی وصيت کی ١تھائی حصہ ہے (ان کے چھوڑے ہوئے مال ميں سے تمہارے لئے چو
ادائيگی کے بعد جو وه کر گئيں ہوں يا قرض کے بعد۔ اور جو (ترکہ) تم چھوڑ جاؤ اس ميں سے 

ان کے لئے چوتھائی ہے اگر تمہاری اوالد نہ ہو اور اگر تمہاری اوالد ہو تو پھر انہيں تمہارے 
گئے ہو اور قرض کی ادائيگی  ) اس وصيت کے بعد جو تم کر٢ترکہ کا آٹھواں حصہ ملے گا (

کے بعد۔ اور جن کی ميراث لی جاتی ہے وه مرد يا عورت کاللہ ہو يعنی اس کا باپ بيٹا نہ ہو 
) تو ان دونوں ميں سے ہر ايک کا چھٹا حصہ اگر ٤) اور اس کا ايک بھائی اور ايک بہن ہو (٣(

بعد جو کی جائے اور  ) اس وصيت کے٥اس سے زياده ہوں تو ايک تہائی ميں سب شريک ہيں (
) يہ مقرر کيا ہوا هللا تعاٰلی کی ٧) جب کہ اوروں کا نقصان نہ کيا گيا ہو (٦قرض کے بعد (

  طرف سے ہے اور هللا تعاٰلی دانا ہے بردبار۔
اوالد کی عدم موجودگی ميں بيٹے کی اوالد يعنی پوتے بھی اوالد کے حکم ميں ہيں، اس  ١۔١٢

ے (فتح القدير، ابن کثير) اس طرح مرنے والے شوہر کی اوالد پر امت کے علماء کا اجماع ہ
خواه اس کی وارث ہونے والی موجوده بيوی سے ہو يا کسی اور بيوی سے۔ اسی طرح مرنے 
  والی عورت کی اوالد اس کے وارث ہونے والے موجوده خاوند سے يا پہلے کسی خاوند سے۔

ھواں حصہ ملے گا اگر زياده ہونگی تب بھی بيوی اگر ايک ہوگی تب بھی اسے چوتھا يا آٹ ٢۔١٢
يہی حصہ ان کے درميان تقسيم ہوگا، ايک ايک کو چوتھائی يا آٹھواں حصہ نہيں ملے گا يہ بھی 

  ايک اجماعی مسئلہ ہے (فتح القدير) 
کاللہ سے مراد وه ميت ہے، جس کا نہ باپ ہو نہ بيٹا۔ يہ اکليل سے مشتق ہے اکليل ايسی  ٣۔١٢

ہی جو کہ سر کو اس کے اطراف وجوانب سے وارث قرار پايا جائے (فتح القدير چيز کو کہتے 
و ابن کثير) اور کہا جاتا ہے کہ کاللہ کلل سے مشتق ہے جس کے معنی ہيں تھک جانا۔ گويا اس 

  شخص تک پہنچتے پہنچتے سلسلہ نسل ونسب تھک گيا اور آگے نہ چل سکا۔ 
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ن کی ماں ايک اور باپ الگ الگ کيونکہ عينی اس سے مراد اخيافی بہن بھائی ہيں ج ٤۔١٢
بھائی بہن يا عالتی بہن بھائی کا حصہ ميراث ميں اس طرح نہيں ہے اور اس کا بيان اس سورت 

کے آخر ميں آرہا ہے يہ مسئلہ بھی اجماعی ہے (فتح القدير) اور دراصل نسل کے لئے مرد و 
َكِر ِمْثُل َحظِّ ااْلُْنثَيَْيِن )  ) کا قانون چلتا ہے يہی وجہ ہے کہ بيٹے بيٹيوں کے 11۔ النساء:4زن ( ۤ لِلذَّ

لئے اس جگہ اور بہن بھائيوں کے لئے آخری آيت نساء ميں ہر دو جگہ يہی قانون ہے البتہ 
صرف ماں کی اوالد ميں چونکہ نسل کا حصہ نہيں ہوتا اس لئے وہاں ہر ايک کو برابر کا حصہ 

  ايک بہن کی صورت ميں ہر ايک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ ديا جاتا ہے بہرحال ايک بھائی يا 
ايک سے زياده ہونے کی صورت ميں يہ سب ايک تہائی حصے ميں شريک ہونگے، نيز  ٥۔١٢

ان ميں مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے بھی فرق نہيں کيا جائے گا۔ بال تفريق سب کو مساوی 
  حصہ ملے گا، مراد مرد ہو يا عورت۔

م بيان کرنے کے ساتھ تيسری مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ ورثے کی تقسيم، ميراث کے احکا ٦۔١٢
وصيت پر عمل کرنے اور قرض کی ادائيگی کے بعد کی جائے جس سے معلوم ہوتا ہے ان 

دونوں باتوں پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھر اس پر بھی اتفاق ہے کہ سب سے پہلے 
ل اس کے بعد کيا جائے گا ليکن هللا تعاٰلی قرضوں کی ادائيگی کی جائے گا اور وصيت پر عم

نے تينوں جگہ وصيت کا ذکر دين (قرض) سے پہلے کيا حاالنکہ ترتيب کے اعتبار سے دين کا 
ذکر پہلے ہونا چاہيے تھا۔ اس ميں حکمت يہ ہے کہ قرض کی ادائيگی کو تو لوگ اہمت نہيں 

ليتے ہيں ليکن وصيت پر عمل ديتے ہيں نہ بھی ديں تو لينے والے زبردستی بھی وصول کر 
کرنے کو غير ضروری سمجھا جاتا ہے اور اکثر لوگ اس معاملے ميں تساہل يا تغافل سے کام 
  ليتے ہيں اس لئے وصيت کا پہلے ذکر فرما کر اس کی اہميت واضح کردی گئی (روح المعانی)

سی کا بايں طور پر وصيت کے ذريعے سے کسی وارث کو محروم کر ديا جائے يا ک ٧۔١٢
حصہ گھٹا ديا جائے يا کسی کا حصہ بڑھا ديا جائے يا يوں ہی وارثوں کو نقصان پہنچانے کے 
لئے کہہ دے کہ فالں شخص سے ميں نے اتنا قرض ليا ہے درآں حاليکہ کچھ بھی نہيں ليا ہو، 
گويا اقرار کا تعلق وصيت اور دين دونوں سے ہے اور دونوں کے ذريعے سے نقصان پہنچانا 

  اور کبيره گناه ہے۔ نيز ايسی وصيت بھی باطل ہے۔ ممنوع
 

يْ  نْھُٰر ٰخدِلِ ِتھَا اْالَ ِرْي ِمْن َحتْ َ َوَرُسْوهَلٗ يُْدِخهْلُ َجنٍّٰت َجتْ ُِّطعِ اهلّلٰ ِ ۭ َوَمْن ي   13َن ِفْيھَا ۭ َوٰذكِلَ الَْفْوُز الَْعِظْميُ       ِتكْلَ ُحُدْوُد اهلّلٰ
ی ہوئی ہيں اور جو هللا تعاٰلی کی اور اس کے رسول (صلی هللا عليہ يہ حديں هللا تعاٰلی کی مقرر ک

وسلم) کی فرمانبرداری کرے گا اسے هللا تعاٰلی جنتوں ميں لے جائے گا جن کے نيچے نہريں 
  بہہ رہی ہيں جن ميں وه ہميشہ رہيں گے اور يہ بہت بڑی کاميابی ہے۔

 
َ َوَرُسْوهَلٗ َويََتَعدَّ  َّْعِص اهلّلٰ هِْنيٌ     َوَمْن ي ا ِفْيھَا  ۠ َوهَلٗ عََذاٌب مُّ   ۧ 14ُحُدْوَدٗه يُْدِخهْلُ اَنًرا َخادِلً

اور جو شخص هللا تعاٰلی کی اور اس کے رسول (صلی هللا عليہ وسلم) کی نافرمانی کرے اور 
اس کی مقره حدوں سے آگے نکلے اسے وه جہنم ميں ڈال دے گا جس ميں وه ہميشہ رہے گا 

  سوا کن عذاب ہے۔ايسوں کے لئے ر
 

نُْمكْ ۚ فَِاْن َشهُِدْوا فَ  نَّ َاْربََعًة ِمّ ُِٕمكْ فَاْستَْشهُِدْوا عَلَْهيِ
َِّساۗى ِتْنيَ الَْفاِحَشَة ِمْن ن ِّٰيتْ اَيْ ُ لَھُنَّ َسِبْيًال     َوال َعَل اهلّلٰ َاْمِسُكْوُھنَّ ِيف الُْبُيْوِت َحّىتٰ يََتَوفّٰىھُنَّ الَْمْوُت َاْو َجيْ

15   
تمہاری عورتوں ميں سے جو بےحيائی کا کام کريں ان پر اپنے ميں سے چار گواه طلب کرو 

اگر وه گواہی ديں تو ان عورتوں کو گھروں ميں قيد رکھو يہاں تک کہ موت ان کی عمريں 
  )٢) يا هللا تعاٰلی ان کے لئے کوئی اور راستہ نکالے (١پوری کر دے (
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ی سزا ہے جو ابتدائے اسالم ميں، جب کہ زنا کی سزا يہ بدکار عورتوں کی بدکاری ک ١۔١٥
متعين نہيں ہوئی تھی، عارضی طور پر مقرر کی گئی تھی ہاں يہ بھی ياد رہے کہ عربی زبان 

ميں ايک سے دس تک کی گنتی ميں يہ مسلمہ اصول ہے کہ عدد مذکر ہوگا تو معدود مؤنث اور 
چار عدد) مؤنث ہے، اس لئے معدود جو يہاں  عدد مؤنث ہوگا تو معدود مذکر۔ يہاں اربعہ (يعنی

ذکر نہيں کيا گيا اور محذوف ہے يقينا مذکر آئے گا اور وه ہے رجال يعنی اربعۃ رجال جس سے 
يہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اثبات زنا کے لئے چار مرد گواہوں کا ہونا ضروری 

ے اثبات کے لئے گواہوں کی کڑی ہے۔ گويا جس طرح زنا کی سزا سخت مقرر کی گئی ہے اسک
شرط عائد کر دی گئی ہے يعنی چار مسلمان مرد عينی گواه، اس کے بغير شرعی سزا کا اثبات 

  ممکن نہيں ہوگا۔
اس راست سے مراد زنا کی وه سزا ہے جو بعد ميں مقرر کی گئی يعنی شادی شده زناکار  ٢۔١٥

د عورت کے لئے سو سو کوڑے کی مرد و عورت کے لئے رجم اور غير شادی شده بدکار مر
  سزا (جس کی تفصيل سورة نور اور احاديث صحيحہ ميں موجود ہے۔

 
َ َاكَن تَوَّ  ِتٰيِنھَا ِمنُْمكْ فَٰاُذْوُھَما ۚ فَِاْن اَتاَب َوَاْصلََحا فََاْعرُِضْوا َعْهنَُما  ِۭانَّ اهلّلٰ ِن اَيْ ٰ ِحـْيًما      َواذلَّ   16ااًب رَّ

) اگر وه توبہ اور اصالح کرليں تو ٢) انہيں ايذا دو (١فراد ايسا کام کرليں (تم ميں سے جو دو ا
  ان سے منہ پھير لو بيشک هللا تعاٰلی توبہ قبول کرنے واال ہے اور رحم کرنے واال ہے۔

بعض نے اس ميں اغالم بازی مراد لی ہے يعنی عمل لواطت۔ دو مردوں کا ہی آپس ميں  ١۔١٦
اسے باکره مرد و عورت مراد ليئے ہيں اور اس سے قبل کی آيت کو  بد فعلی کرنا اور بعض نے

انہوں نے محصنات يعنی شادی کے ساتھ کيا ہے اور بعض نے اس تثنيہ کے صيغے سے مراد 
ليا ہيں۔ قطع نظر اس سے کہ وه باکره ہوں يا شادی شده (ابن جرير طبری) نے دوسرے مفہوم 

ے اور پہلی آيت ميں بيان کرده سزا کو نبی صلی هللا يعنی باکره (مرد و عورت) کو ترجيح دی ہ
عليہ وسلم کی بتالئی ہوئی سزا سزائے رجم سے اور اس آيت ميں بيان کرده سزا کو سورة نور 

  ميں بيان کرده سو کوڑے کی سزا سے منسوخ قرار دی ہے۔ (تفسير طبری) 
ب کر لينا۔ اب يہ منسوخ يعنی زبان سے زجر و توبيخ اور مالمت يا ہاتھ سے کچھ زدوکو ٢۔١٦

  ہے، جيسا کہ گزرا۔
 

 
ِٕ
هَاةَلٍ ُمثَّ يَُتْوبُْوَن ِمْن قَرِيٍْب فَُاوٰلۗى َء ِجبَ ْوۗ يَْن يَْعَملُْوَن السُّ ِ ِ ِلذلَّ ََّما التَّْوبَُة عََيل اهلّلٰ ُ عَِلـْيًما َحِكـْيًما     ِان ُ عَلَْيھِْم ۭ َوَاكَن اهلّلٰ   17َك يَُتْوُب اهلّلٰ

اٰلی صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزريں پھر هللا تع
جلد اس سے باز آجائيں اور توبہ کريں تو هللا تعاٰلی بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے هللا تعاٰلی 

  بڑے علم واال حکمت واال ہے۔ ْ 
 

ـ  يَْن يَْعَملُْوَن السَّ ِ ْيَن يَُمْوتُْوَن َوُھْم ُكفَّاَولَيَْسِت التَّْوبَُة ِلذلَّ ِ ْ تُبُْت الْــَٰٔن َوَال اذلَّ ٰاِت ۚ َحّىتٰ ِاَذا َحَرضَ َاَحَدُھُم الَْمْوُت قَاَل ِاّىنِ َك َاْعَتْداَن لَھُْم عََذااًب َاِلـْيًما     ّيِ
ِٕ
ٌر ُۭاوٰلۗى

18  
کسی کے پاس موت ان کی توبہ نہيں جو برائياں کرتے چلے جائيں يہاں تک کہ جب ان ميں سے 

) اور ان کی توبہ بھی قبول نہيں جو کفر پر ہی مر ١آجائے تو کہہ دے کہ ميں نے اب توبہ کی (
  جائيں يہی لوگ ہيں جن کے لئے ہم نے المناک عذاب تيار کر رکھا ہے۔

اس سے واضح ہے کہ موت کے وقت کی گئی توبہ غير مقبول ہے، جس طرح کہ حديث  ١۔١٨
  آيت ميں گزر چکی ہے۔ ٩٠کی ضروری تفصيل آل عمران کی ميں بھی آتا ہے اس 
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َِّساَۗء َكْرًها  َۭوَال تَْعُضلُْوُھنَّ ِلَتْذَهُبْوا بِ  لُّ لَُمكْ َاْن تَرِثُوا الن يَْن ٰاَمنُْوا َال َحيِ ِ ُّھَا اذلَّ ي َ نَةٍ اٰيٓ َبّيِ ِتْنيَ ِبَفاِحَشٍة مُّ ْ ٓ َاْن ايَّ ْوُھنَّ اِبلَْمْعُرْوِف ۚ   َۚبْعِض َمآ ٰاتَيُْتُمْوُھنَّ ِاالَّ  َوعَاِرشُ
ا       ا َكِثْريً ُ ِفْيِه َخْريً َعَل اهلّلٰ َجيْ ا  وَّ ً   19فَِاْن َكرِْھُتُمْوُھنَّ فََعٰىسٓ َاْن تَْكَرُهْوا َشـْيــــــٔ

) انہيں اس لئے ١ايمان والو! تمہيں حالل نہيں کہ زبردستی عورتوں کے ورثے ميں لے بيٹھو (
) ہاں يہ اور بات ٢کہ جو تم نے انہيں دے رکھا ہے اس ميں سے کچھ لے لو (روک نہ رکھو 

) ان کے ساتھ اچھے طريقے سے بودوباش ٣ہے کہ وه کوئی کھلی برائی اور بےحيائی کريں (
رکھو گو تم انہيں ناپسند کرو ليکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چيز کو برا جانو اور هللا تعاٰلی اس 

  )٥ے۔ (ميں بہت بھالئی کر د
اسالم سے قبل عورت پر ايک ظلم بھی ہوتا تھا کہ شوہر کے مر جانے کے بعد اس کے  ١۔١٩

گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس کی عورت کے بھی زبردستی وارث بن بيٹھتے تھے 
اور خود اپنی مرضی سے، اس کی رضامندی کے بغير اس سے نکاح کر ليتے يا اپنے بھائی 

کر ديتے، حتی کہ سوتيال بيٹا تک بھی مرنے والے باپ کی عورت  بھتيجے سے اس کا نکاح
سے نکاح کر ليتا اور اگر چاہتے تو کسی اور جگہ نکاح نہ کرنے ديتے تھے۔ اور ساری عمر 

  يونہی رہنے پر مجبور ہوتی اسالم نے ظلم کے ان تمام طريقوں سے منع فرمايا۔
کو پسند نہ ہوتی اور وه اس سے چھٹکاره ايک ظلم يہ بھی کيا جاتا تھا کہ اگر خاوند  ٢۔١٩

حاصل کرنا چاہتا تو از خود اس کو طالق نہ ديتا بلکہ اسے خوب تنگ کرتا تاکہ وه مجبور ہو 
کر حق مہر جو خاوند نے اسے ديا ہوتا، از خود واپس کر کے اس سے خالصی پانے کو ترجيح 

  ديتی، اسالم نے اس حرکت کو بھی ظلم قرار ديا۔
رائی سے مراد بدکاری يا بدزبانی اور نافرمانی ہے ان دونوں صورتوں ميں اجازت کھلی ب ٣۔١٩

دی گئی ہے کہ خاوند اس کے ساتھ ايسا رويہ اختيار کرے کہ وه اس کا ديا ہوا حق مہر واپس 
کرکے خلع کرانے پر مجبور ہو جائے، جيسا کہ خلع کی صورت ميں حق مہر واپس لينے کا 

  و سورة بقرهحق ديا گيا ہے (مالحظہ ہ
  ) ٢٢٩آيت نمبر 

يہ بيوی کے ساتھ حسن معاشرت کا وه حکم ہے، جس کی قرآن نے بڑی تاکيد کی ہے اور  ٤۔١٩
احاديث ميں بھی نبی صلی هللا عليہ وسلم نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے کہ مومن مرد (شوہر 

اسکی  (مومنہ عورت (بيوی) سے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی ايک عادت اسے پسند ہے تو
دوسری عادت بھی پسنديده ہوگی، عورتوں پر ظلم کرنے اور بچوں کی زندگياں خراب کرنے 

کے لئے۔ عالوه ازيں اس طرح يہ اسالم کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہيں کہ اسالم نے مرد کو 
طالق کا حق دے کر عورت پر ظلم کرنے کا اختيار اسے دے ديا۔ يوں يہ اسالم کی ايک بہت 

  ی کو خرابی اور ظلم باور کرايا جاتا ہے۔بڑی خوب
 

ُخُذْوا ِمنُْه َشـيْ  ٰاتَيُْمتْ ِاْحٰدىھُنَّ ِقنَْطاًرا فََال اَتْ َاكَن َزْوجٍ  ۙ وَّ ُ اْسِتْبَداَل َزْوجٍ مَّ ِبْينًا      َوِاْن َاَرْدمتُّ ِاثًْما مُّ ُخُذْونَٗه بُھَْتااًن وَّ ا  ۭ َااَتْ ً   20ـٔ
کی جگہ دوسری بيوی کرنا ہی چاہو اور ان ميں کسی کو تم نے خزانے کا اور اگر تم ايک بيوی 

) کيا تم اسے ناحق اور کھال گناه ہوتے ١خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس ميں سے کچھ نہ لو (
  ہوئے بھی لے لو گے تم اسے کيسے لے لو گے۔

ديا گيا خود طالق دينے کی صورت ميں حق مہر واپس لينے سے نہايت سختی سے روک  ١۔٢٠
ہے، يعنی کتنا بھی حق مہر ديا ہو واپس نہيں لے سکتے۔ اگر ايسا کرو گے تو يہ ظلم (بہتان) 

  اور کھال گناه ہے۔
 

ْيثَاقًا غَِلْيًظا      َاَخْذَن ِمنُْمكْ ّمِ ُخُذْونَٗه َوقَْد َافْٰىض بَْعُضُمكْ ِاٰىل بَْعٍض وَّ   21َوَكْيَف اَتْ
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) اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پيمان ١ہو ( حاالنکہ تم ايک دوسرے کو مل چکے
  )۔٢لے رکھا ہے (

' ايک دوسرے سے مل چکے ہو ' کا مطلب ہم بستری ہے۔ جسے هللا تعاٰلی نے کنايۃً بيان  ١۔٢١
  فرمايا ہے 

مضبوط عہد پيماں سے مراد وه عہد مراد ہے جو نکاح کے وقت مرد سے ليا جاتا ہے کہ  ٢۔٢١
  قے سے آباد کرنا يا احسان کے ساتھ چھوڑ دينا۔تم اسے اچھے طري

 
 ۗ َمْقتًا َۭوَسا َّٗه َاكَن فَاِحَشًة وَّ َِّساِۗء ِاالَّ َما قَْد َسلََفۭ ِان َن الن   ۧ 22َء َسِبْيًال     َوَال تَْنِكُحْوا َما نََكَح ٰااَبُۗؤُمكْ ّمِ

) مگر جو گزر ١(اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کيا ہے 
  چکا ہے يہ بےحيائی کا کام اور بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راه ہے۔

زمانہ جاہليت ميں سوتيلے بيٹے اپنے باپ کی بيوی سے (يعنی سوتيلی ماں سے) نکاح کر  ١۔٢٢
ليتے تھے، اس سے روکا جا رہا ہے، کہ يہ بہت بےحيائی کا کام ہے اسالم ايسی عورت سے 

ار ديتا ہے جس سے اس کے باپ نے نکاح کيا ليکن دخول سے قبل ہی طالق نکاح کو ممنوع قر
دے دی۔ حضرت ابن عباس رضی هللا سے بھی يہ بات مروی ہے اور علماء اسی کے قائل ہيں 

  (تفسير طبری)
 

ُتُمكْ َوٰخٰلُتُمكْ َوبَنُٰت ا ھُٰتُمكْ َوبَنُٰتُمكْ َوَاَخٰوتُُمكْ َوَمعّٰ ُمكْ ُحّرَِمْت عَلَْيُمكْ ُامَّ
ِٕ
ھُٰت ِنَساۗى َضاعَِة َوُامَّ َن الرَّ ٓ َاْرَضْعنَُمكْ َوَاَخٰوتُُمكْ ّمِ ِّٰيتْ ھُٰتُمكُ ال ُبُمكُ ْالَخِ َوبَنُٰت اْالُْخِت َوُامَّ

ِٕ
 َوَراَبۗى

َّْم تَُكْونُْوا َدَخلُْمتْ  نَّ  ۡ فَِاْن ل ِّٰيتْ َدَخلُْمتْ ِهبِ ُِٕمكُ ال
ْن ِنَّساۗى ِّٰيتْ ِيفْ ُحُجْوِرُمكْ ِمّ َمُعْوا بَْنيَ ال يَْن ِمْن َاْصَالِبُمكْ ۙ َوَاْن َجتْ ِ ُِٕمكُ اذلَّ

ُل َابْنَاۗى
ِٕ
نَّ فََال ُجنَاَح عَلَْيُمكْ ۡ َوَحَالۗى ْختَْنيِ   ِهبِ اْالُ

ِحـْيًما       َ َاكَن غَُفْوًرا رَّ   ۙ 23ِاالَّ َما قَْد َسلََف ِۭانَّ اهلّلٰ
اور تمہاری لڑکياں اور تمہاری بہنيں، تمہاری ) تم پر تمہاری مائيں ١حرام کی گئی ہيں (

پھوپھياں اور تمہاری خاالئيں اور بھائی کی لڑکياں اور تمہاری وه مائيں جنہوں نے تمہيں دودھ 
پاليا ہو اور تمہاری دودھ شريک بہنيں اور تمہاری ساس اور تمہاری وه پرورش کرده لڑکياں 

جن سے تم دخول کرچکے ہو ہاں اگر تم نے جو تمہاری گود ميں ہيں تمہاری ان عورتوں سے 
ان سے جماع نہ کيا ہو تو تم پر کوئی گناه نہيں اور تمہارے بيٹوں کی بيوياں اور تمہارا دو بہنوں 

  کا جمع کرنا۔ ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، يقيناً هللا تعاٰلی بخشنے واالمہربان ہے۔
بيان کی جارہی ہے۔ ان ميں سات  جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصيل ١۔٢٣

محرمات نسبی، اور سات رضاعی اور چار سسرالی بھی ہيں۔ ان کے عالوه حديث رسول سے 
ثابت ہے کہ بھتيجی اور پھوپھی اور بھانجی اور خالہ کو ايک نکاح ميں جمع کرنا حرام ہے۔ 

اور بھانجی ہيں اور سات نسبی محرمات ميں مائيں، بيٹياں، بہنيں، پھوپھياں، خاالئيں بھتيجی 
سات رضاعی محرمات ميں رضاعی مائيں، رضاعی بيٹياں، رضاعی بہنيں، رضاعی پھوپھياں، 

رضاعی خاالئيں رضاعی بھتيجياں اور رضاعی بھانجياں اور سسرالی محرمات ميں ساس، 
(مدخولہ بيوی کے پہلے خاوند کی لڑکياں)، بہو اور دو سگی بہنوں کا جمع کرنا ہے ان کے 

ه باب کی منکوحہ (جس کا ذکر اس سے پہلی آيات ميں ہے) اور حديث کے مطابق بيوی عالو
جب تک عقد نکاح ميں ہے اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ اور اس کی بھتيجی اور اس کی 

بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے محرمات نسبی کی تفصيل امھات (مائيں) ميں ماؤں کی مائيں 
باپ کی مائيں (دادياں، پردادياں اور ان سے آگے تک) شامل ہيں بنات  (نانياں) ان کی دادياں اور

(بيٹياں) ميں پوتياں نواسياں اور پوتيوں، نواسيوں کی بيٹياں (نيچے تک) شامل ہيں زنا سے پيدا 
ہونے والی لڑکی بيٹی ميں شامل ہے يا نہيں اس ميں اختالف ہے ائمہ ثالثہ اسے بيٹی ميں شامل 

ے نکاح کو حرام سمجھتے ہيں البتہ امام شافعی کہتے ہيں کہ وه بنت کرتے ہيں اور اس س
ُ فِْيٓ اَْواَلِدُكْم)  ) (هللا تعاٰلی تمہيں اوالد 11۔ النساء:4شرعی نہيں ہے پس جس طرح (يُْوِصْيُكُم ّهللاٰ
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ميں مال متروکہ تقسيم کرنے کا حکم ديتا ہے) ميں داخل نہيں اور باالجماع وه وارث نہيں اسی 
وه اس آيت ميں بھی داخل نہيں۔ وهللا اعلم (ابن کثير) اخوات (بہنيں) عينی ہوں يا اخيافی و  طرح

عالتی، عمات (پھوپھياں) اس ميں باپ کی سب مذکر اصول يعنی نانا، دادا کی تينوں قسموں کی 
بہنيں شامل ہيں۔ خاالت (خالئيں) اس ميں ماں کی سب مؤنث اصول (يعنی نانی دادی) کی تينوں 

سموں کی بہنيں شامل ہيں۔ بھتيجياں، اس ميں تينوں قسم کے بھائيوں کی اوالد بواسطہ اور ق
بالواسطہ (يا صلبی و فرعی) شامل ہيں۔ بھانجياں اس ميں تينوں قسم کی بہنوں کی اوالد بواسطہ 

و بالواسطہ ياصلبی و فرعی) شامل ہيں۔ قسم دوم، محرمات رضاعيہ:رضاعی ماں، جس کا دودھ 
مدت رضاعت (يعنی ڈھائی سال) کے اندر پيا ہو۔ رضاعی بہن، وه عورت جسے تمہاری تم نے 

حقيقی يا رضاعی ماں نے دودھ پاليا، تمہارے ساتھ پاليا يا تم سے پہلے يا بعد ميں تمہارے اور 
بہن بھائيوں کے ساتھ پاليا۔ يا جس عورت کی حقيقی ماں نے تمہيں دودھ پاليا،چاہے مختلف 

يا ہو۔ رضاعت سے بھی وه تمام رشتے حرام ہو جائيں گے جو نسب سے حرام اوقات ميں پال
ہوتے ہيں۔ اس کی تفصيل يہ ہے کہ رضاعی ماں بننے والی عورت کی نسبی و رضاعی اوالد 

دودھ پينے والے بچے کی بہن بھائی، اس عورت کا شوہر اس کا باپ اور اس مرد کی بہنيں اس 
الئيں اور اس عورت کے جيٹھ، ديور اس کے رضاعی کی پھوپھياں اس عورت کی بہنيں خا

چچا، تايا بن جائيں گے اور اس دودھ پينے والے بچے کی نسبی بہن بھائی وغيره اس گھرانہ پر 
رضاعت کی بنا پر حرام نہ ہونگے۔ قسم سوم سسرالی محرمات:بيوی کی ماں يعنی ساس (اس 

سے نکاح کر کے بغير ہم بستری کے ميں بيوی کی نانی دادی بھی داخل ہے)، اگر کسی عورت 
ہی طالق دے دی ہو تب بھی اس کی ماں (ساس) سے نکاح حرام ہوگا۔ التبہ کسی عورت سے 

نکاح کر کے اسے بغير مباشرت کے طالق دے دی ہو تو اس کی لڑکی سے اس کا نکاح جائز 
۔ يعنی اس ہوگا۔ (فتح القدير) ربيبۃ:بيوی کے پہلے خاوند سے لڑکی۔ اسکی حرمت مشروط ہے

کی ماں سے اگر مباشرت کر لی گئی ہوگی تو ربيبہ سے نکاح حرام بصورت ديگر حالل ہوگا۔ 
فی حجورکم (وه ربيبہ جو تمہاری گود ميں پرورش پائيں) يہ قيد غالب احوال کے اعتبار سے 
ہے بطور شرط کے نہيں ہے اگر يہ لڑکی کسی اور جگہ بھی زير پرورش يا مقيم ہوگی۔ تب 

سے نکاح حرام ہوگا۔ حالئل يہ حليلۃ کی جمع ہے يہ حل يحل (اترنا) ہے فعيلۃ کے وزن  بھی اس
پر بمعنی فاعلۃ ہے۔ بيوی کو حليلہ اس لئے کہا گيا ہے کہ اس کا محل (جائے قيام) خاوند کے 

ساتھ ہی ہوتا ہے يعنی جہاں خاوند اترتا يا قيام کرتا ہے يہ بھی وہيں اترتی يا قيام کرتی ہے، 
وں ميں پوتے نواسے بھی داخل ہيں يعنی انکی بيويوں سے بھی نکاح حرام ہوگا، اسی طرح بيٹ

رضاعی اوالد کے جوڑے بھی حرام ہوں گے، من اصالبکم (تمہارے صلبی بيٹوں کی بيويوں) 
کی قيد سے يہ واضح ہوگيا کہ لے پالک بيٹوں کی بيويوں سے نکاح حرام نہيں ہے، دو بہنيں 

ی) ان سے بيک وقت نکاح حرام ہے البتہ ايک کی وفات کے بعد يا طالق (رضاعی ہوں يا نسب
کی صورت ميں عدت گزرنے کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے۔ اسی طرح چاربيويوں 
ميں سے ايک کو طالق دينے سے پانچويں نکاح کی اجازت نہيں جب تک طالق يافتہ عورت 

ثابت ہوگی يا نہيں؟ اس ميں اہل علم کا  عدت سے فارغ نہ ہو جائے۔ ملحوظہ: زنا سے حرمت
ختالف ہے اکثر اہل علم کا قول ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے بدکاری کی تو اس 

بدکاری کی وجہ سے وه عورت اس پر حرام نہيں ہوگی اسی طرح اگر اپنی بيوی کی ماں 
کی بيوی اس پر (ساس) سے يا اسکی بيٹی سے (جو دوسرے خاوند سے ہو) زنا کرلے گا تو اس

حرام نہيں ہوگی (دالئل کے لئے ديکھئے، فتح القدير) احناف اور ديگر بعض علماء کی رائے 
 ميں زنا کاری سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔
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ِ  عَلَْيُمكْ ۚ َوُاِحلَّ  َِّساِۗء ِاالَّ َماَملََكْت َايَْمانُُمكْ ۚ ِكٰتَب اهلّلٰ الُْمْحَصنُٰت ِمَن الن َتْمَتْعُمتْ ِبهٖ  وَّ ْحِصِنْنيَ غَْريَ ُمٰسِفِحْنيَ ۭ فَـَما اسـْ ْمَواِلُمكْ مُّ ا َوَراَۗء ٰذِلُمكْ َاْن تَبْتَُغْوا اِبَ  لَُمكْ مَّ
 ْ َ َاكَن عَِلـْيًما َحِكـْيًما      ضَ ِمنْھُنَّ فَٰاتُْوُھنَّ ُاُجْوَرُھنَّ فَرِيَْضًة  ۭ َوَال ُجنَاَح عَلَْيُمكْ ِفْيَما تَٰرَضْيُمتْ ِبٖه ِمْنۢ بَْعِد الَْفرِي   24ِة ۭ ِانَّ اهلّلٰ

) هللا تعاٰلی نے ١اور حرام کی گئی شوہر والی عورتيں مگر وه جو تمہاری ملکيت ميں آجائيں (
احکام تم پر فرض کر دئيے ہيں، ان عورتوں کے سواء اور عورتيں تمہارے لئے حالل کی گئيں 

نکاح کرنا چاہو برے کام سے بچنے کے لئے نہ کہ شہوت کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے 
) اور ٣) اس لئے جن سے تم فائده اٹھاؤ انہيں ان کا مقرر کيا ہوا مہر دے دو (٢رانی کے لئے (

) ٤مہر مقرر ہونے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو تم پر کوئی گناه نہيں (
  بيشک هللا تعاٰلی علم واال حکمت واال ہے۔

۔ پاکدامنی۔ ٣۔ آزادی' ٢۔ شادی' ١قرآن کريم ميں احصان چار معنوں ميں مستعمل ہوا ہے۔ ١۔٢٤
۔ پاکدامن عورتيں ٢۔ شادی شده عورتيں ١۔ اسالم' اس اعتبار سے محصنات کے چار مطلب ہيں ٤
۔ مسلمان عورتيں۔ يہاں پہال معنی مراد ہے اس کے شان نزول ميں آتا ہے ٤۔ آزاد عورتيں اور ٣

بعض جنگوں ميں کافروں کی عورتيں بھی مسلمانوں کی قيد ميں آگئيں تو مسلمانوں نے ان جب 
سے ہم بستری کرنے ميں کراہت محسوس کی کيونکہ وه شادی شده تھيں صحابہ کرام نے نبی 

صلی هللا عليہ وسلم سے پوچھا جس ميں يہ آيت نازل ہوئی (ابن کثير) جس سے يہ معلوم ہوا کہ 
ونے والی کافر عورتيں جب مسلمانوں کی لونڈياں بن جائيں شادی شده ہونے جنگ ميں حاصل ہ

کے باوجود ان سے مباشرت کرنا جائز ہے البتہ استبرائے رحم ضروری ہے۔ يعنی ايک حيض 
آنے کے بعد يا حاملہ ہيں تو وضع حمل کے بعد ان سے جنسی تعلق قائم کيا جائے۔ لونڈی کا 

غالم اور لونڈياں کا سلسلہ عام تھا جسے قرآن نے بند نہيں کيا مسئلہ: نزول قرآن کريم کے وقت 
البتہ ان کے بارے ميں ايسی حکمت عملی اختيار کی گئی کہ جس سے غالموں اور لونڈيوں کو 
زياده سے زياده سہولتيں حاصل ہوں تاکہ غالمی کی حوصلہ شکنی ہو اس کے دو ذريعے تھے 

رہے تھے کہ ان کے مرد اور عورت فروخت ايک تو بعض خاندان صديوں سے ايسے چلے آ
کردييے جاتے تھے يہی خريدے ہوئے مرد اور عورت غالم اور لونڈی کہالتے تھے مالک کو 

ان سے ہر طرح کے استمتاع (فائده اٹھانے) کا حق حاصل ہوتا تھا دوسرا ذريعہ جنگ ميں 
کرديا جاتا تھا اور وه ان قيديوں واال تھا کہ کافروں کے قيدی عورتوں کو مسلمانوں ميں تقسيم 

کی لونڈياں بن کر ان کے پاس رہتی تھيں قيديوں کے ليے يہ بہترين حل تھا کيونکہ اگر انہيں 
معاشرے ميں يونہی آزاد چھوڑ ديا جاتا تو معاشرے ميں ان کے ذريعے سے فساد پيدا ہوتا۔ 

حقيقت از موالنا سعيد (تفصيل کے ليے مالحظہ ہو کتاب الرق فی االسالم، اسالم ميں غالمی کی 
احمد اکبر آبادی) بہرحال مسلمان شادی شده عورتيں تو ويسے ہی حرام ہيں تاہم کافر عورتيں 

بھی حرام ہی ہيں اال يہ کہ وه مسلمانوں کی ملکيت ميں آجائيں اس صورت ميں استبراء رحم کے 
  بعد وه ان کے ليے حالل ہيں۔

کے عالوه ديگر عورتوں سے نکاح کرنا جائز  يعنی مذکوره محرکات قرآنی اور حديثی ٢۔٢٤
ہے بشرطيکہ چار چيزيں اس ميں ہوں اول يہ کہ طلب کرو يعنی دونوں طرف سے ايجاب و 

قبول ہو دوسری يہ مہر ادا کرنا قبول کرو۔ تيسری ان کی شادی کی قيد (دايمی قبضے) ميں النا 
تعہ ميں ہوتا ہے جو شيعہ مقصود ہو صرف شہوت رانی غرض نہ ہو (جيسے زنا ميں يا اس م

ميں رائج ہے يعنی جنسی خواہش کی تسکيں کے لئے چند روز يا چند گھنٹوں کا نکاح چوتھی يہ 
کہ چھپی ياری نہ ہو بلکہ گواہوں کی موجودگی ميں نکاح ہو يہ چاروں شرطيں اس آيت سے 

کا بھی ناجائز مستفاد ہيں اس سے جہاں شيعوں کے متعہ کا بطالن ہوتا ہے وہيں مروجہ حاللہ 
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ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کيونکہ اس کا مقصد بھی عورت کو نکاح کر کے دائمی قيد ميں النا نہيں 
  ہوتا، بلکہ عرفايہ صرف ايک رات کے لئے مقرر اور معمود ذہنی ہے۔

يہ اس امر کی تاکيد ہے کہ جن عورتوں سے تم نکاح شرعی احکام کے ذريعے سے کرو  ٣۔٢٤ 
اس ميں آپس کی رضامندی سے مہر ميں  ٤۔٢٤ر کرده مہر ضرور ادا کرو۔ تو انہيں ان کا مقر

کمی بيشی کرنے کا اختيار ہے۔ ملحوظہ: "استمتاع" کے لفظ سے شيعہ حضرات نکاح متعہ کا 
اثبات کرتے ہيں حاالنکہ اس سے مراد نکاح کے بعد صحبت ومباشرت کا استمتاع ہے جيسا کہ 

تدائے اسالم ميں جائز رہا ہے اور اس کا جواز اس آيت کی بنياد ہم نے بيان کيا ہے۔ البتہ متعہ اب
پر نہيں تھا بلکہ اس رواج کی بنياد پر تھا جو اسالم سے قبل چال آرہا تھا۔ پھر نبی صلی هللا عليہ 

  وسلم نے نہايت واضح الفاظ ميں اسے قيامت تک حرام کرديا۔
 

 َّ َتِطْع ِمنُْمكْ َطْوًال َاْن ي َّْم يَسـْ ُ َاْعَملُ َوَمْن ل ْن فَتَٰيِتُمكُ الُْمْؤِمٰنِت  ۭ َواهلّلٰ ا َملََكْت َايَْمانُُمكْ ِمّ ْنۢ بَْعٍض ۚ ْنِكَح الُْمْحَصنِٰت الُْمْؤِمٰنِت فَِمْن مَّ ِبـِايَْماِنُمكْ ۭ بَْعُضُمكْ ِمّ
ْذِن َاْھِلِهنَّ َوٰاتُْوُھنَّ ُاُجْوَرُھنَّ اِبلَْمْعُرْوِف ُمحْ  نَّ ِنْصُف مَ فَاْنِكُحْوُھنَّ اِبِ َال ُمتَِّخٰذِت َاْخَداٍن ۚ فَِاَذآ ُاْحِصنَّ فَِاْن َاتَْنيَ ِبَفاِحَشٍة فََعلَْهيِ ا َصنٍٰت غَْريَ ُمٰسِفٰحٍت وَّ

 ُ َُّمكْ ۭ َواهلّلٰ ْوا َخْريٌ ل ِحْميٌ      غَ  عََيل الُْمْحَصنِٰت ِمَن الَْعَذاِب ۭ ٰذكِلَ ِلَمْن َخِيشَ الَْعنََت ِمنُْمكْ ۭ َوَاْن تَْصِربُ   ۧ 25ُفْوٌر رَّ
اور تم ميں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت 
نہ ہو وه مسلمان لونڈيوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لو هللا تمہارے اعمال کو بخوبی 

اجازت سے ان سے جاننے واال ہے، تم سب آپس ميں ايک ہی تو ہو اس لئے ان کے مالکوں کی 
) اور قاعده کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو، وه پاک دامن ہوں نہ کہ اعالنيہ ١نکاح کر لو (

بدکاری کرنے والياں، پس جب يہ لونڈياں نکاح ميں آ جائيں پھر اگر وه بےحيائی کا کام کريں تو 
ح کا يہ حکم تم ) کنيزوں سے نکا٢انہيں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے (

ميں سے ان لوگوں کے لئے ہے جنہيں گناه اور تکليف کا انديشہ ہو اور تمہارا ضبط کرنا بہت 
  )۔٣بہتر ہے اور هللا تعاٰلی بڑا بخشنے واال اور بڑی رحمت واال ہے (

اس سے معلوم ہوا کہ لونڈيوں کا مالک ہی لونڈيوں کا ولی ہے لونڈی کا کسی جگہ نکاح  ١۔٢٥
زت کے بغير نہيں کيا جاسکتا۔ اسی طرح غالم بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغير اس کی اجا

  کسی جگہ نکاح نہيں کر سکتا۔
) کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ گويا ٥٠) کے بجائے نصف يعنی (١٠٠يعنی لونڈيوں کو ( ٢۔٢٥

ان کے لئے سزائے رجم نہيں ہے، کيونکہ وه نصف نہيں ہو سکتی اور غيرشادی شده کو 
  زيری سزا ہو گی۔تع
يعنی لونڈيوں سے شادی کی اجازت ايسے لوگوں کے لئے ہے جو جوانی کے جذبات پر  ٣۔٢٥

کنٹرول' رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور بدکاری ميں مبتال ہونے کا انديشہ ہو اگر ايسا 
انديشہ نہ ہو تو اس وقت تک صبر کرنا بہتر ہے جب تک کسی آزاد خاندانی عورت سے شادی 

  ے قابل نہ ہو جائےک
 

ُ عَلِ  ْيَن ِمْن قَْبِلُمكْ َويَُتْوَب عَلَْيُمكْ  ۭ َواهلّلٰ ِ َ لَُمكْ َوَهيِْديَُمكْ ُسَننَ اذلَّ ُ ِلُيـَبّنيِ   26ْميٌ َحِكْميٌ      يُرِيُْد اهلّلٰ
هللا تعاٰلی چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بيان کرے اور تمہيں تم سے پہلے کے 

وگوں کی راه پر چالئے اور تمہاری توبہ قبول کرے اور هللا تعاٰلی جاننے واال حکمت (نيک) ل
  واال ہے۔

 
هَٰوِت َاْن تَِمْيلُْوا َمْيًال َعظِ  َِّبُعْوَن الشَّ يَْن يَت ِ َُّتْوَب عَلَْيُمكْ  ۣ َويُرِيُْد اذلَّ ُ يُرِيُْد َاْن ي   27ْيًما      َواهلّلٰ

توبہ قبول کرے اور جو لوگ خواہشات کے پيرو ہيں وه چاہتے ہيں اور هللا چاہتا ہے کہ تمہاری 
  )١کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔(
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  اَْن تميلوا يعنی حق سے باطل کی طرف جھک جاؤ۔ ١۔٢٧
 

نَْساُن َضِعْيًفا       فَِّف َعْنُمكْ ۚ َوُخِلَق اْالِ َ ُ َاْن خيُّ   28يُرِيُْد اهلّلٰ
  )۔١دے کيونکہ انسان کمزور پيدا ہوا ہے (هللا چاہتا ہے کہ تم سے تخفيف کر 

اس کمزوری کی وجہ سے اس کے گناه ميں مبتال ہونے کا انديشہ زياده ہوتا ہے اس لئے  ١۔٢٨
هللا تعاٰلی نے ممکن آسانياں اسے لئے فراہم کی ہيں انہيں ميں سے لونڈيوں سے شادی کی 

ی عورت کے بارے ميں اجازت ہے بعض نے اس ضعف کا تعلق عورتوں سے بتاليا ہے يعن
کمزور ہے اسی لئے عورتيں بھی باوجود نقصان عقل کے اس کو آسانی سے اپنے دام ميں پھنسا 

  ليتی ہيں۔
 

اَرًة َعْن  ٓ َاْن تَُكْوَن ِجتَ ُلكُْوٓا َاْمَوالَُمكْ بَيْنَُمكْ اِبلَْباِطِل ِاالَّ يَْن ٰاَمنُْوا َال اَتْ ِ ُّھَا اذلَّ ي َ نُْمكْ  ۣاٰيٓ َ َاكَن ِبُمكْ َرِحْيًما       تََراٍض ِمّ   29َوَال تَْقُتلُْوٓا َانُْفَسُمكْ ِۭانَّ اهلّلٰ
) مگر يہ کہ تمہاری آپس کی ١اے ايمان والو! اپنے آپس کے مال ناجائز طريقہ سے مت کھاؤ (

) يقيناً هللا تعاٰلی تم پر ٣) اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو (٢رضامندی سے ہو خريد وفروخت (
  ہربان ہے۔نہايت م

بِاْلبَاِطِل ميں دھوکا، فريب، جعل سازی، مالوٹ کے عالوه تمام کاروبار بھی شامل ہيں جن  ١۔٢٩
سے شريعت نے منع کيا ہے اسی طرح ممنوع اور حرام چيزوں کا کاروبار کرنا بھی باطل ميں 

بنانا اور شامل ہے مثالً بال ضرورت فوٹو گرافی، ريڈيو، ٹی وی، وی سی آر، ويڈيو، فلموں کا 
  بيچنا وغيره مرمت کرنا سب ناجائز ہے۔

اس کے لئے بھی شرط ہے کہ يہ لين دين حالل اشياء کا ہو حرام اشياء کا کاروبار باہمی  ٢۔٢٩
رضامندی کے باوجود ناجائز ہی رہے گا۔ عالوه ازيں رضامندی ميں خيار مجلس کا مسئلہ بھی 

  ودا فسخ کرنے کا اختيار رہے گا۔ آجاتا ہے کہ جب تک ايک دوسرے سے جدا نہ ہوں س
اس سے مراد خود کشی بھی ہو سکتی ہے جو کبيره گناه ہے اور ارتکاب معصيت بھی  ٣۔٢٩

جو ہالکت کا باعث ہے اور کسی مسلمان کو قتل کرنا بھی کيونکہ مسلمان جسد واحد کی طرح 
  ہے۔ اس لئے اس کا قتل بھی ايسا ہی ہے جيسے اپنے آپ کو قتل کيا۔

 
ا      َومَ  ِ يَِسْريً ُظلًْما  فََسْوَف نُْصِلْيِه اَنًرا  َۭوَاكَن ٰذكِلَ عََيل اهلّلٰ َّْفَعْل ٰذكِلَ عُْدَوااًن وَّ   30ْن ي

) تو عنقريب ہم اس کو آگ ميں ١اور جو شخص يہ (نافرمانياں) سرکشی اور ظلم سے کرے گا (
  داخل کريں گے۔ اور يہ هللا پر آسان ہے۔

  کا ارتکاب، جانتے بوجھتے، ظلم وتعدی سے کرے گا۔يعنی منہيات  ١۔٣٠
 

ْدَخًال َكرِيًْما     ٰاِتُمكْ َونُْدِخْلُمكْ مُّ ّيِ َر َما تُْهنَْوَن َعْنُه نَُكفِّْر َعْنُمكْ سـَ
ِٕ
َتِنُبْوا َكَباۗى   31  ِاْن َجتْ

) تو ہم تمہارے ١اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے تم کو منع کيا جاتا ہے (
  چھوٹے گناه دور کر ديں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کريں گے۔

کبيره گناه کی تعريف ميں اختالف ہے۔ بعض کے نزديک وه گناه ہيں جن پر حد مقرر ہے،  ١۔٣١
بعض کے نزديک وه گناه جس پر قرآن ميں يا حديث ميں سخت وعيد يا لعنت آئی ہے، بعض 

ا اس کے رسول صلی هللا عليہ وسلم نے بطور تحريم کے کہتے ہيں ہر وه کام جس سے هللا نے ي
روکا ہے اور حقيقت يہ ہے کہ ان ميں سے کوئی ايک بات بھی کسی گناه ميں پائی جائے تو 

کبيره ہے۔ يہاں يہ اصول بيان کيا گيا ہے کہ جو مسلمان کبيره گناہوں مثالً شرک، حقوق والدين، 
کے صغيره گناه معاف کر ديں گے۔ سوره نجم ميں جھوٹ وغيره سے اجتناب کرے گا، تو ہم اس 

بھی يہ مضمون بيان کيا گيا ہے البتہ وہاں کبائر کے ساتھ فواحش (بے حيائی کے کاموں) سے 
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اجتناب کو بھی صغيره گناہوں کی معافی کے لئے ضروی قرار ديا گيا ہے عالوه ازيں صغيره 
بنا ديتی ہے اسی طرح اجتناب کبائر  گناہوں پر اصرار ومداومت بھی صغيره گناہوں کو کبائر

کے ساتھ احکام و فرائض اسالم کی پابندی اور اعمال صالحہ کا اہتمام بھی نہايت ضروری ہے 
صحابہ کرام رضوان هللا عليہم اجمعين نے شريعت کے مزاج کو سمجھ ليا تھا اس لئے انہوں نے 

ہی کے يقينی حصول کے لئے صرف وعده مغفرت پر ہی تکيہ نہيں کيا بلکہ مغفرت و رحمت ال
مزکوره تمام ہی باتوں کا اہتمام کيا جب کہ ہمارا دامن عمل سے تو خالی ہے ليکن ہمارے قلب 

  اميدوں اور آرزووں سے معمور ہيں
 

ُبْوا  ۭ ا اْكتَـسـَ مَّ ُ ِبٖه بَْعَضُمكْ عَٰيل بَْعٍض ۭ ِللّرَِجاِل نَِصيٌْب ِمّ َل اهلّلٰ َ َاكَن ِبُلكِّ  َوَال تََتَمنَّْوا َما فَضَّ َ ِمْن فَْضهِلٖ ۭ ِانَّ اهلّلٰ لُوا اهلّلٰ َـٔ ا اْكتَـَسْنبَ ۭ َوْس مَّ َِّساِۗء نَِصيٌْب ّمِ َوِللن
ٍء عَِلـْيًما         32َيشْ

اور اس کی آرزو نہ کرو جس کے باعث هللا تعاٰلی نے تم سے بعض کو بعض پر برزگی دی 
ہوں نے کمايا اور عورتوں کے لئے ان ميں سے ہے، مردوں کا اس ميں سے حصہ ہے جو ان

) يقيناً هللا ہرچيز کا جاننے ١حصہ ہے جو انہوں نے کمايا اور هللا تعاٰلی سے اس کا فضل مانگو (
  واال ہے۔

اس کی شان نزول ميں بتاليا گيا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی هللا عنہ نے عرض کيا مرد  ١۔٣٢
اتے ہيں۔ ہم عورتيں ان فضيلت والے کاموں سے محروم جہاد ميں حصہ ليتے ہيں اور شہادت پ

ہيں۔ ہماری ميراث بھی مردوں سے نصف ہے، اس پر آيت نازل ہوئی، هللا تعاٰلی کے اس فرمان 
کا مطلب يہ ہے کہ مردوں کو هللا تعاٰلی نے جو جسمانی قوت و طاقت اپنی حکمت اور اراده کے 

اد بھی کرتے ہيں اور ديگر بيرونی کاموں ميں مطابق عطا کی ہے اور جس کی بنياد پر وه جہ
حصہ ليتے ہيں۔ يہ ان کے لئے خاص عطيہ ہے۔ اس کو ديکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ 

صالحيتوں کے کام کرنے کی آرزو نہيں کرنی چاہئے۔ البتہ هللا کی اطاعت اور نيکی کے کاموں 
ں گی، مردوں کی طرح ان کا ميں خوب حصہ لينا چاہيے اور اس ميدان ميں وه جو کچھ کمائي

پورا پورا صلہ انہيں ملے گا۔ عالوه ازيں هللا تعاٰلی سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہيے 
کيونکہ مرد اور عورت کے درميان استعداد، صالحيت اور قوت کا جو فرق ہے وه تو قدرت کا 

سے کسب و  ايک اٹل فيصلہ ہے جو محض آرزو سے تبديل نہيں ہو سکتا۔ البتہ اس کے فضل
  محنت ميں ره جانے والی کمی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔

 
يَْن َعَقَدْت َايَْمانُُمكْ فَٰاتُْوُھْم  ِ ِن َواْالَْقَربُْوَن َۭواذلَّ ا تََرَك الَْوادِلٰ ٍء َشهِْيًدا     َوِلُلكٍّ َجَعلْنَا َمَواِيلَ ِممَّ َ َاكَن عَٰيل ُلكِّ َيشْ   ۧ 33نَِصْيَبھُْم ۭ ِانَّ اهلّلٰ

ماں باپ يا قرابت دار جو چھوڑ مريں اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے لئے مقرر کر دئيے 
) حقيقتاً هللا تعاٰلی ٢) جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہده کيا ہے انہيں ان کا حصہ دو (١ہيں (

  ہرچيز پر حاضر ہے۔
الم، چچازاد، َمَوالِْی، مولٰی کی جمع ہے مولٰی کے کئی معنی ہيں دوست، آزاد کرده غ ١۔٣٣

پڑوسی، ليکن يہاں اس سے مراد ورثاء ہيں۔ مطلب يہ ہے کہ ہر مرد اور عورت جو کچھ چھوڑ 
  جائيں گے، اس کے وارث ان کے ماں باپ اور ديگر قريبی رشتہ دار ہونگے۔

اس آيت کے محکم يا منسوخ ہونے کے بارے ميں مفسرين کا اختالف ہے۔ ابن جرير  ٢۔٣٣ 
منسوخ(محکم) مانتے ہيں اور اَْيَمانُُکْم (معاہده) سے مراد وه حلف اور طبری وغيره اسے غير 

معاہده ليتے ہيں جو ايک دوسرے کی مدد کے لئے اسالم سے قبل دو اشخاص يا دو قبيلوں کے 
درميان ہوا اور اسالم کے بعد بھی وه چال آرہا تھا۔ نصيبھم (حصہ) سے مراد اسی حلف اور 

تعاون و تناصر کا حصہ ہے اور ابن کثير اور ديگر مفسرين کے  معاہدے کی پابندی کے مطابق
نزديک يہ آيت منسوخ ہے۔ کيونکہ اَْيَمانُُکْم سے ان کے نزديک وه معاہده ہے جو ہجرت کے بعد 
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ايک انصاری اور مہاجر کے درميان اخوت کی صورت ميں ہوا تھا۔ اس ميں ايک مہاجر، 
بجائے، وارث ہوتا تھا، ليکن يہ چونکہ ايک انصاری کے مال کا اس کے رشتہ داروں کی 

 (ِ ۔ 33عارضی انتظام تھا، اس ليے پھر (َواُولُوا ااْلَْرَحاِم بَْعُضھُْم اَْوٰلى بِبَْعٍض فِْي ِكٰتِب ّهللاٰ
) رشتے دار هللا کے حکم کی رو سے ايک دوسرے کے زياده حقدار ہيں، نازل فرما 6االحزاب:

ب "فاتوھم نصيبھم" سے مراد دوستی و محبت اور ايک کر اسے منسوخ کر ديا گيا ہے۔ ا
دوسرے کی مدد ہے اور بطور وصيت کچھ دے دينا بھی اس ميں شامل ہے۔ مواالت عقد، 

مواالت حلف يا مواالت اخوت ميں اب وراثت کا تصور نہيں ہوگا اہل علم کے ايک گروه نے اس 
ارث ہے۔ اور ايک دوسرے سے مراد ايسے شخصوں کو ليا جن ميں سے کم از کم ايک الو

شخص سے يہ طے کرتا ہے کہ ميں تمہارا مولی ہوں۔ اگر کوئی جنايت کروں تو ميری مدد کرنا 
اور اگر مارا جاؤں تو ميری ديت لے لينا۔ اس الوارث کی وفات کے بعد اس کا مال مزکوره 

س آيت کا شخص لے گا۔ بشرطيکہ واقعتا اس کا کوئی وارث نہ ہو۔ بعض دوسرے اہل علم نے ا
) سے مراد 33۔ النساء:4َوالَِّذْيَن َعقََدْت اَْيَمانُُكْم "ۭ◌ "ايک اور معنی بيان کيا ہے۔ وه کہتے ہيں کہ 

بيوی اور شوہر ہيں اور اس کا عطف االقربون پر ہے۔ معنی يہ ہيں کہ ماں باپ نے قرابت 
وہر يا بيوی انہوں نے داروں نے اور جن کو تمہارا عہد و پيمان آپس ميں باندھ چکا ہے يعنی ش

جو کچھ ميراث ميں چھوڑا اس کے حقدار يعنی حصے دار ہم نے مقرر کر ديئے ہيں۔ لہذا ان 
حقداروں کو ان کے حصے دے دو گويا پيچھے آيات ميراث ميں تفصيال جو حصے بيان کيے 

  گئے تھے يہاں اجماال ان کی ادائيگی کی مزيد تاکيد کی گئی ہے۔
 

مُ  ِلٰحُت َالّرَِجاُل قَّوٰ ِبَمآ َانَْفُقْوا ِمْن َاْمَواِلهِْم ۭ فَالّصٰ ُ بَْعَضھُْم عَٰيل بَْعٍض وَّ َل اهلّلٰ َِّساِۗء ِبَما فَضَّ افُْوَن  ْوَن عََيل الن ِّٰيتْ َختَ ُ  ۭ َوال ِّلَْغْيِب ِبَما َحِفظَ اهلّلٰ ٰقِنٰتٌت ٰحِفٰظٌت ل
انُُشْوَزُھنَّ فَِعُظْوُھنَّ َواْجهُُرْوُھنَّ ِيف الْمَ  َ َاكَن عَِليًّا َكِبْريً نَّ َسِبْيًال  ِۭانَّ اهلّلٰ   34     َضاِجعِ َواْرضِبُْوُھنَّ ۚ فَِاْن َاَطْعنَُمكْ فََال تَْبُغْوا عَلَْهيِ

مرد عورت پر حاکم ہيں اس وجہ سے کہ هللا تعاٰلی نے ايک کو دوسرے پر فضيلت دی ہے اور 
) پس نيک فرمانبردار عورتيں خاوند کی عدم ١اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کئے ہيں (

موجودگی ميں يہ حفاظت اٰلہی نگہداشت رکھنے والياں ہيں اور جن عورتوں کی نافرمانی اور 
بددماغی کا تمہيں خوف ہو انہيں نصيحت کرو اور انہيں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہيں مار 

) بيشک هللا تعاٰلی بڑی ٢ہ تالش نہ کرو (کی سزا دو پھر اگر وه تابعداری کريں تو ان پر راست
  بلندی اور بڑائی واال ہے۔

اس ميں مرد کی حاکميت و قواميت کی دو وجہيں بيان کی گئی ہيں، ايک مردانہ قوت و  ١۔٣٤
دماغی صالحيت ہے جس ميں مرد عورت سے خلقی طور پر ممتاز ہے۔ دوسری وجہ کسبی ہے 

اور عورت کو اس کی فطری کمزوری اور جس کا مکلف شريعت نے مرد کو بنايا ہے 
مخصوص تعليمات کی وجہ سے جنہيں اسالم نے عورت کی عفت و حيا اور اس کے تقدس کے 

تحفظ کے لئے ضروری قرار ديا، عورت کو معاشی جھميلوں سے دور رکھا۔ عورت کی 
سربراہی کے خالف قرآن کريم کی يہ نص قطعی بلکل واضح ہے جس کی تائيد صحيح بخاری 

کی اس حديث سے ہوتی ہے۔ جس ميں نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ' وه قوم ہرگز 
  فالح ياب نہيں ہو سکتی جس نے اپنے امور ايک عورت کے سپرد کر ديئے۔

نافرمانی کی صورت ميں عورت کو سمجھانے کے لئے سب سے پہلے وعظ و نصيحت  ٢۔٣٤ 
ور عارضی عليحدگی ہے جو سمجھدار عورت کے کا نمبر ہے دوسرے نمبر پر ان سے وقتی ا

لئے بہت بڑی تنبہ ہے۔ اس سے بھی نہ سمجھے تو ہلکی سی مار کی اجازت ہے۔ ليکن يہ مار 
وحشيانہ اور ظالمانہ نہ ہو جيسا کہ جاہل لوگوں کا وطيره ہے۔ هللا تعاٰلی اور اسکے رسول صلی 

دی۔ اگر وه اصالح کرلے تو پھر راستہ  هللا عليہ وسلم نے اس ظلم کی اجازت کسی مرد کو نہيں
تالش نہ کرو يعنی مار پيٹ نہ کرو تنگ نہ کرو، يا طالق نہ دو، گويا طالق بلکل آخری مرحلہ 
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ہے جب کوئی اور چاره کار باقی نہ رہے۔ ليکن مرد اس حق کو بھی بہت ناجائز طريقے سے 
لتے ہيں اور اپنی زندگی بھی استعمال کرتے ہيں اور ذرا ذرا سی بات ميں فوراً طالق دے ڈا
  برباد کرتے ہيں، عورت کی بھی اور بچے ہوں تو ان کی بھی۔

 
ْن َاْھِلھَا ۚ ِاْن يُّرِيَْدآ ِاْصَالحً  ْن َاْھهِلٖ َوَحَمكًا ِمّ َما فَابَْعثُْوا َحَمكًا ِمّ َ َوِاْن ِخْفُمتْ ِشَقاَق بَيِْهنِ ُ بَيَْهنَُما  ۭ ِانَّ اهلّلٰ ِق اهلّلٰ َُّوفِّ ا      ا ي   35َاكَن عَِلـْيًما َخِبْريً

اگر تمہيں مياں بيوی کے درميان آپس کی ان بن کا خوف ہو تو ايک منصف مرد والوں ميں اور 
) اگر يہ دونوں صلح کرنا چاہيں گے تو هللا ١ايک عورت کے گھر والوں ميں سے مقرر کرو (

  خبر واال ہے۔ دونوں ميں مالپ کرا دے گا يقيناً پورے علم واال اور پوری
گھر کے اندر مزکوره تينوں طريقے کارگر ثابت نہ ہوں تو يہ چوتھا طريقہ ہے اور اس ١۔٣۵

کی بابت کہا کہ حکمين (فيصلہ کرنے والے) اگر مخلص ہوں گے تو يقينا ان کی سعی اصالح 
ار کامياب ہوگی۔ تاہم ناکامی کی صورت ميں حکمين کو تفريق بين الزوجين يعنی طالق کا اختي
ہے يا نہيں؟ اس ميں علماء کا اختالف ہے۔ بعض اس کو حاکم مجاز کے حکم يا زوجين کے 

توکيل بالفرقہ (جدائی کے ليے وکيل بنانا) کے ساتھ مشروط کرتے ہيں اور جمہور علماء اس 
کے بغير اس کے قائل ہيں (تفصيل کے ليے مالحظہ ہو تفسير طبری، فتح القدير، تفسير ابن 

  کثير)
 

ِبِذي الُْقْرٰىب َوالَْيٰتٰمي َوالَْمٰس َواعْ  ْيِن ِاْحَسااًن وَّ اِبلَْوادِلَ ا وَّ ً َ َوَال تُْرشُِكْوا ِبٖه َشـْيــــــٔ اِحِب اِبلَْجـْنِۢب َواْبِن ُبُدوا اهلّلٰ ِكْنيِ َوالَْجاِر ِذي الُْقْرٰىب َوالَْجاِر الُْجُنِب َوالصَّ
ِبْيِل ۙ َوَما َملََكْت َايَْمانُُمكْ  ا      ۭالسَّ بُّ َمْن َاكَن ُمْخـَتاًال فَُخــْوَرۨ َ َال ُحيِ  ۙ 36 ِانَّ اهلّلٰ

اور هللا تعاٰلی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شريک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ 
سلوک و احسان کرو اور رشتہ داروں سے اور يتيموں سے اور مسکينوں سے اور قرابت دار 

) اور راه کے مسافر سے ٢) اور پہلو کے ساتھی سے (١ہمسائے سے ( ہمسايہ سے اور اجنبی
) يقيناً هللا تعاٰلی تکبر کرنے والے ٣اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہيں (غالم، کنيز) (

  )٤اور شيخی خوروں کو پسند نہيں فرماتا۔(
معنی ايسا  الجار، الجنب، قرابت دار پڑوسی کے مقابلے ميں استعمال ہوا ہے۔ جس کے١۔٣٦

پڑوسی جس سے قرابت داری نہ ہو۔ مطلب يہ ہے کہ پڑوسی سے بہ حيثيت پڑوسی کے حسن و 
سلوک کيا جائے رشتہ دار ہو يا غير رشتہ دار، جس طرح کہ حديث ميں بھی اس کی بڑی تاکيد 

  کی گئی ہے۔
 اس سے مراد رفيق سفر، شريک کار، بيوی اور وه شخص ہے جو فائدے کی اميد پر ٢۔٣٦ 

کسی کی قربت و ہم نشينی اختيار کرے بلکہ اسکی تعريف ميں وه لوگ بھی آسکتے ہيں جنہيں 
تحصيل علم، تعلم صناعت (کوئی کام سيکھنے) کے لئے يا کسی کاروباری سلسلہ ميں آپ کے 

  پاس بيٹھنے کا موقع ملے (فتح القدير)
چاکر بھی آجاتے ہيں۔  اس ميں گھر، دکان اور کارخانوں، ملوں کے مالزم اور نوکر ٣۔٣٦ 

  غالموں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکيد حديث ميں آئی ہے۔ 
فخر و غرور اور تکبر هللا تعاٰلی کو سخت ناپسند ہے بلکہ ايک حديث ميں يہاں تک آتا ہے  ٤۔٣٦

کہ "وه شخص جنت ميں نہيں جائے گا جس کے دل ميں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر 
) يہاں کبر کی بطور ٩١کتاب االيمان باب تحريم الکبر وبيانہ حديث نمبر۔ ہوگا۔ " (صحيح مسلم

خاص مذمت سے يہ مقصد ہے کہ هللا تعاٰلی کی عبادت اور جن جن لوگوں سے حسن سلوک کی 
تاکيد کی گئی ہے۔ اس پر عمل وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل کبر سے خالی ہوگا۔ متکبر 

حق عبادت ادا کر سکتا ہے اور نہ اپنوں اور بيگانوں  اور مغرور شخص صحيح معنوں ميں نہ
  کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام۔
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ُ ِمْن فَْضهِلٖ ۭ َوَاْعتَْدانَ  ُمُرْوَن النَّاَس اِبلُْبْخِل َويَْكُتُمْوَن َمآ ٰاٰتىھُُم اهلّلٰ يَْن يَْبَخلُْوَن َواَيْ ِ هِْينًا      اذلَّ   37ۚ لِلْٰكِفرِيَْن عََذااًب مُّ

وگ خود بخيلی کرتے ہيں اور دوسروں کو بھی بخيلی کرنے کو کہتے ہيں هللا تعاٰلی نے جو جو ل
اپنا فضل انہيں دے رکھا ہے اسے چھپا ليتے ہيں ہم نے ان کافروں کے لئے ذلت کی مار تيار 

  کر رکھی ہے۔
 

ْيَن يُْنِفُقْوَن َاْمَوالَھُْم ِرئَاَۗء النَّاِس َوَال يُْؤِمنُْوَن اِب  ِ ْيٰطُن هَلٗ قَرِيْنًا فََساَۗء قَرِيْنًا    َواذلَّ ِخِر ۭ َوَمْن يَُّكِن الشـَّ ِ َوَال اِبلَْيْوِم اْالٰ   38هلّلٰ
اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرتے ہيں اور هللا تعاٰلی پر اور قيامت 

) وه بدترين ساتھی ١کے دن پر ايمان نہيں رکھتے اور جس کا ہم نشين اور ساتھی شيطان ہو (
  ہے۔
بخل (يعنی هللا کی راه ميں خرچ نہ کرنا) يا خرچ کرنا ليکن رياکاری يعنی نمود و نمائش  ١۔٣٨

کے لئے کرنا۔ يہ دونوں باتيں هللا کو سخت ناپسند ہيں اور ان کی ندامت کے لئے يہی بات کافی 
ر ان لوگوں کا وطيره بتايا ہے ہے کہ يہاں قرآن کريم ميں ان دونوں باتوں کو کافروں کا شيوا او

  جو هللا اور يوم آخرت پر ايمان نہيں رکھتے اور شيطان ان کا ساتھی ہے۔
 

 ُ ُ  َۭوَاكَن اهلّلٰ ا َرَزقَھُُم اهلّلٰ ِخِر َوَانَْفُقْوا ِممَّ ِ َوالَْيْوِم اْالٰ ْم لَْو ٰاَمنُْوا اِبهلّلٰ ْم عَِلـْيًما      َوَماَذا عَلَْهيِ   39ِهبِ
ن کا کيا نقصان تھا اگر يہ هللا پر اور قيامت کے دن پر ايمان التے اور هللا تعاٰلی نے جو بھال ا

  انہيں دے رکھا ہے اس ميں سے خرچ کرتے هللا تعاٰلی انہيں خوب جاننے واال ہے۔
 

ُّٰضِعْفھَا َويُْؤِت ِمْن  نًَة ي ٍة  ۚ َوِاْن تَُك َحسـَ َ َال يَْظِملُ ِمثَْقاَل َذرَّ نُْه َاْجًرا َعِظْيًما      ِانَّ اهلّلٰ ُ   40دلَّ
بيشک هللا تعاٰلی ايک ذره برابر ظلم نہيں کرتا اور اگر نيکی ہو تو اسے دوگنی کر ديتا ہے اور 

  خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب ديتا ہے۔
 

ِجْئنَا ِبَك عَٰيل ٰهُٓؤَالِۗء َشهِْيدً  ةٍ ِبَشهِْيٍد وَّ   ڲ41ا     فََكْيَف ِاَذا ِجْئنَا ِمْن ُلكِّ ُامَّ
پس کيا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت ميں سے ايک گواه ہم الئيں گے اور آپ کو ان لوگوں پر 

  )۔١گواه بنا کر الئيں گے (
ہر امت ميں سے اس کا پيغمبر هللا کی بارگاه ميں گواہی دے گا کہ يا هللا! ہم نے تو تيرا  ١۔٤١

ہيں مانا تو ہمارا کيا قصور؟ پھر ان سب پر نبی پيغام اپنی قوم کو پہنچا ديا تھا، اب انہوں نے ن
کريم صلی هللا عليہ وسلم گواہی ديں گے کہ يا هللا سچے ہيں۔ آپ صلی هللا عليہ وسلم يہ گواہی اس 

قرآن کی وجہ سے ديں گے جو آپ صلی هللا عليہ وسلم پر نازل ہوا اور جس ميں گزشتہ انبياء 
رت بيان کی گئی ہے۔ يہ ايک سخت مقام ہو گا، اور ان کی قوموں کی سرگزشت بھی حسب ضرو

اس کا تصور ہی لرزه براندام کر دينے واال ہے، حديث ميں آتا ہے کہ ايک مرتبہ نبی کريم صلی 
هللا عليہ وسلم حضرت عبد هللا بن مسعود رضی هللا عنہ سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی 

هللا عليہ وسلم نے فرمايا بس اب کافی ہے، وه سناتے ہوئے جب اس آيت پر پہنچے تو آپ صلی 
حضرت ابن مسعود فرماتے ہيں کہ ميں ديکھا تو آپ صلی هللا عليہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے 

آنسو رواں تھے، بعض لوگ کہتے ہيں کہ گواہی وہی دے سکتا ہے، جو سب کچھ آنکوں سے 
کرتے ہيں اور يوں نبی کريم  ديکھے۔ اس لئے وه ' شہيد ' (گواه) کے معنی ' حاضر ناظر ' کے

صلی هللا عليہ وسلم کو ' حاضر ناظر ' باور کراتے ہيں۔ ليکن نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کو 
حاضر ناظر سمجھنا، يہ آپ صلی هللا عليہ وسلم کو هللا کی صفت ميں شريک کرنا ہے، جو 

ظ سے ان کا استدالل شرک ہے، کيونکہ حاضر ناظر صرف هللا تعاٰلی کی صفت ہے۔ شہيد کے لف
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اپنے اندر کوئی قوت نہيں رکھتا۔ اس ليے کہ شہادت يقينی علم کی بنياد پر بھی ہوتی ہے اور 
قرآن ميں بيان کرده حقائق و واقعات سے زياده يقينی علم کس کا ہو سکتا ہے؟ اسی يقينی علم کی 

ائنات کے لوگوں پر گواه) بنياد پر خود امت محمديہ کو بھی قرآن نے (شہدآء علی الناس) (تمام ک
کہا ہے۔ اگر گواہی کے ليے حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے تو پھر امت محمديہ کے ہر فرد کو 
حاضر و ناظر ماننا پڑيگا۔ بہرحال نبی صلی هللا عليہ وسلم کے بارے ميں يہ عقيده مشرکانہ اور 

  بےبنياد ہے۔ اعاذنا هللا منہ۔
 

ْيَن  ِ ََّودُّ اذلَّ ٍِٕذ ي
َ َحِديْثًا     يَْوَمى ُم اْالَْرُض ۭ َوَال يَْكتُُمْوَن اهلّلٰ ى ِهبِ ُسْوَل لَْو تُـَسّوٰ   ۧ 42َكَفُرْوا َوَعَصُوا الرَّ

جس روز کافر اور رسول صلی هللا عليہ وسلم کے نافرمان آرزو کريں گے کہ کاش! انہيں زمين 
  سکيں گے۔ کے ساتھ ہموار کر ديا جاتا اور هللا تعاٰلی سے کوئی بات نہ چھپا

 
ٰلوَة َوَانُْمتْ ُسٰكٰرى َحّىتٰ تَْعلَُمْوا َما تَُقْولُْوَن َوَال ُجنُبً  يَْن ٰاَمنُْوا َال تَْقَربُوا الصَّ ِ ُّھَا اذلَّ ي َ ْرٰىضٓ َاْو عَٰيل َسَفٍر َاْو َجاَۗء اٰيٓ ا ِاالَّ عَاِبرِْي َسِبْيٍل َحّىتٰ تَْغتَِسلُْوا  ۭ َوِاْن ُكْنُمتْ مَّ

نْ  ًبا فَاْمَسُحْوا بِ َاَحٌد ِمّ ُمْوا َصِعْيًدا َطّيِ ُدْوا َماًۗء فَتََيمَّ َِّساَۗء فََملْ َجتِ ُمتُ الن ِٕطِ َاْو ٰلَمسـْ
َن الَْغاۗى ا غَُفْوًرا     ُمكْ ّمِ َ َاكَن َعُفوًّ   43ُوُجْوِهُمكْ َوَايِْدْيُمكْ ۭ ِانَّ اهلّلٰ

) جب تک کہ اپنی بات کو ١اؤ (اے ايمان والو! جب تم نشے ميں مست ہو نماز کے قريب نہ ج
) ہاں اگر راه چلتے ٢سمجھنے نہ لگو اور جنابت کی حالت ميں جب تک کہ غسل نہ کر لو (

) اگر تم بيمار ہو يا سفر ميں ہو يا تم سے کوئی قضائے ٣گزر جانے والے ہوں تو اور بات ہے (
ہ ملے تو پاک مٹی کا حاجت سے آيا ہو يا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہيں پانی ن

) بيشک هللا تعاٰلی معاف کرنے واال، بخشنے واال ٤قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو (
  ہے۔
يہ حکم اس وقت ديا گيا کہ ابھی شراب کی حرمت نازل نہيں ہوئی تھی۔ چنانچہ ايک  ١۔٤٣

کے الفاظ بھی دعوت ميں شراب نوشی کے بعد جب نماز لئے کھڑے ہوئے تو نشے ميں قرآن 
امام صاحب غلط پڑھ گئے (تفصيل کے لئے ديکھئے ترمذی، تفسير سورة النساء) جس پر يہ 
آيت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت ميں نماز مت پڑھا کرو۔ گويا اسوقت صرف نماز کے وقت 

کے قريب شراب نوشی سے منع کيا گيا۔ بالکل ممانعت اور حرمت کا حکم اس کے بعد نازل ہوا۔ 
  شراب کی بابت دوسرا حکم ہے جو مشروطہ ہے)(يہ 

يعنی ناپاکی کی حالت ميں بھی نماز مت پڑھو۔ کيونکہ نماز کے لئے طہارت بہت  ٢۔٤٣ 
  ضروری ہے۔

اس کا مطلب يہ نہيں کہ مسافری کی حالت ميں اگر پانی نہ ملے تو جنابت کی حالت ميں  ٣۔٤٣
ہور علماء کے نزديک اس کا مفہوم يہ ہے ہی نماز پڑھ لو (جيسا کہ بعض نے کہا ہے) بلکہ جم

کہ جنابت کی حالت ميں تم مسجد کے اندر مت بيٹھو، البتہ مسجد کے اندر سے گزرنے کی 
ضرورت پڑے تو گزر سکتے ہو بعض صحابہ کے مکان اس طرح تھے کہ انہيں ہر صورت 

ر دی گئی ميں مسجد نبوی کے اندر سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ يہ رخصت ان ہی کے پيش نظ
  ہے (ابن کثير) ورنہ مسافر کا حکم آگے آرہا ہے۔

) بيمار سے مراد وه بيمار جسے وضو کرنے سے نقصان يا بيماری ميں اضافے کا ١( ٤۔٤٣ 
) مسافر عام ہے لمبا سفر کيا ہو يا مختصر۔ اگر پانی دستياب نہ ہو تو تيمم کرنے ٢انديشہ ہو، (

يں يہ اجازت مقيم کو بھی حاصل ہے۔ ليکن بيمار اور کی اجازت ہے۔ پانی نہ ملنے کی صورت م
مسافر کو چونکہ اس قسم کی ضرورت عام طرر پر پيش آتی تھی اس ليے بطور خاص ان کے 

) اور بيوی سے مباشرت ٤) قضائے حاجت سے آنے واال (٣ليے اجازت بيان کردی گئی ہے (
نماز پڑھنے کی اجازت ہے کرنے واال ان کو بھی پانی نہ ملنے کی صورت ميں تيمم کرکے 

تيمم کا طريقہ يہ ہے کہ ايک ہی مرتبہ ہاتھ زمين پر مار کر کالئی تک دونوں ہاتھ ايک دوسرے 
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پر پھيرلے۔ (کہنيوں تک ضروری نہيں) اور منہ پر بھی پھير لے قال فی التيمم:(ضربۃ للوجہ 
صلی هللا عليہ وسلم نے  ) نبی٢٦٣حفحہ ٤والکفين) (مسند احمد۔ عمار رضی هللا تعاٰلی عنہ جلد 

تيمم کے بارے ميں فرمايا کہ يہ دونوں ہتھيليوں اور چہرے کے ليے ايک ہی مرتبہ مارنا ہے 
(صعيدا طيبا) سے مراد پاک مٹی ہے۔ زمين سے نکلنے والی ہرچيز نہيں جيسا کہ بعض کا خيال 

لم نجد الماء)  ہے حديث ميں اس کی مذيد وضاحت کردی گئی ہے (جعلت تربتھا لنا طھورا اذا
(صحيح مسلم۔ کتاب المساجد) جب ہميں پانی نہ ملے تو زمين کی مٹی ہمارے ليے پاکيزگی کا 

  ذريعہ بنا دی گئی ہے۔
 

ٰلةَلَ َويُرِيُْدْوَن َاْن تَِضلُّوا السَّ  ْوَن الضَّ َن اْلِكٰتِب يَْشَرتُ يَْن ُاْوتُْوا نَِصْيًبا ّمِ ِ   ۭ 44ِبْيَل      َالَْم تََر ِاَىل اذلَّ
کيا تم نے نہيں ديکھا، جنہيں کتاب کا کچھ حصہ ديا گيا ہے، وه گمراہی خريدتے ہيں اور چاہتے 

  ہيں کہ تم بھی راه سے بھٹک جاؤ۔
 

ا      ِ نَِصْريً َكٰفى اِبهلّلٰ ا  ڭ وَّ ـۢ ِ َوِليًّ ُِٕمكْ ۭ َوَكٰفى اِبهلّلٰ
ْعَداۗى ُ َاْعَملُ اِبَ   45َواهلّلٰ

ں کو خوب جاننے واال ہے اور هللا تعاٰلی کا دوست ہونا کافی ہے اور هللا هللا تعاٰلی تمہارے دشمنو
  تعاٰلی کا مددگار ہونا بس ہے۔

 
ْع غَْريَ ُمْس  ْعنَا َوَعَصْينَا َواْمسَ َواِضِعٖه َويَُقْولُْوَن َمسِ َم َعْن مَّ ّرِفُْوَن اْلَلكِ يَْن َھاُدْوا ُحيَ ِ لْ ِمَن اذلَّ ـۢا اِبَ َراِعنَا لَيًّ ْعنَا َوَاَطْعنَا َمعٍ وَّ َّھُْم قَالُْوا َمسِ ْيِن ۭ َولَْو َان ْم َوَطْعنًا ِيف ادّلِ ِسنَِهتِ

ُ ِبُكْفِرِمهْ فََال يُْؤِمنُْوَن ِاالَّ  ََّعنَھُُم اهلّلٰ َّھُْم َوَاْقَوَم ۙ َوٰلِكْن ل ا ل ْع َوانُْظْراَن لََاكَن َخْريً   46 قَِلْيًال      َواْمسَ
ٹھيک جگہ سے ہير پھير کر ديتے ہيں اور کہتے ہيں کہ ہم نے سنا بعض يہود کلمات کو ان کی 

) اور ہماری رعايت کر (ليکن اس ١اور نافرمانی کی اور سن اس کے بغير کہ تو سنا جائے (
کہنے ميں) اپنی زبان کو پيچ ديتے ہيں اور دين ميں طعنہ ديتے ہيں اور اگر يہ لوگ کہتے کہ ہم 

کی آپ سنئے ہميں ديکھئے تو يہ ان کے لئے بہت بہتر اور  نے سنا اور ہم نے فرمانبرداری
نہايت ہی مناسب تھا، ليکن هللا تعاٰلی نے ان کے کفر سے انہيں لعنت کی ہے پس يہ بہت ہی کم 

  )٢ايمان التے ہيں۔(
يہوديوں کی خباثتوں اور شرارتوں ميں سے ايک يہ بھی تھی کہ ' ہم نے سنا ' کے ساتھ  ١۔٤٦

ن ہم نافرمانی کريں گے يعنی اطاعت نہيں کريں گے۔ يہ دل ميں کہتے يا اپنے ہی کہہ ديتے ليک
ساتھيوں سے کہتے يا شوخ جسارت کا ارتکاب کرتے ہوئے منہ پر کہتے اسی طرح َغيَر ُمْسَمٍع 

(تيری بات نہ سنی جائے) يہ بد دعا کے طور پر کہتے۔ يعنی تيری بات قبول نہ ہو۔ راعنا۔ کی 
  ۔ کا حاشيہ۔ ١٠٤البقره آيت بابت ديکھئے سورة 

يعنی ايمان النے والے بہت ہی قليل ہيں پہلے گزر چکا ہے کہ يہود ميں سے ايمان النے  ٢۔٤٦ 
والوں کی تعداد دس تک بھی نہيں پہنچی۔ يا يہ معنی ہيں کہ بہت ہی کم باتوں پر ايمان التے۔ جب 

  کہ ايمان نافع يہ ہے کہ سب باتوں پر ايمان اليا جائے۔
 
َّْطِمَس ُوجُ ايَٰٓ  ْن قَْبِل َاْن ن َِّما َمَعُمكْ ِمّ قًا ل لْنَا ُمَصّدِ يَْن ُاْوتُوا اْلِكٰتَب ٰاِمنُْوا ِبَما نَزَّ ِ ُّھَا اذلَّ ِ ي بِْت  َۭوَاكَن َاْمُر اهلّلٰ َب السَّ َھا عَٰيلٓ َاْداَبِرَھآ َاْو نَلَْعنَھُْم امَكَ لََعنَّآ َاْحصٰ دَّ ْوًها فََرنُ

  47    َمْفُعْوًال 
اے اہل کتاب جو کچھ ہم نے نازل فرمايا جو اس کی تصديق کرنے واال ہے جو تمہارے پاس ہے 

اس پر ايمان الؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ ديں اور انہيں الٹا کر پيٹھ کی طرف کر ديں 
ٰلی ) اور ہے هللا تعا٢) يا ان پر لعنت بھجيں جيسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی (١(

  )٣کا کام کيا گيا۔(
  يعنی اگر هللا چاہے تو تمہيں تمہارے کرتوتوں کی پاداش ميں يہ سزا دے سکتا ہے۔ ١۔٤٧
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يہ قصہ سوره اعراف ميں آئے گا، کچھ اشاره پہلے بھی گزر چکا ہے۔ يعنی تم بھی ان کی  ٢۔٤٧
  طرح ملعون قرار پا سکتے ہو۔

کوئی اس کی مخالفت کر سکتا ہے اور نہ  يعنی جب وه کسی بات کا حکم کر دے تو نہ ٣۔٤٧
  اسے روک ہی سکتا ہے۔

 
ِ فَقَ  ُّْرشِْك اِبهلّلٰ ََّشاُۗء  َۚوَمْن ي َك ِبٖه َويَْغِفُر َما ُدْوَن ٰذكِلَ ِلَمْن ي ُّْرشَ َ َال يَْغِفُر َاْن ي ٓى ِاثًْما َعِظْيًما       ِانَّ اهلّلٰ   48ِد افَْرتٰ

يک کئے جانے کو نہيں بخشتا اور اس کے سواء جسے چاہے بخش يقيناً هللا تعاٰلی اپنے ساتھ شر
) اور جو هللا تعاٰلی کے ساتھ شريک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناه اور بہتان ١ديتا ہے (

  )٢باندھا۔(
يعنی ايسے گناه جن سے مومن توبہ کئے بغير مر جائيں، هللا تعاٰلی اگر کسی کے لئے  ١۔٤٨

سزا ديئے معاف فرما دے گا اور بہت سوں کو نبی صلی هللا عليہ  چاہے گا، تو بغير کسی قسم کی
وسلم کی شفاعت پر معاف فرما دے گا۔ ليکن شرک کسی صورت ميں معاف نہيں ہوگا کيونکہ 

ْرَك لَظُْلٌم َعِظْيٌم) ٢مشرک پر هللا نے جنت حرام کر دی ہے۔ ( ) دوسرے مقام پر فرمايا (اِنَّ الشِّ
  ظيم ہے"حديث ميں اسے سب سے بڑا گناه قرار ديا گيا ہے۔) "شرک ظلم ع13۔لقمان:31
ْرَك لَظُْلٌم َعِظْيٌم)  ٢۔٤٨ ) شرک ظلم عظيم ہے ۔ حديث 13۔لقمان:31دوسرے مقام پر فرمايا (اِنَّ الشِّ

۔   ميں اسے سب سے بڑا گناه قرار ديا گيا ہے۔ اکبر الکبائر الشرک با
 

يَْن يَُزكُّْونَ  ِ ََّشاُۗء َوَال يُْظلَُمْوَن فَِتْيًال     َالَْم تََر ِاَىل اذلَّ ْ َمْن ي ُ يَُزّيكِ   49َانُْفَسھُْم  ۭ بَِل اهلّلٰ
کيا آپ نے انہيں نہيں ديکھا جو اپنی پاکيزگی اور ستائش خود کرتے ہيں، بلکہ هللا تعاٰلی جسے 

  )۔١چاہے پاکيزه کرتا ہے کسی پر ايک دھاگے کے برابر ظلم نہ کيا جائے گا (
ہود اپنے منہ مياں ميٹھو بنتے تھے مثاًل ہم هللا کے بيٹے اور اس کے چہيتے ہيں وغيره، ي ١۔٤٩

هللا نے فرمايا تزکيہ کا اختيار بھی هللا کو ہے اور اس کا علم بھی اسی کو ہے،"فتيل" کھجور کی 
گٹھلی کے کٹاؤ پر جو دھاگے يا سوت کی طرح نکلتا يا دکھائی ديتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ 

  عنی اتنا سا ظلم بھی نہيں کيا جائے گا۔ي
 

ِبْينًا      ِ اْلَكِذَب َۭوَكٰفى ِبٓهٖ ِاثًْما مُّ ْوَن عََيل اهلّلٰ   ۧ 50ُانُْظْر َكْيَف يَْفَرتُ
) اور يہ (حرکت) گناه ہونے کے ١ديکھو يہ لوگ هللا تعاٰلی پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہيں (

  )٢لئے کافی ہے (
  ے تزکيہ کرکے۔يعنی مذکوره دعوائ ١۔٥٠
يعنی ان کی يہ حرکت اپنی پاکيزگی کا ادعا ان کے جھوٹ افزا کے لئے کافی ہے۔ قرآن  ٢۔٥٠

کريم کی اس آيت اور اس کے شان نزول کی روايات سے معلوم ہوا کہ ايک دوسرے کی مدح و 
توصيف بالخصوص تزکيہ نفوس کا دعوٰی کرنا صحيح اور جائز نہيں۔ اسی بات کو قرآن کريم 

ا اَْنفَُسُكْم ک ْوٓ ) 32۔ النجم:53ھَُو اَْعلَُم بَِمِن اتَّٰقى)  ۭ◌ ے دوسرے مقام پر اسی طرح فرمايا، (فاََل تَُزكُّ
اپنے نفسوں کی پاکيزگی اور ستائش مت کرو هللا تعاٰلی ہی جانتا ہے تم ميں متقی کون ہے؟حديث 

کريم صلی هللا عليہ وسلم نے ميں ہے حضرت مقداد رضی هللا تعاٰلی عنہ بيان کرتے ہيں کہ نبی 
ہميں حکم ديا کہ ہم تعريف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی ڈال ديں "ان نحثو فی وجوه المداحين 
التراب (صحيح مسلم، کتاب الزھد) ايک اور حديث ميں ہے کہ رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم نے 

لی هللا عليہ وسلم نے ايک آدمی کو ايک دوسرے آدمی کی تعريف کرتے ہوئے سنا تو آپ ص
فرمايا (ويحک قطيت عنق صاحبک) افسوس ہے تجھ پر تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی 
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پھر فرمايا کہ اگر تم ميں سے کسی کو کسی کی ال محالہ تعريف کرنی ہے تو اس طرح کہا 
  )کرے، ميں اسے اس طرح گمان کرتا ہوں۔ هللا پر کسی کا تزکيہ بيان نہ کرے (صحيح بخاری

 
 ِ اغُْوِت َويَُقْولُْوَن ِلذلَّ َن اْلِكٰتِب يُْؤِمنُْوَن اِبلِْجْبِت َوالطَّ يَْن ُاْوتُْوا نَِصْيًبا ّمِ ِ يَْن ٰاَمنُْوا َسِبْيًال     َالَْم تََر ِاَىل اذلَّ ِ   51يَْن َكَفُرْوا ٰهُٓؤَالِۗء َاْهٰدى ِمَن اذلَّ
ہ مال ہے؟ جو بت کا اور باطل معبود کا کيا آپ نے انہيں نہيں ديکھا جنہيں کتاب کا کچھ حص

اعتقاد رکھتے ہيں اور کافروں کے حق ميں کہتے ہيں کہ يہ لوگ ايمان والوں سے زياده راه 
  )١راست پر ہيں (

اس آيت ميں يہوديوں کے ايک اور فعل پر تعجب کا اظہار کيا جا رہا ہے کہ اہل کتاب  ١۔٥١
ر (جھوٹے معبودوں) پر ايمان رکھتے اور کفار ہونے کے باوجود يہ (جبت) بت، کاہن يا ساح

مکہ کو مسلمانوں سے زياده ہدايت يافتہ سمجھتے ہيں جبت کے يہ سارے مزکوره معنی کيے 
گئے ہيں ايک حديث ميں آتا ہے "ان العيافۃ والطرق والطيرة من الجبت"' پرندے اڑا کر، خط 

نی کام ہيں اور يہود ميں يہ چيزيں عام کھينچ کر، بدفالی اور بد شگونی لينا ' يعنی يہ سب شيطا
تھيں طاغوت کے ايک معنی شيطان بھی کئے گئے ہيں'، دراصل معبودان باطل کی پرستش، 

  شيطان ہی کی پيروی ہے۔ اس لئے شيطان بھی يقينا طاغوت ميں شامل ہے۔
 

ُ فَلَْن جتَِ  َّلَْعِن اهلّلٰ ُ ۭ َوَمْن ي يَْن لََعنَھُُم اهلّلٰ ِ َِٕك اذلَّ
ا    ُاوٰلۗى   ۭ 52َد هَلٗ نَِصْريً

يہی وه لوگ ہيں جنہيں هللا تعاٰلی نے لعنت کی ہے اور جسے هللا تعاٰلی لعنت کر دے تو اس کا 
  کوئی مددگار نہ پائے گا

 
ا      َن الُْمكْلِ فَِاًذا الَّ يُْؤتُْوَن النَّاَس نَِقْريً   ۙ 53َاْم لَھُْم نَِصيٌْب ّمِ
ہے؟ اگر ايسا ہو تو پھر يہ کسی کو ايک کھجور کی گٹھلی  کيا ان کا کوئی حصہ سلطنت ميں

  )١کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ ديں۔(
يہ انکاری ہے يعنی بادشاہی ميں ان کا کوئی حصہ نہيں ہے اگر اس ميں ان کا کچھ حصہ  ١۔٥٣

نا ہوتا تو يہ يہود اتنے بخيل ہيں کہ لوگوں کو بالخصوص حضرت محمد صلی هللا عليہ وسلم کو ات
بھی نہ ديتے جس سے کھجور کی گٹھلی کا شگاف ہی پر ہو جاتا نَقَْيًرا اس نقطے کو کہتے ہيں 

  جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہوتا ہے۔
 

ُ ِمْن فَْضهِلٖ ۚ فََقْد ٰاتَيْنَآ ٰاَل ِاْبٰرِهْميَ اْلِكٰتَب َوالْحِ  ُسُدْوَن النَّاَس عَٰيل َمآ ٰاٰتىھُُم اهلّلٰ ْلًاك َعِظْيًما      ْمكََة َاْم َحيْ   54َوٰاتَيْٰنھُْم مُّ
) پس ١يا يہ لوگوں سے حسد کرتے ہيں اس پر جو هللا تعاٰلی نے اپنے فضل سے انہيں ديا ہے (
  ہم نے تو آل ابراہيم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی۔

يہ اس بات پر حسد کرتے ہيں کہ هللا ام يا بل کے معنی ميں بھی ہو سکتا ہے۔ يعنی بلکہ  ١۔٥٤
تعاٰلی نے بنی اسرائيل کو چھوڑ کر دوسروں ميں نبی (يعنی آخری نبی) کيوں بنايا؟ نبوت هللا کا 

  سب سے بڑا فضل ہے۔
 

ا       َ َسِعْريً هَمنَّ ْن َصدَّ َعْنُه  َۭوكَٰفى ِجبَ ْن ٰاَمَن ِبٖه َوِمنْھُْم مَّ   55فَِمْنھُْم مَّ
) اور جہنم کا جالنا ١بعض نے اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے (پھر ان ميں سے 

  کافی ہے۔
يعنی بنو اسرائيل کو، جو حضرت ابراہيم عليہ السالم کی ذريت اور آل ميں سے ہيں، ہم  ١۔٥٥

نے نبوت بھی دی اور بڑی سلطنت و بادشاہی بھی۔ پھر بھی يہود کے سارے لوگ ان پر ايمان 
يمان الئے اور کچھ نے اعراض کيا۔ مطلب يہ ہے کہ اے محمد صلی هللا عليہ نہيں الئے۔ کچھ ا
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وسلم! اگر يہ آپ کی نبوت پر ايمان نہيں ال رہے تو کوئی انوکھی بات نہيں ہے۔ ان کی تو تاريخ 
ہی نبيوں کی تکذيب سے بھری پڑی ہے حتّٰی کہ اپنی نسل کے نبيوں پر بھی ايمان نہيں الئے۔ 

چھ نبی صلی هللا عليہ وسلم پر ايمان الئے اور کچھ نے انکار کيا۔ ان منکرين ان يہود ميں سے ک
  نبوت کا انجام جہنم ہے۔

 
لْٰنھُْم ُجلُْوًدا غَ  ْم اَنًرا ۭ ُلكََّما نَِضَجْت ُجلُْوُدُھْم بَدَّ يِٰتنَا َسْوَف نُْصِلْهيِ يَْن َكَفُرْوا اِبٰ ِ َھا ِلَيُذْوقُوا الَْعَذاَب  ۭ ِانَّ اذلَّ َ َاكَن َعزِْيًزا َحِكْيًما     ْريَ   56ِانَّ اهلّلٰ

) جب ان کی ١جن لوگوں نے ہماری آيتوں سے کفر کيا، انہيں ہم يقيناً آگ ميں ڈال ديں گے (
) ٢کھاليں پک جائيں گی ہم ان کے سواء اور کھاليں بدل ديں گے تاکہ وه عذاب چکھتے رہيں (

  يقيناً هللا تعاٰلی غالب حکمت واال ہے۔
يعنی جہنم ميں اہل کتاب کے منکرين ہی نہيں جائيں گے بلکہ ديگر تمام کفار کا ٹھکانہ  ١۔٥٦

  بھی جہنم ہی ہے۔
يہ جہنم کے عذاب کی سختی، تسلسل اور دوام کا بيان ہے۔ صحابہ کرام سے منقول بعض  ٢۔٥٦

ميں آئے گی آثار ميں بتاليا گيا ہے۔ کھالوں کی تبديلی دن ميں بيسيوں بلکہ سينکڑوں مرتبہ عمل 
اور مسند احمد کی روايت کی رو سے جہنمی جہنم ميں اتنے فربہ ہو جائيں گے کہ ان کے 

کانوں کی لو سے پيچھے گردن تک کا فاصلہ سات سو سال کی مسافت جتنا ہوگا، ان کی کھال 
  کی موٹائی ستر بالشت اور ڈاڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔

 
لُوا الّصٰ  ْيَن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ ْيَن ِفْيھَآ َابًَدا  ۭ لَھُْم ِفْيھَآ َاْزَواٌج مُّ َواذلَّ نْھُٰر ٰخدِلِ ِتَھا اْالَ رِْي ِمْن َحتْ نُْدِخلُھُْم َجنٍّٰت َجتْ نُْدِخلُھُْم ِظالًّ َظِلْيًال     ِلٰحِت سـَ   57َطهََّرٌة  ۡ وَّ

ں لے جائيں ) ہم عنقريب انہيں ان جنتوں مي١اور جو لوگ ايمان الئے اور شائستہ اعمال کئے (
گے جن کے نيچے نہريں بہہ رہی ہيں، جن ميں ہميشہ ہميشہ رہيں گے، ان کے لئے وہاں صاف 

  )۔٢ستھری بيوياں ہوں گی اور ہم انہيں گھنی چھاؤں (اور پوری راحت) ميں لے جائيں گے (
ا ہے۔ يہ کفار کے مقابلے ميں اہل ايمان کے لئے جو ابدی نعمتيں ہيں، ان کا تذکره کيا جا رہ١۔٥٧

ليکن اہل ايمان جو اعمال صالح کی دولت سے ماال مال ہوں گے۔ َجَعلنا ّهللا ِمْنھُْم۔ هللا تعاٰلی نے 
قرآن مجيد ميں ہر جگہ ايمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کرکے واضح کر ديا کہ ان کا آپس 

مگر خوشبو ميں چولی دامن کا ساتھ ہے ايمان، عمل صالح کے بغير ايسے ہی ہے جيسے پھول 
کے بغير، درخت ہو ليکن بغير ثمر۔ صحابہ کرام رضوان هللا عليہم اجمعين اور خيرالقرون کے 
دوسرے مسلمانوں نے اس نکتے کو سمجھ ليا تھا۔ چنانچہ ان کی زندگياں ايمان کے پھل۔ اعمال 
صالحہ سے ماال مال تھيں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ايسے عمل کرتا ہے جو اعمال صالحہ 

ی ذيل ميں آتے ہيں۔ مثالً راست بازی، امانت و ديانت، ہمدردی و غم گساری اور ديگر اخالقی ک
خوبياں۔ ليکن ايمان کی دولت سے محروم ہے تو اس کے يہ اعمال، دنيا ميں تو اس کی شہرت و 

نيک نامی کا ذريعہ ثابت ہو سکتے ہيں، ليکن هللا کی بارگاه ميں ان کی کوئی قدر و قيمت نہ 
ی اس لئے کہ ان کا سرچشمہ ايمان نہيں ہے جو اچھے اعمال کو عند هللا بار آور بناتا ہے ہوگ

  بلکہ صرف اور صرف دنياوی مفادات يا قومی اخالق و عادات ان کی بنياد ہے۔ 
گھنی گہری، عمده اور پاکيزه چھاؤں جس کا ترجمہ ميں ' پوری راحت ' سے تعبير کيا گيا  ٢۔٥٧

، جنت ميں ايک درخت ہے جس کا سايہ ايک سوار سو سال ميں بھی ہے۔ ايک حديث ميں ہے
  اسے طے نہيں کر سکے گا يہ شجرة الخلد ہے

 
ُمكُْوا ُمُرُمكْ َاْن تَُؤدُّوا اْالَٰمٰنِت ِاٰىلٓ َاْھِلھَا  ۙ َوِاَذا َحَمكُْمتْ بَْنيَ النَّاِس َاْن َحتْ َ اَيْ َ ِنِعمَّ  ِانَّ اهلّلٰ ا      اِبلَْعْدِل ۭ ِانَّ اهلّلٰ ْيًعا بَِصْريً َ َاكَن َمسِ   58ا يَِعُظُمكْ ِبٖه  ۭ ِانَّ اهلّلٰ
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) اور جب لوگوں ١هللا تعاٰلی تمہيں تاکيدی حکم ديتا ہے کہ امانت والوں کی امانتيں انہيں پہنچاؤ (
) يقيناً وه بہتر چيز ہے جس کی نصيحت ٢کا فيصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فيصلہ کرو (

  ) بيشک هللا تعاٰلی سنتا ہے ديکھتا ہے۔٣ تعاٰلی کر رہا ہے، (تمہيں هللا
اکثر مفسرين کے نزديک يہ آيت حضرت عثمان بن طلحہ رضی هللا کی شان ميں، جو  ١۔٥٨

خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان و کليد برادر چلے آرہے تھے، نازل ہوئی ہے مکہ فتح 
وسلم خانہ کعبہ ميں تشريف الئے تو طواف کے بعد  ہونے کے بعد جب رسول هللا صلی هللا عليہ

آپ صلی هللا عليہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی هللا عنہ کو جو صلح حديبيہ کے موقع 
پر مسلمان ہو چکے تھے طلب فرمايا اور انہيں خانہ کعبہ کی چابياں دے کر فرمايا ' يہ تمہاری 

۔ آيت کا يہ سبب نزول اگرچہ خاص ہے ليکن اس کا چابياں ہيں آج کا دن وفا اور نيکی کا دن ہے
حکم عام ہے اور اس کے مخاطب عوام اور حکام دونوں ہيں۔ دونوں کو تاکيد ہے کہ امانتيں 

انہيں پہنچاؤ جو امانتوں کے اہل ہيں۔ اس ميں ايک تو وه امانتيں شامل ہيں جو کسی نہ کسی کے 
کہ باحفاظت عندالطلب لوٹا دی جائيں۔ دوسرے پاس رکھوائی ہوں۔ ان ميں خيانت نہ کی جائے بل

عہدے اور مناسب منصب اہل لوگوں کو ديئے جائيں، محض سياسی بنياد يا نسلی و وطنی بنياد يا 
  قرابت و خاندان کی بنياد پر عہده منصب دينا اس آيت کے خالف ہے۔

ميں ہے۔  اس ميں احکام کو بطور خاص عدل و انصاف کا حکم ديا گيا ہے۔ ايک حديث ٢۔٥٨
حاکم جب تک ظلم نہ کرے هللا اس کے ساتھ ہوتا ہے اور جب وه ظلم کا ارتکاب شروع کر ديتا 

  ہے تو هللا اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر ديتا ہے (سنن ابن ماجہ کتاب االحکام)
  يعنی امانتيں اہل لوگوں کے سپرد کرنا اور عدل اور انصاف مہيا کرنا۔٣۔٥٨

 
 ِ ُّھَا اذلَّ ي َ ٍء اٰيٓ ُسْوَل َوُاوِيل اْالَْمِر ِمنُْمكْ ۚ فَِاْن تَنَاَزْعُمتْ ِيفْ َيشْ َ َوَاِطْيُعوا الرَّ ِخِر ۭ يَْن ٰاَمنُْوٓا َاِطْيُعوا اهلّلٰ ِ َوالَْيْوِم اْالٰ ُسْوِل ِاْن ُكْنُمتْ تُْؤِمنُْوَن اِبهلّلٰ ِ َوالرَّ ْوُه ِاَىل اهلّلٰ فَُردُّ

َاْحَسُن اتَْ    ۧ 59ِويًْال     ٰذكِلَ َخْريٌ وَّ
اے ايمان والو! فرمانبرداری کرو هللا تعاٰلی کی اور فرمانبرداری کرو (رسول هللا عليہ و سلم) کی 

) پھر اگر کسی چيز پر اختالف کرو تو اسے لوٹاؤ، هللا ١اور تم ميں سے اختيار والوں کی۔ (
 تعاٰلی پر اور قيامت کے تعاٰلی کی طرف اور رسول صلی هللا عليہ وسلم کی طرف، اگر تمہيں هللا

  )٢دن پر ايمان ہے يہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔(
مطلب يہ ہے کہ اصل اطاعت تو هللا تعاٰلی کی ہے کيونکہ حکم صرف هللا ہی کا ہے ' ليکن  ١۔٥٩

کا چونکہ رسول صلی هللا عليہ وسلم خالص منشاء اٰلہی ہی کا مظہر ہے اور اس کی مرضيات 
نمائنده ہے۔ اس لئے هللا تعاٰلی نے اپنے ساتھ رسول صلی هللا عليہ وسلم کے حکم کو بھی مستقل 
طور پر واجب االطاعت قرار ديا اور فرمايا کہ رسول صلی هللا عليہ وسلم کی اطاعت دراصل 

 (َ ُسْوَل فَقَْد اَطَاَع ّهللاٰ جس نے رسول کی اطاعت ) "80۔ النساء:4هللا کی اطاعت ہے۔ (َمْن يُِّطِع الرَّ
کی اس نے هللا کی اطاعت کی "جس سے يہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حديث بھی اسی طرح 

دين کا مأخذ ہے جس طرح قرآن کريم۔ تاہم امر و احکام کی اطاعت بھی ضروری ہے کيونکہ وه 
کے  يا تو هللا اور اس کے رسول صلی هللا عليہ وسلم کے احکام کا نفاذ کرتے ہيں۔ يا امت

اجتماعی مصالح کا انتظام اور نگہداشت کرتے ہيں۔ اس سے معلوم ہوا کہ امر و حکام کی 
اطاعت اگرچہ ضروری ہے ليکن وه علی االطالق نہيں بلکہ مشروط ہے هللا و رسول صلی هللا 
عليہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ۔ اسی ليے اطيعوا هللا کے بعد اطيعوا الرسول تو کہا کيونکہ يہ 

اطاعتيں مستقل اور واجب ہيں ليکن اطيعوا اولی االمر نہيں کہا کيونکہ اولی االمر کی دونوں 
اطاعت مستقل نہيں اور حديث ميں بھی کہا گيا ہے۔ (ال طاعۃ لمخلوق فی معصيۃ الخالق) (وقال 

فی لفظ لمسلم ال طاعۃ فيی معصيۃ هللا کتاب االمارة باب ٦٩٦االلبانی حديث صحيح۔ مشٰکوة نمبر 
اور (انما الطاعۃ فی المعروف) (صحيح ١٨٤٠ب طاعۃ االمراء فر غير معصيۃ حديث نمبروجو
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) (السمع والطاعۃ لالمام مالم رکن معصيۃ) "معصيت ميں اطاعت ٤بخاری کتاب االحکام باب نمبر
نہيں، اطاعت صرف معروف ميں ہے۔"يہی حال علما و فقہا کا بھی ہے۔ (اگر اولوا المر ميں ان 

کيا جائے) يعنی ان کی اطاعت اس ليے کرنی ہوگی کہ وه هللا اور اس کے رسول  کو بھی شامل
کے احکام و فرمودات بيان کرتے ہيں اور اس کے دين کی طرف ارشاد و ہدايت اور راہمنائی کا 
کام کرتے ہيں اس سے معلوم ہوا کہ علماء و فقہا بھی دينی امور و معامالت ميں حکام کی طرح 

ہيں ليکن ان کی اطاعت بھی صرف اس وقت تک کی جائے گی جب تک کہ يقينا مرجع عوام 
عوام کو صرف هللا اور اس کے رسول صلی هللا عليہ وسلم کی بات بتالئيں ليکن اگر وه اس سے 
انحراف کريں تو عوام کے ليے ان کی اطاعت بھی ضروری نہيں بلکہ انحراف کی صورت ميں 

  عصيت اور گناه ہے۔ جانتے بوجھتے ان کی اطاعت کرنا سخت م
هللا کی طرف لوٹانے سے مراد قرآن کريم اور رسول صلی هللا عليہ وسلم سے مراد اب  ٢۔۵٩

حديث رسول صلی هللا عليہ وسلم ہے يہ تنازعات کے ختم کرنے کے کيے ايک بہترين اصول 
بتال ديا گيا ہے اس اصول سے بھی يہ واضح ہوتا ہے کہ کسی تيسری شخصيت کی اطاعت 

ب نہيں جس طرح تقليد شخصی يا تقليد معين کے قائلين نے ايک تيسری اطاعت کو واجب واج
قرار دے رکھا ہے اور اسی تيسری اطاعت نے جو قرآن کی اس آيت کے صريح مخالف ہے 

مسلمانوں کو امت متحده کی بجائے امت منتشره بنا رکھا ہے اور ان کے اتحاد کو تقريبا ناممکن 
  بنا ديا ہے۔

 
َّھُْم ٰاَمنُْوا ِبَمآ ُاْنِزَل ِالَْيَك َوَمآ ُاْنزَِل ِمْن قَْبكِلَ يُرِيُْدْوَن اَ  َالَمْ  ْوَن َان يَْن يَْزُمعُ ِ ْيٰطُن َاْن تََر ِاَىل اذلَّ َّْكُفُرْوا ِبٖه ۭ َويُرِيُْد الشـَّ ا َاْن ي اغُْوِت َوقَْد ُاِمُرْوٓ ا ِاَىل الطَّ ََّتَحاَمكُْوٓ ْن ي

َّھُْم َضٰلًال  ُِّضل   60 بَِعْيًدا      ي
کيا آپ نے انہيں نہيں ديکھا؟ جن کا دعوٰی تو يہ ہے کہ جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گيا ہے اس 
پر ان کا ايمان ہے، ليکن وه اپنے فيصلے غير هللا کی طرف لے جانا چاہتے ہيں حاالنکہ انہيں 

  ا کر دور ڈال دے۔حکم ديا گيا ہے کہ شيطان کا انکار کريں، شيطان تو يہ چاہتا ہے بہک
 

ْوَن َعْنَك  ُسْوِل َرَايَْت الُْمٰنِفِقْنيَ يَُصدُّ ُ َوِاَىل الرَّ   ۚ 61ُصُدْوًدا    َوِاَذا ِقْيَل لَھُْم تََعالَْوا ِاٰىل َمآ َاْنَزَل اهلّلٰ
ان سے جب کبھی کہا جائے کہ هللا تعاٰلی کے نازل کرده کالم کی اور رسول صلی هللا عليہ وسلم 

  )۔١ؤ تو آپ ديکھ ليں گے کہ يہ منافق آپ سے منہ پھير کر رکے جاتے ہيں (کی طرف آ
يہ آيات ايسے لوگوں کے بارے ميں نازل ہوئيں جو اپنا فيصلہ عدالت ميں لے جانے کی  ١۔٦١

بجائے سرداران يہود يا سرداران قريش کی طرف لے جانا چاہتے تھے تاہم اس کا حکم عام ہے 
ہيں جو کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہيں اور اپنے فيصلوں کے اس ميں تمام وه لوگ شامل 

لئے ان دونوں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہيں۔ ورنہ مسلمانوں کا تو يہ حال ہوتا ہے 
ِ َوَرُسْولِٖه لِيَْحُكَم بَْينَھُْم اَْن يَّقُْولُ  ا اِلَى ّهللاٰ ۔ 24ْوا َسِمْعنَا َواَطَْعنَا) (اِنََّما َكاَن قَْوَل اْلُمْؤِمنِْيَن اَِذا ُدُعْوٓ

) کہ جب انہيں هللا اور رسول صلی هللا عليہ وسلم کی طرف باليا جاتا ہے تو وه ان کے 51النور:
درميان فيصلہ کريں تو وه کہتے ہيں کہ َسِمنَا َو اَطَْعنَا ايسے لوگوں کے بارے ميں آگے هللا تعاٰلی 

  َن) يہی لوگ کامياب ہيں۔نے فرمايا (َو اْولَئَِک ھُُم الُمْفلُِحوْ 
 

ِ ِاْن َاَردْ  ِلُفْوَن ڰ اِبهلّلٰ ْم ُمثَّ َجاُۗءْوَك َحيْ َمْت َايِْدْهيِ ِصْيَبٌة ِبَما قَدَّ تَْوِفْيقًا      فََكْيَف ِاَذآ َاَصابَْتھُْم مُّ ٓ  ِاْحَسااًن وَّ   62اَنٓ ِاالَّ
آ پڑتی ہے تو پھر يہ آپ  پھر کيا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصيبت

کے پاس آ کر هللا تعاٰلی کی قسميں کھاتے ہيں کہ ہمارا اراده تو صرف بھالئی اور ميل مالپ ہی 
  )١کا تھا (
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يعنی جب اپنے اس کرتوت کی وجہ سے عتاب اٰلہی کا شکار ہو کر مصيبتوں ميں پھنستے  ١۔٦٢
د يہ نہيں تھا کہ وہاں سے ہم ہيں تو پھر آکر کہتے ہيں کہ کسی دوسری جگہ جانے سے مقص

فيصلہ کروائيں يا آپ صلی هللا عليہ وسلم سے زياده ہميں انصاف ملے گا بلکہ مقصد صلح اور 
  مالپ کرانا تھا۔

 
ٓ َانُْفِسهِ َّھُْم ِيفْ ْم ۤ فََاْعِرْض َعْنھُْم َوِعْظھُْم َوقُْل ل ُ َما ِيفْ قُلُْوِهبِ يَْن يَْعَملُ اهلّلٰ ِ َِٕك اذلَّ

  63قَْوًال بَِلْيغًا      مْ ُاوٰلۗى
يہ وه لوگ ہيں کہ ان کے دلوں کا بھيد هللا تعاٰلی پر بخوبی روشن ہے آپ ان سے چشم پوشی 
کيجئے، انہيں نصيحت کرتے رہئے اور انہيں وه بات کہئے جو ان کے دلوں ميں گھر کرنے 

  )۔١والی ہو (
کے تمام بھيدوں سے واقف ہيں (جس پر هللا تعاٰلی نے فرمايا کہ اگرچہ ہم نے ان کے دلوں  ١۔٦٣

ہم انہيں جزا ديں گے) ليکن اے پيغمبر! آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر ہی 
فرمائيے اور نصيحت اور قول بليغ کے ذريعے سے ان کے اندر کی اصالح کی کوشش جاری 

صيحت اور رکھئے! جس سے يہ معلوم ہوا کہ دشمنوں کی سازش کو عفو و درگزر، وعظ، ن
  قول کے ذريعے سے ہی ناکام بنانے کی سعی کی جانی چاہئے۔

 
لَُمْوٓا َانُْفَسھُْم َجاُۗءوْ  َّھُْم ِاْذ ظَّ ِ ۭ َولَْو َان ْذِن اهلّلٰ ُسْوٍل ِاالَّ ِلُيَطاَع اِبِ ُسْوُل لََوَجدُ َوَمآ َاْرَسلْنَا ِمْن رَّ َتْغَفَر لَھُُم الرَّ َ َواسـْ َتْغَفُروا اهلّلٰ ِحـْيًما     َك فَاسـْ ااًب رَّ َ تَوَّ وا اهلّلٰ

64  
ہم نے ہر رسول صلی هللا عليہ وسلم کو صرف اس لئے بھيجا کہ هللا تعاٰلی کے حکم سے اس کی 

فرمانبرداری کی جائے اور اگر يہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کيا تھا، تيرے پاس آ 
صلی هللا عليہ وسلم بھی ان کے لئے استغفار جاتے اور هللا تعاٰلی سے استغفار کرتے اور رسول 

  ) تو يقيناً يہ لوگ هللا تعاٰلی کو معاف کرنے واال مہربان پاتے۔١کرتے (
مغفرت کے لئے بارگاه اٰلہی ميں ہی توبہ استغفار ضروری اور کافی ہے۔ ليکن يہاں ان کو  ١۔٦٤

 سے مغفرت طلب کرتے اور کہا گيا اے پيغمبر صلی هللا عليہ وسلم! وه تيرے پاس آتے اور هللا
تو بھی ان کے لئے مغفرت کرتا۔ يہ اس لئے کہ چونکہ انہوں نے فصل خصومات (جھگڑوں 

کے فيصلے) کے لئے دوسروں کی طرف رجوع کرکے آپ صلی هللا عليہ وسلم کا استخفاف کيا 
  تھا۔ اس لئے اس کے ازالے کے لئے آپ صلی هللا عليہ وسلم کے پاس آنے کی تاکيد کی۔

 
ٓ َانُْفِسهِْم َحرَ  ُدْوا ِيفْ ــَر بَيْنَھُْم ُمثَّ َال َجيِ ُْوَك ِفْيَما َجشَ ّمكِ َِّك َال يُْؤِمنُْوَن َحّيتٰ ُحيَ ُِّمْوا تَْسِلـْيًما      فََال َوَرب ا قََضيَْت َويَُسل مَّ   65ًجا ّمِ

ختالف ميں سو قسم ہے تيرے پروردگار کی! يہ مومن نہيں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے ا
آپ کو حاکم نہ مان ليں، پھر جو فيصلے آپ ان ميں کر ديں ان سے اپنے دل ميں کسی طرح کی 

  تنگی اور ناخوشی نہ پائيں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کرليں ۔
اس آيت کا شان نزول ايک يہودی اور مسلمان کا واقعہ عموماً بيان کيا جاتا ہے جو بارگاه  ١۔٦٥

کے باوجود حضرت عمر رضی هللا سے فيصلہ کروانے گيا جس پر  رسالت سے فيصلے
حضرت عمر رضی هللا عنہ نے اس مسلمان کا سر قلم کر ديا۔ ليکن سنداً يہ واقعہ صحيح نہيں 

ہے جيسا کہ ابن کثير نے بھی وضاحت کی، صحيح واقعہ يہ ہے جو اس آيت کے نزول کا سبب 
 صلی هللا عليہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے۔ اور ہے کہ حضرت زبير رضی هللا کا جو رسول هللا

ايک آدمی کا کھيت کو سيراب کرنے والے (نالے) کے پانی پر جھگڑا ہو گيا۔ معاملہ نبی صلی 
هللا عليہ وسلم تک پہنچا آپ نے صورت حال کاجائزه لے کر جو فيصلہ ديا تو وه اتفاق سے 

می نے کہا کہ آپ صلی هللا عليہ حضرت زبير رضی هللا کے حق ميں تھا، جس پر دوسرے آد
وسلم نے يہ فيصلہ اس لئے کيا ہے کہ وه آپ صلی هللا عليہ وسلم کا پھوپھی زاد ہے۔ اس پر يہ 
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آيت نازل ہوئی۔ آيت کا مطلب يہ ہوا کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم کی کسی بات يا فيصلے سے 
ہے۔ يہ آيت منکريں حديث  اختالف تو کجا دل ميں انقباض بھی محسوس کرنا ايمان کے منافی

  کے لئے لمحہ فکريہ ہے
 

ا فََعلُْوُه ِاالَّ قَلِ  ا َانُْفَسُمكْ َاِو اْخُرُجْوا ِمْن ِداَيِرُمكْ مَّ ْم َاِن اْقُتلُْوٓ َّ َولَْو َاانَّ َكَتبْنَا عَلَْهيِ ا ل َّھُْم فََعلُْوا َما يُْوَعُظْوَن ِبٖه لََاكَن َخْريً نْھُْم ۭ َولَْو َان   66ۙھُْم َوَاَشدَّ تَثِْبْيتًا    ْيٌل ّمِ
اگر ہم ان پر يہ فرض کر ديتے ہيں کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو! يا اپنے گھروں سے نکل 

جاؤ! تو اسے ان ميں سے بہت ہی کم لوگ حکم بجا التے اور اگر يہ وہی کريں جس کی انہيں 
  )١ضبوطی واال ہو (نصيحت کی جاتی ہے تو يقيناً يہی ان کے لئے بہتر اور زياده م

آيت ميں انہی نافرمان قسم کے لوگوں کی طرف اشاره کرکے کہا جا رہا ہے کہ اگر انہيں  ١۔٦٦
حکم ديا جاتا کہ ايک دوسرے کو قتل کرو يا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو، جب يہ آسان باتوں 

پنے علم کے پر عمل نہيں کر سکے تو اس پر عمل کس طرح کر سکتے تھے؟ يا هللا تعاٰلی نے ا
مطابق ان کے بابت فرمايا جو يقينا واقعات کے مطابق ہے۔ مطلب يہ ہے کہ سخت حکموں پر تو 

يقينا مشکل ہے ليکن هللا تعاٰلی بہت شفيق اور مہربان ہے اور اس کے احکامات بھی آسان ہيں۔ 
بہتر اس ليے اگر وه ان حکموں پر چليں جن کی ان کو نصيحت کی جاتی ہے تو يہ ان کے ليے 

اور ثابت قدمی کا باعث ہو۔ کيونکہ ايمان اطاعت سے زياده اور معصيت سے کم ہوتا ہے نيکی 
سے نيکی کا راستہ کھلتا اور بدی سے بدی متولد ہوتی ہے يعنی اس کا راستہ کشاده اور آسان 

  ہوتا ہے۔
 

ٓ َاْجًرا َعِظْيًما      انَّ ُ ْن دلَّ ٰتَيْٰنھُْم ِمّ ِاًذا الَّ   67ۙوَّ
  ب تو انہيں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب ديں۔اور ت

 
تَِقْيًما      سـْ اًطا مُّ لَهََديْٰنھُْم ِرصَ   68وَّ

  اور يقيناً انہيں راه راست دکھا ديں۔
 

يْ  ّدِ َ َوالّصِ َن النَِّبّنيٖ ْم ّمِ ُ عَلَْهيِ يَْن َانَْعَم اهلّلٰ ِ َِٕك َمَع اذلَّ
ُسْوَل فَُاوٰلۗى َ َوالرَّ ُِّطعِ اهلّلٰ َك َرِفْيقًا     قِ َوَمْن ي

ِٕ
ِلِحْنيَ ۚ َوَحُسَن ُاوٰلۗى هََداِۗء َوالّصٰ   ۭ 69ْنيَ َوالشُّ

اور جو بھی هللا تعاٰلی کی اور رسول صلی هللا عليہ وسلم کی فرمانبرداری کرے، وه ان لوگوں 
کے ساتھ ہوگا جن پر هللا تعاٰلی نے انعام کيا، جيسے نبی اور صديق اور شہيد اور نيک لوگ، يہ 

  رين رفيق ہيں۔بہت
هللا اور رسول صلی هللا عليہ وسلم کی اطاعت کا صلہ بتاليا جا رہا ہے اس لئے حديث ميں ١۔٦٩

آتا ہے۔ آدمی انہيں کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی ' حضرت انس رضی هللا فرماتے 
 عليہ ہيں ' صحابہ کرام رضوان هللا عليھم اجمعين کو جتنی خوشی اس فرمان رسول صلی هللا

وسلم کو سن کر ہوتی اتنی خوشی کبھی نہيں ہوئی، کيونکہ وه جنت ميں بھی رسول هللا صلی هللا 
عليہ وسلم کی رفاقت پسند کرتے تھے۔ اس کی شان نزول کی روايات ميں بتايا گيا ہے کہ بعض 

يہ وسلم صحابہ کرام نے نبی صلی هللا عليہ وسلم سے يہ عرض کيا کہ هللا تعاٰلی آپ صلی هللا عل
کو جنت ميں اعلٰی مقام عطا فرمائے گا اور ہميں اس سے فروتر مقام ہی ملے گا اور يوں ہم آپ 

صلی هللا عليہ وسلم کی صحبت و رفاقت اور ديدار سے محروم رہيں گے۔ جو ہميں دنيا ميں 
) بعض حاصل ہے۔ چنانچہ هللا تعاٰلی نے يہ آيت اتار کر ان کی تسلی کا سامان فرمايا (ابن کثير

صحابہ رضی هللا تعاٰلی عنہ نے بطور خاص نبی صلی هللا عليہ وسلم سے جنت ميں رفاقت کی 
درخواست کی (اسالک مرافقتک فی الجنۃ) جس پر نبی صلی هللا عليہ وسلم نے انہيں کثرت سے 

نفلی نماز پڑھنے کی تاکيد فرمائی (فأعنی علی نفسک بکثرة السجود) پس تم کثرت سجود کے 
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يری مدد کرو۔ عالوه ازيں ايک اور حديث ہے (التاجر الصدوق االمين مع النبيين ساتھ م
والصديقين والشہداء) (ترمذی۔ کتاب البيوع باب ماجاء فی التجار وتسميۃ النبی صلی هللا عليہ وسلم 

اياھم) راست باز، امانت دار، تاجر انبيا، صديقين اور شہدا کے ساتھ ہوگا۔ صديقيت، کمال ايمان 
مال اطاعت کا نام ہے، نبوت کے بعد اس کا مقام ہے امت محمديہ ميں اس مقام ميں حضرت وک

ابو بکر صديق رضی هللا تعاٰلی عنہ سب سے ممتاز ہيں۔ اور اسی ليے باالتفاق غير انبياء ميں وه 
نبی صلی هللا عليہ وسلم کے بعد افضل ہيں، صالح وه ہے جو هللا کے حقوق اور بندوں کے حقوق 

  ل طور پر ادا کرے اور ان ميں کوتاہی نہ کرے۔کام
 

ِ عَِلـْيًما      ِ ۭ َوَكٰفى اِبهلّلٰ   ۧ 70ٰذكِلَ الَْفْضُل ِمَن اهلّلٰ
  يہ فضل هللا تعاٰلی کی طرف سے ہے اور کافی ہے هللا تعاٰلی جاننے واال ہے۔

 
يَْن ٰاَمنُْوا ُخُذْوا ِحْذَرُمكْ فَانِْفُرْوا ثُبَ  ِ ُّھَا اذلَّ ي َ ْيًعا    اٰيٓ   71اٍت َاِو انِْفُرْوا َمجِ

) پھر گروه گروه بن کر کوچ کرو يا سب کے سب ١اے مسلمانو! اپنے بچاؤ کا سامان لے لو (
  اکھٹے ہو کر نکلو۔

  ِحْذَرُکْم (اپنا بچاؤ اختيار کرو) اسلحہ اور سامان جنگ اور ديگر ذرائع سے۔ ١۔٧١
 

َنئَّ ۚ َُّيَبّطِ َعھُْم َشهِْيًدا     َوِانَّ ِمنُْمكْ لََمْن ل ُ عََيلَّ ِاْذ لَْم اَُكْن مَّ ِصْيَبٌة قَاَل قَْد َانَْعَم اهلّلٰ   72فَِاْن َاَصابَْتُمكْ مُّ
) پھر اگر تمہيں کوئی نقصان ہوتا ١اور يقيناً تم ميں بعض وه بھی ہيں جو پس و پيش کرتے ہيں (
  کہ ميں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ ہے تو وه کہتے ہيں کہ هللا تعاٰلی نے مجھ پر بڑا فضل کيا

يہ منافقين کا ذکر ہے۔ پس و پيش کا مطلب، جہاد ميں جانے سے گريز کرتے اور پيچھے  ١۔٧٢
  ره جاتے۔

 
ّٰلَْيتَِينْ كُ  ٌة ي َّْم تَُكْنۢ بَيْنَُمكْ َوبَيْنَٗه َمَودَّ ِ لََيُقْولَنَّ َاكَْن ل َن اهلّلٰ ْن َاَصابَُمكْ فَْضٌل ّمِ ِٕ

  73َمَعھُْم فََافُْوَز فَْوًزا َعِظْيًما     ْنُت َولَى
) مل جائے تو اس طرح کہ گويا تم ميں ان ميں دوستی ١اور اگر تمہيں هللا تعاٰلی کا کوئی فضل (

  )۔٣) کہتے ہيں کاش! ميں بھی ان کے ہمراه ہوتا تو بڑی کاميابی کو پہنچتا (٢تھی ہی نہيں (
  ت۔يعنی جنگ ميں فتح و غلبہ اور غنيم ١۔٧٣
  يعنی گويا وه تمہارے اہل دين ميں سے ہی نہيں بلکہ اجنبی ہيں۔ ٢۔٧٣

  يعنی مال غنيمت سے حصہ حاصل کرنا جو اہل دنيا کا سب سے اہم مقصد ہوتا ہے۔ ٣۔٧٣ 
 

َُّقاتِ  ِخَرِة ۭ َوَمْن ي نَْيا اِبْالٰ ْوَن الَْحٰيوَة ادلُّ يَْن يَْرشُ ِ ِ اذلَّ ِ فَُيْقتَْل َاْو يَْغِلْب فََسْوَف نُْؤِتْيِه َاْجًرا َعِظْيًما     فَلُْيَقاِتْل ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ   74ْل ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ
) انہيں هللا تعاٰلی کی راه ميں ١پس جو لوگ دنيا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بيچ چکے ہيں (

يا غالب آ  جہاد کرنا چاہيے اور جو شخص هللا تعاٰلی کی راه ميں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے
  جائے، يقيناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنايت کرتے ہيں۔

َشَرٰی يٰشرٰی، کے معنی بيچنے کے بھی آتے ہيں اور خريدنے کے بھی۔ متن ميں پہال  ١۔٧٤
ترجمہ اختيار کيا گيا ہے اس اعتبار سے (فليقاتل) کا فاعل (الذين يشرون الحيوة) اگر اس کے 

س صورت ميں الذين مفعول بنے گا اور فليقاتل کا فاعل معنی خريدنے کے کئے جائيں تو ا
المومن النافر (راه جہاد ميں کوچ کرنے والے مومن) محذوف ہوگا۔ مومن ان لوگوں سے لڑيں 
جنہوں نے آخرت بيچ کر دنيا خريد لی۔ يعنی جنہوں نے دنيا کے تھوڑے سے مال کی خاطر 

رين ہونگے (ابن کثير نے يہی مفہوم بيان کيا اپنے دين کو فروخت کر ديا۔ مراد منافقين اور کاف
  ہے)
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 ِ اِن اذلَّ َِّساِۗء َو الِْودْلَ تَْضَعِفْنيَ ِمَن الّرَِجاِل َو الن ِ َوالُْمسـْ اِلِم َاْهلُ َوَما لَُمكْ َال تَُقاِتلُْوَن ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ َّنَآ َاْخرِْجنَا ِمْن ٰھِذِه الَْقْريَِة الظَّ َّنَا ِمْن ْيَن يَُقْولُْوَن َرب ھَاۚ  َواْجَعْل ل

ا      نَْك نَِصْريً ُ َّنَا ِمْن دلَّ اْجَعْل ل ـۢا ڌ وَّ نَْك َوِليًّ ُ   ۭ 75دلَّ
بھال کيا وجہ ہے کہ تم هللا کی راه ميں اور ان ناتواں مردوں، عورتوں اور ننھے ننھے بچوں 

ے پروردگار! کے چھٹکارے کے لئے جہاد نہ کرو؟ جو يوں دعائيں مانگ رہے ہيں کہ اے ہمار
ان ظالموں کی بستی سے ہميں نجات دے اور ہمارے لئے خاص اپنے پاس سے حمايتی مقرر 

  )١کر دے اور ہمارے لئے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا (
ظالموں کی بستی سے مراد (نزول کے اعتبار سے) مکہ ہے۔ ہجرت کے بعد وہاں باقی ره  ١۔٧٥

د، عورتيں اور بچے، کافروں کے ظلم ستم سے جانے والے مسلمان خاص طور پر بوڑھے مر
تنگ آکر هللا کی بارگاه ميں مدد کی دعا کرتے تھے۔ اور هللا تعاٰلی نے مسلمانوں کو متنبہ فرمايا 

کہ تم ان مستضعفين کو کفار سے نجات دالنے کے لئے جہاد کيوں نہيں کرتے؟ اس آيت سے 
مسلمان اس طرح ظلم و ستم کا شکار  استدالل کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ جس عالقے ميں

اور نرغا کفار ميں گھرے ہوئے ہوں تو دوسرے مسلمانوں پر يہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان 
کافروں سے ظلم و ستم سے بچانے کے لئے جہاد کريں، يہ جہاد دوسری قسم کا ہے يعنی دين 

پہلی آيت ميں اور کی نشرو اشاعت اور کلمۃ هللا کے غلبے کے لئے لڑنا جس کا ذکر اس سے 
  مابعد کی آيت ميں ہے۔

 
اغُْوِت فَ  يَْن َكَفُرْوا يَُقاِتلُْوَن ِيفْ َسِبْيِل الطَّ ِ ِ ۚ َواذلَّ يَْن ٰاَمنُْوا يَُقاِتلُْوَن ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ ِ ْيٰطِن َاكَن َضِعْيًفا      َاذلَّ ْيٰطِن ۚ ِانَّ َكْيَد الشـَّ   ۧ 76َقاِتلُْوٓا َاْوِلَياَۗء الشـَّ

و لوگ ايمان الئے ہيں وه تو هللا تعاٰلی کی راه ميں جہاد کرتے ہيں اور جن لوگوں نے کفر کيا، ج
) پس تم شيطان کے دوستوں سے جنگ ١وه هللا تعاٰلی کے سوا اوروں کی راه ميں لڑتے ہيں (

  )٢کرو يقين مانو کہ شيطانی حيلہ ( بالکل بودا اور) سخت کمزور ہے۔ (
ونوں کو جنگوں کی ضرورت پيش آتی ہے۔ ليکن دونوں کے مقاصد مومن اور کافر، د ١۔٧٦

جنگ ميں عظيم فرق ہے، مومن هللا کے لئے لڑتا ہے، محض طلب دنيا يا ہوس ملک گيری کی 
  خاطر نہيں۔ جب کہ کافر کا مقصد يہی دنيا اور اس کے مفادات ہوتے ہيں۔ 

ے حيلے اور مکر کمزور مومنوں کو ترغيب دی جا رہی ہے کہ طاغوتی مقاصد کے لئ ٢۔٧٦
ہوتے ہيں، ان کے ظاہری اسباب کی فروانی اور کثرت تعداد سے مت ڈرو تمہاری ايمانی قوت 

  اور عزم جہاد کے مقابلے ميں شيطان کے يہ حيلے نہيں ٹھہر سکتے۔
 

ٰلوَة َواٰ  ا َايِْديَُمكْ َوَاِقْيُموا الصَّ يَْن ِقْيَل لَھُْم ُكفُّْوٓ ِ ِ َاوْ َالَْم تََر ِاَىل اذلَّ َيِة اهلّلٰ َشْوَن النَّاَس َكَخشـْ نْھُْم َخيْ ُم الِْقتَاُل ِاَذا فَرِيٌْق ِمّ ا ُكِتَب عَلَْهيِ ٰكوَة  ۚ فَلَمَّ َاَشدَّ َخْشـَيًة ۚ  تُوا الزَّ
ْرتَنَآ ِاٰىلٓ َاَجٍل قَرِيٍْبۭ  قُلْ  َّنَا ِلَم َكَتبَْت عَلَْينَا الِْقتَاَل ۚ لَْوَالٓ َاخَّ َّٰقى ۣ َوَال تُْظلَُمْوَن فَِتْيًال      َوقَالُْوا َرب َِّمِن ات ِخَرُة َخْريٌ ل نَْيا قَِلْيٌل ۚ َواْالٰ   77َمتَاُع ادلُّ

کيا تم نے نہيں ديکھا جنہيں حکم کيا گيا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازيں پڑھتے 
و اسی وقت ان کی ايک رہو اور زکوة ادا کرتے رہو، پھر جب انہيں جہاد کا حکم ديا گيا ت

جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جيسے هللا تعاٰلی کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زياده، اور 
) کيوں ہميں تھوڑی سی ١کہنے لگے اے ہمارے رب! تو نے ہم پر جہاد کيوں فرض کر ديا (

ے اور ) آپ کہہ ديجئے کہ دنيا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہ٢زندگی اور نہ جينے ديا؟ (
پرہيزگاروں کے لئے تو آخرت ہی بہتر ہے اور تم پر ايک دھاگے کے برابر بھی ستم روانہ 

  رکھا جائے گا۔
مکے ميں مسلمان چونکہ تعداد اور وسائل کے اعتبار سے لڑنے کے قابل نہيں تھے اس  ١۔٧٧

تاکيد کی لئے مسلمانوں کی خواہش کے باوجود انہيں قتال سے روکے رکھا گيا اور دو باتوں کی 
جاتی رہی، ايک يہ کہ کافروں کے ظالمانہ رويے کو صبر اور حوصلے سے برداشت کريں اور 
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عفو و درگزر سے کام ليں۔ دوسرے يہ کہ نماز، زکوة اور ديگر عبادات و تعليمات پر عمل کا 
کے  اہتمام کريں تاکہ هللا تعاٰلی سے ربط و تعلق مضبوط بنيادوں پر استوار ہو جائے۔ ليکن ہجرت

بعد جب مدينہ ميں مسمانوں کی طاقت مجتمع ہوگئی تو پھر انہيں قتال کی اجازت دے دی گئی 
اور جب اجازت دے دی گئی تو بعض لوگوں نے کمزوری اور پست ہمتی کا اظہار کيا۔ اس پر 

آيت ميں مکی دور کی ان کی آرزو ياد دال کر کہا جا رہا ہے کہ اب يہ مسلمان حکم جہاد سن کر 
ده کيوں ہو رہے ہيں جب کہ يہ حکم جہاد خود ان کی اپنی خوہش کے مطاپق ہے۔ آيات خوف ز

قرآن ميں تحريف : آيت کا پہال حصہ جس ميں کف ايدی (لڑائی سے ہاتھ روکے رکھنے) کا 
  حکم ہے۔ 

اس کا دوسرا ترجمہ يہ بھی کيا گيا ہے کہ اس حکم کو کچھ اور مدت کے لئے مؤخر  ٢۔٧٧
  عنی اَجٍل قَريٍب سے مراد موت يا فرض جہاد کی مدت ہے (ابن کثير)۔کيوں نہ کر ديا ي

 
 َّ َشـيََّدٍة  ۭ َوِاْن تُِصْبھُْم َحَسـنٌَة ي ُ الَْمْوُت َولَْو ُكْنُمتْ ِيفْ بُُرْوجٍ مُّ ئٌَة َاْيَن َما تَُكْونُْوا يُْدِرْكمكُّ ِّ ِ ۚ َوِاْن تُِصْبھُْم َسي َُّقْولُْوا ٰهِذٖه ِمْن ِعْنِدَك  ُۭقْل ُقْولُْوا ٰهِذٖه ِمْن ِعْنِد اهلّلٰ ي

ِ ۭ فََماِل ٰهُٓؤَالِۗء الْقَْوِم َال يََاكُدْوَن يَْفَقهُْوَن َحِديْثًا        ْن ِعْنِد اهلّلٰ   78ُلكٌّ ِمّ
) اور اگر انہيں ١تم جہاں کہيں بھی ہو موت تمہيں آ کر پکڑے گی گو تم مضبوط قلعوں ميں ہو (

و کہتے ہيں کہ يہ هللا تعاٰلی کی طرف سے ہے اور اگر کوئی برائی کوئی بھالئی ملتی ہے ت
) انہيں کہہ دو کہ يہ سب کچھ هللا ٢پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہيں کہ يہ تيری طرف سے ہے (

  )٣تعاٰلی کی طرف سے ہے۔ انہيں کيا ہوگيا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قريب نہيں (
انے کے لئے کہا جا رہا ہے کہ ايک تو يہ دنيا فانی ہے ايسے کمزور مسلمانوں کو سمجھ ١۔٧٨

اور اس کا فائده عارضی ہے جس کے لئے تم کچھ مہلت طلب کر رہے ہو۔ اس کے مقابلے ميں 
آخرت بہت بہتر اور پائيدار ہے جس کے اطاعت اٰلہی کے صلے ميں تم سزاوار ہوگے۔ دوسرے 

رہے گی چاہے تم مضبوط قلعوں ميں بند ہو يہ جہاد کرو يا نہ کرو، موت تو اپنے وقت پر آکر 
کر بيٹھ جاؤ پھر جہاد سے گريز کا کيا فائده؟ مضبوط برجوں سے مراد مضبوط اور بلند و باال 

  فصيلوں والے قلعے ہيں۔
يہاں سے پھر منافقين کی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سابقہ امت کے منکرين کی طرح انہوں  ٢۔٧٨ 

حالی، غلے کی پيداوار، مال اوالد کی فروانی وغيره) هللا کی  نے بھی کہا کہ بھالئی (خوش
طرف سے ہے اور برائی (قحط سالی، مال و دولت ميں کمی وغيره) اے محمد صلی هللا عليہ 
وسلم تيری طرف سے ہے يعنی تيرے دين اختيار کرنے کے نتيجے ميں آئی ہے۔ جس طرح 

ميں هللا تعاٰلی نے فرمايا ' جب انہيں حضرت موسٰی عليہ السالم اور قوم فرعون کے بارے 
بھالئی پہنچتی ہے تو کہتے ہيں، يہ ہمارے لئے ہے، يعنی ہم اس کے مستحق ہيں اور جب کوئی 

برائی پہنچتی ہے تو حضرت موسٰی عليہ السالم اور ان کے پيروکاروں سے بدشگوفی پکڑتے 
  ) ١٣١عراف۔ہيں يعنی نعوز با ان کی نحوست کا نتيجہ بتالتے ہيں۔ (اال

يعنی بھالئی اور برائی دونوں هللا کی طرف سے ہی ہے ليکن يہ لوگ قلت فہم و علم اور  ٣۔٧٨
  کثرت جہل اور ظلم کی وجہ سے اس بات کو سمجھ نہيں پاتے۔

 
َّْفِسَك  َۭوَاْرَسلْ  ئٍَة فَِمْن ن ِّ ِ ۡ َوَمآ َاَصابََك ِمْن َسي نٍَة فَِمَن اهلّلٰ ِ َشهِْيًدا     َمآ َاَصابََك ِمْن َحسـَ   79ٰنَك لِلنَّاِس َرُسْوًال ۭ َوَكٰفى اِبهلّلٰ

) اور جو برائی پہنچتی ہے وه ١تجھے جو بھالئی ملتی ہے وه هللا تعاٰلی کی طرف سے ہے (
) ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پيغام پہنچانے واال بنا کر ٢تيرے اپنے نفس کی طرف سے ہے (

  کافی ہے۔بھيجا ہے اور هللا تعاٰلی گواه 
يعنی اس کے فضل و کرم سے ہے يعنی کسی نيکی يا اطاعت کا صلہ نہيں ہے، کيونکہ ١۔٧٩

نيکی کی توفيق بھی دينے واال هللا تعاٰلی ہی ہے۔ عالوه ازيں اس کی نعمتيں اتنی بےپاياں ہيں کہ 
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ايک انسان کی عبادت و اطاعت اس کے مقابلے ميں کوئی حيثيت نہيں رکھتی۔ اس لئے ايک 
ديث ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا جنت ميں جو بھی جائے گا، محض هللا کی رحمت ح

سے جائے گا اپنے عمل کی وجہ سے نہيں صحابہ اکرام رضوان هللا علھيم اجمعين نے عرض 
کيا يارسول هللا آپ صلی هللا عليہ وسلم بھی هللا کی رحمت کے بغير جنت ميں نہيں جائيں گے آپ 

عليہ وسلم نے فرمايا کہ ' ہاں جب تک هللا مجھے بھی اپنے، دامان رحمت ميں نہيں  صلی هللا
  ڈھانک لے گا جنت ميں نہيں جاؤں گا ' (صحيح بخاری) 

۔ يہ برائی بھی اگرچہ هللا کی مشيت سے ہی آتی ہے۔ جيسا کہ "کل من عند هللا" سے واضح ٢۔٧٩
ہ ہوتی ہے۔ اس لئے فرمايا يہ تمہارے نفس ہے ليکن يہ برائی کسی گناه کی عقبيت يا اس کا صل

سے ہے يعنی تمہاری غلطيوں، کوتاہيوں اور گناہوں کا نتيجہ ہے۔ جس طرح فرمايا تمہيں جو 
مصيبت پہنچتی ہے، وه تمہارے اپنے عملوں کا نتيجہ ہے اور بہت سے گناه تو معاف ہی فرما 

  ديتا ہے۔
 

 َ ُسْوَل فََقْد َاَطاَع اهلّلٰ ُِّطعِ الرَّ ْم َحِفْيًظا     َمْن ي   ۭ 80 ۚ َوَمْن تََوّىلٰ فََمآ َاْرَسلْٰنَك عَلَْهيِ
اس رسول (صلی هللا عليہ وسلم) کی جو اطاعت کرے اسی نے هللا تعاٰلی کی فرمانبرداری کی 

  اور جو منہ پھير لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہيں بھيجا۔
 

ِّتُْوَن ۚ فَ َويَُقْولُْوَن َطاعٌَة  ۡ فَاِ  ُ يَْكتُُب َما يَُبي ْي تَُقْوُل ۭ َواهلّلٰ ِ نْھُْم غَْريَ اذلَّ َفٌة ِمّ
ِٕ
ََّت َطاۗى ِ َوِكْيًال      َذا بََرُزْوا ِمْن ِعْنِدَك بَي ِ ۭ َوَكٰفى اِبهلّلٰ ْ عََيل اهلّلٰ َاْعِرْض َعْنھُْم َوتََولكَّ

81  
ھ کر باہر نکلتے ہيں تو ان ميں سے يہ کہتے ہيں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹ

) ١ايک جماعت، جو بات آپ نے يا اس نے کہی ہے اس کے خالف راتوں کو مشوره کرتی ہے (
ان کی راتوں کی بات چيت هللا لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھير ليں اور هللا پر بھروسہ 

  رکھيں هللا تعاٰلی کافی کارساز ہے۔
هللا عليہ وسلم کی مجلس ميں جو باتيں ظاہر کرتے۔ راتوں کو ان يعنی يہ منافقين آپ صلی ١۔٨١

کے برعکس باتيں کرتے اور سازشوں کے جال بنتے ہيں۔ آپ صلی هللا عليہ وسلم ان سے 
اعراض کريں اور هللا پر توکل کريں ان کی باتيں اور سازشيں آپ صلی هللا عليہ وسلم کو کوئی 

  کا ولی اور کارساز هللا ہے۔نقصان نہيں پہنچا سکيں گی کيونکہ آپ 
 

ا       ِ لََوَجُدْوا ِفْيِه اْخِتَالفًا َكِثْريً َُّرْوَن الُْقْرٰاَن  َۭولَْو َاكَن ِمْن ِعْنِد غَْريِ اهلّلٰ   82َافََال يََتَدب
کيا يہ لوگ قرآن ميں غور نہيں کرتے؟ اگر يہ هللا تعاٰلی کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا 

  )۔١بھی کچھ اختالف پاتے ( تو يقيناً اس ميں
قرآن کريم سے رہنمائی حاصل کرنے کے لئے اس ميں غور و تدبر کی تاکيد کی جا رہی  ١۔٨٢

ہے اور اس کی صداقت جانچنے کے لئے ايک معيار بھی بتاليا گيا کہ اگر يہ کسی انسان کا بنايا 
رده واقعات ميں تعارض و ہوا کالم ہوتا (جيسا کہ کفار کا خيال ہے) اس کے مضامين اور بيان ک

تناقص ہوتا۔ کيونکہ ايک تو يہ کوئی چھوٹی سی کتاب نہيں ہے۔ ايک ضخيم اور مفصل کتاب 
ہے، جس کا ہر حصہ اعجاز و بالغت ميں ممتاز ہے۔ حاالنکہ انسان کی بنائی ہوئی بڑی تصنيف 

ميں پچھلی  ميں زبان کا معيار اور اس کی فصاحت و بالغت قائم ہی نہيں رہتی، دوسرے، اس
قوموں کے واقعات بھی بيان کئے گئے ہيں۔ جنہيں هللا عالم الغيوب کے سواء کوئی اور بيان نہيں 

کر سکتا۔ تيسرے ان حکايات و قصص ميں نہ باہمی تعارض و تضاد ہے اور نہ ان کا چھوٹے 
ات سے چھوٹا کوئی جزئيہ قرآن کی کسی اصل سے ٹکراتا ہے۔ حاالنکہ ايک انسان گزشتہ واقع

بيان کرے تو تسلسل کی کڑياں ٹوٹ جاتی ہيں اور ان کی تفصيالت ميں تعارض و تضاد واقع 
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ہوتا ہے۔ قرآن کريم کے ان تمام انسانی کوتاہيوں سے مبراء ہونے کے صاف معنی يہ ہيں کہ يہ 
يقينا کالم اٰلہی ہے اس نے فرشتے کے ذريعے سے اپنے آخری پيغمبر حضرت محمد رسول هللا 

   عليہ وسلم پر نازل فرمايا ہے۔صلی هللا
 

ُسْوِل َوِاٰىلٓ ُاوِيل  ْوُه ِاَىل الرَّ َن اْالَْمِن َاِو الَْخْوِف َاَذاُعْوا ِبٖه َۭولَْو َردُّ ِ عَ َوِاَذا َجاَۗءُھْم َاْمٌر ّمِ َتنِْۢبُطْونَٗه ِمنْھُْم ۭ َولَْوَال فَْضُل اهلّلٰ ْيَن يَسـْ ِ ْمِر ِمنْھُْم لََعِلَمُه اذلَّ لَْيُمكْ اْالَ
ْيٰطَن ِاالَّ قَِلْيًال     ََّبْعُمتُ الشـَّ ُتٗه َالت   83َوَرْمحَ

جہاں انہيں کوئی خبر امن کی يا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر ديا، 
حاالنکہ اگر يہ لوگ اس رسول صلی هللا عليہ وسلم کے اور اپنے ميں سے ايسی باتوں کی تہہ 

لے کر ديتے تو اس کی حقيقت وه لوگ معلوم کر ليتے جو نتيجہ اخذ تک پہنچنے والوں کے حوا
) اور اگر هللا تعاٰلی کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدودے چند کے ١کرتے ہيں (

  عالوه تم سب شيطان کے پيروکار بن جاتے۔
ن کيا جا يہ بعض کمزور اور جلدباز مسلمانوں کا رويہ، ان کی اصالح کی غرض سے بيا ١۔٨٣

رہا ہے۔ امن کی خبر سے مراد مسلمانوں کی کاميابی اور دشمن کی ہالکت و شکست کی خبر 
ہے۔ (جس کو سن کر امن اور اطمينان کی لہر دوڑ جاتی ہے اور جس کے نتيجے ميں بعض 

دفعہ ضرورت سے زياده پر اعتمادی پيدا ہوتی ہے جو نقصان کا باعث بن سکتی ہے) اور خوف 
راد مسلمانوں کی شکست اور ان کے قتل و ہالکت کی خبر ہے (جس سے کی خبر سے م

مسلمانوں ميں افسردگی پھيلنے اور ان کے حوصلے پست ہونے کا امکان ہوتا ہے) اس لئے 
انہيں کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کی خبريں، چاہے امن کی ہوں يا خوف کی انہيں سن کر عام 

صلی هللا عليہ وسلم کے پاس پہنچا دو يا اہل علم و  لوگوں ميں پھيالنے کے بجائے رسول هللا
تحقيق ميں انہيں پہنچا دو تاکہ وه ديکھيں کہ يہ خبر صحيح ہے يا غلط؟ اگر صحيح ہے تو اس 

وقت اس سے مسلمانوں کا باخبر ہونا مفيد ہے يا بےخبر رہنا يہ اصول ويسے تو عام حاالت ميں 
کی اہميت و افاديت بہت ہی زياده ہے۔ استنباط کا  بھی بڑا اہم ہے ليکن حالت جنگ ميں تو اس

ماده نبط ہے نبط اس پانی کو کہتے ہيں جو کنواں کھودتے وقت سب سے پہلے نکلتا ہے۔ اسی 
  ليے استنباط تحقيق اور بات کی تہہ تک پہنچنے کو کہا جاتا ہے۔ (فتح القدير)

 
ِ ۚ َال تَُلكَُّف ِاالَّ  اَ فََقاِتْل ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ ًسا وَّ ُ َاَشدُّ اَبْ يَْن َكَفُرْوا ۭ َواهلّلٰ ِ ُ َاْن يَُّكفَّ اَبَْس اذلَّ   84َشدُّ تَْنِكْيًال     نَْفَسَك َوَحّرِِض الُْمْؤِمِنْنيَ ۚ َعَىس اهلّلٰ

تو هللا تعاٰلی کی راه ميں جہاد کرتا ره، تجھے صرف تيری ذات کی نسبت حکم ديا جاتا ہے، ہاں 
بت دالتا ره، بہت ممکن ہے کہ هللا تعاٰلی کافروں کی جنگ کو روک دے اور ايمان والوں کو رغ

  هللا تعاٰلی سخت قوت واال ہے اور سزا دينے ميں بھی سخت ہے۔
 

ٗ ِكْفلٌ  ئًَة يَُّكْن هلَّ ِّ َّْشَفْع َشَفاعًَة َسي نْھَا ۚ َوَمْن ي ٗ نَِصيٌْب ِمّ نًَة يَُّكْن هلَّ َّْشَفْع َشَفاعًَة َحسـَ نْ  َمْن ي ِقْيتًا    ِمّ ٍء مُّ ُ عَٰيل ُلكِّ َيشْ   85ھَاۭ  َوَاكَن اهلّلٰ
جو شخص کسی نيکی يا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا اور جو 

برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لئے بھی اس ميں سے ايک حصہ ہے، اور هللا تعاٰلی 
  ہرچيز پر قدرت رکھنے واال ہے۔

 
ٍء َحِسيْبًا    َوِاَذا حُ  َ َاكَن عَٰيل ُلكِّ َيشْ ْوَھا ۭ ِانَّ اهلّلٰ ْيُمتْ ِبَتِحيٍَّة فََحـيُّْوا اِبَْحَسَن ِمنْھَآ َاْو ُردُّ   86 يِّ

) بےشبہ ١اور جب تمہيں سالم کيا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو يا انہی الفاظ کو لوٹا دو (
  هللا تعاٰلی ہرچيز کا حساب لينے واال ہے۔

تحيۃ اصل ميں تحيۃ (تفعلۃ) ہے يا کے يا ميں ادغام کے بعد تحيۃ ہوگيا۔ اس کے معنی ہيں۔ ١۔٨٦
درازی عمر کی دعا (الدعاء بالحياة) يہاں يہ سالم کرنے کے معنی ميں ہے۔ (فتح القدير) زياده 
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اچھا جواب دينے کی تفسير حديث ميں اس طرح آئی ہے کہ السالم عليکم کے جواب ميں و 
ہ هللا کا اضافہ اور السالم عليکم و رحمتہ هللا کے جواب ميں و برکاتہ کا اضافہ کر ديا رحمت

جائے۔ ليکن کوئی السالم عليکم ورحمتہ هللا و برکاتہ کہے تو پھر اضافے کے بغير انہی الفاظ 
ميں جواب ديا جائے، ايک اور حديث ميں ہے کہ صرف السالم عليکم کہنے سے دس نيکياں اور 

ساتھ و رحمتہ هللا کہنے سے بيس نيکياں اور برکاتہ کہنے سے تيس نيکياں ملتی ہيں۔ اس کے 
) ياد رہے کہ يہ حکم مسلمانوں کے ليے ہے، يعنی ايک مسلمان ٤٣٩،٤٤٠ص٤(مسند احمد، جلد

جب دوسرے مسلمان کو سالم کرے۔ ليکن اہل ذمہ يعنی يہود و نصارٰی کو سالم کرنا ہو تو ايک 
رنے ميں پہل نہ کی جائے۔ دوسرے اضافہ نہ کيا جائے بلکہ صرف و عليکم تو ان کو سالم ک

  کے ساتھ جواب ديا جائے (صحيح بخاری کتاب االستيذان۔ مسلم، کتاب السالم)
 

 ِ ُ َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُھَو ۭ لََيْجَمَعنَُّمكْ ِاٰىل يَْوِم الِْقٰيَمِة َال َريَْب ِفْيِه ۭ َوَمْن َاْصَدُق ِمَن اهلّلٰ   ۧ 87 َحِديْثًا    َاهلّلٰ
هللا وه ہے جس کے سوا کوئی معبود نہيں وه تم سب کو يقيناً قيامت کے دن جمع کرے گا جس 

  کے (آنے) ميں کوئی شک نہيں هللا تعاٰلی سے زياده سچی بات واال اور کون ہوگا۔
 

ُ َاْرَكَسھُْم ِبَما كَ  َد هَلٗ َسِبْيًال    فََما لَُمكْ ِيف الُْمٰنِفِقْنيَ ِفئََتْنيِ َواهلّلٰ ُ فَلَْن َجتِ ُّْضِلِل اهلّلٰ ُ ۭ َوَمْن ي ُبْوا ۭ َاتُرِيُْدْوَن َاْن َهتُْدْوا َمْن َاَضلَّ اهلّلٰ   88سـَ
) انہيں تو ان کے اعمال کی وجہ ١تمہيں کيا ہوگيا ہے؟ کہ منافقوں ميں دو گروه ہو رہے ہو؟ (

تم يہ منصوبے بنا رہے ہو کہ هللا تعاٰلی کے  ) اب کيا٢سے هللا تعاٰلی نے اوندھا کر ديا ہے۔ (
گمراه کئے ہوؤں کو تم راه راست پر ال کھڑا کرو، جسے هللا تعاٰلی راه بھال دے تو ہرگز اس کے 

  )٣لئے کوئی راه نہ پائے گا (
يہ استفہام انکار کے لئے ہے يعنی تمہارے درميان ان منافقين کے بارے ميں اختالف نہيں  ١۔٨٨

تھا۔ ان منافقين سے مراد وه ہيں جو احد کی جنگ ميں مدينہ سے کچھ دور جا کر ہونا چاہيے 
واپس آگئے تھے، ہماری بات نہيں مانی گئی (صحيح بخاری سوره، نساء صحيح مسلم، کتاب 

المنافقين) جيسا کہ تفصيل ميں پہلے گزر چکی ہے۔ ان منافقين کے بارے ميں اس وقت مسلمانوں 
ک گروه کا کہنا ہے کہ ہميں ان منافقين سے (بھی) لڑنا چاہئے، دوسرا کے دو گروه بن گئے، اي

  گروه اسے مصلحت کے خالف سمجھتا تھا۔
َکَسبُوا (اعمال) سے مراد رسول صلی هللا عليہ وسلم کی مخالفت اور جہاد سے اعراض  ٢۔٨٨

کر ديا، يا  ہے۔ ارَکسھُْم۔ اوندھا کر ديا يعنی جس کفر و ضاللت سے نکلے تھے، اسی ميں مبتال
  اس کے سبب ہالک کر ديا۔

جس کو هللا گمراه کر دے يعنی مسلسل کفر و عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا  ٣۔٨٨ 
  دے، انہيں کوئی راه ياب نہيں کر سکتا۔

 
ْوا لَْو تَْكُفُرْوَن امَكَ َكَفُرْوا فَتَُكْونُْوَن َسَواًۗء فََال تَتَِّخُذْوا ِمنْھُْم َاْولِ  ُُّمْوُھْم ۠ َودُّ َّْوا فَُخُذْوُھْم َواْقُتلُْوُھْم َحْيُث َوَجْدت ِ ۭ فَِاْن تََول َوَال َياَۗء َحّيتٰ يُھَاِجُرْوا ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ

ا     َال نَِصْريً   ۙ 89تَتَِّخُذْوا ِمنْھُْم َوِليًّا وَّ
لگو اور پھر ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وه ہيں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے 

سب يکساں ہو جاؤ، پس جب تک يہ اسالم کی خاطر وطن نہ چھوڑيں ان ميں سے کسی کو 
) اور قتل کرو جہاں بھی ہاتھ ٢) پھر اگر يہ منہ پھير ليں تو انہيں پکڑو (١حقيقی دوست نہ بناؤ (

  ) خبردار ان ميں سے کسی کو اپنا رفيق اور مددگار نہ سمجھ بيٹھنا۔٣لگ جائيں (
ہجرت (ترک وطن) اس بات کی دليل ہوگی کہ اب يہ مخلص مسلمان ہوگئے ہيں۔ اس  ١۔٨٩

  صورت ميں ان سے دوستی اور محبت جائز ہوگی۔
  يعنی جب تمہيں ان پر قدرت و طاقت حاصل ہو جائے۔ ٢۔٨٩
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  حالل ہو يا حرام۔ ٣۔٩٨ 
 

ْيَن يَِصلُْوَن ِاٰىل قَْومٍ بَيْنَُمكْ َوبَيْنَھُْم مِّ  ِ َ ِاالَّ اذلَّ ُ ل َُّقاِتلُْوُمكْ َاْو يَُقاتِلُْوا قَْوَمھُْم ۭ َولَْو َشاَۗء اهلّلٰ ََّطھُْم عَلَْيُمكْ فَلَٰقتَلُْوُمكْ ۚ فَِاِن ْيثَاٌق َاْو َجاُۗءْوُمكْ َحِرصَْت ُصُدْوُرُھْم َاْن ي َسل
َملَ ۙ فََما جَ  لُْوُمكْ فََملْ يَُقاِتلُْوُمكْ َوَالَْقْوا ِالَْيُمكُ السَّ ْم َسِبْيًال     اْعَزتَ ُ لَُمكْ عَلَْهيِ   90َعَل اهلّلٰ

سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہده ہو چکا ہے يا جو 
تمہارے پاس اس حالت ميں آئيں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہيں اور اپنی قوم سے 

چاہتا تو انہيں تم پر مسلط کر ديتا اور تم  ) اور اگر هللا تعاٰلی١بھی جنگ کرنے ميں تنگ دل ہيں (
) پس اگر يہ لوگ تم سے کناره کشی اختيار کرليں اور تم سے لڑائی نہ ٢سے يقيناً جنگ کرتے (

) تو هللا تعاٰلی نے تمہارے لئے ان پر کوئی راه ٣کريں اور تمہاری جانب صلح کا پيغام ڈاليں (
  لڑائی کی نہيں کی۔

علم ديا جا رہا ہے۔ اس سے دو قسم کے لوگ مستثٰنی ہيں۔ ايک وه يعنی جن سے لڑنے کا ١۔٩٠
لوگ جو ايسی قوم سے ربط و تعلق رکھتے ہيں۔ يعنی ايسی قوم کے فرد ہيں يا اس کی پناه ميں 

ہيں جس قوم سے تمہارا معاہده ہے۔ دوسرے وه جو تمہارے پاس اس حال ميں آتے ہيں کہ ان 
پنی قوم سے مل کر تم سے يا تم سے مل کر اپنی قوم کے سينے اس بات سے تنگ ہيں کہ وه ا

  سے جنگ کريں يعنی تمہاری حمايت ميں لڑنا پسند کرتے ہيں نہ تمہاری مخالفت ميں۔
يعنی يہ هللا کا احسان ہے کہ ان کو لڑائی سے الگ کر ديا ورنہ اگر هللا تعاٰلی ان کے دل  ٢۔٩٠

دا کر ديتا تو يقينا وه بھی تم سے لڑتے۔ اس ميں بھی اپنی قوم کی حمايت ميں لڑنے کا خيال پي
  لئے اگر واقعی يہ لوگ جنگ سے کناره کش رہيں تو تم بھی ان کے خالف کوئی اقدام مت کرو۔ 

کناره کش رہيں، نہ لڑيں، تمہاری جانب صلح کا پيغام ڈاليں، سب کا مفہوم ايک ہی ہے۔  ٣۔٩٠
ے ہيں۔ تاکہ مسلمان ان کے بارے ميں تاکيد اور وضاحت کے لئے تين الفاظ استعمال کئے گئ

محتاط رہيں کيونکہ جو جنگ و قتال سے پہلے ہی عليحده ہيں اور ان کی يہ عليحدگی مسلمانوں 
کے مفاد ميں بھی ہے، اسی لئے اس کو هللا تعاٰلی نے بطور احسان کے ذکر کيا ہے۔ اس لئے 

ه جماعت بھی ہے جس کا تعلق جب وه مزکوره حال پر قائم رہيں ان سے مت لڑو! اس کی مثال و
بنی ہاشم سے تھا، يہ جنگ بدر والے دن مشريکين مکہ کے ساتھ ميدان جنگ ميں تو آئے تھے، 

ليکن يہ ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنا پسند نہيں کرتے تھے، جيسے حضرت عباس 
نہيں ہوئے تھے، رضی هللا تعاٰلی عنہ عم رسول صلی هللا عليہ وسلم وغيره جو ابھی تک مسلمان 

اسی ليے ظاہر طور پر کافروں کے کيمپ ميں تھے۔ اس ليے نبی صلی هللا عليہ وسلم نے 
حضرت عباس رضی هللا کو قتل کرنے سے روک ديا اور انہيں صرف قيدی بنانے پر اکتفا کيا۔ 

  سلم يہاں مسالمۃ يعنی صلح کے معنی ميں ہے
 

َتِجُدْوَن ٰاَخرِْيَن يُرِيُْدْوَن َاْن  َّْم يَْعَزتِلُوْ سـَ ْوٓا ِاَىل الِْفْتنَِة ُاْرِكُسْوا ِفْيھَا ۚ فَِاْن ل َمنُْوا قَْوَمھُْم ُۭلكََّما ُردُّ َمنُْوُمكْ َواَيْ ْ اَايِْديَھُْم فَُخُذْوُھْم َواْقُتلُْوُھْم ايَّ َملَ َويَُكفُّْوٓ ُمكْ َويُلُْقْوٓا ِالَْيُمكُ السَّ
 
ِٕ
ِبْينًا      َحْيُث ثَِقْفتُُمْوُھْم ۭ َوُاولٰۗى ْم ُسلْٰطنًا مُّ   91ُۧمكْ َجَعلْنَا لَُمكْ عَلَْهيِ

تم کچھ اور لوگوں کو ايسا بھی پاؤ گے جن کی (بظاہر) چاہت ہے کہ تم سے بھی امن ميں رہيں۔ 
) کی طرف الئے جاتے ٢) ليکن جب کبھی فتنہ انگيزی (١اور اپنی قوم سے بھی امن ميں رہيں (

ں ڈال ديئے جاتے ہيں پس اگر يہ لوگ تم سے کناره کشی نہ کريں اور ہيں تو اوندھے منہ اس مي
تم سے صلح کا سلسلہ جنبانی نہ کريں اور اپنے ہاتھ نہ روک ليں تو انہيں پکڑو اور مار ڈالو 

  )۔٣جہاں کہيں بھی پاؤ يہی وه ہيں جن پر ہم نے تمہيں ظاہر حجت عنايت فرمائی (
و منافقين کا تھا يہ مسلمانوں کے پاس آتے تو اسالم کا يہ ايک تيسرے گروه کا ذکر ہے ج ١۔٩١

اظہار کرتے تاکہ مسلمانوں سے محفوظ رہيں، اپنی قوم ميں جاتے شرک بت پرستی کرتے تاکہ 
  وه انہيں اپنا ہی مذہب سمجھيں اور يوں دونوں سے مفادات حاصل کرتے۔



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	196	of	1441	

يئے جاتے۔ يا الفتنۃُ سے مراد الفِْتنۃ سے مراد شرک بھی ہو سکتا ہے اسی شرک ميں لوٹا د ٢۔٩١
قتال ہے کہ جب انہيں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی طرف باليا يعنی لوٹايا جاتا ہے تو وه اس پر 

  آماده ہو جاتے ہيں،
اس بات پر کہ واقعی ان کے دلوں ميں نفاق اور ان کے سينوں ميں تمہارے خالف بغض  ٣۔٩١ 

فتنے (شرک) يا تمہارے خالف آماده قتال ہونے  و عناد ہے، تب ہی وه يہ ادنٰی کوشش دوباره
  ميں مبتال ہوگئے۔

 
ا ۚ َوَمْن قَتََل ُمْؤِمنًا َخَطـًٔا فَتَْحرِْيُر َرقَ  ً َّْقُتَل ُمْؤِمنًا ِاالَّ َخَطـــــــٔ ٓ َاْن َوَما َاكَن ِلُمْؤِمٍن َاْن ي ََّمٌة ِاٰىلٓ َاْھهِلٖٓ ِاالَّ َسل ِديٌَة مُّ ْؤِمنٍَة وَّ ُقْوا ۭ فَِاْن َاكَن ِمْن قَْوٍم عَُدّوٍ بٍَة مُّ دَّ َّصَّ ي

ْيثَاٌق فَدِ  ْؤِمنٍَة ۭ َوِاْن َاكَن ِمْن قَْومٍ بَيْنَُمكْ َوبَيْنَھُْم ّمِ َُّمكْ َوُھَو ُمْؤِمٌن فَتَْحرِيُْر َرقََبٍة مُّ َّمْ ل ْؤِمنٍَة ۚ فََمْن ل رِيُْر َرقََبٍة مُّ ََّمٌة ِاٰىلٓ َاْھهِلٖ َوَحتْ َسل ْد فَِصَياُم َشهَْريِْن  يٌَة مُّ َجيِ
ُ عَِلـْيًما َحِكـْيًما       ِ ۭ َوَاكَن اهلّلٰ َن اهلّلٰ   92ُمتََتاِبَعْنيِ ۡ تَْوبًَة ّمِ

) (تو ٢) مگر غلطی سے ہو جائے (١کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دينا زيبا نہيں (
ايک مسلمان غالم کی گردن  اور بات ہے) جو شخص کسی مسلمان کو بالقصد مار ڈالے، اس پر

) ہاں يہ اور بات ہے کہ وه لوگ ٣آزاد کرانا اور مقتول کے عزيزوں کو خون بہا پہنچانا ہے (
) اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وه مسلمان، تو ٤بطور صدقہ معاف کر ديں (

اس قوم سے ہو کہ  ) اور اگر مقتول٥صرف ايک مومن غالم کی گردن آزاد کرانی الزمی ہے (
تم ميں اور ان ميں عہد و پيماں ہے تو خون بہا الزم ہے، جو اس کے کنبے والوں کو پہنچايا 

) پس جو نہ پائے اس کے ذمے ٦جائے اور ايک مسلمان غالم آزاد کرنا بھی ضروری ہے (
خوبی ) هللا تعاٰلی سے بخشوانے کے لئے اور هللا تعاٰلی ب٧لگاتار دو مہينے کے روزے ہيں (
  جاننے واال اور حکمت واال ہے۔

يہ نفی۔ نہی کے معنی ميں ہے جو حرمت کی متقاضی ہے يعنی ايک مومن کو قتل کرنا  ١۔٩٢
ممنوع اور حرام ہے تمہارے يہ الئق نہيں ہے کہ تم هللا کے رسول صلی هللا عليہ وسلم کو ايذاء 

  پہنچاؤ ' يعنی حرام ہے۔
ہو سکتے ہيں مقصد ہے کہ نيت اور اراده قتل کا نہ ہو۔ غلطی کے اسباب و وجوه متعدد  ٢۔٩٢

  مگر بوجوه قتل ہو جائے۔
يہ قتل خطا کا جرمانہ بيان کيا جا رہا ہے جو دو چزيں ہيں۔ ايک بطور کفاره و استغفار  ٣۔٩٢ 

ہے يعنی مسلمان غالم کی گردن آزاد کرنا اور دوسری چيز بطور حق العباد کے ہے اور وه ہے 
کے بدلے ميں جو چيز مقتول کے وارثوں کو دی جائے، وه ديت کی مقدار  مقتول کے خون

حديث کی روح سے سو اونٹ يا اسکے مساوی قيمت سونے چاندی يا کرنسی کی شکل ميں 
  ہوگی۔
  معاف کر دينے کو صدقہ سے تعبير کرنے سے مقصد معافی کی ترغيب دينا ہے۔ ٤۔٩٢

کی وجہ بعض نے يہ بيان کی ہے کہ کيونکہ يعنی اس صورت ميں ديت نہيں ہوگی۔ اس  ٥۔٩٢ 
اس کے وارث حربی کافر ہيں، اس لئے وه مسلمان کی ديت لينے کے حقدار نہيں اس کی وجہ 

  سے اس کے خون کی حرمت کم ہے (فتح القدير)
يہ ايک تيسری صورت ہے اس ميں بھی وہی کفاره اور ديت ہے جو پہلی صورت ميں  ٦۔٩٢ 

مقتول معاہد (ذمی) ہو تو اس کی ديت مسلمان کی ديت سے نصف  ہے بعض نے کہا ہے کہ اگر
ہوگی، کيونکہ حديث ميں کافر کی ديت مسلمان کی ديت سے نصف بيان کی گئی ہے۔ ليکن زياده 

صحيح بات يہی معلوم ہوتی ہے کہ اس تيسری صورت ميں بھی مقتول مسلمان ہی کا حکم بيان 
  کيا جا رہا ہے۔

د کرنے کی استطاعت نہ ہو تو پہلی صورت اور اس آخری صورت يعنی اگر گردن آزا ٧۔٩٢ 
ميں ديت کے ساتھ مسلسل لگاتار (بغير ناغہ کے) دو مہينے کے روزے ہيں۔ اگر درميان ميں 



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	197	of	1441	

ناغہ ہوگيا تو نئے سرے سے روزے رکھنے ضروری ہونگے۔ جيسے حيض، نفاس يا شديد 
  ی ہونے ميں اختالف ہے۔ (ابن کثير)بيماری، جو روزه رکھنے ميں مانع ہو۔ سفر کے عذر شرع

 
ُ عَلَْيِه َولََعنَٗه َوَاعَدَّ  ا ِفْيھَا َوغَِضَب اهلّلٰ ُ ٰخدِلً ًدا فََجَزاُۗؤٗه هَجَمنَّ تََعّمِ َّْقُتْل ُمْؤِمنًا مُّ   93 هَلٗ عََذااًب َعِظْيًما      َوَمْن ي

س ميں وه ہميشہ رہے اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے ج
) اسے هللا تعاٰلی نے لعنت کی ہے اور اس کے لئے بڑا ١گا۔ اس پر هللا تعاٰلی کا غضب ہے (

  عذاب تيار کر رکھا ہے۔
) قتل خطا (جس کا ذکر ماقبل کی آيت ١يہ قتل عمد کی سزا ہے۔ قتل کی تين قسميں ہيں۔ ( ١۔٩٣

) قتل عمد جس کا مطلب ہے اراده اور ٣) قتل شبہ عمد جو حديث سے ثابت ہے۔ (٢ميں ہے) (
نيت سے کسی کو قتل کرنا اور اس کے ليے وه آلہ استعمال کرنا جس سے فی الواقع عادتاً قتل 

کيا جا رہا ہے جيسے تلوار، خنجر وغيره۔ آيت ميں مومن کے قتل پر نہايت سخت وعيد بيان کی 
يز هللا کا غضب اور اس کی لعنت گئی ہے مثال اس کی سزا جہنم ہے جس ميں ہميشہ رہنا ہوگا ن

اور عذاب عظيم بھی ہوگا۔ اتنی سخت سزائيں بيک وقت کسی بھی گناه کی بيان نہيں کی گئيں۔ 
جس سے يہ واضح ہو جاتا ہے کہ ايک مومن کو قتل کرنا هللا کے ہاں کتنا بڑا جرم ہے احاديث 

) مومن کے قاتل کی ٣۔ (ميں بھی اس کی سخت مذمت اور اس پر سخت وعيديں بيان کی گئی ہيں
توبہ قبول ہے يا نہيں؟ بعض علما مزکوره سخت وعيدوں کے پيش نظر قبول توبہ کے قائل نہيں۔ 

ليکن قرآن وحديث کی نصوص سے واضح ہے کہ خالص توبہ سے ہر گناه معاف ہو سکتا ہے 
ہر گناه چاہے  ) اور ديگر آيات توبہ عام ہيں۔٧٠(اال من تاب وٰامن وعمل عمال صالحا) (الفرقان۔

چھوٹا ہو يا بڑا يا بہت بڑا توبۃ النصوح سے اس کی معافی ممکن ہے يہاں اس کی سزا جہنم جو 
بيان کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے توبہ نہيں کی تو اس کی يہ سزا ہے جو هللا 
ہ تعاٰلی اس جرم پر اسے دے سکتا ہے اسی طرح توبہ نہ کرنے کی صورت ميں خلود (ہميش

جہنم ميں رہنے) کا مطلب بھی مکث طويل (لمبی مدت) ہے۔ کيونکہ جہنم ميں خلود کافروں اور 
مشرکوں کے ليے ہی ہے عالوه ازيں قتل کا تعلق اگرچہ حقوق العباد سے ہے جو توبہ سے بھی 
ساقط نہيں ہوتے ليکن هللا تعاٰلی اپنے فضل وکرم سے بھی اس کی تالفی اور ازالہ فرما سکتا ہے 

س طرح مقتول کو بھی بدلہ مل جائے گا اور قاتل کی بھی معافی ہو جائے گی۔ (فتح القدير و ابن ا
  کثير)

 
 َ َّنُْوا َوَال تَُقْولُْوا ِلَمْن َالْٰقٓى ِال ِ فَتََبي بُْمتْ ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ يَْن ٰاَمنُْوٓا ِاَذا َرضَ ِ ُّھَا اذلَّ ي َ ٰملَ لَْسَت ُمْؤِمنًا ۚ اٰيٓ ِ َمَغاِمنُ ْيُمكُ السَّ نَْيا  ۡ فَِعْنَد اهلّلٰ تَبْتَُغْوَن َعَرَض الَْحٰيوِة ادلُّ

َ َاكَن ِبَما تَْعَملُْونَ  َّنُْوا  ِۭانَّ اهلّلٰ ُ عَلَْيُمكْ فَتََبي ْن قَْبُل فََمنَّ اهلّلٰ ٌة  َۭكٰذكِلَ ُكْنُمتْ ِمّ ا      َكِثْريَ   94 َخِبْريً
ا رہے ہو تو تحقيق کر ليا کرو اور جو تم سے سالم اے ايمان والو! جب تم هللا کی راه ميں ج

) تم دنياوی زندگی کے اسباب کی ١عليک کرے تم اسے يہ نہ کہہ دو کہ تو ايمان واال نہيں (
) ہيں پہلے تم بھی ايسے ہی تھے پھر هللا ٢تالش ميں ہو تو هللا تعاٰلی کے پاس بہت سی غنيمتيں (

ور تحقيق اور تفتيش کر ليا کرو، بيشک هللا تعاٰلی تمہارے تعاٰلی نے تم پر احسان کيا لہذا تم ضر
  اعمال سے باخبر ہے۔

احاديث ميں آتا ہے کہ بعض صحابہ کسی عالقے سے گزر رہے تھے جہاں ايک چرواہا  ١۔٩٤
بکرياں چرا رہا تھا، مسلمان کو ديکھ کر چروا ہے نے سالم کيا۔ بعض صحابہ نے سمجھا کہ 

اپنے کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بغير تحقيق  شايد وه جان بچانے کے لئے
کئے اسے قتل کر ڈاال اور بکرياں (بطور مال غنيمت) لے کر حضور صلی هللا عليہ وسلم کی 

خدمت ميں حاضر ہوگئے۔ جس پر يہ آيت نازل ہوئی، بعض روايات ميں آتا ہے کہ نبی صلی هللا 
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پہلے تم بھی چرواہے کی طرح ايمان چھپانے پر مجبور  عليہ وسلم نے يہ فرمايا کہ مکہ ميں
  تھے، مطلب يہ تھا کہ قتل کا کوئی جواز نہيں تھا۔

يعنی تمہيں چند بکرياں اس مقتول سے حاصل ہوگيئں، يہ کچھ بھی نہيں، هللا کے پاس اس  ٢۔٩٤ 
ں مل سکتی سے کہيں زياده بہتر نعمتيں ہيں جو هللا رسول کی اطاعت کی وجہ سے تمہيں دنيا مي

  ہيں اور آخرت ميں تو ان کا ملنا يقينی ہے۔
 

ْمَواِلهِ ِ اِبَ ِر َوالُْمٰجهُِدْوَن ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ َ َتِوي الْٰقِعُدْوَن ِمَن الُْمْؤِمِنْنيَ غَْريُ ُاوِيل الرضَّ ْمَواِلهِْم َوَانُْفِس َال يَسـْ ُ الُْمٰجهِِدْيَن اِبَ َل اهلّلٰ هِْم عََيل الْٰقِعِدْيَن ْم َوَانُْفِسهِْم ۭ فَضَّ
ُ الُْمٰجهِِدْيَن عََيل الْٰقِعِدْيَن َاْجًرا َعِظْيًما     َل اهلّلٰ ٰين ۭ َوفَضَّ ُ الُْحسـْ عََد اهلّلٰ   ۙ 95 َدَرَجًة  ۭ َوالُكًّ وَّ

اپنی جانوں اور مالوں سے هللا کی راه ميں جہاد کرنے والے مومن اور بغير عذر کے بيٹھے 
) اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بيٹھے ١بر نہيں (رہنے والے مومن برا

رہنے والوں پر هللا تعاٰلی نے درجوں ميں بہت فضيلت دے رکھی ہے اور يوں تو هللا تعاٰلی نے 
) ہے ليکن مجاہدين کو بيٹھ رہنے والوں پر بہت ٢ہر ايک کو خوبی اور اچھائی کا وعده ديا (

  رکھی ہے۔بڑے اجر کی فضيلت دے 
جب يہ آيت نازل ہوئی کہ هللا کی راه ميں جہاد کرنے والے اور گھروں ميں بيٹھ رہنے  ١۔٩٥

والے برابر نہيں تو حضرت عبد هللا بن ام مکتوم (نابينا صحابی) وغيره نے عرض کيا کہ ہم تو 
يں معذور ہيں جس کی وجہ سے ہم جہاد ميں حصہ لينے سے مجبور ہيں۔ مطلب يہ تھا کہ گھر م

بيٹھ رہنے کی وجہ سے جہاد ميں حصہ لينے والوں کے برابر ہم اجر و ثواب حاصل نہيں کر 
َرِر)"بغير عذر کے" کا استثناء نازل فرما ديا  سکيں گے، اس پر هللا تعاٰلی نے (َغْيُر اُولِی الضَّ
کہ يعنی عذر کے ساتھ بيٹھ رہنے والے، مجاھدين کے ساتھ اجر ميں برابر کے شريک ہيں کيون

  انہيں عذر نے روکا ہوا ہے۔ (صحيح بخاری کتاب الجہاد) 
يعنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو جو فضيلت حاصل ہوگی، جہاد ميں حصہ نہ  ٢۔٩۵

لينے والے اگرچہ اس سے محروم رہيں گے۔ تاہم هللا تعاٰلی نے دونوں کے ساتھ ہی بھالئی کا 
کيا ہے کہ عام حاالت ميں جہاد فرض عين نہيں، وعده کيا ہوا ہے اس سے علماء نے استدالل 

فرض کفايہ ہے يعنی اگر بقدر ضرورت آدمی جہاد ميں حصہ لے ليں تو اس عالقے کے 
  دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی يہ فرض ادا شده سمجھا جائے گا۔

 
ِحْيًما    ُ غَُفْوًرا رَّ ًة ۭ َوَاكَن اهلّلٰ َرْمحَ نُْه َوَمْغِفَرًة وَّ   ۧ 96   َدَرٰجٍت ِمّ

اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی اور هللا تعاٰلی بخشش 
  کرنے واال اور رحم کرنے واال ہے۔

 
َتْضَعفِ  َكُة َظاِلِمْيٓ َانُْفِسهِْم قَالُْوا ِفْميَ ُكْنُمتْ  ۭقَالُْوا ُكنَّا ُمسـْ

ِٕ
ىھُُم الَْمٰلۗى يَْن تََوفّٰ ِ َك َمْاٰوىھُْم ْنيَ ِيف اْالَ ِانَّ اذلَّ

ِٕ
ِ َواِسَعًة فَُتھَاِجُرْوا ِفْيھَا ۭ فَُاوٰلۗى ْرِض ۭقَالُْوٓا َالَْم تَُكْن َاْرُض اهلّلٰ

ا       ُ   َۭوَساَۗءْت َمِصْريً منَّ   ۙ 97هَجَ
جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہيں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہيں تو 

) يہ جواب ديتے ہيں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب ١( پوچھتے ہيں، تم کس حال ميں تھے؟
) فرشتے کہتے ہيں کيا هللا تعاٰلی کی زمين کشاده نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ يہی ٢تھے (

  لوگ ہيں جن کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وه پہنچنے کی بری جگہ ہے۔
ے قرب و جوار ميں يہ آيت ان لوگوں کے بارے ميں نازل ہوئی ہے جو مکہ اور اس ک ١۔٩٧

مسلمان تو ہو چکے تھے ليکن انہوں نے اپنے آبائی عالقے اور خاندان چھوڑ کر ہجرت کرنے 
سے گريز کيا۔ جب کہ مسلمانوں کی قوت کو ايک جگہ مجتمع کرنے کے لئے ہجرت کا نہايت 
 تاکيدی حکم مسلمانوں کو ديا جا چکا تھا اس لئے جن لوگوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہيں
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کيا۔ ان کو يہاں ظالم قرار ديا گيا ہے۔ اور ان کا ٹھکانا جہنم بتاليا گيا جس سے ايک تو يہ معلوم 
ہوا کہ حاالت و ظروف کے اعتبار سے اسالم کے بعض احکام کفر يا اسالم کے مترادف بن 

جاتے ہيں جيسے اس موقع پر ہجرت اسالم اور اس سے گريز کفر کے مترادف قرار پايا۔ 
معلوم ہوا کہ ايسے دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جہاں اسالم کی تعليمات پر  دوسرے يہ

  عمل کرنا مشکل اور وہاں رہنا کفر اور اہل کفر کی حوصلہ افزائی کا باعث ہو۔
يہاں ارض (جگہ) سے مراد شان نزول کے اعتبار سے مکہ اور اس کا قرب و جوار ہے  ٢۔٩٧ 

ے ليکن حکم کے اعتبار سے عام ہے يعنی پہلی جگہ سے اور آگے ارض هللا سے مراد مدينہ ہ
مراد ارض کفار ہوگی۔ جہاں اسالم پر عمل مشکل ہو اور ارض هللا سے مراد ہر وه جگہ ہوگی 

  جہاں انسان هللا کے دين پر عمل کرنے کی غرض سے ہجرت کرکے جائے۔
 

َِّساِۗء َوالْوِ  َتْضَعِفْنيَ ِمَن الّرَِجاِل َوالن َال َهيْتَُدْوَن َسِبْيًال     ِاالَّ الُْمسـْ تَِطْيُعْوَن ِحْيةَلً وَّ اِن َال يَسـْ   ۙ 98دْلَ
مگر جو مرد عورتيں اور بچے بےبس ہيں جنہيں نہ تو کسی کا چاره کار کی طاقت اور نہ کسی 

  )۔١راست کا علم ہے (
يہ ان مردوں، عورتوں اور بچوں کو ہجرت سے مستثنٰی کرنے کا حکم ہے جو اس کے  ١۔٩٨

وسائل سے محروم اور راست سے بھی بےخبر تھے۔ بچے اگرچہ شرعی حکام کے مکلف نہيں 
ہوتے ليکن يہاں ان کا ذکر ہجرت کی اہميت کو واضح کرنے کے لئے کہا گيا ہے بچے تک بھی 

  ہجرت کريں يا پھر يہاں بچوں سے مراد قريب البلوغت بچے ہونگے۔
 

َّْعفُ  ُ َاْن ي َك َعَىس اهلّلٰ
ِٕ
ا غَُفْوًرا      فَُاوٰلۗى ُ َعُفوًّ   99َو َعْنھُْم ۭ َوَاكَن اهلّلٰ

بہت ممکن ہے کہ هللا تعاٰلی ان سے درگزر کرے، هللا تعاٰلی درگزر کرنے واال اور معاف کرنے 
  واال ہے۔

 
َسَعًة  ۭ َوَمْن خيَّْ  ا وَّ ا َكِثْريً ْد ِيف اْالَْرِض ُمٰرَمغً ِ َجيِ ُّھَاِجْر ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ ِ  َۭوَمْن ي ِ َوَرُسْوهِلٖ ُمثَّ يُْدِرْكُه الَْمْوُت فََقْد َوقََع َاْجُرٗه عََيل اهلّلٰ  ُرْج ِمْنۢ بَيِْتٖه ُمھَاِجًرا ِاَىل اهلّلٰ

ِحْيًما       ُ غَُفْوًرا رَّ   ۧ ١٠٠َوَاكَن اهلّلٰ
گا  جو کوئی هللا کی راه ميں وطن چھوڑے گا، وه زمين ميں بہت سی قيام کی جگہيں بھی پائے

) اور جو کوئی اپنے گھر سے هللا تعاٰلی اور اس کے رسول صلی هللا عليہ ١اور کشادگی بھی (
وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی يقيناً اس کا اجر هللا تعاٰلی کے 

  )، اور هللا تعاٰلی بڑا بخشنے واال مہربان ہے۔٢ذمہ ثابت ہوگيا (
ی ترغيب اور مشرکين سے دوری اختيار کرنے کی تلقين ہے ُمَراَغَما اس ميں ہجرت ک ١۔١٠٠

کے معنی جگہ، جائے قيام يا جائے پناه اور َسَعۃَ سے رزق يا جگہوں اور ملکوں کی کشادگی و 
  فراخی ہے۔

اس ميں نيت کے مطابق اجر و ثواب ملنے کی يقين دہانی ہے چاہے موت کی وجہ سے  ٢۔١٠٠
ے سے قاصر رہا ہو۔ جيسا کہ گزشتہ آيتوں ميں سے ايک سو افراد وه اس عمل کے مکمل کرن

کے قاتل کا واقعہ حديث ميں بيان کيا گيا ہے۔ جو توبہ کے لئے نيکوں کی ايک بستی ميں جا رہا 
تھا کہ راستے ميں موت آگئی۔ اور هللا تعاٰلی نے نيکوں کی بستی کو نسبت دوسری بستی کے 

سے مالئکہ رحمت اپنے ساتھ لے گئے، اسی طرح جو قريب تر کر ديا جس کی وجہ سے ا
شخص ہجرت کی نيت سے گھر سے نکلے ليکن راستے ميں اسے موت آجائے تو اسے هللا کی 
طرف سے ہجرت کا ثواب ملے گا، گو ابھی وه ہجرت کے عمل کو پايہ تکميل تک بھی نہ پہنچ 

فرمايا (انما االعمال بالنيات)  سکا ہو جيسے حديث ميں بھی آيا ہے نبی صلی هللا عليہ وسلم نے
عملوں کا دارومدار نيتوں پر ہے "وانمالکل امریء مانوٰی) آدمی کے لئے وہی ہے جس کی اس 
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نے نيت کی "جس نے هللا اور اس کے رسول صلی هللا عليہ وسلم کے لئے ہجرت کی پس، اس 
ادی کرنے کی ہجرت ان ہی کے لئے ہے اور جس نے دنيا حاصل کرنے يا کسی عورت سے ش

کی نيت سے ہجرت کی پس اس کی ہجرت اسی کے لئے ہے جس نيت سے اس نے ہجرت 
کی"(صحيح بخاری، باب بدء الوحی ومسلم، کتاب االمارة) يہ حکم عام ہے جو دين کے ہر کام 
کو شامل ہے۔ يعنی اس کو کرتے وقت هللا کی رضا پيش نظر ہوگی تو وه مقبول، ورنہ مردود 

  ہوگا)
 

ِ َوِاَذا َرضَ  َّْفِتنَُمكُ اذلَّ ٰلوِة  ڰ ِاْن ِخْفُمتْ َاْن ي ْوا ِمَن الصَّ ِبْينًا      بُْمتْ ِيف اْالَْرِض فَلَيَْس عَلَْيُمكْ ُجنَاٌح َاْن تَْقُرصُ ا مُّ يَْن َكَفُرْوا ۭ ِانَّ اْلٰكِفرِْيَن َاكنُْوا لَُمكْ عَُدوًّ
١٠١  

رنے ميں کوئی گناه نہيں، اگر تمہيں ڈر جب تم سفر پر جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر ک
  ) يقيناً کفار تمہارے کھلے دشمن ہيں۔١ہو کہ کافر تمہيں ستائيں گے (

اس حالت ميں سفر ميں نماز قصر کرنے (دوگانہ ادا کرنے) کی اجازت دی جا رہی ہے،  ١۔١٠١
ا عرب ان خفتم۔ "اگر تمہيں ڈر ہو۔" غالب احوال کے اعتبار سے ہے۔ کيونکہ اس وقت پور

دارالحرب بنا ہوا تھا۔ کسی طرف بھی خطرات سے خالی نہيں تھا۔ يعنی يہ شرط نہيں ہے کہ 
سفر ميں خوف ہو تو قصر کی اجازت ہے جيسے قرآن مجيد ميں اور بھی مقامات پر اس قسم کی 

َمنُْوا اَل تَاْ ُكلُوا قيديں بيان کی گئی ہيں جو اتفاقی يعنی غالب احوال کے اعتبار سے ( ٰيٓاَيُّھَا الَِّذْيَن اٰ 
ٰضَعفَةً)  ٰبٓوا اَْضَعافًا مُّ نًا ۗ◌ ) (َواَل تُْكِرھُْوا فَتَٰيتُِكْم َعلَي اْلبَِغا130۔ آل عمران:3الرِّ ِء اِْن اََرْدَن تََحصُّ

ْنيَا)  وه ) تم اپنی لونڈيوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر 33۔ النور:24لِّتَْبتَُغْوا َعَرَض اْلَحٰيوِة الدُّ
اس سے بچنا چاہيں۔"چونکہ بچنا چاہتی تھيں، اس لئے هللا نے اسے بيان فرما ديا۔ يہ نہيں کہ اگر 

وه بدکاری پر آماده ہوں تو پھر تمہارے لئے يہ جائز ہے کہ تم ان سے بدکاری کروا ليا کرو ( 
ْن نَِّساۗ◌ َوَربَا تِْي فِْي ُحُجْوِرُكْم مِّ ) بعض صحابہ رضوان هللا عليہم کے 23:۔ النساء4ٕٮُِكُم ) ۗ◌ ٕٮِبُُكُم الّٰ

ذہن ميں بھی يہ اشکال آيا کہ اب تو امن ہے ہميں سفر ميں نماز قصر نہيں کرنی چاہئے۔ نبی 
صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا"يہ هللا کی طرف سے تمہارے لئے صدقہ ہے اس کے صدقے کو 

  رين اور ديگر کتب حديث)وصحيح مسلم، کتاب المساف٢۵،٣٦، ص١قبول کرو۔ "(مسند أحمد جلد
 

َعَك َولَْيْاُخُذْوٓا َاْسِلَحَتھُمْ  نْھُْم مَّ َفٌة ِمّ
ِٕ
ٰلوَة فَلَْتُقْم َطاۗى ْم فََاقَْمَت لَھُُم الصَّ ُّْوا فَ   َۣوِاَذا ُكْنَت ِفْهيِ َفٌة ُاْخٰرى لَْم يَُصل

ِٕ
ُمكْ ۠ َولَْتْاِت َطاۗى

ِٕ
َراۗى ُدْوا فَلَْيُكْونُْوا ِمْن وَّ لُْيَصلُّْوا فَِاَذا َجسَ

ْيَن َكَفُرْوا لَْو تَْغُفلُْوَن َعْن َاْسِلَحِتُمكْ َوَاْمتِ  ِ اِحَدًة  ۭ َوَال ُجنَاَح عَلَْيُمكْ ِاْن َاكَن ِبُمكْ َاًذى َمَعَك َولَْيْاُخُذْوا ِحْذَرُھْم َوَاْسِلَحَتھُْم ۚ َودَّ اذلَّ ْيةَلً وَّ َعتُِمكْ فَيَِمْيلُْوَن عَلَْيُمكْ مَّ
ْن مَّ  َ َاعَدَّ ِلْلٰكِفرِْيَن عَذَ ِمّ ا َاْسِلَحَتُمكْ ۚ َوُخُذْوا ِحْذَرُمكْ ۭ ِانَّ اهلّلٰ ْرٰىضٓ َاْن تََضُعْوٓ هِْينًا     َطٍر َاْو ُكْنُمتْ مَّ   ١٠٢ااًب مُّ

جب تم ان ميں ہو اور ان کے لئے نماز کھڑی کرو تو چاہيے کہ ان کی ايک جماعت تمہارے 
ہو، پھر جب يہ سجده کر چکيں تو يہ ہٹ کر تمہارے پيچھے آ  ساتھ اپنے ہتھيار لئے کھڑی

جائيں اور وه دوسری جماعت جس نے نماز نہيں پڑھی وه آ جائے اور تيرے ساتھ نماز ادا کرے 
اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھيار لئے رہے، کافر چاہتے ہيں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھياروں اور 

) ہاں اپنے ہتھيار اتار ١ه تم پر اچانک دھاوا بول ديں (اپنے سامان سے بےخبر ہو جاؤ، تو و
رکھنے ميں اس وقت تم پر کوئی گناه نہيں جب کہ تکليف ہو يا بوجہ بارش کے يا بسبب بيمار ہو 
جانے کے اور اپنے بچاؤ کی چيزيں ساتھ لئے رہو يقيناً هللا تعاٰلی نے منکروں کے لئے ذلت کی 

  مار تيار کر رکھی ہے۔
آيت ميں صلٰوة الخوف کی اجازت بلکہ حکم ديا جا رہا ہے۔ صلٰوة الخوف کے معنی، اس  ١۔١٠٢

خوف کی نماز يہ اس وقت مشروع ہے جب مسلمان اور کافروں کی فوجيں ايک دوسرے کے 
مقابل جنگ کے لئے تيار کھڑی ہوں تو ايک لمحے کی غفلت مسلمانوں کے لئے خطرناک ثابت 

نماز کا وقت ہو جائے تو صلٰوة الخوف پڑھنے کا حکم ہے،  ہو سکتی ہے ايسے حاالت ميں اگر
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جس کی مختلف صورتيں حديث ميں بيان کی گئی ہيں۔ مثالً فوج دو حصوں ميں تقسيم ہوگئی 
ايک حصہ دشمن کے بالمقابل کھڑا رہا تاکہ کافروں کو حملہ کرنے کی جسارت نہ ہو اور ايک 

نماز پڑھی، جب يہ حصہ نماز سے فارغ ہو  حصے نے آکر نبی صلی هللا عليہ وسلم کے پيچھے
گيا تو يہ پہلے کی جگہ مورچہ زن ہوگيا اور مورچہ زن پہلے واال نماز کے لئے آگيا۔ بعض 

روايت ميں آتا ہے آپ صلی هللا عليہ وسلم نے دونوں حصوں کو ايک ايک رکعت پڑھائی، اس 
ايک ايک رکعت ہوئی۔ بعض طرح آپ صلی هللا عليہ وسلم کی دو رکعت اور باقی فوجيوں کی 

ميں آتا ہے کہ دو دو رکعات پڑھائيں اس طرح آپ کی چار رکعت اور فوجيوں کی دو دو رکعت 
ہوئيں اور بعض ميں آتا ہے کہ ايک رکعت پڑھ کر التحيات کی طرح بيٹھے رہے فوجيوں نے 

سامنے کھڑے ہو کر اپنے طور پر ايک رکعت اور پڑھ کر دو رکعات پوری کيں اور دشمن کے 
جا کر ڈٹ گئے۔ دوسرے حصے نے آکر نبی صلی هللا عليہ وسلم کے پيچھے نماز پڑھی آپ 

صلی هللا عليہ وسلم نے انہيں بھی ايک رکعت پڑھائی اور التحيات ميں بيٹھ گئے اور اس وقت 
تک بيٹھے رہے جب تک فوجيوں نے دوسری رکعت پوری نہيں کرلی۔ پھر ان کے ساتھ آپ نے 

اس طرح آپ کی بھی دو رکعت اور فوج کے دونوں حصوں کی بھی دو رکعات  سالم پھير ديا
    ہوئيں۔ (ديکھئے کتب حديث)

 
عَٰيل ُجنُْوِبُمكْ ۚ فَِاَذا اْطَمْانَـْنُمتْ فََاقِ  قُُعْوًدا وَّ َ ِقٰيًما وَّ ٰلوَة فَاْذُكُروا اهلّلٰ ٰلوَة اكَ فَِاَذا قََضْيُمتُ الصَّ ٰلوَة  ۚ ِانَّ الصَّ ْوقُْواًت      ْيُموا الصَّ نَْت عََيل الُْمْؤِمِنْنيَ ِكٰتًبا مَّ

١٠٣  
) اور جب ١پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بيٹھتے اور ليٹے هللا تعاٰلی کا ذکر کرتے رہو (

  )٣) يقيناً نماز مومنوں پر مقرره وقتوں پر فرض ہے۔(٢اطمنان پاؤ تو نماز قائم کرو (
ہے اس ميں چونکہ تخفيف کر دی گئی ہے، اس لئے اس کی  مراد يہی خوف کی نماز ١۔١٠٣

  تالفی کے لئے کہا جا رہا کہ کھڑے بيٹھے ليٹے هللا کا ذکر کرتے رہو۔
اس سے مراد ہے کہ جب خوف اور جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو پھر نماز اس  ٢۔١٠٣ 

  طريقے کے مطابق پڑھنا ہے جو عام حاالت ميں پڑھی جاتی ہے۔ 
ں نماز کو مقرره وقت ميں پڑھنے کی تاکيد ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغير اس مي ٣۔١٠٣

شرعی عذر کے دو نمازوں کو جمع کرنا صحيح نہيں ہے کيونکہ اس طرح کم از کم ايک نماز 
  غير وقت ميں پڑھی جائے گی جو اس آيت کے خالف ہے۔

 
نُْوا ِيف ابِْتَغاِۗء الَْقْوِم ۭ ِاْن تَُكْونُوْ  ُ َوَال َهتِ ِ َما َال يَْرُجْوَن  ۭ َوَاكَن اهلّلٰ َّھُْم اَيْ لَُمْوَن امَكَ اَتْ لَُمْوَن ۚ َوتَْرُجْوَن ِمَن اهلّلٰ   ۧ ١٠٤ عَِلـْيًما َحِكـْيًما      ا اَتْ لَُمْوَن فَِان

) اگر تمہيں بےآرامی ہوتی ہے تو ١ان لوگوں کا پيچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بيٹھ نہ رہو (
ی تمہاری طرح بےآرامی ہوتی ہے اور تم هللا سے وه اميد رکھتے ہو، جو اميد انہيں انہيں بھ
  ) اور هللا تعاٰلی دانا اور حکيم ہے۔٢نہيں، (
يعنی اپنے دشمن کے تعاقب کرنے ميں کمزوری مت دکھاؤ بلکہ ان کے خالف بھرپور  ١۔١٠٤

  جہدوجہد کرو اور گھات لگا کر بيٹھو۔
ں بھی اور انہيں بھی دونوں کو پہنچے ہيں ليکن ان زخموں پر تمہيں يعنی زخم تو تمہي ٢۔١٠٤ 

تو هللا سے اجر کی اميد ہے۔ ليکن وه اس کی اميد نہيں رکھتے۔ اس لئے اجر آخرت کے حصول 
  کے لئے جو محنت و کاوش تم کر سکتے ہو وه کافر نہيں کر سکتے۔

 
ٓ َاْنَزلْنَآ ِالَْيَك الِْكٰتَب اِبلَْحّقِ لِ  ِِٕنْنيَ َخِصْيًما    ِاانَّ

ُ  َۭوَال تَُكْن ِلّلَْخاۗى   ۙ ١٠٥تَْحُمكَ بَْنيَ النَّاِس ِبَمآ َاٰرىَك اهلّلٰ
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يقيناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں ميں اس چيز 
) ٢والوں ( ) اور خيانت کرنے١کے مطابق فيصلہ کرو جس سے هللا نے تم کو شناسا کيا ہے (

  کے حمايتی نہ بنو۔
تک) کے شان نزول ميں بتاليا گيا ہے کہ انصار کے قبيلہ بنی  ١١٣سے  ١٠٤ان آيات ( ١۔١٠٥

ظفر ميں ايک شخص طعمہ يا بشير بن ابيرق نے ايک انصاری کی زره چرالی، جب اس کا 
دی کے چرچہ ہوا اور اسے بےنقاب ہونے کا خطره محسوس ہوا تو اس نے وه زره ايک يہو

گھر پھينک دی اور بنی ظفر کے کچھ آدميوں کو ساتھ لے کر نبی صلی هللا عليہ وسلم کی خدمت 
ميں پہنچ گئے، ان سب نے کہا زره چوری کرنے واال فالں يہودی ہے، يہودی نبی صلی هللا عليہ 

وسلم کی خدمت ميں حاضر ہوا اور اس نے کہا بنی ابيرق نے زره چوری کرکے ميرے گھر 
دی ہے۔ بنی ظفر اور بنی ايبرق (طمعہ بشير وغيره) ہوشيار تھے اور نبی صلی هللا عليہ  پھينک

وسلم کو باور کراتے رہے کہ چور يہودی ہے اور طعمہ پر الزام لگانے ميں جھوٹا ہے۔ نبی 
صلی هللا عليہ وسلم بھی انکی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہوگئے اور قريب تھا کہ اس 

ے الزام سے بری کرکے يہودی پر چوری کی فرد جرم عائد فرما ديتے کہ انصاری کو چوری ک
هللا تعاٰلی نے يہ آيت نازل فرما دی، جس سے ايک بات يہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم 
بھی بحيثيت ايک انسان غلط فہمی ميں پڑ سکتے ہيں۔ دوسری بات يہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ عالم 

ہ آپ صلی هللا عليہ وسلم پر فوراً صورتحال واضح ہوجاتی تيسری بات يہ الغيب نہيں تھے ورن
معلوم ہوئی کہ هللا تعاٰلی اپنے پيغمبر صلی هللا عليہ وسلم کی حفاظت فرماتا ہے اور اگر کبھی 
حق کے پوشيده ره جانے اور اس سے ادھر ادھر ہو جانے کا مرحلہ آجائے تو فورا هللا تعاٰلی 

تا اور اس کی اصالح فرما ديتا ہے جيسا کہ عصمت انبيا کا تقاضا ہے يہ وه اسے متنبہ فرما دي
  مقام عصمت ہے جو انبياء کے عالوه کسی اور کو حاصل نہيں۔

اس سے مراد وہی بنی ابيرق ہيں۔ جنہوں نے چوری خود کی ليکن اپنی چرب زبانی سے  ٢۔١٠٥
بھی ان کے اور ان کے حماتيوں  يہودی کو چور باور کرانے پر تلے ہوئے تھے۔ اگلی آيت ميں

  کے غلط کردار کو نماياں کرکے نبی صلی هللا عليہ وسلم کو خبردار کيا جا رہا ہے۔
 

ِحْيًما      َ َاكَن غَُفْوًرا رَّ َ  ِۭانَّ اهلّلٰ تَْغِفِر اهلّلٰ اسـْ   ۚ ١٠٦وَّ
ی کرنے واال ) بيشک هللا تعاٰلی بخشش کرنے واال، مہربان١اور هللا تعاٰلی سے بخشش مانگو! (

  ہے۔
يعنی بغير تحقيق کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم نے خيانت کرنے والوں کی حمايت کی ہے،  ١۔١٠٦

اس پر هللا تعاٰلی سے مغفرت طلب کريں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فريقين ميں سے جب تک کسی 
عالوه ازيں کی بابت پورا يقين نہ ہو کہ وه حق پر ہے اس کی حمايت اور وکالت کرنا جائز نہيں۔ 

اگر کوئی فريق دھوکے اور فريب اور اپنی چرب زبانی سے عدالت يا حاکم مجاز سے اپنے حق 
ميں فيصلہ کرا لے گا درآں حاليکہ وه صاحب حق نہ ہو تو ايسے فيصلے کی عند هللا کوئی 

اہميت نہيں۔ اس بات کو نبی صلی هللا عليہ وسلم نے ايک حديث ميں اس طرح بيان فرمايا 
ار! ميں ايک انسان ہی ہوں اور جس طرح ميں سنتا ہوں اسی کی روشنی ميں فيصلہ کرتا خبرد

ہوں ممکن ہے ايک شخص اپنی دليل و حجت پيش کرنے ميں تيز طرار اور ہوشيار ہو اور ميں 
اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق ميں فيصلہ کر دوں درآنحاليکہ وه حق پر نہ ہو اور 

مسلمان کا حق اسے دے دوں اسے ياد رکھنا چاہيے کہ يہ آگ کا ٹکڑا  اس طرح ميں دوسرے
  ہے۔ يہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے يا چھوڑ دے۔ (صحيح بخاری)

 
ااًن َاِثـْيًما      بُّ َمْن َاكَن َخوَّ َ َال ُحيِ َتانُْوَن َانُْفَسھُْم ِۭانَّ اهلّلٰ يَْن َخيْ ِ   ڌ١٠٧َوَال ُجتَاِدْل َعِن اذلَّ



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	203	of	1441	

ن کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خيانت کرتے ہيں، يقيناً دغا باز گنہگار اور ا
  هللا تعاٰلی کو اچھا نہيں لگتا۔

 
ُتْوَن َما َال يَْرٰىض ِمَن الْقَ  ِّ ِ َوُھَو َمَعھُْم ِاْذ يَُبي َتْخُفْوَن ِمَن اهلّلٰ تَْخُفْوَن ِمَن النَّاِس َوَال يَسـْ َّسـْ ُ ي   ١٠٨ِبَما يَْعَملُْوَن ُمِحْيًطا     ْوِل ۭ َوَاكَن اهلّلٰ

وه لوگوں سے چھپ جاتے ہيں (ليکن) هللا تعاٰلی سے نہيں چھپ سکتے وه راتوں کے وقت جب 
کہ هللا کی ناپسنديده باتوں کے خفيہ مشورے کرتے ہيں اس وقت بھی هللا ان کے پاس ہوتا ہے، 

  ان کے تمام اعمال کو وه گھيرے ہوئے ہے۔
 

ْن ٰھَٓانُْمتْ ٰهٓ  َ َعْنھُْم يَْوَم الِْقٰيَمِة َاْم مَّ اِدُل اهلّلٰ َ نَْيا    ۣ فََمْن جيُّ ْم َوِكْيًال     ُؤَالِۗء ٰجَدلُْمتْ َعْنھُْم ِيف الَْحٰيوِة ادلُّ   ١٠٩يَُّكْوُن عَلَْهيِ
ہاں تو يہ تم لوگ کہ دنيا ميں تم نے ان کی حمايت کی ليکن هللا تعاٰلی کے سامنے قيامت کے دن 

  )١ن کی حمايت کون کرے گا؟ اور وه کون ہے جو ان کا وکيل بن کر کھڑا ہو سکے گا۔(ا
يعنی جب اس گناه کی وجہ سے اس کا مواخذه ہوگا تو هللا کی گرفت سے اسے بچا سکے  ١۔١٠٩
  گا۔
 

َ غَفُ  ِد اهلّلٰ َ َجيِ َتْغِفِر اهلّلٰ ًءا َاْو يَْظِملْ نَْفَسٗه ُمثَّ يَسـْ َّْعَمْل ُسْوۗ ِحْيًما      َوَمْن ي   ١١٠ْوًرا رَّ
جو شخص کوئی برائی کرے يا اپنی جان پر ظلم کرے پھر هللا سے استغفار کرے تو هللا کو 

  بخشنے واال، مہربانی کرنے واال پائے گا۔
 

ُ عَِلـْيًما َحِكـْيًما       ُبٗه عَٰيل نَْفِسٖه ۭ َوَاكَن اهلّلٰ ََّما يَْكسـِ   ١١١َوَمْن يَّْكِسْب ِاثًْما فَِان
  ) اور هللا بخوبی جاننے واال ہے١اور جو گناه کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے (

اس مضمون کی ايک دوسری آيت ميں هللا تعاٰلی فرماتا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے واال کسی  ١۔١١١
دوسرے کا بوجھ نہيں اٹھائے گا، يعنی کوئی کسی کا ذمہ دار نہيں ہوگا، ہر نفس کو وہی کچھ 

  و کما کر ساتھ لے گيا ہوگا،ملے گا ج
 

ِبيْ  ِاثًْما مُّ ا فََقِد اْحتََمَل ُهبَْتااًن وَّ ً   ۧ ١١٢نًا     َوَمْن يَّْكِسْب َخِطْيۗئًَة َاْو ِاثًْما ُمثَّ يَْرِم ِبٖه بَرِيْۗـــــــــٔ
اور جو شخص کوئی گناه يا خطا کرے کسی بےگناه کے ذمہ تھوپ دے، اس نے بڑا بہتان اٹھايا 

  )۔١ال گناه کيا (اور کھ
جس طرح بنو ابيرق نے کيا کہ چوری خود کی اور تہمت کسی اور پر دھری، جو ان  ١۔١١٢

  کی سی بدخصلتوں کے حامل اور ان جيسے برے کاموں کے مرتکب ہونگے۔
 

ُّْوَك ۭوَ  ُِّضل نْھُْم َاْن ي َِٕفٌة ِمّ
اۗى ُتٗه لَهَمَّْت طَّ ِ عَلَْيَك َوَرْمحَ ُ عَلَْيَك الِْكٰتَب َوالِْحْمكََة َولَْوَال فَْضُل اهلّلٰ ٍء ۭ َوَاْنَزَل اهلّلٰ ْونََك ِمْن َيشْ ٓ َانُْفَسھُْم َوَما يَُرضُّ ُّْوَن ِاالَّ َما يُِضل

ِ عَلَْيَك َعِظْيًما        ََّمَك َما لَْم تَُكْن تَْعَملُ ۭ َوَاكَن فَْضُل اهلّلٰ   ١١٣َوعَل
ہوتا تو ان کی ايک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا  اگر هللا تعاٰلی کا فضل اور رحم تجھ پر نہ

) مگر دراصل يہ اپنے آپ کو ہی گمراه کرتے ہيں، يہ تيرا کچھ نہيں بگاڑ ١قصد کر ہی ليا تھا (
سکتے، هللا تعاٰلی نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تجھے وه سکھايا ہے جسے تو 

  ا بھاری فضل ہے۔) اور هللا تعاٰلی کا تجھ پر بڑ٢نہيں جانتا (
يہ هللا تعاٰلی کی اس خاص حفاظت و نگرانی کا ذکر ہے جس کا اہتمام انبياء عليہم السالم  ١۔١١٣

کے لئے فرمايا ہے جو انبياء پر هللا کے فضل خاص اور اس کی رحمت خاصہ کا مظہر ہے 
 عليہ طائفہ (جماعت) سے مراد وه لوگ ہيں جو بنو ابيرق کی حمايت ميں رسول هللا صلی هللا

وسلم کی خدمت ميں ان کی صفائی پيش کر رہے تھے جس سے يہ انديشہ پيدا ہو چال تھا کہ نبی 
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صلی هللا عليہ وسلم اس شخص کو چوری کے الزام سے بری کر ديں گے، جو فی الواقع چور 
  تھا۔
يہ دوسرے فضل واحسان کا تذکره ہے جو آپ صلی هللا عليہ وسلم پر کتاب وحکمت  ٢۔١١٣
) نازل فرما کر اور ضروری باتوں کا حکم دے کر فرمايا گيا جس طرح دوسرے مقام پر (سنت

ْن اَْمِرنَا  ْيَماُن)  ۭ◌ فرمايا (َوَكٰذلَِك اَْوَحْينَآ اِلَْيَك ُرْوًحا مِّ ۔ 42َما ُكْنَت تَْدِرْي َما اْلِكٰتُب َواَل ااْلِ
) ايک فرشتہ اپنے حکم سے ) اور اسی طرح بھيجا ہم نے تيری طرف (قرآن لے کر52الشوری:

ا اَْن يُّْلٰقٓى اِلَْيَك اْلِكٰتُب ااِلَّ  تو نہيں جانتا تھا کہ کتاب کيا ہے اور ايمان کيا ہے؟"(َوَما ُكْنَت تَْرُجْوٓ
بَِّك)  ْن رَّ )"اور تجھے يہ توقع نہيں تھی کہ تجھ پر کتاب اتاری جائے 86۔ القصص:28َرْحَمةً مِّ

سے (يہ کتاب اتاری گئی) ان تمام آيات سے معلوم ہوا کہ هللا نے گی، مکر تيرے رب کی رحمت 
آپ صلی هللا عليہ وسلم پر فضل واحسان فرمايا اور کتاب وحکمت بھی عطا فرمائی ان کے 

عالوه ديگر بہت سی باتوں کا آپ کو علم ديا گيا جن سے آپ بےخبر تھے يہ بھی گويا آپ کے 
خود عالم الغيب ہو اسے تو کسی اور سے علم حاصل  عالم الغيب ہونے کی نفی ہے کيونکہ جو

کرنے کی ضرورت ہی نہيں ہوتی اور جسے دوسرے سے معلومات حاصل ہوں وحی کے 
  ذريعے سے يا کسی اور طريقے سے وه عالم الغيب نہيں ہوتا۔

 
ٰوىھُْم ِاالَّ َمْن َاَمَر ِبَصَدقٍَة َاْو َمْعُروْ  ْ ْن جنَّ ِ فََسْوَف نُْؤِتْيِه َاْجًرا َعِظيْ َال َخْريَ ِيفْ َكِثْريٍ ِمّ َّْفَعْل ٰذكِلَ ابِْتَغاَۗء َمْرَضاِت اهلّلٰ ًما       ٍف َاْو ِاْصَالحٍ بَْنيَ النَّاِس ۭ َوَمْن ي

١١٤  
) ہاں بھالئی اس کے مشورے ميں جو ١ان کے اکثر خفيہ مشوروں ميں کوئی خير نہيں، (

) اور جو شخص صرف هللا ٢کرانے کا حکم کرے (خيرات کا يا نيک بات کا يا لوگوں ميں صلح 
) اسے ہم يقيناً بہت بڑا ثواب ٣تعاٰلی کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے يہ کام کرے (

  )۔٤ديں گے (
نَْجَوٰی (سرگوشی) سے مراد وه باتيں ہيں جو منافقين آپس ميں مسلمانوں کے خالف يا  ١۔١١٤

  ايک دوسرے کے خالف کرتے تھے۔
نی صدقہ خيرات معروف (جو ہر قسم کی نيکی ميں شامل ہے) اور اصالح بين الناس يع ٢۔١١٤ 

کے بارے ميں مشورے، خير پر مبنی ہيں جيسا کہ احاديث ميں بھی ان امور کی فضيلت و اہميت 
  بيان کی گئی ہے۔

کيونکہ اگر اخالص (يعنی رضائے اٰلہی کا مقصد) نہيں ہوگا تو بڑے سے بڑا عمل بھی  ٣۔١١٤
  صرف ضائع ہو جائے گا بلکہ وبال جان بن جائے گا۔نہ 

احاديث ميں اعمال مزکوره کی بڑی فضيلت آئی ہے۔ هللا کی راه ميں حالل کمائی سے  ٤۔١١٤ 
ايک کھجور کے برابر صدقہ بھی احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا، نيک بات کی اشاعت بھی بڑی 

گر لوگوں کے درميان صلح کرا دينا فضيلت ہے۔ اسی رشتہ داروں دوستوں اور باہم ناراض دي
بہت بڑا عمل ہے۔ ايک حديث ميں اسے نفلی روزوں نمازوں اور نفلی صدقات و خيرات سے 

بھی افضل بتاليا گيا ہے۔ فرمايا (اال اخبرکم بأفضل من درجۃ الصيام والصالة 
د کتاب األدب۔ والصدقۃ؟قالوابلٰی(اصالح ذات البين،۔ قال۔:وفسادذات البين ھی الحالقۃ) (ابوداو

) حتٰی کہ صلح کرانے والے کو جھوٹ تک بولنے ٦/٤٤۵،٤٤٤ترمذی، کتاب البرومسند أحمد
کی اجازت دے دی گئی تاکہ اسے ايک دوسرے کو قريب النے کے لئے دروغ مصلحت آميز 

کی ضرورت پڑے تو وه اس ميں بھی تامل نہ کرے (ليس الکذاب الذی يصلح بين الناس، فينمی 
قول خيرا) (بخاری) وه شخص جھوٹا نہيں ہے جو لوگوں کے درميان صلح کرانے خيرا اور ي

  کے لئے اچھی بات پھيالتا اچھی بات کرتا ہے۔،
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 ٖ َِّبْع غَْريَ َسِبْيِل الُْمْؤِمِنْنيَ نَُوهّلِ َ هَلُ الْهُٰدى َويَت ُسْوَل ِمْنۢ بَْعِد َما تََبنيَّ َُّشاِقِق الرَّ ا      َما تََوّىلٰ َونُْص َوَمْن ي َ ۭ َوَساَۗءْت َمِصْريً   ۧ ١١٥هِلٖ هَجَمنَّ
جو شخص باوجود راه ہدايت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کے 

خالف کرے اور تمام مومنوں کی راه چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کرديں گے جدھر 
  ہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔) وه پ١وه خود متوجہ ہو اور دوزخ ميں ڈال ديں گے (

ہدايت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کی مخالفت اور  ١۔١١٥
مومنين کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پيروی، دين اسالم سے خروج ہے جس پر يہاں 

م کے اولين پيرو جہنم کی وعيد بيان فرمائی ہے۔ مومنين سے مراد صحابہ کرام ہيں جو دين اسال
اور اس کی تعليمات کا کامل نمونہ تھے، اور ان آيات کے نزول کے وقت جن کے سوا کوئی 

گروه مومنين موجود نہ تھا کہ وه مراد ہو۔ اس لئے صحابہ کرام رضی هللا تعاٰلی عنہ کی مخالفت 
ئے صحابہ کرام اور غير سبيل المومنين کا اتباع دونوں حقيقت ميں ايک ہی چيز کا نام ہے۔ اس ل

رضی هللا تعاٰلی عنہ کے راستے اور منہاج سے انحراف بھی کفر و ضالل ہی ہے۔ بعض علماء 
نے سبيل المومنين سے مراد اجماع امت ليا يعنی اجماع امت سے انحراف بھی کفر ہے۔ اجماع 

صحابہ امت کا مطلب ہے کسی مسئلے ميں امت کے تمام علماء وفقہا کا اتفاق۔ يا کسی مسئلے پر 
کرام رضی هللا تعاٰلی عنہ کا اتفاق يہ دونوں صورتيں اجماع امت کی ہيں اور دونوں کا انکار يا 
ان ميں سے کسی ايک کا انکار کفر ہے۔ تاہم صحابہ کرام رضی هللا تعاٰلی عنہ کا اتفاق تو بہت 

ی هللا سے مسائل ميں ملتا ہے يعنی اجماع کی يہ صورت تو ملتی ہے۔ ليکن اجماع صحابہ رض
تعاٰلی عنہ کے بعد کسی مسئلے ميں پوری امت کے اجماع و اتفاق کے دعوے تو بہت سے 

مسائل ميں کئے گئے ہيں ليکن فی الحقيقت ايسے اجماعی مسائل بہت ہی کم ہيں۔ جن ميں فی 
الواقع امت کے تمام علما و فقہا کا اتفاق ہو۔ تاہم ايسے جو مسائل بھی ہيں، ان کا انکار بھی 

ہ رضی هللا تعاٰلی عنہ کے اجماع کے انکار کی طرح کفر ہے اس لئے کہ صحيح حديث صحاب
ميں ہے ' کہ هللا تعاٰلی ميری امت کو گمراہی پر اکٹھا نہيں کرے گا اور جماعت پر هللا کا ہاتھ ہے 

  "۔ (صحيح ترمذی)
 

َك ِبٖه َويَْغِفُر َما ُدْوَن ٰذكِلَ  ُّْرشَ َ َال يَْغِفُر َاْن ي ِ فََقْد َضلَّ َضٰلًال بَِعْيًدا     ِانَّ اهلّلٰ ُّْرشِْك اِبهلّلٰ ََّشاُۗء  َۭوَمْن ي   ١١٦ ِلَمْن ي
اسے هللا تعاٰلی قطًعا نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شريک مقرر کيا جائے ہاں شرک کے عالوه 

گناه جس کے چاہے معاف فرما ديتا ہے اور هللا کے ساتھ شريک کرنے واال بہت دور کی 
  ی ميں جا پڑا۔گمراہ

 
رِيًْدا      ْيٰطنًا مَّ َّْدُعْوَن ِاالَّ شـَ ٓ ِااَناًث ۚ  َوِاْن ي َّْدُعْوَن ِمْن ُدْوِنٖهٓ ِاالَّ   ۙ ١١٧ِاْن ي

) اور دراصل يہ صرف سرکش ١يہ تو هللا تعاٰلی کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہيں (
  )٢شيطان کو پوجتے ہيں۔(

د يا تو وه بت ہيں جن کے نام مؤنث تھے جيسے الت، عزٰی، اِنّاًث (عورتيں) سے مرا ١۔١١٧
مناة، نائلہ وغيره۔ يا مراد فرشتے ہيں۔ کيونکہ مشرکين عرب فرشتوں کو هللا کی بيٹياں سمجھتے 

  اور ان کی عبادت کرتے تھے ۔
بتوں، فرشتوں اور ديگر ہستيوں کی عبادت دراصل شيطان کی عبادت ہے۔ کيونکہ  ٢۔١١٧

ان کو هللا کے در سے چھڑا کر دوسروں کے آستانوں اور چوکھٹوں پر جھکاتا ہے شيطان ہی انس
  جيسا کہ اگلی آيت ميں ہے۔

 
ْفُرْوًضا      َذنَّ ِمْن ِعَباِدَك نَِصْيًبا مَّ ِ ُ  َۘوقَاَل َالَختَّ ََّعنَُه اهلّلٰ   ۙ ١١٨ل
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مقرر شده حصہ  جسے هللا نے لعنت کی ہے اس نے بيڑا اٹھايا ہے کہ تيرے بندوں ميں سے ميں
  )۔١لے کر رہوں گا (

مقرر شده حصہ سے مراد وه نذر نياز بھی ہو سکتی ہے جو مشرکين اپنے بتوں اور  ١۔١١٨
قبروں ميں مدفون اشخاص کے نام نکالتے ہيں اور جہنميوں کا وه کوٹہ بھی ہو سکتا ہے جنہيں 

  شيطان گمراه کر کے اپنے ساتھ جہنم لے جائے گا۔
 

َّنَّ  ِضل َالُ نَّ َخلَْق اوَّ ُ َّھُْم فَلَُيَغّريِ َّھُْم فَلَُيبَتُِّكنَّ ٰاَذاَن اْالَنَْعاِم َوَالُٰمَرن َِّينَّھُْم َوَالُٰمَرن َمن ِبْينًا      ھُْم َوَالُ ااًن مُّ ِ فََقْد َخِرسَ ُخْرسَ ْن ُدْوِن اهلّلٰ ْيٰطَن َوِليًّا ِمّ َّتَِّخِذ الشـَّ ِ ۭ  َوَمْن ي هلّلٰ
١١٩ۭ  

) اور انہيں سکھاؤں گا کہ ١سے بہکاتا رہوں گا اور باطل اميديں دالتا رہوں گا (اور انہيں راه 
) اور ان سے کہوں گا کہ هللا تعاٰلی کی بنائی ہوئی صورت کو ٢جانوروں کے کان چير ديں (

) سنو! جو شخص هللا کو چھوڑ کر شيطان کو اپنا رفيق بنائے گا وه صريح نقصان ٣بگاڑ ديں (
  ميں ڈوبے گا۔

يہ وه باطل اميديں ہيں جو شيطان کے وسوسوں اور دخل اندازی سے پيدا ہوتی اور  ١۔١١٩
  انسانوں کی گمراہی کا سبب بنتی ہيں۔

يہ بحيره اور سائبہ جانوروں کی عالمتيں اور صورتيں ہيں۔ مشرکين ان کو بتوں کے نام  ٢۔١١٩
  وقف کرتے تو شناخت کے لئے ان کا کان وغيره چير ديا کرتے تھے۔

تغْيُر َخلِق هللا (هللا کی تخليق کو بدلنا) کی کئی صورتيں بيان کی گئی ہيں۔ ايک تو يہی  ٣۔١١٩
جس کا ابھی ذکر ہوا يعنی کان وغيره کاٹنا چيرنا سوراخ کرنا، ان کے عالوه اور کئی صورتيں 

نائی ہيں، ہيں مثالً هللا تعاٰلی نے چاند، سورج، پتھر اور آگ وغيره اشياء مختلف مقاصد کے لئے ب
ليکن مشرکين نے ان کے مقصد تخليق کو بدل کر ان کو معبود بنا ليا۔ يا تغيير کا مطلب تغيير 

فطرت ہے يا حلت وحرمت ميں تبديلی ہے وغيره اسی تغيير ميں مردوں کی نس بند کر کے اور 
۔ اسی طرح عورتوں کے آپريشن کر کے انہيں اوالد پيدا کرنے کی صالحيت سے محروم کر دينا

ميک آپ کے نام پر ابروؤں کے بال وغيره اکھاڑ کر اپنی صورتوں کو مسخ کرنا اور وشم 
(يعنی گودنا گدوانا (وغيره بھی شامل ہے يہ سب شيطانی کام ہيں جن سے بچنا ضروری ہے۔ 

البتہ جانوروں کو اس لئے خصی کرنا کہ ان سے زياده انتفاع ہو سکے يا ان کا گوشت زياده بہتر 
اسی قسم کا کوئی اور صحيح مقصد ہو تو جائز ہے۔ اس کی تائيد اس سے بھی ہوتی  ہو سکے يا

ہے نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم نے خصی جانور قربانی ميں ذبح فرمائے ہيں۔ اگر جانور کو 
  خصی کرنے کا جواز نہ ہوتا تو آپ صلی هللا عليہ وسلم ان کی قربانی نہ کرتے۔

 
ْيٰطُن  ِاالَّ  غُُرْوًرا      ۭيَِعُدُھْم َويَُمنِّْهيِمْ    ١٢٠ َوَما يَِعُدُھُم الشـَّ

وه ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا، اور سبز باغ دکھاتا رہے گا (مگر ياد رکھو!) شيطان کے 
  جو وعدے ان سے ہيں وه سراسر فريب کارياں ہيں۔

 
ُدْوَن َعْنھَا َمِحيْ  ُ ۡ َوَال َجيِ َك َمْاٰوىھُْم هَجَمنَّ

ِٕ
  ١٢١ًصا     ُاوٰلۗى

  يہ وه لوگ ہيں جن کی جگہ جہنم ہے، جہاں سے انہيں چھٹکاره نہ ملے گا۔
 

ْيَن ِفْيھَآ  نْھُٰر ٰخدِلِ ِتَھا اْالَ رِْي ِمْن َحتْ نُْدِخلُھُْم َجنٍّٰت َجتْ ِلٰحِت سـَ لُوا الّصٰ ْيَن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ ِ َحقًّا  ۭ َوَمْن َاْصَدُق َواذلَّ ِ ِقْيًال      َابًَدا  ۭ َوعَْد اهلّلٰ   ١٢٢ِمَن اهلّلٰ
اور جو ايمان الئيں اور بھلے کام کريں ہم انہيں ان جنتوں ميں لے جائيں گے جن کے نيچے 

چشمے جاری ہيں، جہاں يہ ابداآلباد رہيں گے، يہ ہے هللا کا وعده جو سراسر سچا ہے اور کون 
  )۔١ہے جو اپنی بات ميں هللا سے زياده سچا ہو (
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وعدے تو سراسر دھوکا اور فريب ہيں ليکن اس کے مقابلے ميں هللا کے وعدے شيطانی  ١۔١٢٢
جو اس نے اہل ايمان سے کئے ہيں سچے اور برحق ہيں اور هللا سے زياده سچا کون ہو سکتا 
ہے۔ ليکن انسان کا معاملہ بھی عجيب ہے۔ يہ سچوں کی بات کو کم مانتا ہے اور جھوٹوں کے 

چہ ديکھ ليجئے کہ شيطانی چيزوں کا چلن عام ہے اور ربانی کاموں پيچھے زياده چلتا ہے۔ چنان
  کو اختيار کرنے والے ہر دور ميں اور ہر جگہ کم ہی رہے ہيں اور کم ہی ہيں۔

 
ْد هَلٗ ِمْن  َز ِبٖه ۙ َوَال َجيِ ْ ًءا جيُّ َّْعَمْل ُسْوۗ ُمكْ َوَالٓ َاَماِينِّ َاْھِل اْلِكٰتِب  ۭ َمْن ي َماِنّيِ ا    لَيَْس اِبَ َال نَِصْريً ِ َوِليًّا وَّ   ١٢٣ُدْوِن اهلّلٰ

حقيقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی اميدوں پر موقوف ہے، جو 
برا کرے گا اس کی سزا پائے گا اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمايت و مدد هللا کے پاس 

  کر سکے۔
 

ِلٰحتِ  َّْعَمْل ِمَن الّصٰ ا     َوَمْن ي َِٕك يَْدُخلُْوَن الَْجنََّة َوَال يُْظلَُمْوَن نَِقْريً
  ١٢٤ِمْن َذَكٍر َاْو ُانْٰىث َوُھَو ُمْؤِمٌن فَُاوٰلۗى

جو ايمان واال ہو مرد ہو يا عورت اور وه نيک اعمال کرے يقيناً ايسے لوگ جنت ميں جائيں گے 
  )۔١مارا جائے گا (اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ 

جيسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اہل کتاب اپنے متعلق بڑی خوش فہميوں ميں مبتال تھے۔ ١۔١٢٤
يہاں هللا تعاٰلی نے پھر ان کی خوش فہميوں کا پرده چاک کرتے ہوئے فرمايا کہ آخرت کی 
الح کاميابی محض اميدوں پر اور آرزؤں سے نہيں ملے گی اس کے لئے تو ايمان اور عمل ص
کی پونجی ضروری ہے۔ اگر اس کے برعکس نامہ اعمال ميں برائياں ہوں گی تو اسے ہر 

صورت ميں اس کی سزا بھگتنی ہوگی، وہاں کوئی ايسا دوست يا مددگار نہيں ہوگا جو برائی کی 
سزا سے بچا سکے۔ آيت ميں اہل کتاب کے ساتھ هللا تعاٰلی نے اہل ايمان کو بھی خطاب فرمايا 

وه بھی يہود و نصارٰی کی سی غلط فہميوں، خوش فہميوں اور عمل سے خالی آرزؤں ہے تاکہ 
اور تمناؤں سے اپنا دامن بچاکر رکھيں۔ ليکن افسوس مسلمان اس تنبيہ کے باوجود انہی خام 

خياليوں ميں مبتال ہوگئے جن ميں سابقہ امتيں گرفتار ہوئيں۔ اور آج بےعملی اور بدعملی مسلمان 
  بنی ہوئی ہے اور اس کے باوجود وه امت مرحومہ کہالنے پر مصر ہےکا بھی شعار 

 
َ ِاْبٰرِهْميَ َحِنْيًفا  َۭواختََّ  ََّبَع ِمةلَّ ات ِ َوُھَو ُمْحِسٌن وَّ ٗه هلِلّٰ ْن َاْسَملَ َوهْجَ مَّ ُ ِاْبٰرِهْميَ َخِلْيًال      َوَمْن َاْحَسُن ِديْنًا ِمّ   ١٢٥َذ اهلّلٰ

ا کون ہے جو اپنے کو هللا کے تابع کردے وه بھی نيکوکار، ساتھ ہی باعتباردين کے اس سے اچھ
يکسوئی والے ابراہيم کے دين کی پيروی کر رہا ہو اور ابرہيم عليہ السالم کو هللا تعاٰلی نے اپنا 

  )١دوست بنايا ہے۔(
کہ يہاں کاميابی کا ايک معيار اور اس کا ايک نمونہ بيان کيا جا رہا ہے۔ معيار يہ ہے  ١۔١٢۵

اپنے کو هللا کے سپرد کر دے محسن بن جائے اور ملت ابراہيم عليہ السالم کی پيروی کرے اور 
نمونہ حضرت ابراہيم عليہ السالم کا ہے جن کو هللا تعاٰلی نے اپنا خليل بنايا۔ خليل کے معنی ہيں 

ميں  کہ جس کے دل ميں هللا تعاٰلی کی محبت اس طرح راسخ ہو جائے کہ کسی اور کے لئے اس
جگہ نہ رہے۔ خليل (بروزن فعيل) بمعنی فاعل ہے جيسے عليم بمعنی عالم اور بعض کہتے ہيں 
کہ بمعنی مفعول ہے۔ جيسے حبيب بمعنی محبوب اور حضرت ابراہيم عليہ السالم يقينا هللا کے 
م محب بھی تھے اور محبوب بھی عليہ الصلٰوة والسالم (فتح القدير) اور نبی صلی هللا عليہ وسل

نے فرمايا ہے، هللا نے مجھے بھی خليل بنايا ہے جس طرح اس نے ابراہيم عليہ السالم کو خليل 
  بنايا"۔ (صحيح مسلم کتاب المساجد)

 
ِحْيًطا      ٍء مُّ ُ ِبُلكِّ َيشْ ٰمٰوِت َوَما ِيف اْالَْرِض َۭوَاكَن اهلّلٰ ِ َما ِيف السَّ   ۧ ١٢٦َوهلِلّٰ
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  سب هللا ہی کا ہے اور هللا تعاٰلی ہرچيز کو گھيرنے واال ہے۔آسمانوں اور زمين ميں جو کچھ ہے 
 

نَّ ۙ َوَما يُْتٰيل عَلَْيُمكْ ِيف اْلِكٰتِب ِيفْ يَٰتمَ  ُ يُْفِتْيُمكْ ِفْهيِ َِّساِۗء ۭ قُِل اهلّلٰ َتْفُتْونََك ِيف الن ِّٰيتْ َال تُْؤتُْونَھُنَّ َما ُكِتَب لَھُنَّ َوتَْرغَبُ َويَسـْ َِّساِۗء ال ْوَن َاْن تَْنِكُحْوُھنَّ ي الن
اِن َۙوَاْن تَُقْوُمْوا ِللَْيٰتٰمي اِبلِْقْسطِ ۭ َوَما تَْفَعلُْوا ِمْن َخْريٍ فَِانَّ ا َتْضَعِفْنيَ ِمَن الِْودْلَ َ َاكَن ِبٖه عَِلـْيًما      َوالُْمسـْ   ١٢٧هلّلٰ

 ان کے بارے ) آپ کہہ ديجئے! خود هللا١آپ عورتوں کے بارے ميں حکم دريافت کرتے ہيں (
ميں حکم دے رہا ہے اور قرآن کی وه آيتيں جو تم پر يتيم لڑکيوں کے بارے ميں پڑھی جاتی ہيں 

) اور انہيں اپنے نکاح ميں النے کی رغبت رکھتے ہو اور ٢جنہيں ان کا مقرر حق نہيں ديتے (
اتھ کرو کمزور بچوں کے بارے ميں اور اس بارے ميں کہ يتيموں کی کارگزاری انصاف کے س

  )۔٤) تم جو نيک کام کرو، بےشبہ هللا اسے پوری طرح جاننے واال ہے (٣(
عورتوں کے بارے ميں جو سواالت ہوتے رہتے ہيں، يہاں سے ان کے جوابات ديئے جا  ١۔١٢٧

  رہے ہيں۔
ت َوَما يُتلَٰی َعلَْيُکْم اس کا عطف هللا يفتيُکْم پر ہے يعنی هللا تعاٰلی ان کی بابت وضاح ٢۔١٢٧ 

فرماتا ہے اور کتاب هللا کی وه آيات وضاحت کرتی ہيں جو اس سے قبل يتيم لڑکيوں کے بارے 
جس ميں ان لوگوں کو اس بے انصافی سے  ٣ميں نازل ہو چکی ہيں۔ مراد سوره نساء کی آيت 

روکا گيا کہ يتيم لڑکی سے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی تو کر ليتے تھے ليکن مہر 
  يز کرتے تھے۔دينے سے گر

اس کے دو ترجمے کئے گئے ہيں، ايک تو يہی جو مرحوم مترجم نے کيا ہے اس ميں ٢۔١٢٧
فی کا لفظ محذوف ہے اس کا دوسرا ترجمہ عن کا لفظ محذوف مان کر کيا گيا ہے يعنی ترغبون 
عن ان تنکحوھن، "تمہيں ان سے نکاح کرنے کی رغبت نہ ہو"رغبت کا صلہ عن آئے تو معنی 

لَِّة اِْبٰرٖھَم )  اعراض ) ميں 130۔ البقرة:2اور بےرغبتی کے ہوتے ہيں۔ جيسے (َوَمْن يَّْرَغُب َعْن مِّ
ہے يہ گويا دوسری صورت بيان کی گئی ہے کہ يتيم لڑکی بعض دفعہ بدصورت ہوتی تو اس 
کے ولی يا اس کے ساتھ وراثت ميں شريک دوسرے ورثاء خود بھی اس کے ساتھ نکاح کرنا 

کرتے اور کسی دوسری جگہ بھی اس کا نکاح نہ کرتے، تاکہ کوئی اور شخص اس کے  پسند نہ
حصہ جائيداد ميں شريک نہ بنے۔ هللا تعاٰلی نے پہلی صورت کی طرح ظلم کی اس دوسری 

  صورت سے بھی منع فرمايا۔
اس کا عطف۔ يتامی النساء۔ پر ہے۔ يعنی وما يتلی عليکم فی يتامی النساء وفی  ٣۔١٢٧ 

تضعفين من الولدان۔ يتيم لڑکيوں کے بارے ميں تم پر جو پڑھا جاتا ہے ۔(سورة النساء کی المس
) اور کمزور بچوں کی بابت جو پڑھا جاتا ہے اس سے مراد قرآن کا حکم (يُْوِصْيُكُم ٣آيت نمبر 

ُ فِْيٓ اَْواَلِدُكْم)  ميں حصہ دار  ) ہے جس ميں بيٹوں کے ساتھ بيٹيوں کو بھی وراثت11۔ النساء:4ّهللاٰ
بنايا گيا ہے۔ جب کہ زمانہ جاہليت ميں صرف بڑے لڑکوں کو ہی وارث سمجھا جاتا تھا چھوٹے 

کمزور بچے اور عورتيں وراثت سے محروم ہوتی تھيں۔ شريعت نے سب کو وارث قرار دے 
  ديا۔

ڑھا جاتا ہے کہ اس کا عطف بھی يَتَاَمی النِّسآِء پر ہے۔ يعنی کتاب هللا کا حکم بھی تم پر پ ٤۔١٢٧ 
يتيموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ يتيم بچی صاحب جمال ہو تب بھی اور بدصورت ہو تب 

  بھی۔ دونوں صورتوں ميں انصاف کرو (جيساکہ تفصيل گزری)
 

ُّْصلِ  َمآ َاْن ي نُْوا َوتَتَُّقْوا َوِاِن اْمَرَاٌة َخافَْت ِمْنۢ بَْعِلھَا نُُشْوًزا َاْو ِاْعَراًضا فََال ُجنَاَح عَلَْهيِ سـِ حَّ َۭوِاْن ُحتْ نُْفُس الشُّ ِت اْالَ لُْح َخْريٌ  َۭوُاْحِرضَ َحا بَيَْهنَُما ُصلًْحا  ۭ َوالصُّ
ا       َ َاكَن ِبَما تَْعَملُْوَن َخِبْريً   ١٢٨فَِانَّ اهلّلٰ

 اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بددماغی اور بےپرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس ميں صلح
) صلح بہتر چيز ہے، طمع ہر ہر نفس ميں شامل کر ١کرليں اس ميں کسی پر کوئی گناه نہيں (
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) اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہيز گاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر هللا ٢دی گئی ہے (
  تعاٰلی پوری طرح خبردار ہے۔

ور رہنا اور اعراض خاوند اگر کسی وجہ سے اپنی بيوی کو ناپسند کرے اور اس سے د ١۔١٢٨
کرنا معمول بنا لے يا ايک سے زياده بيوياں ہونے کی صورت ميں کسی کو کم ترخوب صورت 
بيوی سے اعراض کرے تو عورت اپنا کچھ حق چھوڑ کر (مہر سے يا نان و نفقہ سے يا باری 
ہ سے) خاوند سے مصالحت کر لے تو اس مصالحت ميں خاوند يا بيوی پر کوئی گناه نہيں کيونک

صلح بہرحال بہتر ہے۔ حضرت ام المومنيں سودة رضی هللا عنہ نے بھی بڑھاپے ميں اپنی باری 
حضرت عائشہ رضی هللا عنہا کے لئے ہبہ کر دی تھی جسے نبی صلی هللا عليہ وسلم نے قبول 

ُشّح بخل اور طمع کو کہتے ہيں۔ يہاں مراد اپنا اپنا مفاد ہے جو ٢۔١٢٨فرما ليا۔ (صحيح بخاری) 
  ر نفس کو عزيز ہوتا ہے يعنی ہر نفس اپنے مفاد ميں بخل اور طمع سے کام ليتا ہے۔ہ
 

َِّساِۗء َولَْو َحَرْصُمتْ فََال تَِمْيلُْوا ُلكَّ الَْمْيِل فَتََذُرْوَھا تَِطْيُعْوٓا َاْن تَْعِدلُْوا بَْنيَ الن ََّقِة  ۭ َوِاْن تُْصِلُحْوا َوتَتَُّقْوا فَ  َولَْن تَسـْ ِحْيًما      َاكلُْمَعل َ َاكَن غَُفْوًرا رَّ ِانَّ اهلّلٰ
١٢٩  

تم سے يہ کبھی نہيں ہو سکے گا کہ اپنی تمام بيويوں ميں ہر طرح عدل کرو گو تم اس کی کتنی 
ہی خواہش و کوشش کر لو اس لئے بالکل ہی ايک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھڑ لٹکتی 

قوٰی اختيار کرو تو بيشک هللا تعاٰلی بڑی مغفرت اور ) اور اگر تم اصالح کرو اور ت١نہ چھوڑو (
  رحمت واال ہے۔

يہ ايک دوسری صورت ہے کہ ايک شخص کی ايک سے زياده بيوياں ہوں تو دلی تعلق  ١۔١٢٩
اور محبت ميں وه سب کے ساتھ يکساں سلوک نہيں کر سکتا۔ کيونکہ محبت، فعل قلب ہے جس 

 عليہ وسلم کو بھی اپنی بيويوں ميں سے زياده محبت پر کسی کو اختيار نہيں خود نبی صلی هللا
حضرت عائشہ سے تھی۔ خواہش کے باوجود انصاف نہ کرنے سے مطلب يہی قلبی ميالن اور 

محبت ميں عدم مساوات ہے اگر يہ قلبی محبت ظاہری حقوق کی مساوات ميں مانع نہ بنے تو 
عليہ وسلم نے اس کا نہايت عمده نمونہ پيش عند هللا قابل مؤاخذه نہيں۔ جس طرح کہ نبی صلی هللا 

فرمايا۔ ليکن اکثر لوگ اس قلبی محبت کی وجہ سے دوسری بيويوں کے حقوق کی ادائيگی ميں 
بہت کوتاہی کرتے ہيں اور ظاہری طور پر بھی محبوب بيوی کی طرح دوسری بيويوں کے 

اکر رکھ چھوڑتے ہيں، نہ انہيں حقوق ادا نہيں کرتے اور انہيں معلقہ (درميان ميں لٹکی ہوئی) بن
طالق ديتے ہيں نہ حقوق زوجيت ادا کرتے ہيں۔ يہ انتہائی ظلم ہے جس سے يہاں روکا گيا ہے 
اور نبی صلی هللا عليہ وسلم نے بھی فرمايا ہے"جس شخص کی دو بيوياں ہوں اور وه ايک کی 

دن وه اس طرح آئے طرف ہی مائل ہو (يعنی دوسری کو نظر انداز کئے رکھے) تو قيامت کے 
  گا کہ اس کے جسم کا ايک حصہ (يعنی نصف) ساقط ہوگا۔ (ترمذی، کتاب النکاح)

 
ُ َواِسًعا َحِكْيًما      ْن َسَعِتٖه ۭ َوَاكَن اهلّلٰ ُ الُكًّ ِمّ قَا يُْغِن اهلّلٰ ََّتَفرَّ   ١٣٠َوِاْن ي

) ١ک کو بےنياز کر دے گا (اور اگر مياں بيوی جدا ہو جائيں تو هللا تعاٰلی اپنی وسعت سے ہر اي
  هللا تعاٰلی وسعت واال حکمت واال ہے۔

يہ تيسری صورت ہے کہ کوشش کے باوجود اگر نباه کی صورت نہ بنے پھر طالق کے  ١۔١٣٠
ذريعے عليحدگی اختيار کر لی جائے۔ ممکن ہے عليحدگی کے بعد مرد کو مطلوبہ صفات والی 

مل جائے۔ اسالم ميں طالق کو اگرچہ سخت ناپسند بيوی اور عورت کو مطلوبہ صفات واال مرد 
کيا گيا ہے، طالق حالل تو ہے ليکن يہ ايسا حالل ہے جو هللا کو سخت ناپسند ہے"اس کے 

باوجود هللا نے اس کی اجازت دی ہے اس لئے کہ بعض دفعہ حاالت ايسے موڑ پر پہنچ جاتے 
اسی ميں ہوتی ہے کہ وه ايک دوسرے  ہيں کہ اس کے بغير چاره نہيں ہوتا اور فريقين کی بہتری
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سے عليحدگی اختيار کرليں۔ مزکوره حديث ميں صحت اسناد کے اعتبار سے اگرچہ ضعف ہے 
تاہم قرآن وسنت کی نصوص سے يہ واضح ہے کہ يہ حق اسی وقت استعمال کرنا چاہيے جب 

  نباه کی کوئی صورت کسی طرح بھی نہ بن سکے۔
 

ٰمٰوِت  ِ َما ِيف السَّ َ ۭ  َوهلِلّٰ َُّقوا اهلّلٰ ُمكْ َاِن ات يَْن ُاْوتُوا اْلِكٰتَب ِمْن قَْبِلُمكْ َوِاايَّ ِ ْينَا اذلَّ ٰمٰوِت َوَما ِيف َوَما ِيف اْالَْرِض  َۭولَقَْد َوصَّ ِ َما ِيف السَّ َوِاْن تَْكُفُرْوا فَِانَّ هلِلّٰ
ْيًدا      ُ غَنِيًّا َمحِ   ١٣١اْالَْرِض ۭ َوَاكَن اهلّلٰ

آسمانوں کی ہر ہرچيز هللا تعاٰلی ہی کی ملکيت ميں ہے واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو  زمين اور
تم سے پہلے کتاب ديئے گئے تھے اور تم کو بھی يہی حکم کيا ہے کہ هللا سے ڈرتے رہو اور 
اگر تم کفر کرو تو ياد رکھو کہ هللا کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين 

   بہت بےنياز اور تعريف کيا گيا ہے۔ميں ہے اور هللا
ِ َوِكْيًال      ٰمٰوِت َوَما ِيف اْالَْرِض ۭ َوَكٰفى اِبهلّلٰ ِ َما ِيف السَّ   ١٣٢َوهلِلّٰ

  هللا کے اختيار ميں ہے آسمانوں کی سب چيزيں اور زمين کی بھی اور هللا کارساز کافی ہے۔
 

ُّھَا النَّاُس وَ  ََّشْا يُْذِهْبُمكْ َاي ُ عَٰيل ٰذكِلَ قَِدْيًرا     ِاْن ي َخرِيَْن  َۭوَاكَن اهلّلٰ ِت اِبٰ   ١٣٣اَيْ
اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو! وه تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، هللا تعاٰلی 

  )١اس پر پوری قدرت رکھنے واال ہے (
ے مقام پر فرمايا ( يہ هللا تعاٰلی کی قدرت قاہره و کاملہ کا اظہار ہے جب کہ ايک دوسر ١۔١٣٣

ا اَْمثَالَُكْم)  ۙ◌ َواِْن تَتََولَّْوا يَْستَْبِدْل قَْوًما َغْيَرُكْم  ) اگر تم پھرو گے تو وه 38۔ محمد:47ثُمَّ اَل يَُكْونُْوٓ
  تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور وه تمہاری طرح کے نہيں ہونگے۔

 
نَْيا فَِعْندَ  ا      َمْن َاكَن يُرِيُْد ثََواَب ادلُّ ْيًعا بَِصْريً ُ َمسِ ِخَرِة  َۭوَاكَن اهلّلٰ نَْيا َواْالٰ ِ ثََواُب ادلُّ   ۧ ١٣٤اهلّلٰ

جو شخص دنيا کا ثواب چاہتا ہے تو (ياد رکھو کہ) هللا تعاٰلی کے پاس تو دنيا اور آخرت (دونوں) 
  ) اور هللا تعاٰلی بہت سننے واال اور خوب ديکھنے واال ہے۔١کا ثواب موجود ہے (

جيسے کوئی شخص جہاد صرف مال غنيمت کے حصول کے لئے کرے تو کتنی نادانی  ١۔١٣٤
کی بات ہے۔ جب هللا تعاٰلی دنيا و آخرت دونوں کا ثواب عطا فرمانے پر قادر ہے تو پھر اس سے 

  ايک ہی چيز کيوں طلب کی جائے۔؟ انسان دونوں ہی کا طالب کيوں نہ بنے۔
 

يَْن ٰاَمنُ  ِ ُّھَا اذلَّ ي َ يِْن َواْالَْقَرِبْنيَ ۚ اِ اٰيٓ ِ َولَْو عَٰيلٓ َانُْفِسُمكْ َاِو الَْوادِلَ ِمْنيَ اِبلِْقْسِط ُشهََداَۗء هلِلّٰ َِّبُعوا الْهَٰوٓى َاْن ْوا ُكْونُْوا قَّوٰ َما   ۣ فََال تَت ُ َاْوٰىل ِهبِ ا فَاهلّلٰ ْن يَُّكْن غَِنيًّا َاْو فَِقْريً
ا     تَْعِدلُْوا ۚ َوِاْن تَلْٗوٓا اَ  َ َاكَن ِبَما تَْعَملُْوَن َخِبْريً   ١٣٥ْو تُْعرُِضْوا فَِانَّ اهلّلٰ

اے ايمان والو! عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی موال کے لئے 
سچی گواہی دينے والے بن جاؤ، گو وه خود تمہارے اپنے خالف ہو يا اپنے ماں باپ کے يا 

وه شخص اگر امير ہو تو اور فقير ہو تو دونوں کے ساتھ هللا کو  )١رشتہ داروں عزيزوں کے (
) اور اگر ٣) اس لئے تم خواہش نفس کے پيچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دينا (٢زياده تعلق ہے (

) تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے هللا تعاٰلی اس سے ٤تم نے کج بيانی کی يا پہلو تہی کی (
  پوری طرح باخبر ہے۔

ميں هللا تعاٰلی اہل ايمان کو عدل و انصاف قائم کرنے اور حق کے مطابق گواہی  اس ١۔١٣٥
دينے کی تاکيد فرما رہا ہے چاہے اس کی وجہ سے انہيں يا ان کے والدين اور رشتہ داروں کو 

  نقصان ہی اٹھانا پڑے۔ اس لئے کہ حق سب پر حاکم ہے اور سب پر مقدم ہے۔
ے رعايت نہ کی جائے نہ کسی فقير کے فقر کا انديشہ يعنی کسی مالدار کی وجہ س ٢۔١٣٥ 

  تمہيں سچی بات کہنے سے روکے بلکہ هللا ان دونوں سے تمہارے زياده قريب اور مقدم ہے۔
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يعنی خواہش نفس، عصبيت يا بغض تمہيں انصاف کرنے سے نہ روک دے۔ جيسے  ٣۔١٣٥ 
) ' تمہيں کسی قوم کی 8۔ المائده:5ٍم َعٰلٓي ااَلَّ تَْعِدلُْوا) دوسرے مقام پر فرمايا (َواَل يَْجِرَمنَُّكْم َشنَٰاُن قَوْ 

  دشمنی اس بات پر آماده نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔
تلووا، ليی سے ماخوذ ہے جو تحريف اور جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کو کہا جاتا ہے۔ ٤۔١٣٥

ا اور اس کا ترک مطلب شہادت ميں تحريف و تغير ہے اور اعراض سے مراد شہادت کا چھپان
کرنا ہے۔ ان دونوں باتوں سے بھی روکا گيا ہے۔ اس آيت ميں عدل و انصاف کی تاکيد اور اس 
کے لئے جن باتوں کی ضرورت ہے۔ ان کا اہتمام کرنے کا حکم ديا گيا ہے۔ مثالً : ہرحال ميں 
يں عدل کرو اس سے انحراف نہ کرو، کسی مالمت گر کی مالمت اور کوئی اور محرک اس م

رکاوٹ نہ بنے بلکہ اس کے قيام ميں تم ايک دوسرے کے معاون اور دست بازو بنو۔ صرف هللا 
کی رضا تمہارے پيش نظر ہو، کيونکہ اس صورت ميں تم تحريف، تبديل اور کتمان سے گريز 

کرو گے اور تمہارا فيصلہ عدل کی ميزان ميں پورا اترے گا۔ عدل و انصاف کی زد اگر تم پر يا 
والدين پر يا ديگر قريبی رشتے داروں پر بھی پڑے، تب بھی تم پروا مت کرو اور اپنی  تمہارے

اور ان کی رعايت کے مقابلے ميں عدل کے تقاضوں کو اہميت دو۔ کسی مال دار کو اس کی 
تونگری کی وجہ سے رعايت نہ کرو اور کسی تنگ دست کے فقر سے خوف مت کھاؤ کيونکہ 

کی بہتری کس ميں ہے؟ فيصلے ميں خواہش نفس، عصبيت اور  وہی جانتا ہے کہ ان دونوں
دشمنی آڑے نہيں آنی چاہئے۔ بلکہ ان کو نظر انداز کر کے بےالگ عدل کرو۔ عدل کا يہ اہتمام 

جس معاشرے ميں ہوگا، وہاں امن و سکون اور هللا کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول 
ہم نے اس نکتے کو بھی خوب سمجھ ليا تھا،چنانچہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان هللا تعاٰلی علي

حضرت عبد هللا بن رواحہ رضی هللا تعاٰلی عنہ کی بابت آتا ہے کہ رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم 
نے انہيں خيبر کے يہوديوں کے پاس بھيجا کہ وه وہاں کے پھلوں اور فصلوں کا تخمينہ لگا کر 

کی تاکہ وه کچھ نرمی سے کام ليں۔ انہوں نے  آئيں۔ يہوديوں نے انہيں رشوت کی پيشکش
فرمايا"هللا کی قسم ميں اس کی طرف سے نمائنده بن کر آيا ہوں جو دنيا ميں مجھے سب سے 

زياده محبوب ہے اور تم ميرے نزديک سب سے زياده ناپسنديده ہو۔ ليکن اپنے محبوب کی محبت 
کہ ميں تمہارے معاملے ميں انصاف اور تمہاری دشمنی مجھے اس بات پر آماده نہيں کرسکتی 

نہ کروں۔"يہ سن کر انہوں نے کہا"اسی عدل کيوجہ سے آسمان و زمين کا يہ نظام قائم 
  ہے"(تفسير ابن کثير)

 
َل عَٰيل َرُسْوهِلٖ َواْلِكٰتِب  ْي نَزَّ ِ ِ َوَرُسْوهِلٖ َواْلِكٰتِب اذلَّ يَْن ٰاَمنُْوٓا ٰاِمنُْوا اِبهلّلٰ ِ ُّھَا اذلَّ ي َ ِ اٰيٓ ِخِر اذلَّ َكِتٖه َوُكُتِبٖه َوُرُسهِلٖ َوالَْيْوِم اْالٰ

ِٕ
ِ َوَمٰلۗى َّْكُفْر اِبهلّلٰ ْيٓ َاْنَزَل ِمْن قَْبُل ۭ َوَمْن ي

  ١٣٦فََقْد َضلَّ َضٰلًال بَِعْيًدا     
اے ايمان والو! هللا تعاٰلی پر اس کے رسول صلی هللا عليہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے 

صلی هللا عليہ وسلم پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی  اپنے رسول
) جو شخص هللا تعاٰلی سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں ١گئی ہيں، ايمان الؤ! (

سے اور اس کے رسولوں سے اور قيامت کے دن سے کفر کرے وه تو بہت بڑی دور کی 
  گمراہی ميں جا پڑا۔

ن والوں کو ايمان النے کی تاکيد، تحصيل حاصل والی بات نہيں بلکہ کمال ايمان اور اس ) ايما١(
َراطَ اْلُمْستَـقِْيَم)    ) کا مفہوم ہے۔5۔ الفاتحہ:1پر استقرار و اثبات کا حکم ہے۔ جيسے (اِْھِدنَا الصِّ

 
يَْن ٰاَمنُْوا ُمثَّ َكَفُرْوا ُمثَّ ٰاَمنُْوا ُمثَّ َكَفُروْ  ِ ُ ِلَيْغِفَر لَھُْم َوَال ِلَهيِْديَھُْم َسِبْيًال     ِانَّ اذلَّ َّْم يَُكِن اهلّلٰ   ۭ ١٣٧ا ُمثَّ اْزَداُدْوا ُكْفًرا ل

جن لوگوں نے ايمان قبول کيا اور پھر گئے، پھر ايمان الکر پھر کفر کيا، پھر اپنے کفر ميں بڑھ 
  )١ايت سمجھائے گا۔(گئے هللا تعاٰلی يقيناً انہيں نہ بخشے گا اور نہ انہيں راه ہد
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) بعض مفسرين نے اس سے مراد يہود ليے ہيں۔ يہود حضرت موسٰی عليہ السالم پر ايمان ٢(
الئے ليکن حضرت عزير عليہ السالم کا انکار کيا، پھر حضرت عزير عليہ السالم پر ايمان الئے 

صلی هللا  تو حضرت عيسٰی کا انکار کيا۔ پھر کفر ميں پڑھتے چلے گئے۔ حتی کہ حضرت محمد
عليہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کيا اور بعض نے اس سے مراد منافقين لئے ہيں،چونکہ مقصد 
ان کا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا، اس لئے وه بار بار اپنی مسلمانی کا ڈھونگ رچاتے تھے 

  باآلخر کفر وضاللت ميں اتنے بڑھ گئے کہ ان کی ہدايت کی اميد منقطع ہوگئی۔
 

 ِ ا     بَّرشِ   ۙ ١٣٨ الُْمٰنِفِقْنيَ اِبَنَّ لَھُْم عََذااًب َاِلْيـَمۨ
  منافقين کو اس امر کو پہنچا دو کہ ان کے لئے دردناک عذاب يقينی ہے۔ 

 
َة فَاِ  يَْن يَتَِّخُذْوَن اْلٰكِفرِيَْن َاْوِلَياَۗء ِمْن ُدْوِن الُْمْؤِمِنْنيَ ۭ َايَبْتَُغْوَن ِعْنَدُھُم الِْعزَّ ِ ْيًعا     اذلَّ ِ َمجِ َة هلِلّٰ   ۭ ١٣٩نَّ الِْعزَّ

) کيا ان ١جن کی حالت يہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہيں (
کے پاس عزت کی تالش ميں جاتے ہيں؟ (تو ياد رکھيں کہ) عزت تو ساری کی ساری هللا تعاٰلی 

  )٢کے قبضہ ميں ہے۔(
از ميں گزر چکا ہے کہ منافقين کافروں کے پاس جا کر جس طرح سوره بقره کے آغ ١۔١٣٩

يہی کہتے تھے کہ ہم تو حقيقت ميں تمہارے ہی ساتھ ہيں، مسلمانوں سے تو ہم يونہی استہزاء 
  کرتے ہيں۔

يعنی عزت کافروں کے ساتھ مواالت و محبت سے نہيں ملے گی، کيونکہ يہ تو هللا کے  ٢۔١٣٩
ننے والوں کو ہی عطا فرماتا ہے، دوسرے مقام پر پھر اختيار ميں ہے اور وه عزت اپنے ما

فرمايا، جو عزت کا طالب ہے تو اسے سمجھ لينا چاہئيے کہ عزت سب کی سب هللا کے لئے ہے 
اور اس کے رسول صلی هللا عليہ وسلم کے لئے ہے اور مومنين کے لئے ہے، ليکن منافق نہيں 

ے دوستی کے ذريعے سے عزت حاصل جانتے۔"يعنی وه نفاق کے ذريعے سے اور کافروں س
  کرنا چاہتے ہيں۔ درآنحاليکہ يہ طريقہ ذلت وخواری کا ہے عزت کا نہيں۔

 
َهتَْزُا ِبھَا فََال تَْقعُ  ِ يُْكَفُر ِبھَا َويُسـْ ْعُمتْ ٰايِٰت اهلّلٰ َل عَلَْيُمكْ ِيف اْلِكٰتِب َاْن ِاَذا َمسِ ْوُضْوا ِيفْ َوقَْد نَزَّ َ َجاِمُع ُدْوا َمَعھُْم َحّيتٰ َخيُ ثْلُھُْم ۭ ِانَّ اهلّلٰ َُّمكْ ِاًذا ّمِ ٖهٓ  ڮ ِان  َحِديٍْث غَْريِ

ْيَعۨا      َ َمجِ منَّ   ۙ ١٤٠الُْمٰنِفِقْنيَ َواْلٰكِفرِيَْن ِيفْ هَجَ
اور هللا تمہارے پاس اپنی کتاب ميں يہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو هللا 

فر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع ميں ان کے ساتھ تعاٰلی کی آيتوں کے ساتھ ک
نہ بيٹھو! جب تک کہ وه اس کے عالوه اور باتيں نہ کرنے لگيں (ورنہ) تم بھی اس وقت انہی 

  ) يقيناً هللا تعاٰلی تمام کافروں اور سب منافقين کو جہنم ميں جمع کرنے واال ہے۔١جيسے ہو، (
جود اگر تم ايسی مجلسوں ميں جہاں آيات اٰلہی کا استہزاء کيا يعنی منع کرنے کے باو ١۔١٤٠

جاتا ہو بيٹھو گے اور اس پر نکير نہيں کرو گے تو پھر تم بھی گناه ميں ان کے برابر ہوگئے۔ 
جيسے ايک حديث ميں آتا ہے ' جو شخص هللا اور يوم آخرت پر ايمان رکھتا ہے، وه اس دعوت 

دور چلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ايسی مجلسوں اور ميں شريک نہ ہو جس ميں شراب کا 
اجتماعات ميں شريک ہونا، جن ميں هللا اور رسول صلی هللا عليہ وسلم کے احکام کا قوالً يا عمالً 

مذاق اڑايا جاتا ہو جيسے آجکل کے امراء، فيشن ايبل اور مغرب زده حلقوں ميں بالعموم ايسا 
ثلُھُْم) کی وعيد قرآنی اہل ايمان کے اندر کپکپی طاری کر ہوتا ہے، سخت گناه ہے (اِنَُّکْم اِزً  امِّ

  دينے کے لئے کافی ہے بشرطيکہ دل کے اندر ايمان ہو۔
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َعُمكْ ڮ َوِاْن َاكنَ  ِ قَالُْوٓا َالَْم نَُكْن مَّ َن اهلّلٰ َُّصْوَن ِبُمكْ ۚ فَِاْن َاكَن لَُمكْ فَْتٌح ّمِ ب يَْن يََرتَ ِ ُ ِلْلٰكِفرِْيَن نَِصيْ  اذلَّ َن الُْمْؤِمِنْنيَ  ۭفَاهلّلٰ َتْحِوْذ عَلَْيُمكْ َونَْمنَْعُمكْ ّمِ ٌب ۙ قَالُْوٓا َالَْم نَسـْ
ُ ِلْلٰكِفرِْيَن عََيل الُْمْؤِمِنْنيَ َسِبْيًال      َعَل اهلّلٰ ْ ُمكُ بَيْنَُمكْ يَْوَم الِْقٰيَمِة  ۭ َولَْن جيَّ   ۧ ١٤١َحيْ

ے رہتے ہيں پھر اگر تمہيں هللا فتح دے تو يہ کہتے ہيں يہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرت
کہ کيا ہم تمہارے ساتھی نہيں اور اگر کافروں کو تھوڑا غلبہ مل جائے تو (ان سے) کہتے ہيں 
کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے اور کيا ہم نے تمہيں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچايا تھا 

) اور هللا تعاٰلی کافروں کو ٢تمہارے درميان فيصلہ کرے گا ( ) پس قيامت ميں خود هللا تعاٰلی١(
  ايمان والوں پر ہرگز راه نہ دے گا۔

يعنی ہم تم پر غالب آنے لگے تھے ليکن تمہيں اپنا ساتھی سمجھ کر چھوڑ ديا اور  ١۔١٤١
مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر ہم نے تمہيں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچايا۔ مطلب يہ کہ تمہيں 

لبہ ہماری اس دوغلی پوليسی کے نتيجے ميں حاصل ہوا ہے۔ جو ہم نے مسلمانوں کو ظاہری غ
طور پر شامل ہو کر اپنائے رکھی۔ ليکن درپرده ان کو نقصان پہنچانے ميں ہم نے کوئی کوتاہی 
اور کمی نہيں کی تاآنکہ تم ان پر غالب آگئے۔ يہ منافقين کا قول ہے جو انہوں نے کافروں سے 

  کہا۔ 
يعنی دنيا ميں تم نے دھوکے اور فريب سے وقتی طور پر کچھ کاميابی حاصل کرلی۔  ١۔١٤١

ليکن قيامت والے دن هللا تعاٰلی کا فيصلہ ان باطنی جذبات وکيفيات کی روشنی ميں ہوگا جنہيں تم 
سينوں ميں چھپائے ہوئے تھے اس لئے کہ هللا تعاٰلی تو سينوں کے رازوں کو بھی خوب جانتا 

ور پھر اس پر جو وه سزا دے گا تو معلوم ہوگا کہ دنيا ميں منافقت اختيار کر کے نہايت ہے ا
  خسارے کا سودا کيا تھا جس پر جہنم کا دائمی عذاب بھگتنا ہوگا۔

) اہل اسالم کا غلبہ ١يعنی غلبہ نہ دے گا۔ اس کے مختلف مفہوم بيان کئے گئے ہيں ( ٢۔١٤١ 
دالئل کے اعتبار سے کافر مسلمانوں پر غالب نہيں آسکتے ) حجت اور ٢قيامت والے دن ہوگا (

) کافروں کا ايسا غلبہ نہيں ہوگا کہ مسلمانوں کی دولت و شوکت کا بالکل ہی خاتمہ ہو جائے ٣(
گا اور حرف غلط کی طرح دنيا کے نقشے سے ہی محو ہو جائيں گے۔ ايک حديث صحيحہ سے 

سلمان اپنے دين کے عامل، باطل سے غير ) جب تک م٤بھی اس مفہوم کی تائيد ہوتی ہے (
راضی اور منکرات سے روکنے والے رہيں گے، کافر ان پر غالب نہ آسکيں گے۔ امام ابن 

العربی فرماتے ہيں ' يہ سب سے عمده معنی ہے کيونکہ هللا تعاٰلی کا فرمان ہے (َوَما اََصابَُکْم 
ِصيبٍَۃ فَبََما َکَسبَْت اَْيِدْيُکْم) جو مصيبت  تم پر واقع ہوتی ہے تمہارے اپنے فعلوں کی وجہ سے مُّ

  (فتح القدير) گويا مسلمانوں کی اپنی کوتاہيوں کا نتيجہ ہے۔
 

 ۗ ٰلوِة قَاُمْوا ُكَساٰىل ۙ يَُرا َ َوُھَو َخاِدُعھُْمۚ  َوِاَذا قَاُمْوٓا ِاَىل الصَّ ِدُعْوَن اهلّلٰ َ ِاالَّ قَِلْيًال     ُءْوَن النَّاَس َوَال يَذْ ِانَّ الُْمٰنِفِقْنيَ ُخيٰ ۙ ١٤٢ُكُرْوَن اهلّلٰ ۡ  
بيشک منافق هللا سے چال بازياں کر رہے ہيں اور وه انہيں اس چالبازی کا بدلہ دينے واال ہے 

) صرف ٢) اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہيں تو بڑی کاہلی کی حالت ميں کھڑے ہوتے ہيں (١(
  )۔٤ی برائے نام کرتے ہيں () اور ياد اٰلہی تو يونہ٣لوگوں کو دکھاتے ہيں (

  اس کی مختصر تشريح سوره بقره ميں ہو چکی ہے۔  ١۔١٤٢
نماز اسالم کا اہم ترين رکن ہے اور اشرف ترين فرض ہے اور اس ميں بھی کاہلی اور  ٢۔١٤٢

سستی کا مظاہره کرتے تھے، کيونکہ ان کا قلب ايمان، خشيت اٰلہی اور خلوص سے محروم تھا۔ 
عشاء اور فجر کی نماز بطور خاص ان پر بہت بھاری تھی جيسا کہ نبی صلی يہی وجہ تھی کہ 

  هللا عليہ وسلم کا فرمان ہے، منافق پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے بھاری ہے۔ 
يہ نماز بھی وه صرف رياکاری اور دکھالوے کے لئے پڑھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو  ٣۔١٤٢

  فريب دے سکيں۔
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رائے نام کرتے ہيں يا نماز مختصر سی پڑھتے ہيں، جب نماز اخالص، هللا کا ذکر تو ب ٤۔١٤٢
خشيت اٰلہی اور خشوع سے خالی ہو تو اطمينان سے نماز کی ادائيگی نہايت گراں ہوتی ہے۔ 

) سے واضح ہے۔ حديث ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ' يہ منافق کی ٤٥جيسا کہ (البقره۔
ہے، يہ منافق کی نماز ہے کہ بيٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا نماز ہے، يہ منافق کی نماز 

ہے، يہاں تک کہ جب سورج شيطان کے دو سينگوں کے درميان (طلوع کے قريب) ہو جاتا ہے 
  تو اٹھتا ہے اور چار ٹھونگيں مار ليتا ہے (صحيح مسلم)

 
َذبَْذِبْنيَ بَْنيَ ٰذكِلَ ڰ َالٓ ِاٰىل ٰهُٓؤَالِۗء َوَالٓ اِ  َد هَلٗ َسِبْيًال    مُّ ُ فَلَْن َجتِ ُّْضِلِل اهلّلٰ   ١٤٣ٰىل ٰهُٓؤَالِۗء َۭوَمْن ي

وه درميان ميں ہی معلق ڈگمگا رہے ہيں، نہ پورے ان کی طرف اور نہ صحيح طور پر ان کی 
  ) جسے هللا تعاٰلی گمراہی ميں ڈال دے تو اس کے لئے کوئی راه نہ پائے گا۔١طرف (
جاتے ہيں تو ان کے ساتھ اور مومنوں کے پاس آتے ہيں تو ان کے کافروں کے پاس  ١۔١٤٣

ساتھ دوستی اور تعلق کا اظہار کرتے ہيں۔ ظاہر اور باطن وه مسلمانوں کے ساتھ ہيں نہ کافروں 
کے ساتھ اور بعض منافق تو کفر و ايمان کے درميان متحير اور تذبذب کا ہی شکار رہتے تھے۔ 

رمان ہے ' ' منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کے نبی صلی هللا عليہ وسلم کا ف
لئے دو ريوڑوں کے درميان متردد رہتی ہے (بکرے کی تالش ميں) کبھی ايک ريوڑ کی طرف 

  جاتی ہے کبھی دوسرے کی طرف (صحيح مسلم)
 

يَْن ٰاَمنُْوا َال تَتَِّخُذوا اْلٰكِفرِْيَن َاْوِلَياَۗء ِمْن ُدوْ  ِ ُّھَا اذلَّ ي َ ِبْينًا    اٰيٓ ِ عَلَْيُمكْ ُسلْٰطنًا مُّ َعلُْوا هلِلّٰ   ١٤٤ِن الُْمْؤِمِنْنيَ ۭ َاتُرِيُْدْوَن َاْن َجتْ
اے ايمان والو! مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کيا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر 

  )۔١هللا تعاٰلی کی صاف حجت قائم کر لو (
وں کی دوستی سے منع فرمايا ہے۔ اب اگر تم دوستی کرو گے تو يعنی هللا نے تمہيں کافر ١۔١٤٤

اس کا مطلب يہ ہے کہ تم هللا کو يہ دليل مہيا کر رہے ہو کہ تمہيں بھی سزا دے سکے (يعنی 
  معيصت اٰلہی اور حکم عدولی کی وجہ سے۔

 
َد  ْرِك اْالَْسَفِل ِمَن النَّاِر ۚ َولَْن َجتِ ا     ِانَّ الُْمٰنِفِقْنيَ ِيف ادلَّ   ۙ ١٤٥لَھُْم نَِصْريً

) ناممکن ہے کہ تو ان کا ١منافق تو يقيناً جہنم کے سب سے نيچے کے طبقہ ميں جائيں گے (
  کوئی مددگار پالے۔

جہنم کا سب سے نچال طبقہ ھَاِوْيۃَ کہالتا ہے۔ اَ َعاَذنَا ّهللاٰ ِمْنھَا۔ منافقين کی مزکوره عادات  ١۔١٤٥
  و هللا تعاٰلی بچائے۔و صفات سے ہم سب مسلمانوں ک

 
َك َمَع الُْمؤْ   

ِٕ
ِ فَُاوٰلۗى ِ َوَاْخلَُصْوا ِديْنَھُْم هلِلّٰ يَْن اَتبُْوا َوَاْصلَُحْوا َواْعَتَصُمْوا اِبهلّلٰ ِ ُ الُْمْؤِمِنْنيَ َاْجًرا َعِظْيًما    ِاالَّ اذلَّ   ١٤٦ِمِنْنيَ  ۭ َوَسْوَف يُْؤِت اهلّلٰ

رليں اور هللا تعاٰلی پر کامل يقين رکھيں اور خالص هللا ہی کے ہاں جو توبہ کرليں اور اصالح ک
) هللا تعاٰلی مومنوں کو بہت بڑا اجر دے ١لئے دينداری کريں تو يہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہيں (

  گا۔
يعنی منافقين ميں سے جو ان چار چيزوں کا خلوص دل سے اہتمام کرے گا، وه جہنم ميں  ١۔١٤٦

  اہل ايمان کے ساتھ ہوگا۔جانے کی بجائے جنت ميں 
 

ُ َشاِكًرا عَِلـْيًما      ُ ِبَعَذاِبُمكْ ِاْن َشَكْرُمتْ َوٰاَمْنُمتْ  ۭ َوَاكَن اهلّلٰ   ١٤٧َما يَْفَعُل اهلّلٰ
) ١هللا تعاٰلی تمہيں سزا دے کر کيا کرے گا؟ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ايمان رہو (

  ور پورا علم رکھنے واال ہے۔هللا تعاٰلی بہت قدر کرنے واال ا
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شکر گزاری کا مطلب ہے کہ هللا کے حکم کے مطابق برائيوں سے اجتناب اور عمل  ١۔١٤٧
صالح کا اہتمام کرنا۔ يہ گويا هللا کی نعمتوں کا عملی شکر ہے اور ايمان سے مراد هللا کی توحيد 

وسلم کی رسالت پر  و ربوبيت پر اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطٰفی صلی هللا عليہ
  ايمان ہے۔

يعنی جو اس کا شکر کرے گا، وه قدر کرے گا، جو دل سے ايمان الئے گا، وه اس کو  ٢۔١٤٧
  جان لے گا اور اس کے مطابق وه بہترين جزا دے گا۔

 

 60پاره 
 ُ ِء ِمَن الْقَْوِل ِاالَّ َمْن ُظِملَ  ۭ َوَاكَن اهلّلٰ ْوۗ ُ الَْجــهَْر اِبلسُّ بُّ اهلّلٰ ْيًعا عَِلـْيًما     َال ُحيِ   ١٤٨ َمسِ

) اور ١برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو هللا تعاٰلی پسند نہيں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے (
  هللا تعاٰلی خوب سنتا اور جانتا ہے۔

شريعت نے تاکيد کی ہے کہ کسی کے اندر برائی ديکھو تو اس کا چرچا نہ کرو بلکہ  ١۔١٤٨
س کو سمجھاؤ۔ اسی طرح کھلے عام اور علی االعالن برائی کرنا بھی سخت تنہائی ميں ا

ناپسنديده ہے۔ ايک تو برائی کا ارتکاب ويسے ہی ممنوع ہے، چاہے پردے کے اندر ہی کيوں نہ 
  ہو۔ دوسرا اسے سرعام کيا جائے يہ مزيد ايک جرم ہے 

ن کر سکتے ہو۔ جس سے البتہ اس سے الگ ہے کہ ظالم کے ظلم کو تم لوگوں کے سامنے بيا
ايک فائده يہ متوقع ہے کہ شائد وه ظلم سے باز آ جائے اور اس کی تالفی کی سعی کرے۔ دوسرا 
فائده يہ ہے لوگ اس سے بچ کر رہيں۔ حديث ميں آتا ہے کہ ايک شخص نبی صلی هللا عليہ وسلم 

آپ صلی هللا عليہ کی خدمت اقدس ميں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے ميرا پڑوسی ايذا ديتا ہے۔ 
وسلم نے اس سے فرمايا تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے ميں رکھ دو، اس نے ايسا ہی کيا۔ 

چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا، وه پڑوسی کے ظالمانہ رويے کی وضاحت کرتا تو سن 
ی اور کر ہر راه گير اس پر لعنت مالمت کرتا۔ پڑوسی نے يہ صورتحال ديکھ کر معذرت کر ل

آئنده کے ليے ايذاء نہ پہنچانے کا فيصلہ کر ليا اور اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا 
  کی۔ (سنن ابی داؤد کتاب االدب)

 
ا قَِدْيًرا      َ َاكَن َعُفوًّ ٍء فَِانَّ اهلّلٰ ُفْوُه َاْو تَْعُفْوا َعْن ُسْوۗ ا َاْو ُختْ   ١٤٩ِاْن تُْبُدْوا َخْريً

) پس يقيناً هللا تعاٰلی ١کو اعالنيہ کرو يا پوشيده کسی برائی سے درگزر کرو ( اگر تم کسی نيکی
  پوری معافی کرنے واال ہے اور پوری قدرت واال ہے۔

کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم يا برائی کا ارتکاب کرے تو شريعت نے اس حد تک  ١۔١٤٩
ں گالی گلوچ کرنے والے بدلہ لينے کی اجازت دی ہے۔ جس حد تک اس پر ظلم ہوا ہے۔ آپس مي

دو شخص جو کچھ کہيں اس کا گناه پہل کرنے والے پر ہے (بشرطيکہ) مظلوم (جسے گالی دی 
گئی اس نے جواب ميں گالی دی) زيادتی نہ کرے بدلہ لينے کے ساتھ ساتھ معافی اور درگزر کو 

گزر سے کام لينے زياده پسند فرمايا ہے کيونکہ هللا تعاٰلی خود باوجود قدرت کاملہ کے عفو در
) (برائی کا بدلہ اسی کی مثل 27۔يونس:10بِِمْثلِھَا"  ۢ◌ ُء َسـيِّئَةٍ ۗ◌ واال ہے۔ اس ليے فرمايا " َجَزا

برائی ہے مگر جو درگزر کرے اور اصالح کر لے تو اس کا اجر هللا کے ذمے ہے) اور حديث 
  ميں بھی ہے کہ معاف کر دينے سے هللا 

  ہے۔ صحيح مسلم کتاب البر والصلۃ باب استحباب العفو والتواضع۔تعالی عزت ميں اضافہ فرماتا 
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ِ َوُرُسهِلٖ َويَُقْولُْونَ  َُّفّرِقُْوا بَْنيَ اهلّلٰ ِ َوُرُسهِلٖ َويُرِيُْدْوَن َاْن ي يَْن يَْكُفُرْوَن اِبهلّلٰ ِ َّتَّخِ  ِانَّ اذلَّ يُرِيُْدْوَن َاْن ي نَْكُفُر ِبَبْعٍض ۙ وَّ ُذْوا بَْنيَ ٰذكِلَ َسِبْيًال    نُْؤِمُن ِبَبْعٍض وَّ
١٥٠ۙ  

جو لوگ هللا کے ساتھ اور اس کے پيغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہيں اور جو لوگ يہ چاہتے ہيں 
کہ هللا اور اس کے رسولوں کے درميان فرق رکھيں اور جو لوگ کہتے ہيں کہ بعض نبيوں پر 

  س کے درميان راه نکاليں۔تو ہمارا ايمان ہے اور بعض پر نہيں اور چاہتے ہيں کہ ا
 

هِْينًا       َك ُمهُ اْلٰكِفُرْوَن َحقًّا  ۚ َوَاْعَتْداَن ِلْلٰكِفرِْيَن عََذااًب مُّ
ِٕ
  ١٥١ُاوٰلۗى

) اور کافروں کے لئے ہم نے اہانت آميز سزا تيار کر ١يقين مانو کہ سب لوگ اصلی کافر ہيں (
  رکھی ہے۔

ہے کہ وه بعض نبيوں کو مانتے تھے اور بعض کو اہل کتاب کے متعلق پہلے گزر چکا  ١۔١٥١
نہيں۔ جيسے يہود نے حضرت عيسٰی عليہ السالم و حضرت محمد رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم 
اور عيسايؤں نے حضرت محمد رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کا انکار کيا۔ هللا تعاٰلی نے فرمايا 

  والے يہ پکے کافر ہيں۔ انبياء عليہم السالم کے درميان تفريق کرنے
 

ْم ُاُجوْ  َك َسْوَف يُْؤِتْهيِ
ِٕ
ْهنُْم ُاوٰلۗى ِ َوُرُسهِلٖ َولَْم يَُفّرِقُْوا بَْنيَ َاَحٍد ِمّ ْيَن ٰاَمنُْوا اِبهلّلٰ ِ ِحْيًما     َواذلَّ ُ غَُفْوًرا رَّ   ۧ ١٥٢َرُمهْ َۭوَاكَن اهلّلٰ

التے ہيں اور ان ميں سے کسی ميں  اور جو لوگ هللا پر اور اس کے تمام پيغمبروں پر ايمان
) اور هللا بڑی مغفرت واال اور بڑی ١فرق نہيں کرتے ہيں ان کو هللا تعاٰلی پورا ثواب دے گا (

  رحمت واال ہے۔
يہ ايمانداروں کا شيوا بتايا گيا ہے کہ سب انبياء عليہم السالم پر ايمان رکھتے ہيں۔ جس  ١۔١٥٢

انکار نہيں کرتے۔ اس آيت سے بھی ايک مذہب کی نفی  طرح مسلمان ہيں وه کسی بھی نبی کا
ہوتی ہے جس کے نزديک رسالت محمديہ پر ايمان النا ضروری نہيں۔ اور وه ان غير مسلموں 

کو بھی نجات يافتہ سمجھتے ہيں جو اپنے تصورات کے مطابق ايمان با رکھتے ہيں۔ ليکن 
ساتھ رسالت محمديہ پر ايمان النا بھی  قرآن کی اس آيت نے واضح کر ديا کہ ايمان با کے

ضروری ہے۔ اگر اس آخری رسالت کا انکار ہوگا تو اس انکار کے ساتھ ايمان با غير معتبر 
  کا حاشيہ) ١٢اور نامقبول ہے (مزيد ديکھئے سورة بقره کی (آيت نمبر 

 
ْم ِكٰتًبا ِمّنَ  كُلَ َاْهُل اْلِكٰتِب َاْن تَُزنَِّل عَلَْهيِ َـٔ ِعَقُة بِ  يَْس َرًة فََاَخَذْهتُُم الّصٰ َ هَجْ ا َاِراَن اهلّلٰ َماِۗء فََقْد َسَالُْوا ُمْوٰىسٓ اَْكَربَ ِمْن ٰذكِلَ فََقالُْوٓ َُذوا الِْعْجَل السَّ ُظلِْمهِْم ۚ ُمثَّ اختَّ

نُٰت فََعَفْواَن َعْن ٰذكِلَ ۚ َوٰاتَيْنَا ُمْوٰىس  ِبْينًا      ِمْنۢ بَْعِد َما َجاَۗءْهتُُم الَْبّيِ   ١٥٣ُسلْٰطنًا مُّ
) ١آپ سے يہ اہل کتاب درخواست کرتے ہيں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب الئيں (

حضرت موسٰی عليہ السالم سے انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہميں کھلم 
لی آپڑی پھر کھال هللا تعاٰلی کو دکھا دے، پس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بج

باوجوديکہ ان کے پاس بہت دليليں پہنچ چکی تھيں انہوں نے بچھڑے کو اپنا محبوب بنا ليا، ليکن 
  ہم نے يہ معاف فرما ديا اور ہم نے موسٰی کو کھال غلبہ (اور صريح دليل) عنايت فرمائی۔

تورات  يعنی جس طرح موسٰی عليہ السالم کوه طور پر گئے اور تختيوں پر لکھی ہوئی ١۔١٥٣
لے کر آئے، اسی طرح آپ بھی آسمان پر جا کر لکھا ہوا قرآن مجيد لے کر آئيں۔ يہ مطالبہ 

  محض عناد، حجود اور تعنت کی بنا پر تھا۔
 

ُقلْنَا لَهُْم َال تَْعُدْوا ْوَر ِبِمْيثَاِقهِْم َوقُلْنَا لَهُُم اْدُخلُوا الَْباَب ُجسًَّدا وَّ ْيثَاقًا غَِلْيًظا     ِيف  َوَرفَْعنَا فَْوقَھُُم الطُّ ْبِت َوَاَخْذاَن ِمْهنُْم ِمّ   ١٥٤ السَّ
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اور ان کا قول لينے کے لئے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ ال کھڑا کر ديا اور انہيں حکم ديا 
سجده کرتے ہوئے دروازے ميں جاؤ اور يہ بھی فرمايا کہ ہفتہ کے دن ميں تجاوز نہ کرنا اور ہم 

  رار لئےنے ان سے قول و ق
 

قَْوِلهِْم قُ  نِْۢبيَاَۗء ِبَغْريِ َحّقٍ وَّ ِ َوقَْتِلهُِم اْالَ يِٰت اهلّلٰ ْيثَاقَهُْم َوُكْفِرِمهْ اِبٰ ُ عَلَْهيَا ِبُكْفِرِمهْ فََال يُْؤِمنُْوَن ِاالَّ قَِلْيًال     فَِبَما نَْقِضِهْم ِمّ   ۠ ١٥٥لُْوبُنَا غُلٌْفۭ  بَْل َطَبَع اهلّلٰ
ہ سبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام اٰلہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور هللا (يہ سزا تھی) ي

) اور اس سبب سے کہ يوں کہتے ہيں کہ ہمارے دلوں ١کے نبيوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے (
پر غالف ہے۔ حاالنکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر هللا تعاٰلی نے مہر لگا 

  يل ہی ايمان التے ہيں۔دی ہے۔ اس لئے يہ قدر قل
تقديری عبارت يوں ہوگی فبنقضھم ميثاقھم لعناھم۔ يعنی ہم نے ان کے نقض ميثاق، ١۵۵۔  ١

  کفربآيات هللا اور قتل انبياء وغيره کی وجہ سے ان پر لعنت کی يا سزا دی۔
 

ِبُكْفِرِمهْ َوقَْوِلهِْم عَٰيل َمْرَميَ ُهبَْتااًن َعِظْيًما        ۙ ١٥٦وَّ
  )١فر کے باعث اور مريم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث (ان کے ک

اس سے مراد يوسف نجار کے ساتھ حضرت مريم عليہ السالم پر بدکاری کی تہمت ہے۔  ١۔١٥٦
آج بھی بعض نام نہاد محققين اس بہتان عظيم کو ايک ' حقيقت ثابتہ ' باور کرانے پر تلے ہوئے 

) حضرت عيسٰی عليہ السالم کا باپ تھا يوں حضرت ہيں اور کہتے ہيں کہ يوسف نجار (نع وذ با
  عيسٰی عليہ السالم کی بن باپ کے معجزانہ والدت کا بھی انکار کرتے ہيں۔

 
ِ ۚ َوَما قَتَلُْوُه َوَما َصلَُبْوُه َوٰلكِ  ْيَح ِعيَْىس اْبَن َمْرَميَ َرُسْوَل اهلّلٰ قَْوِلهِْم ِاانَّ قَتَلْنَا الَْمسـِ هَ وَّ ّبِ نُْه  ۭ َما لَهُْم ِبٖه ِمْن ِعْملٍ  ْن شـُ يَْن اْختَلَُفْوا ِفْيِه لَِفْي َشّكٍ ِمّ ِ لَهُْم ۭ َوِانَّ اذلَّ

ّنِ ۚ َوَما قَتَلُْوُه يَِقْينًا    َِّباَع الظَّ   ۙ ١٥٧ِاالَّ ات
اور يوں کہنے کے باعث کہ ہم نے هللا کے رسول مسيح عيسٰی بن مريم کو قتل کر ديا حاالنکہ نہ 

) بلکہ ان کے لئے (عيسٰی) کا شبيہ بنا ديا گيا ١انہوں نے اسے قتل کيا نہ سولی پر چڑھايا (تو 
) يقين جانو کہ حضرت عيسٰی (عليہ السالم) کے بارے ميں اختالف کرنے والے ان کے ٢تھا (

) ٣بارے ميں شک ميں ہيں، انہيں اس کا کوئی يقين نہيں بجز تخمينی باتوں پر عمل کرنے کے (
  يقينی ہے کہ انہوں نے انہيں قتل نہيں کيا۔اتنا 
اس سے واضح ہوگيا کہ حضرت عيسٰی عليہ السالم کو يہودی قتل کرنے ميں کامياب ہو  ١۔١٥٧

سکے نہ سولی چڑھانے ميں۔ جيسا کہ ان کا منصوبہ تھا۔ جيسا کہ) سورة آل عمران کی آيت 
  کے حاشيہ)  ٥٥نمبر 

  مختصر تفصيل گزر چکی ہے۔
مطلب يہ ہے کہ جب حضرت عيسٰی عليہ السالم کو يہوديوں کی سازش کا پتہ چال  اس کا ٢۔١٥٧

تھی جمع کيا اور فرمايا کہ تم ميں سے  ١٧يا  ١٢تو انہوں نے اپنے حواريوں کو جن کی تعداد 
کوئی شخص ميری جگہ قتل ہونے کے لئے تيار ہے؟ تاکہ هللا تعاٰلی کی طرف سے اس کی شکل 

  دی جائے  و صورت ميری جيسی بنا
۔ ايک نوجوان اس کے لئے تيار ہوگيا۔ چنانچہ حضرت عيسٰی عليہ السالم کو وہاں سے آسمان پر 

اٹھا ليا گيا۔ بعد ميں يہودی آئے اور انہوں نے اس نوجوان کو لے جا کر سولی چڑھا ديا۔ جسے 
م نے عيسٰی حضرت عيسٰی عليہ السالم کا ہم شکل بنا ديا گيا تھا۔ يہودی يہی سمجھتے رہے کہ ہ

عليہ السالم کو سولی دی ہے درآنحاليکہ حضرت عيسٰی عليہ السالم اس وقت وہاں موجود ہی نہ 
  تھے وه زنده جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جاچکے تھے (ابن کثير و فتح القدير)
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 عيسٰی عليہ السالم کے ہم شکل شخص کو قتل کرنے کے بعد ايک گروه تو يہی کہتا رہا ٣۔١٥٧
حضرت عيسٰی عليہ السالم کو قتل کر ديا گيا جب کہ دوسرا گروه جسے يہ اندازه ہوگيا تھا کہ 

مصلوب شخص عيسٰی عليہ السالم نہيں کوئی اور ہے، بعض کہتے ہيں کہ انہوں نے عيسٰی عليہ 
السالم کو آسمان پر جاتے ہوئے بھی ديکھا تھا بعض کہتے ہيں کہ اس اختالف سے مراد وه 

ے جو خود عيسائيوں کے ايک فرقے نے کہا کہ عيسٰی عليہ السالم جسم کے لحاظ تو اختالف ہ
سولی دے ديے گئے ليکن الہوت (خداوندی) کے اعتبار سے نہيں۔ ملکانيہ فرقے نے کہا يہ قتل 

و صلب ناسوت اور الہوت دونوں اعتبار سے مکمل طور پر ہوا ہے (فتح القدير) بہرحال وه 
  شک کا شکار رہے۔اختالف اور تردد اور 

 
ُ َعزِْيًزا َحِكـْيًما      ُ ِالَْيِه َۭوَاكَن اهلّلٰ فََعُه اهلّلٰ   ١٥٨بَْل رَّ

) اور هللا بڑا زبردست اور پوری حکمتوں واال ١بلکہ هللا تعاٰلی نے انہيں اپنی طرف اٹھا ليا (
  )٢ہے۔(
سے حضرت عيسٰی يہ نص صريح ہے اس بات پر کہ هللا تعاٰلی نے اپنی قدرت کاملہ  ١۔١٥٨

عليہ السالم کو زنده آسمان پر اٹھا ليا اور متواتر صحيح احاديث سے بھی يہ بات ثابت ہے۔ يہ 
حديث کی تمام کتابوں کے عالوه صحيح بخاری و صحيح مسلم ميں بھی وارد ہيں۔ ان احاديث 

سی ميں آسمان پر اٹھائے جانے کے عالوه قيامت کے قريب ان کے نزول کا اور ديگر بہت 
باتوں کا تذکره ہے۔ امام ابن کثير يہ تمام روايات کا ذکر کر کےآخر ميں تحرير فرماتے ہيں پس 

يہ احاديث رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم سے متواتر ہيں۔ ان کے راويوں ميں حضرت ابو ہريره، 
بن عمرو  حضرت عبد هللا بن مسعود، عثمان بن ابی العاص، ابو امامہ، نواس بن سمعان، عبد هللا

بن العاص، مجمع بن جاريہ، ابی سريحہ اور حذيفہ بن اسير رضی هللا عنہم ہيں۔ ان احاديث ميں 
آپ کے نزول کی صفت اور جگہ کا بيان ہے، آپ عليہ السالم دمشق ميں مناره شرقيہ کے پاس 

اس وقت اتريں گے جب فجر کی نماز کے ليے اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ خنزير کو قتل کريں 
، صليب توڑ ديں گے، جزيہ معاف کر ديں گے، ان کے دور ميں سب مسلمان ہو جائيں، گے

دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا اور ياجوج و ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ کی 
  موجودگی ميں ہوگا، باآلخر آپ ہی کی بددعا سے ان کی ہالکت واقع ہوگی۔

اراده اور مشيت کو کوئی ٹال نہيں سکتا اور جو  وه زبردست اور غالب ہے، اس کے١۵٨۔  ٢ 
اس کی پناه ميں آ جائے، اسے کوئی نقصان نہيں پہنچا سکتا اور وه حکيم بھی ہے، وه جو فيصلہ 

  کرتا ہے، حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔
 

ْن َاْهِل اْلِكٰتِب ِاالَّ لَُيْؤِمَننَّ ِبٖه قَْبَل َمْوِتٖه ۚ َويَْوَم الِْقٰيَمةِ  ْم َشهِْيًدا      َوِاْن ِمّ   ١٥٩ۚيَُكْوُن عَلَْهيِ
اہل کتاب ميں ايک بھی ايسا نہ بچے گا جو حضرت عيسٰی عليہ السالم کی موت سے پہلے ان پر 

  )٢) اور قيامت کے دن آپ ان پر گواه ہونگے۔ (١ايمان نہ ال چکے (
) ہيں اور قبل موتہ ميں ه ضمير کا مرجع بعض مفسرين کے نزديک اہل کتاب (نصاریٰ  ١۔١٥٩

مطلب يہ کہ ہر عيسائی موت کے وقت حضرت عيسٰی عليہ السالم پر ايمان لے آتا ہے۔ گو موت 
کے وقت ايمان نافع نہيں۔ ليکن سالف اور اکثر مفسرين کے نزديک اس کا مرجع حضرت عيسٰی 

قتل  عليہ السالم ہيں اور مطلب يہ ہے کہ جب ان کا دوباره دنيا ميں نزول ہوگا اور وه دجال کو
کر کے اسالم کا بول باال کريں گے تو اس وقت جتنے يہودی اور عيسائی ہونگے ان کو بھی قتل 
کر ڈاليں گے اور روئے زمين پر مسلمان کے سوا کوئی اور باقی نہ بچے گا اس طرح دنيا ميں 
جتنے بھی اہل کتاب حضرت عيسٰی عليہ السالم پر ايمان النے والے ہيں وه حضرت عيسٰی عليہ 

لسالم کی موت سے پہلے پہلے ان پر ايمان ال کر اس دنيا سے گزر چکے ہونگے۔ خواه ان کا ا
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ايمان کسی بھی دھنگ کا ہو۔ صحيح احاديث سے بھی يہی ثابت ہے۔ چنانچہ نبی صلی هللا عليہ 
اسلم نے فرمايا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ميں ميری جان ہے! ضرور ايک وقت آئے گا 

ن مريم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے، وه صليب کو توڑ ديں گے، خنزير کو قتل کہ تم ميں اب
کر ديں گے، جزيہ اٹھا ديں گے اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے 

واال نہيں ہوگا۔ يعنی صدقہ خيرات لينے واال کوئی نہيں ہوگا۔ حتی کہ ايک سجده دنيا ومافيہا سے 
۔ پھر حضرت ابو ہريرة رضی هللا عنہ فرماتے اگر تم چاہو تو قرآن کی يہ آيت پڑھ بہتر ہوگا

لو"وان من اھل الکتب اال ليؤمنن بہ قبل موتہ"(صحيح بخاری۔ کتاب االنبياء) يہ احاديث اتنی 
کثرت سے آئی ہيں کہ انہيں تواتر کا درجہ حاصل ہے اور انہی متواتر صحيح روايات کی بنياد 

ے تمام مکاتب کا متفقہ عقيده ہے کہ حضرت عيسٰی عليہ السالم آسمان پر زنده ہيں پر اہلسنت ک
اور قيامت کے قريب دنيا ميں ان کا نزول ہوگا اور دجال کا اور تمام اديان کا خاتمہ فرما کر 

  اسالم کو غالب فرمائيں گے۔ ياجوج ماجوج کا خروج
ا اور حضرت عيسٰی عليہ السالم کی بھی حضرت عيسٰی عليہ السالم ہی کی موجودگی ميں ہوگ

  دعا کی برکت سے ہی اس فتنے کا بھی خاتمہ ہوگا جيسا کہ احاديث سے واضح ہے۔
يہ گواہی اپنی پہلی زندگی کے حاالت سے متعلق ہوگی جيسا کہ سورة مائده کے آخر  ٢۔١٥٩

ا ُدْمُت فِْيِھْم)  ) ' ميں جب تک ان ميں 117ائده:۔ الم5ميں وضاحت ہے ( َوُكْنُت َعلَْيِھْم َشِھْيًدا مَّ
  موجود رہا، ان کے حاالت سے باخبر رہا ـ '

 
ِ َكثِ  ِمهْ َعْن َسِبْيِل اهلّلٰ ٰبٍت ُاِحلَّْت لَهُْم َوِبَصّدِ ْم َطّيِ ْمنَا عَلَْهيِ ْيَن َهاُدْوا َحرَّ ِ َن اذلَّ ا     فَِبُظْملٍ ِمّ   ۙ ١٦٠ْريً
ہم نے ان پر حرام کر ديں ان کے ظلم کے جو نفيس چيزيں ان کے لئے حالل کی گئی تھيں وه 

  )۔١باعث اور هللا تعاٰلی کی راه سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث (
يعنی ان کے ان جرائم و معاصی کی وجہ سے بطور سزا بہت سی حالل چيزيں ہم نے  ١۔١٦٠

  ميں ہے) ١٤٦ان پر حرام کر دی تھيں (جن کی تفصيل سورة اآلنعام۔
 

َاْخِذِمهُ الّرِ  هِْم َاْمَواَل النَّاِس اِبلَْباِطِل َۭوَاْعتَْداَن ِلْلٰكِفرِْيَن ِمْهنُْم عََذااًب َالِ وَّ   ١٦١ـْيًما     بٰوا َوقَْد نُھُْوا َعْنُه َوَا ْلكِ
اور سود جس سے منع کئے گئے تھے اسے لينے کے باعث اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے 

  م ان کے لئے المناک عذاب مہيا کر رکھا ہے۔کے باعث اور ان ميں جو کفار ہيں ہ
 

ْوَن ِيف الِْعْملِ ِمْهنُْم َوالُْمْؤِمنُْوَن يُْؤِمنُْوَن ِبَمآ ُاْنزَِل ِالَْيَك َوَمآ ُاْنزَِل ِمْن قَبْ  ِخسُ ِ ٰلِكِن الّرٰ ٰكوَة َوالُْمْؤِمنُْوَن اِبهلّلٰ ٰلوَة َوالُْمْؤتُْوَن الزَّ ِخِر ۭ كِلَ َوالُْمِقْيِمْنيَ الصَّ َوالَْيْوِم اْالٰ
ْم َاْجًرا َعِظْيًما       ُنْؤِتْهيِ َك سـَ

ِٕ
  ١٦٢ُۧاوٰلۗى

) اور ايمان والے ہيں جو اس پر ايمان ١ليکن ان ميں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہيں (
التے ہيں جو آپ کی طرف اتارا گيا اور جو آپ سے پہلے اتارا گيا اور نمازوں کو قائم رکھنے 

) اور هللا پر اور قيامت کے دن پر ايمان ٣) اور زکوة کو ادا کرنے والے ہيں (٢ں (والے ہي
  ) يہ ہيں جنہيں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائيں گے۔٤رکھنے والے ہيں (

  ان سے مراد عبد هللا بن سالم وغيره ہيں جو يہوديوں ميں سے مسلمان ہوگئے۔ ١۔١٦٢
اہل کتاب ميں سے مسلمان ہوئے يا پھر مہاجرين  ان سے مراد بھی وه اہل ايمان ہيں جو ٢۔١٦٢

و انصار مراد ہيں۔ يعنی شريعت کا پختہ علم رکھنے والے اور کمال ايمان سے متصف لوگ ان 
  معاصی کے ارتکاب سے بچتے ہيں جنہيں هللا تعاٰلی ناپسند فرماتا ہے۔

ار کی تطہر اور ان اس سے مراد زکوة اموال ہے يا زکٰوه نفوس يعنی اپنے اخالق و کرد ٣۔١٦٢
  کا تزکيہ کرنا يا دونوں ہی مراد ہيں۔
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يعنی اس بات پر يقين رکھتے ہيں کہ هللا کے سوا کوئی معبود نہيں۔ نيز بعث بعد الموت  ٤۔١٦٢
  اور عملوں پر جزا اور سزا پر يقين رکھتے ہيں۔

 
 َّ الن ٓ َاْوَحْينَآ ِاٰيل نُْوحٍ وَّ ٓ َاْوَحْينَآ ِالَْيَك امَكَ َباِط َوِعيْٰىس ِاانَّ َق َويَْعُقْوَب َواْالَسـْ ِعْيَل َوِاْحسٰ َ ِمْنۢ بَْعِدٖه  ۚ  َوَاْوَحْينَآ ِاٰيلٓ ِاْبٰرِهْميَ َوِاْمسٰ ُّْوَب َويُْونَُس َوٰهُرْوَن ـِبّنيٖ  َوَاي

  ۚ ١٦٣َوُسلَْيٰمَن ۚ َوٰاتَيْنَا َداٗوَد َزبُْوًرا     
جيسے کہ نوح (عليہ السالم) اور ان کے بعد  يقيناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے

والے نبيوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابرا ہيم اور اسماعيل اور اسحاق اور يعقوب اور 
) ہم نے ١ان کی اوالد پر اور عيسٰی اور ايوب اور يونس اور ہارون اور سليمان کی طرف (

  (داؤد عليہ السالم) کو زبور عطا فرمائی۔
ابن عباس رضی هللا تعاٰلی عنہما سے مروی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت  ١۔١٦٣

حضرت موسٰی عليہ السالم کے بغير کسی انسان پر هللا تعاٰلی نے کچھ نازل نہيں کيا اور يوں نبی 
صلی هللا عليہ وسلم کی وحی و رسالت سے بھی انکار کيا، جس پر يہ آيت نازل ہوئی (ابن کثير) 

  ل رد کرتے ہوئے رسالت محمديہ کا اثبات کيا گيا۔جس ميں مذکوره قو
 

ـيْ  ُ ُمْوٰىس تَْلكِ َّْم نَْقُصْصهُْم عَلَْيَك  ۭ َوَلكََّم اهلّلٰ   ١٦٤ًۚما     َوُرُسًال قَْد قََصْصٰهنُْم عَلَْيَك ِمْن قَْبُل َوُرُسًال ل
) اور بہت ١اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بيان کئے ہيں (

) اور موسٰی عليہ السالم سے هللا تعاٰلی نے صاف طور پر ٢کے رسولوں کے نہيں بھی کئے (
  )٣کالم کيا (

جن نبيوں اور رسولوں کے اسمائے گرامی اور ان کے واقعات قرآن کريم ميں بيان کيے  ١۔١٦٤
) ابراہيم ٦صالح () ٥) ہود (٤) نوح (٣) ادريس (٢) آدم (١ہے ( ٢٥يا  ٢٤گئے ہيں ان کی تعداد 

) ١٤) شعيب (١٣) ايوب (١٢) يوسف (١١) يعقوب (١٠) اسحاق (٩) اسماعيل (٨) لوط (٧(
) زکريا ٢١) اليسع (٢٠) الياس (١٩) سليمان (١٨) داؤد (١٧) يونس (١٦) ہارون (١٥موسٰی (

) حضرت محمد صلٰوت ٢٥) ذوالکفل۔ (اکثر مفسرين کے نزديک (٢٤) عيسٰی (٢٣) يحٰی (٢٢(
   و سالمہ وعليہم اجمعين۔هللا

جن انبياء رسل کے نام اور واقعات قرآن ميں بيان نہيں کئے گئے، ان کی تعداد کتنی  ٢۔١٦٤
ہزار اور  ٢٤ہے؟ هللا تعاٰلی ہی بہتر جانتا ہے۔ ايک حديث ميں جو بہت مشہور ہے ايک الکھ 

لوم ہوتا ہے کہ ہزار تعداد بتالئی گئی ہے۔ قرآن وحديث سے صرف يہ مع ٨ايک حديث ميں 
مختلف ادوار وحاالت ميں مبشرين ومنذرين انبياء آتے رہے ہيں۔ باآلخر يہ سلسلہ نبوت حضرت 
محمد صلی هللا عليہ وسلم پر ختم فرما ديا گيا آپ سے پہلے کتنے نبی آئے؟ ان کی صحيح تعداد 

دعويداران نبوت ہو هللا کے سوا کوئی نہيں جانتا تاہم آپ صلی هللا عليہ وسلم کے بعد جتنے بھی 
کر گزرے يا ہوں گے، سب کے سب دجال اور کذاب ہيں اور ان کی جھوٹی نبوت پر ايمان النے 
والے دائره اسالم سے خارج ہيں اور امت محمديہ سے الگ ايک متوازی امت ہيں۔ جيسے امت 

والے بابيہ، بہائيہ اور امت مرزائيہ وغيره اسی طرح مرزا قاديانی کو مسيح موعود ماننے 
  الہوری مرزائی بھی۔

يہ موسٰی عليہ السالم کی خاص صفت ہے جس ميں وه دوسرے انبياء سے ممتاز ہيں۔  ٣۔١٦٤
صحيح ابن حبان کی ايک روايت کی روح سے امام ابن کثير نے اس صفت ہم کالمی ميں 

بن حضرت آدم عليہ السالم و حضرت محمد صلی هللا عليہ وسلم کو بھی شريک مانا ہے (تفسير ا
ْلنَا بَْعَضھُْم َعٰلي بَْعٍض)  ُسُل فَضَّ   )۔253۔ آل عمران:3کثير زير آيت (تِْلَك الرُّ

 
 ُ ُسِل َۭوَاكَن اهلّلٰ ـٌة بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ ِيَْن َوُمنِْذِريَْن ِلئَالَّ يَُكْوَن لِلنَّاِس عََيل اهلّلٰ بَّرشِ   ١٦٥َعزِْيًزا َحِكْيًما    ُرُسًال مُّ
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) تاکہ لوگوں کی ١ول بنايا، خوشخبرياں سنانے والے اور آگاه کرنے والے (ہم نے انہيں رس
) هللا تعاٰلی بڑا ٢کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھيجنے کے بعد هللا تعاٰلی پر ره نہ جائے (

  غالب اور بڑا باحکمت ہے۔
 کے ايمان والوں کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری دينا اور کافروں کو هللا ١۔١٦٥

  عذاب اور بھڑکتی ہوئی جہنم سے ڈرانا۔
يعنی نبوت کا يہ سلسلہ ہم نے اس لئے قائم فرمايا کہ کسی کے پاس يہ عذر باقی نہ رہے  ٢۔١٦٥

کہ ہميں تو تيرا پيغام پہنچا ہی نہيں۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا۔ اگر ہم ان کو پيغمبر (کے 
ہتے اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف بھيجنے سے) پہلے ہی ہالک کر ديتے تو وه ک

  کوئی رسول کيوں نہيں بھيجا کہ ہم ذليل ورسوا ہونے سے پيشتر تيری آيات کی پيروی کر ليتے
 

ِ شَ  َكُة يَْشهَُدْوَن َۭوَكٰفي اِبهلّلٰ
ِٕ
ُ يَْشهَُد ِبَمآ َانَْزَل ِالَْيَك َاْنَزهَلٗ ِبِعلِْمٖه ۚ َوالَْمٰلۗى   ١٦٦ۭ    هِْيًدا ٰلِكِن اهلّلٰ

جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود هللا تعاٰلی گواہی ديتا ہے کہ اسے اپنے علم 
  سے اتارا ہے اور فرشتے بھی گواہی ديتے ہيں اور هللا تعاٰلی بطور گواه کافی ہے۔

 
ُّْوا َضٰلًال بَعِ  ِ قَْد َضل ْوا َعْن َسِبْيِل اهلّلٰ يَْن َكَفُرْوا َوَصدُّ ِ   ١٦٧ْيًدا     ِانَّ اذلَّ

جن لوگوں نے کفر کيا اور هللا تعاٰلی کی راه سے اوروں کو روکا وه يقيناً گمراہی ميں دور نکل 
  گئے۔

 
ُ ِلَيْغِفَر لَهُْم َوَال ِلَهيِْدَهيُْم َطرِيْقًا     يَْن َكَفُرْوا َوَظلَُمْوا لَْم يَُكِن اهلّلٰ ِ   ۙ ١٦٨ِانَّ اذلَّ

کيا، انہيں هللا تعاٰلی ہرگز ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہيں کوئی جن لوگوں نے کفر کيا اور ظلم 
  )۔١راه دکھائے گا (

کيونکہ مسلسل کفر اور ظلم کا ارتکاب کر کے، انہوں نے اپنے دلوں کو سياه کر ليا جس  ١۔١٦٨
  سے اب ان کی ہدايت و مغفرت کی کوئی اميد نہيں کی جاسکتی۔

 
يْ  َ ٰخدِلِ ا     ِاالَّ َطرِيَْق هَجَمنَّ ِ يَِسْريً   ١٦٩َن ِفْهيَآ َابًَدا َۭوَاكَن ٰذكِلَ عََيل اهلّلٰ

  بجز جہنم کی راه کے جس ميں وه ہميشہ پڑے رہيں گے اور يہ هللا تعاٰلی پر بالکل آسان ہے۔
 

َُّمكْ  ا ل ُِّمكْ فَٰاِمنُْوا َخْريً ب ُسْوُل اِبلَْحّقِ ِمْن رَّ ُّھَا النَّاُس قَْد َجاَۗءُمكُ الرَّ ي َ ُ عَِلـْيًما َحِكـْيًما      ۭاٰيٓ ٰمٰوِت َواْالَْرِض َۭوَاكَن اهلّلٰ ِ َما ِيف السَّ   ١٧٠ َوِاْن تَْكُفُرْوا فَِانَّ هلِلّٰ
اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آگيا ہے، پس تم ايمان الؤ 

کی ہے ہر وه چيز جو آسمانوں اور  تاکہ تمہارے لئے بہتری ہو اور اگر تم کافر ہوگئے تو هللا ہی
  ) اور هللا دانا اور حکمت واال ہے۔١زمين ميں ہے (

يعنی تمہارے کفر سے هللا کا کيا بگڑے گا جيسے حضرت موسٰی نے اپنی قوم سے  ١۔١٧٠
ا اَْنتُْم َوَمْن فِي ااْلَْرِض َجِمْيًعا   َ لََغنِيٌّ َحمِ  ۙ◌ فرمايا ( اِْن تَْكفُُرْوٓ   ) 8۔ ابراہيم:14ْيٌد) فَاِنَّ ّهللاٰ

) اگر تم اور روئے زمين پر بسنے والے سب کے سب کفر کا راستہ اختيار کرليں تو ٨(ابراہيم۔
وه هللا کا کيا بگاڑيں گے؟ يقيناً هللا تعاٰلی تو بےپروا تعريف کيا گيا ہے، اور حديث قدسی ميں ہے 

خر تمام انسان اور جن اس ايک آدمی هللا تعاٰلی فرماتا ہے ' اے ميرے بندو! اگر تمہارے اّول وآ
کے دل کی طرح ہو جائيں جو تم ميں سب ميں متقی ہے تو اس سے ميری بادشاہی ميں اضافہ 

نہيں ہوگا اور اگر تمہارے اول و اخر انس و جن اس کے ايک آدمی کے دل کی طرح ہو جائيں 
ی ميں کوئی کمی جو تم ميں سب ميں بڑا نافرمان ہے تو اس سے ميری اس سے ميری بادشاہ

نہيں ہوگی۔ اے ميرے بندو! اگر تم سب ايک ميدان ميں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور 
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ميں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں تو اس سے ميرے خزانے ميں اتنی ہی 
کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر ميں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی ميں ہوتی ہے 

  مسلم کتاب البر، باب تحريم، الظلم) (صحيح
 

ْيُح ِعيَْىس  ََّما الَْمسـِ ِ ِاالَّ الَْحقَّ ِۭان َْهَل اْلِكٰتِب َال تَْغلُْوا ِيفْ ِديِْنُمكْ َوَال تَُقْولُْوا عََيل اهلّلٰ نُْه  ۡاٰيٓ َمُتٗه ۚ َالْٰقىهَآ ِاٰيل َمْرَميَ َوُرْوٌح ِمّ ِ َوَلكِ ِ   اْبُن َمْرَميَ َرُسْوُل اهلّلٰ فَٰاِمنُْوا اِبهلّلٰ
 َّ ْبٰحنَٗهٓ َاْن ي اِحٌد ۭسـُ ُ ِاهٰلٌ وَّ ََّما اهلّلٰ َُّمكْ ِۭان ا ل ِ َوِكْيًال     َوُرُسهِلٖ  ڟ َوَال تَُقْولُْوا ثَٰلثٌَة  ِۭانَْتھُْوا َخْريً ٰمٰوِت َوَما ِيف اْالَْرِض َۭوَكٰفي اِبهلّلٰ ُكْوَن هَلٗ َودَلٌ  ۘ هَلٗ َما ِيف السَّ

١٧١ۧ  
) اور هللا پر بجز حق کے کچھ نہ ٢اے اہل کتاب اپنے دين کے بارے ميں حد سے نہ گزر جاؤ (

کہو، مسيح عيسٰی بن مريم (عليہ السالم) تو صرف هللا کے رسول اور اس کے کلمہ (کن سے پيدا 
) ١شده) ہيں جسے مريم عليہا السالم کی طرف سے ڈال ديا گيا تھا اور اس کے پاس کی روح (

) اس سے ٢لئے تم هللا کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ هللا تين ہيں ( ہيں اس
باز آجاؤ کہ تمہارے لئے بہتری ہے، هللا عبادت کے الئق تو صرف ايک ہی ہے اور وه اس سے 
پاک ہے کہ اس کی اوالد ہو، اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں 

   تعاٰلی کافی ہے کام بنانے واال۔ہے۔ اور هللا
غلو کا مطلب ہے کسی چيز کو اس کی حد سے بڑھا دينا۔ جيسے عيسائيوں نے حضرت  ٢۔١٧١

عيسٰی عليہ السالم اور ان کی والده کے بارے ميں کيا کہ انہيں رسالت وبندگی کے مقام سے اٹھا 
دت کرنے لگے۔ اسی طرح کر الوہيت کے مقام پر فائز کر ديا اور ان کی هللا کی طرح عبا

حضرت عيسٰی عليہ السالم کے پيروکاروں کو بھی غلو کا مظاہره کرتے ہوئے معصوم بنا ڈاال 
ا اَْحبَاَرھُْم  اور ان کو حرام وحالل کے اختيار وسے نواز ديا۔ جيسا کہ هللا تعاٰلی نے "اِتََّخُذْوٓ

 "ِ ْن ُدْوِن ّهللاٰ ) (انہوں نے اپنے علماء اور درويشوں کو هللا کے سوا 31بہ:۔ التو9َوُرْھبَانَھُْم اَْربَابًا مِّ
رب بنا ليا) يہ رب بنانا حديث کے مطابق ان کے حالل کيے کو حالل اور حرام کيے کو حرام 

سمجھنا تھا۔ درآنحاليکہ يہ اختيار صرف هللا کو حاصل ہے ليکن اہل کتاب نے يہ حق بھی اپنے 
نے اس آيت ميں اہل کتاب کو دين ميں اسی غلو سے منع  علماء وغيره کو دے ديا۔ هللا تعاٰلی

فرمايا ہے۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے بھی عيسائيوں کے اس غلو کے پيش نظر اپنے بارے 
ميں اپنی امت کو متنبہ فرمايا۔ (التطرونی کما اطرت النصاری عيسٰی ابن مريم! فانما انا عبده، 

نيز ديکھئے  ٢٣صفحہ  ١کتاب االنبياء مسند احمد جلد  فقولوا: عبد هللا ورسولہ"(صحيح بخاری۔
) تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عيسائيوں نے ١۵٣صفحہ ١مسند احمد جلد 

عيسٰی بن مريم عليہ السالم کو بڑھايا، ميں تو صرف هللا کا بنده ہوں، پس تم مجھے اس کا بنده 
کے باوجود بھی اس غلو سے محفوظ نہ ره اور رسول ہی کہنا۔ ليکن افسوس امت محمديہ اس 

سکی جس ميں عيسائی مبتال ہوئے اور امت محمديہ نے بھی اپنے پيغمبر کو بلکہ نيک بندوں 
تک کو خدائی صفات سے متصف ٹھرا ديا جو دراصل عيسائيوں کا وطيره تھا۔ اسی طرح علماء 

(شريعت سازی کا اختيار  وفقہا کو بھی دين کا شارح اور مفسر ماننے کے بجائے ان کو شارع
رکھنے والے) بنا ديا ہے۔ سچ فرمايا نبی صلی هللا عليہ وسلم نے "جس طرح ايک جوتا دوسرے 
جوتے کے برابر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح تم پچھلی امتوں کی پيروی کرو گے" يعنی ان کے 

  قدم بہ قدم چلو گے۔
ان کی تخليق ہوئی اور يہ لفظ کلمۃ هللا کا مطلب ہے کہ لفظ کن سے باپ کے بغير ١۔١٧١

حضرت جبرائيل عليہ السالم کے ذريعے سے حضرت مريم عليہ السالم تک پہنچايا گيا۔ روح هللا 
کا مطلب وه (پھونک) ہے جو حضرت جبرائيل عليہ السالم هللا کے حکم سے حضرت مريم عليہا 

قائم مقام کر ديا۔ يوں السالم کے گريبان ميں پھونکا، جسے هللا تعاٰلی نے باپ کے نطفہ کے 
عيسٰی عليہ السالم هللا کا کلمہ بھی ہيں جو فرشتے نے حضرت مريم عليہا السالم کی طرف ڈاال 
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اور اس کی وه روح ہيں جسے لے کر جبرائيل عليہ السالم مريم عليہا السالم کی طرف بھيجے 
  گئے۔ (تفسير ابن کثير) 

سٰی کو هللا اور بعض هللا کا شريک اور عيسائيوں کے کئی فرقے ہيں۔ بعض حضرت عي ٢۔١٧١
بعض هللا کا بيٹا مانتے ہيں۔ پھر جو هللا مانتے ہيں وه (تين خداؤں) کے اور حضرت عيسٰی کے 

ثالث ثالثہ (تين سے ايک) ہونے کے قائل ہيں۔ هللا تعاٰلی فرما رہا ہے کہ تين خدا کہنے سے باز آ 
  جاؤ هللا تعاٰلی ايک ہی ہے۔

 
َّْستَنْ  َّْستَنِْكْف َعْن ِعَباَدِتهٖ لَْن ي بُْوَن َۭوَمْن ي َِٕكُة الُْمَقرَّ

ِ َوَال الَْمٰلۗى ّٰ ْيُح َاْن يَُّكْوَن َعْبًدا هلِلّ ْيًعا     ِكَف الَْمسـِ ُمهْ ِالَْيِه َمجِ َيْحُرشُ َتْكِربْ فَسـَ   ١٧٢ َويَسـْ
بر و انکار ہرگز ہو ہی مسيح (عليہ السالم) کو هللا کا بنده ہونے ميں کوئی ننگ و عار نہيں يا تک

) اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر و ١نہيں سکتا اور ان مقرب فرشتوں کو (
  انکار کرے هللا تعاٰلی ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔

حضرت عيسٰی عليہ السالم کی طرح بعض لوگوں نے فرشتوں کو بھی خدائی ميں  ١۔١٧٢
تعاٰلی فرما رہا ہے کہ يہ تو سب کے سب هللا کے بندے ہيں اور اس  شريک ٹھہرا رکھا تھا، هللا

سے انہيں قطعاً کوئی انکار نہيں ہے۔ تم انہيں هللا يا اس کی خدائی ميں شريک کس بنياد پر بناتے 
  ہو۔

 
ْم ُاُجْوَرُمهْ َويَزِيُْدُمهْ مِّ  ْهيِ ِلٰحِت فَُيَوفِّ لُوا الّصٰ ْيَن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ ا اذلَّ ُدْوَن فََامَّ َال َجيِ ۥۙ وَّ ُهبُْم عََذااًب َاِلـْيًما   ْوا فَُيَعّذِ َتْكَربُ ْيَن اْستَنَْكُفْوا َواسـْ ِ ا اذلَّ ْن ُدْوِن ْن فَْضهِلٖ ۚ َوَامَّ لَهُْم ِمّ

ا      َال نَِصْريً ِ َوِليًّا وَّ   ١٧٣اهلّلٰ
پورا ثواب عنايت  پس جو لوگ ايمان الئے ہيں اور شائستہ اعمال کئے ہيں ان کو ان کا پورا

) اور جن لوگوں نے تنگ و عار اور ١فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہيں اور زياده دے گا (
) اور وه اپنے لئے سوائے هللا کے کوئی ٣) انہيں المناک عذاب دے گا (٢سرکشی اور انکار کيا (

  حمايتی، اور امداد کرنے واال نہ پائيں گے۔
اد يہ ليا ہے کہ هللا تعاٰلی اہل ايمان کو شفاعت کا حق عطا بعض نے اس (زياده) سے مر ١۔١٧٣

  فرمائے گا، يہ اذن شفاعت پا کر جن کی بابت هللا چاہے گا شفاعت کريں گے۔
  يعنی هللا کی عبادت و اطاعت سے رکے رہے اور اس سے انکار و تکبر کرتے رہے۔  ٢۔١٧٣
عبادت سے استکبار (انکار و  جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا ' بيشک جو لوگ ميری ٣۔١٧٣

  تکبر) کرتے ہيں، يقيناً ذليل و خوار ہو کر جہنم ميں داخل ہونگے۔
 

ِبْينًا      ُِّمكْ َوَاْنَزلْنَآ ِالَْيُمكْ نُْوًرا مُّ ب ْن رَّ ُّھَا النَّاُس قَْد َجاَۗءُمكْ بُْرَهاٌن ِمّ ي َ   ١٧٤اٰيٓ
) اور ہم نے تمہاری ١دليل آپہنچی (اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور 

  )۔٢جانب واضح اور صاف نور اتار دی ہے (
برہان ايسی دليل قاطع جس کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش نہ رہے اور ايسی حجت ١۔١٧٤

  جس سے ان کے شبہات زائل ہو جائيں، اسی لئے آگے اسے نور سے تعبير فرمايا۔ 
اور شرک کی تاريکيوں ميں ہدايت کا نور ہے۔ اس سے مراد قرآن کريم ہے جو کفر  ٢۔١٧٤

ضاللت کی پگڈنڈيوں ميں صراط مستقيم اور حبل هللا المتين ہے۔ پس اس کے مطابق ايمان النے 
  والے هللا کے فضل اور اس کی رحمت کے مستحق ہيں۔

 
ِ َواْعَتَصُمْوا ِبٖه فََسـُيْدِخلُهُْم ِيفْ رَ  ْيَن ٰاَمنُْوا اِبهلّلٰ ِ ا اذلَّ ْستَـِقْيًما    فََامَّ اًطا مُّ ْم ِالَْيِه ِرصَ َهيِْدْهيِ نُْه َوفَْضٍل ۙ وَّ ٍة ِمّ   ١٧٥ْۭمحَ

پس جو لوگ هللا تعاٰلی پر ايمان الئے اور اسے مضبوط پکڑ ليا، انہيں تو وه عنقريب اپنی رحمت 
  اور فضل ميں لے لے گا اور انہيں اپنی طرف کی راه راست دکھا دے گا۔
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ٓ ُاْخٌت فَلَهَا ِنْصُف َما تَرَ  ۭيَْستَـْفُتْونَكَ  هَلٗ ةَلِ  ِۭاِن اْمُرٌؤا َهكَلَ لَيَْس هَلٗ َودَلٌ وَّ ُ يُْفِتْيُمكْ ِيف اْلَلكٰ َّهَا َودَلٌ ۭفَِاْن َاكنََتا اثْنَـَتْنيِ فَلَهَُما  قُِل اهلّلٰ َّْم يَُكْن ل َك ۚ َوُهَو يَرهُِثَآ ِاْن ل

ا تََرَك  َۭوِانْ  ُّلُٰنثِ ِممَّ ُ لَُمكْ َاْن تَِضلُّوْ  الث ُ اهلّلٰ نْثَـَيْنيِ ۭ يُـَبّنيِ َكِر ِمثُْل َحظِّ اْالُ ِنَساًۗء فَِلذلَّ َجاًال وَّ ٍء عَِلْميٌ      َاكنُْوٓا ِاْخَوًة ِرّ ُ ِبُلكِّ َيشْ   ١٧٦ۧا  َۭواهلّلٰ
يں فتوٰی آپ سے فتو ٰی پوچھتے ہيں، آپ کہہ ديجئے کہ هللا تعاٰلی (خود) تمہيں کاللہ کے بارے م

ديتا ہے۔ کہ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اوالد نہ ہو اور ايک بہن ہو تو اس چھوڑے 
) ٢) اور وه بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اوالد نہ ہو (١ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے (

) اور کئی شخص اس ٣پس اگر بہن دو ہوں تو انہيں کل چھوڑے ہوئے کا دو تہائی ملے گا (
) هللا ٤ے کے ہيں مرد بھی عورتيں بھی تو مرد کے لئے حصہ ہے مثل دو عورتوں کے (ناط

تعاٰلی تمہارے لئے بيان فرما رہا ہے کہ ايسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ اور هللا تعاٰلی ہرچيز سے 
  واقف ہے۔

کاللہ کے بارے ميں پہلے گزر چکا ہے کہ اس مرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ جس کا  ١۔١٧٦
نہ بيٹا يہاں پھر اس کی ميراث کا ذکر ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں نے کاللہ اس شخص کو  باپ ہو

قرار دی ہے جس کا صرف بيٹا نہ ہو۔ يعنی باپ موجود ہو۔ ليکن يہ صحيح نہيں۔ کاللہ کی پہلی 
تعريف ہی صحيح ہے کيونکہ باپ کی موجودگی ميں بہن سرے سے وارث ہی نہيں ہوتی۔ باپ 

بن جاتا ہے۔ ليکن يہاں هللا تعالی ٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس کی بہن ہو تو  اس کے حق ميں حاجب
وه اس کے نصف مال کی وارث ہوگی۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کاللہ وه ہے کہ بيٹے 

کے ساتھ جس کا باپ بھی نہ ہو۔ يعنی بيٹے کی نفی تو نص سے ثابت ہے اور باپ کی نفی اشارة 
  ۔النص سے ثابت ہو جاتی ہے

اسی طرح باپ بھی نہ ہو۔ اس لئے باپ بھائی کے قريب ہے، باپ کی موجودگی ميں  ٢۔١٧٦
بھائی وارث ہی نہيں ہوتا اگر اس کا کاللہ عورت کا خاوند يا کوئی ماں جايا بھائی ہوگا تو ان کا 

  حصہ نکالنے کے بعد باقی مال کا وارث بھائی قرار پائے گا۔ (ابن کثير) 
زائد بہنوں کی صورت ميں بھی ہوگا۔ گويا مطلب يہ ہوا کہ کاللہ  يہی حکم دو سے ٣۔١٧٦

  شخص کی دو يا دوسے زائد بہنيں ہوں تو انہيں کل مال کا دو تہائی حصۃ ملے گا
يعنی کاللہ کے وارث مخلوط(مرد اور عورت دونوں) ہوں تو پھر ' ايک مرد دو عورت  ٤۔١٧٦

  کے برابر کے اصول پر ورثے کی تقسيم ہوگی۔
 
 

 رة المآئدهسو
)١٢٠۔ تعداد آيات  ۵(سورة المآئده ۔ سوره نمبر   

ِحْميِ            ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ
 شروع کرتا ہوں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم کرنے کرنے واال ہے

 
يَْن ٰاَمنُْوٓا َاْوفُْوا اِبلُْعُقْوِد ڛ ُاِحلَّْت  ِ ُّھَا اذلَّ ي َ َ حيَْ  اٰيٓ ْيِد َوَانُْمتْ ُحُرٌم  ِۭانَّ اهلّلٰ نَْعاِم ِاالَّ َما يُْتٰىل عَلَْيُمكْ غَْريَ ُمِحّيلِ الصَّ ْيَمُة اْالَ   Ǻُمكُ َما يُرِيُْد      لَُمكْ َهبِ

) تمہارے لئے مويشی چوپائے حالل کئے گئے ہيں ١اے ايمان والو! عہد و پيمان پورے کرو (
) مگر حالت احرام ميں شکار کو ٣پڑھ کر سنا ديئے جائيں گے ( ) بجز ان کے جن کے نام٢(

  حالل جاننے والے نہ بننا، يقيناً هللا تعاٰلی جو چاہے حکم کرتا ہے۔
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عقود عقد کی جمع ہے جس کے معنی گره لگانے کے ہيں اس کا استعمال کسی چيز ميں  ١۔١
ھی۔ يہاں اس سے مراد احکام گره لگانے کے ليے بھی ہوتا ہے اور پختہ عہدوپيمان کرنے پر ب

اٰلہی جن کا هللا تعاٰلی نے انسانوں کو عاقل و بالغ ٹھہرايا ہے اور عہد و پيماں کرنے پر معامالت 
  بھی ہيں جو انسان آپس ميں کرتے ہيں۔ دونوں کا ايفا ضروری ہے۔

ہے بعض کا  بھيمہ چوپائے (چار ٹانگوں والے) جانور کو کہا جاتا ہے۔ اس کا ماده بہم، ابہام ٢۔١
کہنا ہے کہ ان کی گفتگو اور عقل وفہم ميں چونکہ ابہام ہے اس ليے ان کو بہيمہ کہا کہا جاتا 
ہے انعام اونٹ، گائے بکری بھيڑ کو کہا جاتا ہے کيونکہ ان کی چال ميں نرمی ہوتی ہے يہ 

ميں  ١٤٣نمبر  بھيمتہ االنعام نر اور ماده مل کر آٹھ قسميں ہيں جن کی تفصيل (سوره االنعام آيت
آئے گی عالوه ازيں جو جانور وحشی کہالتے ہيں مثاًل ہرن نيل گائے وغيره جن کا عموًما شکار 
کيا جاتا ہے يہ بھی حالل ہيں۔ حالت احرام ميں ان کا ديگر پرندوں کا شکار ممنوع ہے۔ سنت ميں 

وه سب حالل بيان کرده اصول کی رو سے جو جانور ذوناب اور جو پرندے ذومخلب نہيں ہيں 
کے حاشيے ميں تفصيل گزر چکی ہے ۔ذوناب کا مطلب ہے وه  ١٧٣ہيں جيسا کہ بقره آيت نمبر 

جانور جو اپنی کچلی کے دانت سے اپنا شکار پکڑتا ہے اور چيرتا ہو مثال شير چيتا کتا بھيڑيا 
شاہيں،  وغيره اور وه پرندے جو اپنے پنجے سے اپنا شکار جھپٹتا پکڑتا ہو مثاًل شکره، باز،

  عقاب وغيره حرام ہيں۔
  ميں آرہی ہے۔ ٣ان کی تفصيل آيت نمبر  ٣۔١
 

هَْر الَْحَراَم َوَال الْهَْدَي َوَال الَْقَالۗ  ِ َوَال الشَّ َر اهلّلٰ
ِٕ
ُّْوا َشَعاۗى ل يَْن ٰاَمنُْوا َال ُحتِ ِ ُّھَا اذلَّ ي َ ْنيَ الَْبيَْت الَْحَراَم يَبْتَُغْوَن فَ اٰيٓ َِٕد َوَالٓ ٰاّۗمِ

ْم َوِرْضَوااًن  َۭوِاَذا َحلَلُْمتْ ى ِ ّهبِ ْن رَّ ْضًال ِمّ
ْوُمكْ َعِن الَْمْسِجِد الَْحَراِم َاْن تَْعتَُدْوا  َۘوتَعَ  َُّمكْ َشـنَٰاُن قَْوٍم َاْن َصدُّ رَِمن ْمثِ فَاْصَطاُدْوا  َۭوَال َجيْ ِ َوالتَّْقٰوى ۠ َوَال تََعاَونُْوا عََيل اْالِ َُّقوا اَونُْوا عََيل الِْربّ َوالُْعْدَواِن َ۠وات

َ َشِديُْد الِْعَقاِب     َ ِۭانَّ اهلّلٰ   Ąاهلّلٰ
) نہ ٢) نہ ادب والے مہينوں کی (١اے ايمان والو! هللا تعاٰلی کے شعائر کی بےحرمتی نہ کرو (

) ٣حرم ميں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہوں (
وں کی جو بيت هللا کے قصد سے اپنے رب تعاٰلی کے فضل اور اس کی رضا اور نہ ان لوگ

) ٥) ہاں جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھيل سکتے ہو (٤جوئی کی نيت سے جا رہے ہوں (
جن لوگوں نے تمہيں مسجد احرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہيں اس بات پر اماده نہ کرے 

اور پرہيزگاری ميں ايک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور ) نيکی ٦کہ تم حد سے گزر جاؤ (
) اور هللا تعاٰلی سے ڈرتے رہو، بيشک هللا تعاٰلی سخت سزا ٧گناه ظلم زيادتی ميں مدد نہ کرو (

  دينے واال ہے۔
شعائر شعيرة کی جمع ہے اس سے مراد حرمات هللا ہيں (جن کی تعظيم و حرمت هللا نے  ١۔٢

اسے عام رکھا ہے اور بعض کے نزديک يہاں حج و عمرے کے مقرر فرمائی ہے) بعض نے 
مناسک مراد ہيں يعنی ان کی بےحرمتی اور بےتوقيری نہ کرو۔ اسی طرح حج عمرے کی 

  ادائيگی ميں کسی کے درميان رکاوٹ مت بنو، کہ يہ بےحرمتی ہے۔
محرم) کی (اشھر الحرام) مراد حرمت والے چاروں مہينے (رجب، ذوالقعده، ذوالحجہ اور  ٢۔٢

حرمت برقرار رکھو اور ان ميں قتال مت کرو بعض نے اس سے صرف ايک مہينہ مراد يعنی 
ماه ذوالحجہ (حج کا مہينہ) مراد ليا ہے۔ بعض نے اس حکم کو فاقتلوا المشرکين حيث وجدتموھم 

سے منسوخ مانا ہے مگر اس کی ضرورت نہيں دونوں احکام اپنے اپنے دائرے ميں ہيں جن 
  رض نہيں۔ميں تعا

ھَدی' ايسے جانور کو کہا جاتا ہے جو حاجی حرم ميں قربان کرنے کے لئے ساتھ لے  ٣۔٢
جاتے تھے اور گلے ميں پٹہ باندھتے تھے جو کے نشانی کے طور پر ہوتا تھا، مزيد تاکيد ہے 
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کہ ان جانوروں کسی سے چھينا جائے نہ ان کے حرم تک پہنچنے ميں کوئی رکاوٹ کھڑی کی 
  جائے۔

يعی حج عمرے کی نيت سے يا تجارت و کاروبار کی غرض سے حرم جانے والوں کو مت  ٤۔٢
روکو اور نہ انہيں تنگ کرو، بعض مفسرين کے نزديک يہ احکام اس وقت کے ہيں جب مسلمان 

اور مشرک اکھٹے حج عمره کرتے تھے۔ ليکن جب يہ آيت انما المشرکون نجس الخ نازل ہوئی 
حکم منسوخ ہوگيا۔ بعض کے نزديک يہ آيت محکم يعنی غير منسوخ تو مشرکين کی حد تک يہ 

  ہے اور يہ حکم مسلمانوں کے بارے ميں ہے۔
يہاں مراد اباحت يعنی جواز بتالنے کے لئے ہے۔ يعنی جب تم احرام کھول دو تو شکار کرنا  ٥۔٢

  تمہارے لئے جائز ہے۔
ں جانے سے روک ديا تھا ليکن ہجری ميں مسجد حرام مي ٦يعنی گو تمہيں ان مشرکين نے  ٦۔٢

تم ان کے روکنے کی وجہ سے ان کے ساتھ زيادتی واال رويہ اختيار مت کرنا۔ دشمن کے ساتھ 
  بھی حلم اور عفو کا سبق ديا جا رہا ہے۔

يہ ايک نہايت اہم اصول بيان کر ديا گيا ہے جو ايک مسلمان کے لئے قدم قدم پر رہنمائی  ٧۔٢
  مان اس اصول کو اپنا ليں۔مہيا کر سکتا ہے، کاش مسل

 
ِ ِبٖه َوالُْمْنَخِنقَُة َوالْ  ُم َولَْحُم الِْخْزنِْيِر َوَمآ ُاِهلَّ ِلَغْريِ اهلّلٰ ُبُع ِاالَّ َما َذكَّْيُمتْ   ۣ َومَ ُحّرَِمْت عَلَْيُمكُ الَْمْيَتُة َوادلَّ يَُة َوالنَِّطْيَحُة َوَمآ َا َلكَ السـَّ ّدِ ا ُذِبَح عََيل َمْوقُْوَذُة َوالُْمَرتَ

يَْن َكَفُرْوا ِمْن ِديِْنُمكْ  ِ َِٕس اذلَّ
ْزَالِم  ٰۭذِلُمكْ ِفْسٌق ۭ َالَْيْوَم يَى َشْوُمهْ َواْخَشْوِن  ۭ َالَْيْوَم َا ْمكَلُْت لَُمكْ ِديْنَُمكْ َوَاتَْمْمُت عَلَْيُمكْ النُُّصِب َوَاْن تَْسـَتْقِسُمْوا اِبْالَ فََال َختْ

َ غَُفْوٌر ِنْعَمِيتْ َوَرضِ  ْمثٍ  ۙ فَِانَّ اهلّلٰ ِ ْسَالَم ِديْنًا  ۭ فََمِن اْضُطرَّ ِيفْ َمْخَمَصٍة غَْريَ ُمتََجاِنٍف ِالّ ِحْميٌ     يُْت لَُمكُ اْالِ   Ǽرَّ
تم پر حرام کيا گيا مردار اور خون اور خنزير کا گوشت اور جس پر هللا کے سوا دوسرے کا نام 

) ٣) اور جو کسی ضرب سے مر گيا ہو، (٢گھٹنے سے مرا ہو، ( ) اور جو گال١پکارا گيا ہو، (
)، اور جسے ۵) جو کسی کے سينگ مارنے سے مرا ہو (٤جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو (

) اور جو آستانوں پر ٧) ليکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہيں، (٦درندوں نے پھاڑ کھايا ہو، (
) يہ سب ٩رعہ کے تيروں کے ذريعے فال گيری ہو، () اور يہ بھی کہ ق٨ذبح کيا گيا ہو، (

بدترين گناه ہيں، آج کفار دين سے ناآميد ہوگئے، خبردار ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے 
رہنا، آج ميں نے تمہارے لئے دين کو کامل کر ديا اور تم پر اپنا نام بھرپور کر ديا اور تمہارے 

پس جو شخص شدت کی بھوک ميں بيقرار ہو جائے  لئے اسالم کے دين ہونے پر رضامند ہوگيا۔
بشرطيکہ کسی گناه کی طرف اس کا ميالن نہ ہو تو يقيناً هللا تعاٰلی معاف کرنے واال ہے اور بہت 

  )۔١٠بڑا مہربان ہے (
يہاں سے ان محرمات کا ذکر شروع ہو رہا ہے جن کا حوالہ سورت کے آغاز ميں ديا گيا  ١۔٣

  ۔١٧٣ه بقره ميں گزر چکا ہے۔ ديکھيے آيت نمبر ہے۔ آيت کا اتنا حصہ سور
گال کوئی شخص گھونٹ دے يا کسی چيز ميں پھنس کر خود گال گھٹ جائے۔ دونوں  ٢۔٣

  صورتوں ميں مرده جانور حرام ہے۔
کسی نے پتھر، الٹھی يا کوئی اور چيز ماری جس سے وه بغير ذبح کيے مر گيا۔ زمانہ  ٣۔٣

ھا ليا جاتا تھا۔ شريعت نے منع کر ديا۔ بندوق کا شکار کيے جاہليت ميں ايسے جانوروں کو ک
ہوئے جانور کے بارے ميں علماء کے درميان اختالف ہے۔ امام شوکانی نے ايک حديث سے 

استدالل کرتے ہوئے بندوق کے شکار کو حالل قرار ديا ہے۔ (فتح القدير) يعنی اگر کوئی بسم هللا 
پہلے ہی مر گيا تو اس کا کھانا اس قول کے مطابق پڑھ کر گولی چالئے اور شکار ذبح سے 

  حالل ہے۔
  چاہے خود گرا ہو يا کسی نے پہاڑ وغيره سے دھکا دے کر گرايا ہو۔ ٤۔٣
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نظيحۃ منطوحۃ کے معنی ميں ہے۔ يعنی کسی نے اسے ٹکر مار دی اور بغير ذبح کيے وه  ۵۔٣ 
  مر گيا۔

چليوں سے شکار کرنے والے درندوں ميں يعنی شير چيتا اور بھيڑيا وغيره جيسے ذوناب ک٦۔٣ 
سے کسی نے اسے کھايا ہو اور وه مر گيا ہو۔ زمانہ جاہليت ميں مر جانے کے باوجود ايسے 

  جانور کو کھا ليا جاتا تھا۔
جمہور مفسرين کے نزديک يہ استثنا تمام مذکوره جانوروں کے ليے ہے يعنی منخنقۃ،  ٧۔٣

ا کھايا ہوا، اگر تم انہيں اس حال ميں پالو کہ ان ميں زندگی موقوذة، مترديۃ، نطيحۃ اور درندوں ک
کے آثار موجود ہوں اور پھر تم انہييں شرعی طريقے سے ذبح کر لو تو تمہارے ليے ان کا 

کھانا حالل ہوگا۔ زندگی کی عالمت يہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور پھڑکے اور ٹانگيں مارے۔ 
نہ ہو تو سمجھ لو يہ مرده ہے۔ ذبح کا شرعی  اگر چھری پھيرتے وقت يہ اضطراب وحرکت

طريقہ يہ ہے کہ بسم هللا پڑھ کر تيز دھار آلے سے اس کا گال اس طرح کاٹا جائے کہ رگيں کٹ 
جائيں۔ ذبح کے عالوه نحر بھی مشروع ہے۔ جس کا طريقہ يہ ہے کہ کھڑے جانور کے لبے پر 

خره اور خون کی خاص رگيں کٹ چھری ماری جائے (اونٹ کو نحر کيا جاتا ہے) جس سے نر
  جاتی ہے اور سارا خون بہہ جاتا ہے۔

مشرکين اپنے بتوں کے قريب پتھر يا کوئی چيز نصب کر کے ايک خاص جگہ بناتے تھے۔ ٨۔٣
جسے نصب تھان يا آستانہ کہتے تھے۔ اسی پر وه بتوں کے نام نذر کيے گئے جانوروں کو ذبح 

 ہی کی ايک شکل تھی اس سے معلوم ہوا کہ آستانوں، کرتے تھے يعنی يہ وما اھل بہ لغير هللا
مقبروں اور درگاہوں پر جہاں لوگ طلب حاجات کے ليے جاتے ہيں اور وہاں مدفون افراد کی 

خوشنودی کے ليے جانور ذبح کرتے ہيں يا پکی ہوئی ديگيں تقسيم کرتے ہيں، ان کا کھانا حرام 
  ہے يہ وماذبح علی النصب ميں داخل ہيں۔

وان تستقسموا باالزالم کے دو معنی کيے گئے ہيں ايک تيروں کے ذريعے تقسيم کرنا  ٩۔٣
دوسرے تيروں کے ذريعہ قسمت معلوم کرنا پہلے معنی کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ جوئے وغيره 
ميں ذبح شده جانور کی تقسيم کے ليے يہ تير ہوتے تھے جس ميں کسی کو کچھ مل جاتا، کوئی 

وسرے معنی کی رو سے کہا گيا ہے کہ ازالم سے تير مراد ہيں جن سے وه محروم ره جاتا۔ د
کسی کام کا آغاز کرتے وقت فال ليا کرتے تھے۔ انہوں نے تين قسم کے تير بنا رکھتے تھے۔ 
ايک افعل (کر) دوسرے ميں التفعل (نہ کر) اور تيسرے ميں کچھ نہيں ہوتا تھا۔ افعل واال تير 

جاتا، التفعل واال نکلتا تو نہ کرتے اور تيسرا تير نکل آتا تو پھر دوباره  نکل آتا تو وه کام کر ليا
فال نکالتے۔ يہ بھی گويا کہانت اور استمداد بغير هللا کی شکل ہے، اس ليے اسے بھی حرام کر 

  ديا گيا استقسام کے معنی طلب قسم تہيں يعنی تيروں سے قسمت طلب کرتے تھے۔
ميں مذکوره محرمات کے کھانے کی اجازت ہے بشرطيکہ  يہ بھوک کی اضطراری کيفيت١٠۔٣

  مقصد هللا کی نافرمانی اور حد تجاوز کرنا نہ ہو، صرف جان بچانا مطلوب ہو۔
 

ِبْنيَ  َن الَْجَواِرحِ ُمَلكِّ َّْمُمتْ ِمّ ٰبُت َۙوَما عَل ّيِ ِّمُ يَْسـَٔلُْونََك َماَذآ ُاِحلَّ لَهُْم ۭقُْل ُاِحلَّ لَُمكُ الطَّ ِ  تَُعل آ َاْمَسْكَن عَلَْيُمكْ َواْذُكُروا اْمسَ اهلّلٰ ُ ۡ فَُلكُْوا ِممَّ ََّمُمكُ اهلّلٰ ا عَل ْوَهنُنَّ ِممَّ
َ َرسِيُْع الِْحَساِب     َ  ِۭانَّ اهلّلٰ َُّقوا اهلّلٰ   Ćعَلَْيِه  ۠ َوات

ں آپ سے دريافت کرتے ہيں ان کے لئے کيا کچھ حالل ہے؟ آپ کہہ ديجئے کہ تمام پاک چيزي
) اور جن شکار کھيلنے والے جانوروں کو تم نے سدھار ١تمہارے لئے حالل کی گئيں ہيں (

رکھا ہے، يعنی جنہيں تم تھوڑا بہت وه سکھاتے ہو جس کی تعليم هللا تعاٰلی نے تمہيں دے رکھی 
) پس جس شکار کو وه تمہارے لئے پکڑ کر روک رکھيں تو تم اس سے کھا لو اور اس ٢ہے (

) اور هللا تعاٰلی سے ڈرتے رہو، يقيناً هللا تعاٰلی جلد حساب لينے ٣اٰلی کا ذکر کر ليا کرو (پر هللا تع
  واال ہے۔
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  اس سے وه تمام چيزيں مراد ہيں جو حالل ہيں۔ ہر حالل طيب ہے اور ہر حرام خبيث۔١۔٤
جوارح جارح کی جمع ہے جو کاسب کے معنی ميں ہے۔ مراد شکار کتا، باز، چيتا، شکرا ٢۔٤
ور ديگر شکاری پرندے اور درندے ہيں۔ مکلبين کا مطلب ہے شکار پر چھوڑنے سے پہلے ان ا

کو شکار کے ليے سدھايا گيا ہو۔ سکھانے کا مطلب ہے جب اسے شکار پر چھوڑا جائے۔ تو 
  دوڑتا ہوا جائے۔ جب روک ديا جائے تو رک جائے اور باليا جائے تو واپس آ جائے۔ 

وروں کا شکار کيا ہوا جانور دو شرطوں کے ساتھ حالل ہے۔ ايک ايسے سدھارے ہوئے جان ٣۔٤
يہ کہ اسے شکار کے لئے چھوڑتے وقت بسم هللا پڑھ لی گئی ہو۔ دوسری يہ کہ شکاری جانور 

شکار کر کے اپنے مالک کے لئے رکھ چھوڑے اور اسی کا انتظار کرے، خود نہ کھائے۔ حتٰی 
  کے اگر اس نے مار بھی ڈاال ہو،

قتول شکار شده جانور حالل ہوگا بشرطيکہ اس کے شکار ميں سدھائے اور چھوڑے تب بھی م
ہوئے جانور کے عالوه کسی اور جانور کی شرکت نہ ہو (صحيح بخاری کتاب الذبائح والصيد 

  مسلم، کتاب الصيد)
 

يَْن ُاْوتُوا اْلِكٰتَب ِحلٌّ  ِ ٰبُت  ۭ َوَطَعاُم اذلَّ ّيِ يَْن ُاْوتُوا اْلِكتٰ  َالَْيْوَم ُاِحلَّ لَُمكُ الطَّ ِ َّهُْم  ۡ َوالُْمْحَصنُٰت ِمَن الُْمْؤِمٰنِت َوالُْمْحَصنُٰت ِمَن اذلَّ َُّمكْ ۠  َوَطَعاُمُمكْ ِحلٌّ ل َب ِمْن ل
 َّ ِخَرِة ِمَن الْٰخِرسِيَْن     قَْبِلُمكْ ِاَذآ ٰاتَيُْتُمْوُهنَّ ُاُجْوَرُهنَّ ُمْحِصِنْنيَ غَْريَ ُمٰسِفِحْنيَ َوَال ُمتَِّخِذْيٓ َاْخَداٍن  َۭوَمْن ي هُلٗ ۡ َوُهَو ِيف اْالٰ يَْماِن فََقْد َحِبطَ َمعَ ْكُفْر اِبْالِ

Ĉ ۧ  
کل پاکيزه چيزيں آج تمہارے لئے حالل کی گئيں اور اہل کتاب کا ذبيحہ تمہارے لئے حالل ہے 

تم سے پہلے  ) اور تمہارا ذبيحہ ان کے لئے حالل، اور پاکدامن مسلمان عورتيں اور جو لوگ١(
) جب کہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس ٢کتاب ديئے گئے ان کی پاک دامن عورتيں بھی حالل ہيں (

طرح کہ تم ان سے باقاعده نکاح کرو يہ نہيں کہ اعالنيہ زنا کرو يا پوشيده بدکاری کرو، منکرين 
  ں۔ايمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہيں اور آخرت ميں وه ہارنے والوں ميں سے ہي

اہل کتاب کا وہی ذبيحہ حالل ہوگا جس ميں خون بہہ گيا ہو۔ يعنی ان کا مشينی ذبيحہ حالل  ١۔٥
  نہيں ہی کيونکہ اس ميں خون بہنے کی ايک بنيادی شرط مفقود ہے۔

اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت کے ساتھ ايک تو پاکدامن کی قيد ہے، جو  ٢۔٥
ہے۔ دوسرے اس کے بعد فرمايا گيا جو ايمان کے ساتھ کفر کرے،  آج کل اکثر عورتوں ميں عام

اس کے عمل برباد ہوگئے اس سے يہ تنبيہ مقصود ہے کہ اگر ايسی عورت سے نکاح کرنے 
ميں ايمان کی ضياع کا انديشہ ہو تو بہت ہی خسارے کا سودا ہوگا اور آج کل اہل کتاب کی 

حق ہوتے ہيں محتاج وضاحت نہيں۔ عورتوں سے نکاح ميں ايمان کو شديد خطرات ال
درآنحاالنکہ ايمان کو بچانا فرض ہے، ايک جائز کے لئے فرض کو خطرے ميں نہيں ڈاال جا 

سکتا۔ اس ليے اس کا جواز بھی اس وقت تک ناقابل عمل رہے گا، جب تک دونوں مذکوره 
ين سے بالکل ہی چيزيں مفقود نہ ہو جائيں۔ عالوه ازيں آج کل کے اہل کتاب ويسے بھی اپنے د

بيگانہ بلکہ بيزار اور باغی ہيں۔ اس حالت ميں کيا وه واقعی اہل کتاب ميں شمار بھی ہو سکتے 
  ہيں؟ وهللا اعلم۔

 
ٰلوِة فَاْغِسلُْوا ُوُجْوَهُمكْ َوَايِْديَُمكْ ِاَىل الَْمَراِفقِ  يَْن ٰاَمنُْوٓا ِاَذا قُْمُمتْ ِاَىل الصَّ ِ ُّھَا اذلَّ ي َ هَُّرْوا  ۭ َوِاْن َواْمَسُحوْ  اٰيٓ ا ِبُرُءْوِسُمكْ َوَاْرُجلَُمكْ ِاَىل اْلَكْعَبْنيِ ۭ َوِاْن ُكْنُمتْ ُجنًُبا فَاطَّ

دُ  َِّساَۗء فََملْ َجتِ ُمتُ الن ِٕطِ َاْو ٰلَمسـْ
َن الَْغاۗى ْنُمكْ ِمّ ْرٰىضٓ َاْو عَٰيل َسَفٍر َاْو َجاَۗء َاَحٌد ِمّ ُمْوا ُكْنُمتْ مَّ نُْه  ۭ َما يُرِيُْد ْوا َماًۗء فَتََيمَّ ًبا فَاْمَسُحْوا ِبُوُجْوِهُمكْ َوَايِْدْيُمكْ ِمّ َصِعْيًدا َطّيِ

َُّمكْ  ُّرِيُْد ِلُيَطهَِّرُمكْ َوِلُيِمتَّ ِنْعَمتَٗه عَلَْيُمكْ لََعل ٰلِكْن ي ْن َحَرجٍ وَّ ُ ِلَيْجَعَل عَلَْيُمكْ ِمّ   Čتَْشُكُرْوَن     اهلّلٰ
کے لئے اُٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کہنيوں سميت دھو لو  اے ايمان والو! جب تم نماز

) اور اگر تم ٣) اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سميت دھو لو (٢)۔ اپنے سروں کو مسح کرو (١(
) ہاں اگر تم بيمار ہو يا سفر کی حالت ميں ہو يا تم سے ٤جنابت کی حالت ميں ہو تو غسل کرلو (
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کر آيا ہو، يا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہيں پانی نہ ملے تو کوئی حاجت ضروری فارغ ہو 
) هللا تعاٰلی تم پر کسی ۵پاک مٹی سے تيمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو (

) بلکہ اس کا اراده تمہيں پاک کرنے کا اور تمہيں اپنی بھرپور ٦قسم کی تنگی ڈالنا نہيں چاہتا (
  تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔) ٧نعمت دينے کا ہے (

منہ دھوؤ، يعنی ايک ايک دو دو يا تين تين مرتبہ دونوں ہتھيلياں دھونے، کلی کرنے، ناک  ١۔٦
ميں پانی ڈال کر جھاڑنے کے بعد۔ جيسا کہ حديث سے ثابت ہے۔ منہ دھونے کے بعد ہاتھوں کو 

  کہنيوں سميت دھويا جائے۔
حديث سے ثابت ہے اپنے ہاتھ آگے سے پيچھے گدی مسح پورے سر کا کيا جائے۔ جيسا کہ  ٢۔٦

تک لے جائے اور پھر وہاں سے آگے کو الئے جہاں سے شروع کيا تھا۔ اسی کے ساتھ کانوں 
  کا مسح کر لے۔

  ارجلکم کا عطف وجوھکم پر ہے يعنی اپنے پير ٹخنوں تک دھوؤ!٣۔٦
کرنے کی وجہ سے ہوتی جنابت سے مراد وه ناپاکی ہے جو احتالم يا بيوی سے ہم بستری ٤۔ ٦

ہے اور اسی حکم ميں حيض اور نفاس بھی داخل ہے۔ جب حيض اور نفاس کا خون بند ہو جائے 
تو پاکيزگی حاصل کرنے کے لئے طہارت يعنی غسل ضروری ہے۔ البتہ پانی نہ ملنے کی 

  صورت ميں تيمم کی اجازت ہے جيسا کہ حديث سے ثابت ہے (فتح القدير) 
ميں گزر چکا ہے۔  ٢٣شريح اور تيمم کا طريقہ سورة نساء کی آيت نمبر اس کی مختصر ت ۵۔٦

صحيح بخاری ميں اس کی شان نزول کی بابت آتا ہے کہ ايک سفر ميں بيداء کے مقام پر 
حضرت عائشہ رضی هللا عنہا کا ہار گم ہوگيا جس کی وجہ سے وہاں پر رکنا يا رہنا پڑا۔ صبح 

ی نہ تھا اور تالش ہوئی تو پانی دستياب بھی نہيں ہوا اس کی نماز کے لئے لوگوں کے پاس پان
موقع پر يہ آيت نازل ہوئی جس ميں تيمم کی اجازت دی گئی ہے۔ حضرت اسيد بن حضير رضی 

هللا عنہ نے آيت سن کر کہا اے آل ابی بکر! تمہاری وجہ سے هللا نے لوگوں کے لئے برکتيں 
نہيں ہے۔ (تم لوگوں کے لئے سراپا برکت ہو)  نازل فرمائی ہيں يہ تمہاری کوئی پہلی برکت

  (صحيح بخاری) 
  اس لئے تيمم کی اجازت فرما دی ہے۔٦۔٦
اسی لئے حديث ميں وضو کرنے کے بعد دعا کرنے کی ترغيب ہے۔ دعاؤں کی کتابوں  ٧۔٦

  سے دعا ياد کر لی جائے
 

ْي وَ  ِ ِ عَلَْيُمكْ َوِمْيثَاقَُه اذلَّ ُدْوِر   َواْذُكُرْوا ِنْعَمَة اهلّلٰ َ عَِلْميٌ ِبَذاِت الصُّ َ  ِۭانَّ اهلّلٰ َُّقوا اهلّلٰ ْعنَا َوَاَطْعنَا  ۡ َوات   Ċ  اثََقُمكْ ِبٖهٓ  ۙ ِاْذ قُلُْمتْ َمسِ
تم پر هللا کی نعمتيں نازل ہوئی ہيں انہيں ياد رکھو اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے 

ر هللا تعاٰلی سے ڈرتے رہو، يقيناً هللا تعاٰلی دلوں کی معاہده ہوا ہے جبکہ تم نے سنا اور مانا او
  باتوں کو جاننے واال ہے۔

 
نَٰاُن قَْومٍ  َُّمكْ شـَ رَِمن ِ ُشهََداَۗء اِبلِْقْسطِ ۡ َوَال َجيْ ِمْنيَ هلِلّٰ يَْن ٰاَمنُْوا ُكْونُْوا قَّوٰ ِ ُّھَا اذلَّ ي َ َ َخِبْريٌ ِبَما عَٰيلٓ َاالَّ تَْعِدلُْوا  ِۭاْعِدلُْوا   ۣ ُهَو اَ  اٰيٓ َ  ِۭانَّ اهلّلٰ َُّقوا اهلّلٰ ْقَرُب ِللتَّْقٰوى ۡ َوات

  Ďتَْعَملُْوَن     
اے ايمان والو! تم هللا کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دينے 

رو ) عدل کيا ک٢) کسی قوم کی عداوت تمہيں خالف عدل پر آماده نہ کر دے (١والے بن جاؤ (
جو پرہزگاری کے زياده قريب ہے، اور هللا تعاٰلی سے ڈرتے رہو، يقين مانو کہ هللا تعاٰلی 

  تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔
ميں دوسرے جملے کی سوره المائدة  ١٣٥پہلے جملے کی تشريح سورة نساء آيت نمبر  ٢، ١۔٨

دالنہ گواہی کی اہميت کے آغاز ميں گزر چکی ہے۔ نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کے نزديک عا
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ہے، اس کا اندازه اس واقعہ سے ہوتا ہے جو حديث ميں آتا ہے حضرت نعمان بن بشير کہتے 
ہيں ميرے باپ نے مجھے عطيہ ديا تو ميری والده نے کہا، اس عطيے پر آپ جب تک هللا کے 

ت ميں رسول کو گواه نہيں بنائيں گے ميں راضی نہيں ہوں گی۔ چنانچہ ميرے والد انکی خدم
آئے تو آپ صلی هللا عليہ وسلم نے پوچھا کيا تم نے اپنی ساری اوالد کو اس طرح کا عطيہ ديا 

ہے؟ انہوں نے نفی ميں جواب ديا تو آپ نے فرمايا ' هللا سے ڈرو اور اوالد کے درميان انصاف 
  کرو ' اور فرمايا کہ ميں ' ظلم پر گواه نہيں بنوں گا ' (صحيح بخاری)

 
 ُ َاْجٌر َعِظْميٌ     َوعََد اهلّلٰ ْغِفَرٌة وَّ ِلٰحِت ۙ لَهُْم مَّ لُوا الّصٰ ْيَن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ   Ḍ اذلَّ

هللا تعاٰلی کا وعده ہے جو ايمان الئيں اور نيک کام کريں ان کے لئے وسيع مغفرت اور بہت بڑا 
  اجر اور ثواب ہے۔

 
 ۗ يِٰتنَآ ُاوٰل بُْوا اِبٰ يَْن َكَفُرْوا َوَكذَّ ِ ُب الَْجِحْميِ    َواذلَّ َِٕك َاْحصٰ
  10ى

  جن لوگوں نے کفر کيا اور ہمارے احکام کو جھٹاليا وه دوزخی ہيں۔
 

ا ِالَْيُمكْ َايْدِ  َّبُْسُطْوٓ ِ عَلَْيُمكْ ِاْذ َمهَّ قَْوٌم َاْن ي يَْن ٰاَمنُوا اْذُكُرْوا ِنْعَمَت اهلّلٰ ِ ُّھَا اذلَّ ي َ ِ الُْمْؤِمنُْوَن      َۚهيُْم فََكفَّ َايِْدَهيُْم َعْنُمكْ اٰيٓ ِ فَلَْيَتَولكَّ َ ۭ َوعََيل اهلّلٰ َُّقوا اهلّلٰ   11ۧ َوات
اے ايمان والو! هللا تعاٰلی نے جو احسان تم پر کيا ہے اسے ياد کرو جب ايک قوم نے تم پر دست 

 ) اور هللا١درازی کرنی چاہی تو هللا تعاٰلی نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک ديا (
  تعاٰلی سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو هللا تعاٰلی ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے۔

اس کی شان نزول ميں مفسرين نے متعدد واقعات بيان کئے ہيں۔ مثاًل اس اعرابی کا واقعہ  ١۔١١
کہ رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم ايک سفر سے واپسی پر ايک درخت کے سائے ميں آرام فرما 

سے لٹکی ہوئی تھی اس اعرابی نے تلوار پکڑ کر آپ صلی هللا عليہ وسلم پر تھے، تلوار درخت 
سونت لی اور کہنے لگا۔ اے محمد صلی هللا عليہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ 

صلی هللا عليہ وسلم نے بال تامل فرمايا هللا (يعنی هللا بچائے گا) يہ کہنا تھا کہ تلوار ہاتھ سے گر 
ہيں کعب بن اشرف اور اس کے ساتھيوں نے نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم اور  گئی۔ بعض کہتے

آپ صلی هللا عليہ وسلم کے اصحاب کے خالف جب کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم وہاں تشريف 
فرما تھے، دھوکا اور فريب سے نقصان پہنچانے کی سازش تيار کی تھی۔ جس سے هللا تعاٰلی 

بچايا۔ بعض کہتے ہيں کہ ايک مسلمان کے ہاتھوں غلط فہمی سے  نے آپ صلی هللا عليہ وسلم کو
جو دو عامری شخص قتل ہوگئے تھے، ان کی ديت کی ادائيگی ميں يہوديوں کے قبيلے بنو نفير 
سے حسب وعده جو تعاون لينا تھا، اس کے لئے نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم اپنے رفقا سميت 

ھ ٹيک لگا کر بيٹھ گئے۔ انہوں نے يہ سازش تيار کی تشريف لے گئے اور ايک ديوار کے سات
تھی کہ اوپر سے چکی کا پتھر آپ صلی هللا عليہ وسلم پر گرا ديا جائے، جس سے هللا تعاٰلی نے 

آپ کو بذريعہ وحی مطلع فرما ديا۔ ممکن ہے سارے ہی واقعات کے بعد يہ آيت نازل ہوئی 
  ل ہو سکتے ہيں (تفسير ابن کثير و فتح القدير)کيونکہ ايک آيت کے نزول کے کئی اسباب و عوام

 
ُ اِ  اِۗءيَْل ۚ َوبََعثْنَا ِمْهنُُم اثَْينْ َعَرشَ نَِقْيًبا  َۭوقَاَل اهلّلٰ ٓ ِا ْرسَ ُ ِمْيثَاَق بَِينْ ٰكوَة َوٰاَمنُْمتْ َولََقْد َاَخَذ اهلّلٰ ٰلوَة َوٰاتَيُْمتُ الزَّ ِْٕن َاقَْمـُمتُ الصَّ

ْ َمَعُمكْ ۭلَى ْرتُُمْوُمهْ ّىنِ ِبُرُسِيلْ َوَعزَّ
رِْي ِمْن حتَْ  ْدِخلَنَُّمكْ َجنٍّٰت َجتْ ٰاِتُمكْ  َوَالُ ّيِ َكفَِّرنَّ َعْنُمكْ سـَ ُ َ قَْرًضا َحَسـنًا الَّ ِبْيِل     َوَاْقَرْضُمتُ اهلّلٰ نْھُٰر ۚ فََمْن َكَفَر بَْعَد ٰذكِلَ ِمنُْمكْ فََقْد َضلَّ َسَواَۗء السَّ   12ِهتَا اْالَ
) اور انہی ميں سے باره سردار ہم نے ١اور هللا تعاٰلی نے بنی اسرائيل سے عہد و پيماں ليا (

) اور هللا تعاٰلی نے فرمايا کہ يقيناً ميں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو ٢مقرر فرمائے (
رہو  گے اور زکوة ديتے رہو گے اور ميرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے

گے اور هللا تعاٰلی کو بہتر قرض ديتے رہو گے تو يقيناً ميں تمہاری برائياں تم سے دور رکھوں 
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گا اور تمہيں ان جنتوں ميں لے جاؤں گا جن کے نيچے چشمے بہہ رہے ہيں، اب اس عہد و 
  پيمان کے بعد بھی تم ميں سے جو انکاری ہو جائے وه يقيناً راه راست سے بھٹک گيا۔

هللا تعاٰلی نے مومنوں کو وه عہد اور ميثاق پورا کرنے کی تاکيد کی جو اس نے  جب١٢۔  ١
حضرت محمد صلی هللا عليہ وسلم کے ذريعے سے ليا اور انہيں قيام حق اور شہادت عدل کا 

حکم ديا اور انہيں وه انعامات ياد کرائے جو ان پر ظاہرا وباطنا ہوئے اور بالخصوص يہ بات کہ 
ب کے راستے پر چلنے کی توفيق عطا فرمائی تو اب اس مقام پر اس عہد کا ذکر انہيں حق و ثوا

فرمايا جا رہا ہے جو بنی اسرائيل سے ليا گيا اور جس ميں وه ناکام رہے۔ يہ گويا بالواسطہ 
مسلمانوں کو تنبيہ ہے کہ تم بھی کہيں بنو اسرائيل کی طرح عہد وميثاق کو پامال کرنا شروع نہ 

  کر دينا۔
اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسٰی عليہ السالم جبابره سے قتال کے ليے تيار  ١٢۔  ٢

ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کے باره قبيلوں باره نقيب مقرر فرما ديے تاکہ وه انہيں جنگ کے 
  ليے تيار بھی کريں، ان کی قيادت و راہنمائی بھی کريں اور ديگر معامالت کا انتظام بھی کريں۔

 
َ فَِبمَ  َواِضِعٖه ۙ َون َم َعْن مَّ ّرِفُْوَن اْلَلكِ ُْم َوَجَعلْنَا ُقلُْوَهبُْم ٰقِسـَيًة ۚ ُحيَ ْيثَاقَهُْم لََعّهنٰ ْهنُْم ا نَْقِضهِْم ِمّ ْهنُْم ِاالَّ قَِلْيًال ِمّ ِٕنٍَة ِمّ

ِلُع عَٰيل َخاۗى ُرْوا ِبٖه ۚ َوَال تََزاُل تَطَّ ا ُذكِّ مَّ ا ِمّ ُسْوا َحظًّ
ِنْنيَ      فَاْعُف َعْهنُ  بُّ الُْمْحسـِ َ ُحيِ   13ْم َواْصَفْح ۭ ِانَّ اهلّلٰ

پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت 
) اور جو کچھ نصيحت انہيں کی گئی ١کر ديئے کہ وه کالم کو اپنی جگہ سے بدل ڈالتے ہيں (

) ٣) ان کی ايک نہ ايک خيانت تجھے ملتی رہے گی (٢ھے (تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھال بيٹ
) بيشک هللا تعاٰلی احسان ٥) پس تو انہيں معاف کرتا ره (٤ہاں تھوڑے سے ايسے نہيں بھی ہيں (

  کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
يعنی اتنے انتظامات عہد موعيد کے باوجود بنو اسرائيل نے عہد شکنی کی کہ جس کی بنا  ١۔١٣

وه لعنت اٰلہی کے موجب بنے، اس لعنت کے دينوی نتائج يہ سامنے آئے کہ ايک، ان کے پر کہ 
دل سخت کر ديئے گئے جس سے ان کے دل اثر پزيری سے محروم ہوگئے اور انبياء کے وعظ 

و نصيحت ان کے ليے بےکار ہوگئے، دوسرے يہ کہ وه کلمات اٰلہی ميں تحريف کرنے لگ 
ود ساختہ مزعومات اور اپنے تاويالت باطلہ کے اثبات کے ليے گئے۔ اسی طرح اپنی بدعلت، خ

  کالم اٰلہی ميں تحريف کر ڈالتے ہيں۔
يہ تيسرا نتيجہ ہے اور اس کا مطلب يہ ہے کہ احکام اٰلہی پر عمل کرنے ميں انہيں کوئی ٢۔١٣

 رغبت اور دلچسپی نہيں رہی بلکہ بےعملی اور بدعملی ان کا شعار بن گئی اور وه پستی کے
  اس مقام پر پہنچ گئے کہ ان کے دل ٹھيک رہے اور نہ ان کی فطرت مستقيم۔ 

يعنی شذر خيانت اور مکر ان کے کردار جزو بن گيا ہے جس کے نمونے ہر وقت آپ کے  ٣۔١٣
  سامنے آتے رہيں گے۔

يہ تھوڑے سے لوگ وہی ہيں جو يہوديوں ميں سے مسلمان ہوگئے تھے اور ان کی تعداد  ٤۔١٣
  کم تھی۔ دس سے بھی

عفو و و درگزر کا يہ حکم اس وقت ديا گيا جب لڑنے کی اجازت نہيں تھی۔ بعد ميں اس  ٥۔١٣
  کی جگہ حکم ديا گيا

ِخِر)  ِ َواَل بِاْليَْوِم ااْلٰ ّٰ )) ان لوگوں سے جنگ کرو جو هللا پر 29۔ التوبہ:9(قَاتِلُوا الَِّذْيَن اَل يُْؤِمنُْوَن بِا
ہيں رکھتے ' بعض کے نزديک عفو و درگزر کا يہ حکم منسوخ نہيں ہے۔ اور يوم آخر پر ايمان ن

'يہ بجائے خود ايک اہم حکم ہے، حاالت کے مطابق اسے بھی اختيار کيا جاسکتا ہے اور اس 
  کے بھی بعض دفعہ وه نتائج حاصل ہو جاتے ہيں جن کے لئے قتال کا حکم ہے۔
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ٓى  يَْن قَالُْوٓا ِاانَّ نَٰرصٰ ِ ُرْوا ِبٖه ۠ فََاْغَريْنَا بَيَْهنُُم الَْعَداَوَة َوالَْبْغَضاَۗء ِاٰيل َوِمَن اذلَّ ا ُذكِّ مَّ ا ِمّ ُ ِبَما َاكنُْوا َاَخْذاَن ِمْيثَاقَهُْم فَنَُسْوا َحظًّ ُهئُُم اهلّلٰ ِّ  يَْوِم الِْقٰيَمِة  ۭ َوَسْوَف يُنَب
  14يَْصنَُعْوَن       

ے ان سے بھی عہد و پيمان ليا، انہوں نے بھی اس ) ہم ن١جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہيں (
کا بڑا حصہ فراموش کر ديا جو انہيں نصيحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے آپس ميں 

) اور جو کچھ يہ کرتے تھے عنقريب هللا ٢بغض اور عداوت ڈال دی جو تاقيامت رہے گی (
  تعاٰلی انہيں سب بتا دے گا،

ہ حضرت عيسٰی عليہ السالم کے سوال من انصاری الی هللا) نصاری نصرة مدد سے ہے ي ١۔١٤
هللا کے دين ميں کون ميرا مددگار ہے؟ کے جواب ميں ان کے چند مخلص پيروکاروں نے جواب 

ديا تھا (نحن انصار هللا) ہم هللا کے مددگار ہيں اسی سے ماخوذ ہے۔ يہ بھی يہود کی طرح اہل 
عہد ليا، ليکن انہوں نے بھی اس کی پرواه نہيں کی، اس کے کتاب ہيں۔ ان سے بھی هللا تعاٰلی نے 

  نتيجے ميں ان کے دل بھی اثر پزيری سے خالی اور ان کے کردار کھوکھلے ہوگئے۔
يہ عہد اٰلہی سے انحراف اور بےعملی کی وه سزا ہے، جو هللا تعاٰلی کی طرف سے ان پر  ٢۔١٤

ں کے کئی فرقے ہيں جو ايک دوسرے قيامت تک کے لئے مسلط کر دی گئی۔ چنانچہ عيسائيو
سے شديد نفرت و عناد رکھتے ہيں اور ايک دوسرے کی تکفير (کافر سمجھتے) کرتے ہيں اور 

ايک دوسرے کی عبادت گاه ميں عبادت نہيں کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ پر بھی يہ 
درميان شديد  سزا مسلط کر دی گئی ہے۔ يہ امت بھی کئی فرقوں ميں بٹ گئی ہے، جن کے

  اختالفات اور نفرت و عناد کی ديواريں حائل ہيں۔ هللا تعاٰلی رحم فرمائے۔
 

ُفْوَن ِمَن اْلِكٰتِب َويَْعفُ  ا ُكْنُمتْ ُختْ مَّ ا ِمّ ُ لَُمكْ َكثِْريً َْهَل اْلِكٰتِب قَْد َجاَۗءُمكْ َرُسْولُنَا يَُبّنيِ ِ اٰيٓ َن اهلّلٰ ِبْنيٌ     ْوا َعْن َكِثْريٍ ڛ قَْد َجاَۗءُمكْ ِمّ ِكٰتٌب مُّ   ۙ 15 نُْوٌر وَّ
اے اہل کتاب! يقينًا تمہارے پاس ہمارا رسول (صلی هللا عليہ وسلم) آچکا جو تمہارے سامنے 

) اور بہت سی ١کتاب هللا کی بکثرت ايسی باتيں ظاہر کر رہا ہے جنہيں تم چھپا رہے تھے (
طرف سے نور اور واضح کتاب آچکی باتوں سے درگزر کرتا ہے، تمہارے پاس هللا تعاٰلی کی 

  )٢ہے۔(
يعنی انہوں نے تورات و انجيل ميں جو تبديلياں اور تحريفات کيں، انہيں طشت ازبام کيا  ١۔١٥

اور جن کو وه چھپاتے تھے، ظاہر کيا، جيسے سزائے رجم۔ جيسا کہ احاديث ميں اس کی تفصيل 
  موجود ہے۔

ْين دونوں سے مراد ٢۔١٥ قرآن کريم ہے، ان کے درميان واو مغايرت مصداق  نور اور ِکتَاُب مُّ
نہيں مغايرت معنی کے ليے ہے اور يہ عطف تفسيری ہے جس کی واضح دليل قرآن کريم کی 
اگلی آيت ہے جس ميں کہا جا رہا ہے اس کے ذريعے سے هللا تعاٰلی ہدايت فرماتا ہے اگر نور 

َ) ہوتے، يعنی هللا تعاٰلی ان دونوں کے اور کتاب يہ الگ الگ چيزيں ہوتيں تو الفاظ (يَّھِديبِ  ِھَما ّهللاٰ
ذريعے سے ہدايت فرماتا ہے، قرآن کريم کی اس خاص آيات سے واضح ہوگيا کہ نور اور کتاب 
مبين دونوں سے مراد ايک يہ چيز يعنی قرآن کريم ہے۔ يہ نہيں ہے کہ نور سے آنحضرت صلی 

ے۔ جيسا کہ وه اہل بدعت باور کراتے ہيں جنہوں هللا عليہ وسلم اور کتاب سے مراد قرآن مجيد ہ
نے نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کی بابت نور من نور هللا کا عقيده گھڑ رکھا ہے۔ اور آپ صلی 

هللا عليہ وسلم کی بشريت کا انکار کرتے ہيں۔ اسی طرح اس خانہ ساز عقيدے کے اثبات کے 
ب سے پہلے نبی صلی هللا عليہ وسلم کا نور ليے ايک حديث بھی بيان کرتے ہيں کہ هللا نے س

پيدا کيا اور پھر اس نور سے ساری کائنات پيدا کی۔ حاالنکہ يہ حديث، حديث کے کسی بھی 
مستند مجموعے ميں موجود نہيں ہے عالوه ازيں يہ اس صحيح حديث کے بھی خالف ہے جس 

فرمايا محدث البانی لکھتے ہيں  ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا کہ سب سے پہلے قلم پيدا
"فالحديث صحيح بال ريب، وھو من االدلۃ الظاھرة علی بطالن الحديث المشھور "اول ماخلق هللا 
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نور نبيک يا جابر" مشہور حديث جابر کہ هللا نے سب سے پہلے تيرے نبی کا نور پيدا کيا باطل 
  ہے۔

 
ََّبَع ِرْضَوانَٗه  ُ َمِن ات ِْدْي ِبِه اهلّلٰ تَِقْميٍ     هيَّ سـْ اٍط مُّ ْم ِاٰيل ِرصَ ْذِنٖه َوَهيِْدْهيِ لُٰمِت ِاَىل النُّْوِر اِبِ َن الظُّ ْم ِمّ رهُِجُ ٰملِ َوُخيْ ُبَل السَّ   16سـُ

جس کے ذريعے سے هللا تعاٰلی انہيں جو رضائے رب کے درپے ہوں سالمتی کی راه بتالتا ہے 
ف التا ہے اور راه راست کی طرف اور اپنی توفيق سے اندھيروں سے نکال کر نور کی طر

  راہبری کرتا ہے۔
 

ًٔـ  ِ َشـْي َّْمكِلُ ِمَن اهلّلٰ ْيُح اْبُن َمْرَميَ  ۭ قُْل فََمْن ي َ ُهَو الَْمسـِ ْيَن قَالُْوٓا ِانَّ اهلّلٰ ِ ٗه َوَمْن ِيف الََقْد َكَفَر اذلَّ ْيَح اْبَن َمْرَميَ َوُامَّ ْكِلَ الَْمسـِ ْالَْرِض ا ِاْن َاَراَد َاْن هيُّ
ٍء  ُ عَٰيل ُلكِّ َيشْ ٰمٰوِت َواْالَْرِض َوَما بَيَْهنَُما  ْۭخيلُُق َما يََشاُۗء ۭ َواهلّلٰ ِ ُمكْلُ السَّ ْيًعا  َۭوهلِلّٰ   17قَِدْيٌر     َمجِ

يقيناً وه لوگ کافر ہوگئے جنہوں نے کہا هللا ہی مسيح ابن مريم ہے، آپ ان سے کہہ ديجئے کہ 
ح ابن مريم اور اس کی والده اور روئے زمين کے سب لوگوں کو ہالک کر دينا اگر هللا تعاٰلی مسي

چاہيے تو کون ہے جو هللا پر کچھ بھی اختيار رکھتا ہو؟ آسمانوں اور زمين دونوں کے درميان 
  )۔١کا کل ملک هللا تعاٰلی ہی کا ہے وه جو چاہتا ہے پيدا کرتا ہے هللا ہرچيز پر قادر ہے (

هللا تعاٰلی نے اپنی قدرت کاملہ اور ملکيت تامہ کا بيان فرمايا ہے۔ مقصد اس آيت ميں  ١۔١٧
عيسائيوں کے عقيده الوہيت مسيح کا رد وابطال ہے۔ حضرت عيسٰی کے عين هللا ہونے کے قائل 

پہلے تو کچھ ہی لوگ تھے يعنی ايک ہی فرقہ۔ يعقوبيہ کا يہ عقيده تھا ليکن اب تمام عيسائی 
نہ کسی انداز سے قائل ہيں۔ اس لئے مسيحيت ميں اب عقيده تثليث يا اقانيم  الوہيت مسيح کے کسی

ثالثہ کو بنيادی اہميت حاصل ہے۔ بہرحال قرآن نے اس مقام پر تصريح کر دی کہ کسی پيغمبر 
اور رسول کو اٰلہی صفات سے متصف قرار دينا کفر صريح ہے۔ اس کفر کا ارتکاب عيسائيوں 

رار دے کر کيا، اگر کوئی اور گروه يا فرقہ کسی اور پيغمبر کو نے، حضرت مسيح کو هللا ق
بشريت و رسالت کے مقام سے اٹھا کر الوہيت کے مقام پر فائز کرے گا تو وه بھی اسی کفر کا 

  ارتکاب کرے گا،
 

ِ َوَاِحبَّاُۗؤٗه  ۭقُْل فَِملَ يَُعذِّ  ُن َابْٰنُۗؤا اهلّلٰ ى َحنْ ِ َوقَالَِت الَْيھُْوُد َوالنَّٰرصٰ ََّشاُۗء  َۭوهلِلّٰ ُب َمْن ي ََّشاُۗء َويَُعّذِ ْن َخلََق ۭيَْغِفُر ِلَمْن ي مَّ  ُمكْلُ بُُمكْ ِبُذنُْوِبُمكْ ۭ بَْل َانُْمتْ بََرشٌ ِمّ
ٰمٰوِت َواْالَْرِض َوَما بَيَْهنَُما ۡ َوِالَْيِه الَْمِصْريُ        18السَّ

) آپ کہہ ديجئے کہ پھر ١اس کے دوست ہيں (يہود و نصارٰی کہتے ہيں کہ ہم هللا کے بيٹے اور 
) نہيں بلکہ تم بھی اس کی مخلوق ميں ٢تمہيں تمہارے گناہوں کے باعث هللا کيوں سزا ديتا ہے (

) ٣سے ايک انسان ہو وه جسے چاہتا ہے بخش ديتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے (
ی ملکيت ہے اور اسی کی طرف لوٹنا زمين و آسمان اور ان کے درميان کی ہرچيز هللا تعاٰلی ک

  ہے۔
يہوديوں نے حضرت عزير کو اور عيسائيوں نے حضرت عيسٰی عليہ السالم کو ابن هللا  ١۔١٨

کہا اور اپنے آپ کو بھی ابناء هللا (هللا کے بيٹے) اور اس کا محبوب قرار دے ليا۔ بعض کہتے 
 کے بيٹوں (عزير و مسيح) کے پيروکار ہيں يہاں ايک لفظ محذوف ہے يعنی اتباع ابناء هللا ہم هللا

ہيں (دونوں مفہوموں ميں سے کوئی سا بھی مفہوم مراد ليا جائے۔ اس سے ان کے تفاخر اور هللا 
  کے بارے ميں بےجا اعتماد اظہار ہوتا ہے۔ جس کی هللا کے ہاں کوئی حيثيت نہيں۔

يا ہے کہ اگر تم واقعی هللا کے اس ميں ان کے مذکوره تفاخر کا بےبنياد ہونا واضح کر ديا گ٢۔١٨
محبوب اور چہيتے ہوتے يا محبوب ہونے کا مطلب يہ ہے تم جو چاہو کرو هللا تم سے باز پرس 

نہيں کرے گا تو پھر هللا تعاٰلی تمہيں تمہارے گناہوں کی پادش ميں سزا کيوں ديتا رہا ہے؟ اس کا 
پر نہيں ہوتا نہ قيامت والے دن ہوگا  صاف مطلب يہ ہوا کہ هللا کی بارگاه ميں دعووں کی بنياد
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بلکہ وه تو ايمان و تقوٰی اور عمل ديکھتا ہے اور دنيا ميں بھی اسی کی روشنی ميں فيصلہ فرماتا 
  ہے اور قيامت والے دن بھی اسی اصول پر فيصلہ ہوگا۔

 تاہم يہ عذاب يا مغفرت کا فيصلہ اسی سنت هللا کے مطابق ہوگا، جس کی اس نے وضاحت ٣۔١٨
فرما دی ہے کہ اہل ايمان کے لئے مغفرت اور اہل کفر و فسق کے لئے عذاب، تمام انسانوں کا 

فيصلہ اسی کے مطابق ہوگا۔ اے اہل کتاب! تم بھی اسی کی پيدا کرده مخلوق يعنی انسان ہو۔ 
  تمہاری بابت فيصلہ ديگر انسانی مخلوق سے مختلف کيونکر ہوگا۔

 
َْهَل اْلِكٰتِب قَْد َجاۗ  َال نَِذيْ اٰيٓ ُسِل َاْن تَُقْولُْوا َما َجاَۗءاَن ِمْنۢ بَِشْريٍ وَّ َن الرُّ ٍة ِمّ ُ لَُمكْ عَٰيل فَْرتَ ٍء قَِدْيٌر    َءُمكْ َرُسْولُنَا يَُبّنيِ ُ عَٰيل ُلكِّ َيشْ نَِذْيٌر  ۭ َواهلّلٰ ٍر ۡ فََقْد َجاَۗءُمكْ بَِشْريٌ وَّ

19 ۧ  
لوں کی آمد کے ايک وقفے کے بعد آپہنچا ہے۔ جو اے اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس رسو

تمہارے لئے صاف صاف بيان کر رہا ہے تاکہ تمہاری يہ بات نہ ره جائے کہ ہمارے پاس تو 
کوئی بھالئی، برائی سنانے واال آيا ہی نہيں، پس اب تو يقيناً خوشخبری سنانے واال اور آگاه 

  قادر ہے۔ ) اور هللا تعاٰلی ہرچيز پر١کرنے واال آپہنچا (
يا  ٥٧٠حضرت عيسٰی عليہ السالم اور حضرت محمد رسول هللا کے درميان جو تقريباً  ١۔١٩
سال کا فاصلہ ہے يہ زمانہ فترت کہالتا ہے۔ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ اس فترت کے  ٦٠٠

وئی بعد ہم نے اپنا آخری رسول بھيج ديا ہے اب تم يہ بھی نہ کہہ سکو گے کہ ہمارے پاس تو ک
  بشير و نذير پيغمبر ہی نہيں آيا۔

 
ِ عَلَْيُمكْ ِاْذ َجَعَل ِفْيُمكْ َانِْۢبيَاَۗء َوَجَعلَُمكْ  َن الْٰعلَِمْنيَ     َوِاْذ قَاَل ُمْوٰىس ِلَقْوِمٖه يَٰقْوِم اْذُكُرْوا ِنْعَمَة اهلّلٰ ا لَْم يُْؤِت َاَحًدا ِمّ ٰاٰتىُمكْ مَّ لُْوًاك ڰ وَّ   20 مُّ

موسٰی(عليہ السالم) نے اپنی قوم سے کہا، کہ اے ميری قوم کے لوگو! هللا تعاٰلی اور ياد کرو 
) اور تمہيں ١کے اس احسان کا ذکر کيا کہ اس نے تم سے پيغمبر بنانے اور تمہيں بادشاه بنا ديا (

  )۔٢وه ديا جو تمام عالم ميں کسی کو نہيں ديا (
يں جن کا سلسلہ حضرت عيسٰی عليہ السالم بيشتر انبياء بنی اسرائيل ميں سے ہی ہوئے ہ ١۔٢٠

پر ختم کر ديا گيا اور آخری پيغمبر بنو اسماعيل سے ہوئے۔ اسی طرح متعدد بادشاه بھی بنی 
اسرائيل ميں ہوئے اور بعض نبيوں کو بھی هللا تعاٰلی نے ملوکيت (بادشاہت) سے نوازا، جيسے 

ت کی طرح ملوکيت (بادشاہت) بھی هللا کا حضرت سليمان عليہ السالم۔ اس کا مطلب يہ ہوا کہ نبو
انعام ہے، جسے علی االطالق برا سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر ملوکيت بری چيز ہوتی تو 
هللا تعاٰلی کسی نبی کو بادشاه بناتا نہ اس کا ذکر انعام کے طور پر فرماتا، جيسا کہ يہاں ہے آج 

لط ہے اور شاطران، مغرب نے اس کا کل مغربی جمہوريت کا کا بوس اس طرح ذہنوں پر مس
افسوں اس طرح پھونکا ہے کہ مغربی افکار کے اسير اہل سياست ہی نہيں بلکہ اصحاب جبہ و 
دستار بھی ہيں۔ بہرحال ملوکيت يا شخصی حکومت، اگر بادشاه اور حکمران عادل ومتقی ہو تو 

  جمہوريت سے ہزار درجے بہتر ہے۔
ر معجزات کی طرف، جن سے بنی اسرائيل نوازے گئے، يہ اشاره ہے ان انعامات او ٢۔٢٠

جيسے من و سلوٰی کا نزول، بادلوں کا سايہ، فرعون سے نجات کے لئے دريا سے راستہ بنا ديا 
وغيره۔ اس لحاظ سے يہ قوم اپنے زمانے ميں فضيلت اور اونچے مقام کی حامل تھی ليکن 

اب يہ مقام فضيلت امت محمديہ کو  پيغمبر آخرالزمان حضرت محمد کی رسالت و بعث کے بعد
ٍة اُْخِرَجْت لِلنَّاِس)  )) تم بہترين امت ہو جسے نوع 110۔ آل عمران:3حاصل ہوگيا ہے (ُكْنتُْم َخْيَر اُمَّ

انسانی کے لئے بنايا گيا ہے ليکن يہ بھی مشروط ہے اس مقصد کی تکميل کے ساتھ جو اسی 
و بھالئی کا حکم ديتے، برائی سے روکتے ہو اور هللا آيت ميں بيان کر ديا گيا ہے کہ تم لوگوں ک
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تعاٰلی پر ايمان رکھتے ہو، هللا تعاٰلی امت مسلمہ کو اس مقصد کے لئے کام کرنے کی توفيق عطا 
  فرمائے تاکہ وه اپنے خير امت ہونے کا اعزاز برقرار رکھ سکے۔

 
َِّيتْ َكَتَب  َسَة ال ْوا عَٰيلٓ َاْداَبِرُمكْ فَتَْنَقِلُبْوا ٰخِرسِْيَن    يَٰقْوِم اْدُخلُوا اْالَْرَض الُْمَقدَّ ُ لَُمكْ َوَال تَْرتَدُّ   21اهلّلٰ

) ميں داخل ہو جاؤ جو هللا نے تمہارے نام لکھ دی ہے ١اے ميری قوم والو! اس مقدس زمين (
  ) کہ پھر نقصان ميں جا پڑو۔٣) اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو (٢(

  کے مورث اعلٰی حضرت يعقوب عليہ السالم کا مسکن بيت بنو اسرائيل ١۔٢١
المقدس تھا۔ ليکن حضرت يوسف عليہ السالم کے امارات مصر کے زمانے ميں يہ لوگ مصر  

جا کر آباد ہوگئے تھے اور پھر تب سے اس وقت مصر ميں ہی رہے، جب تک کہ موسٰی عليہ 
ال نہيں لے گئے۔ اس وقت بيت السالم انہيں راتوں رات (فرعون سے چھپ کر) مصر سے نک

المقدس پر عمالقہ کی حکمرانی تھی جو ايک بہادر قوم تھی۔ جب حضرت موسٰی عليہ السالم نے 
پھر بيت المقدس جا کر آباد ہونے کا عزم کيا تو اس کے لئے وہاں قابض عمالقہ سے جہاد 

سہ ميں داخل ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت موسٰی عليہ السالم نے اپنی قوم کو اس ارض مقد
ہونے کا حکم ديا اور نصرت اٰلہی کی بشارت بھی سنائی۔ ليکن اس کے باوجود بنو اسرائيل 

  عمالقہ سے لڑنے پر تيار نہ ہوئے (ابن کثير) 
اس سے مراد وہی فتح و نصرت ہے جس کا وعده هللا تعاٰلی نے جہاد کی صورت ميں ان  ٢۔٢١

  سے کر رکھا تھا۔ 
  مت کرو۔ يعنی جہاد سے اعراض ٣۔٢١

 
ُرُجْوا ِمْهنَا  ۚ فَِاْن خيَّْ  َّْدُخلَهَا َحّيتٰ َخيْ   22ُرُجْوا ِمْهنَا فَِاانَّ ٰدِخلُْوَن    قَالُْوا يُٰمْوٰىسٓ ِانَّ ِفْهيَا قَْوًما َجبَّاِرْيَن ڰ َوِاانَّ لَْن ن

سے انہوں نے جواب ديا کہ اے موسٰی وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہيں اور جب تک وه وہاں 
نکل نہ جائيں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائيں گے ہاں اگر وه وہاں سے نکل جائيں پھر تو ہم (بخوشی) 

  )١چلے جائيں گے۔(
بنو اسرائيل عمالقہ کی بہادری کی شہرت سے مرعوب ہوگئے تھے اور پہلے مرحلے پر  ١۔٢٢

عليہ السالم  ہی ہمت ہار بيٹھے۔ اور جہاد سے دست بردار ہوگئے۔ هللا کے رسول حضرت موسیٰ 
کے حکم کی کوئی پروا کی اور نہ هللا تعاٰلی کے وعده نصرت پر يقين کيا وہاں جانے سے 

  صاف انکار کر ديا۔
 

ُم الَْباَب ۚ فَِاَذا َدَخلُْتُموْ  َما اْدُخلُْوا عَلَْهيِ ُ عَلَْهيِ افُْوَن َانَْعَم اهلّلٰ يَْن َخيَ ِ ْؤِمِنْنيَ      ُه فَِانَُّمكْ ٰغلِ قَاَل َرُجٰلِن ِمَن اذلَّ ُْوٓا ِاْن ُكْنُمتْ مُّ ِ فَتََولكَّ   23ُبْوَن ۥ ۚ َوعََيل اهلّلٰ
دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں ميں سے تھے، جن پر هللا تعاٰلی کا فضل تھا کہا کہ تم ان 
کے پاس دروازے ميں تو پہنچ جاؤ۔ دروازے پر قدم رکھتے ہی يقيناً تم غالب آجاؤ گے، اور تم 

  )۔١ن ہو تو تمہيں هللا تعاٰلی ہی پر بھروسہ رکھنا چاہيے (اگر موم
قوم موسٰی عليہ السالم ميں صرف يہ دو شخص صحيح معنوں ميں ايماندار نکلے، جنہيں  ١۔٢٣

نصرت اٰلہی پر يقين تھا انہوں نے قوم کو سمجھايا کہ تم ہمت تو کرو، پھر ديکھو کس طرح هللا 
  تمہيں غلبہ عطا فرماتا ہے۔

 
 ُ َُّك فََقاِتَالٓ ِاانَّ ٰھهُنَا قَال ا َداُمْوا ِفْهيَا فَاْذَهْب َانَْت َوَرب َّْدُخلَهَآ َابًَدا مَّ   24ٰقِعُدْوَن     ْوا يُٰمْوٰىسٓ ِاانَّ لَْن ن

قوم نے جواب ديا کہ اے موٰسی! جب تک وه وہاں ہيں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائيں گے، اس 
  )۔١کر دونوں ہی لڑو بھڑ لو، ہم يہيں بيٹھے ہوئے ہيں (لئے تم اور تمہارا پروردگار جا 
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ليکن اس کے باوجود بنی اسرائيل نے بدترين بزدلی، سوء ادبی اور سرکشی کا مظاہره  ١۔٢٤
کرتے ہوئے کہا تو اور تيرا رب جا کر لڑے۔ اس کے برعکس جب جنگ بدر کے موقع پر 

ره کيا تو انہوں نے قلت تعداد و قلت رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشو
وسائل کے باوجود جہاد ميں حصہ لينے کے لئے بھرپور عزم کا اظہار کيا اور پھر يہ کہا کہ ' 
يارسول هللا! ہم آپ کو اس طرح نہيں کہيں گے جس طرح قوم موسٰی نے موسٰی عليہ السالم کو 

  کہا تھا ' (صحيح بخاری)
 

ْ َالٓ َامْ    25كِلُ ِاالَّ نَْفِيسْ َوَايِخْ فَاْفُرْق بَْينَنَا َوبَْنيَ الَْقْوِم الْٰفِسِقْنيَ    قَاَل َرّبِ ِاّىنِ
موٰسی (عليہ السالم) کہنے لگے اٰلہی مجھے تو بجز اپنے اور ميرے بھائی کے کسی اور پر 

 )١کوئی اختيار نہيں، پس تو ہم ميں اور ان نافرمانوں ميں جدائی کر دے (
ان قوم کے مقابلے ميں اپنی بےبسی کا اظہار بھی ہے اور برات کا اعالن اس ميں نافرم ١۔٢٥
  بھی۔

 
ْم َاْربَِعْنيَ َسـنًَة ۚ يَِتْيھُْوَن ِيف اْالَْرِض ۭ فََال اَتَْس عََيل الَْقْوِم الْفٰ  َمٌة عَلَْهيِ َا ُمَحرَّ   ۧ 26ِسِقْنيَ     قَاَل فَِاهنَّ

حرام کر دی گئی ہے، يہ خانہ بدوش ادھر ادھر ارشاد ہوا کہ اب زمين ان پر چاليس سال تک 
  )۔٢) اس لئے تم ان فاسقوں کے بارے ميں غمگين نہ ہونا (١سرگرداں پھرتے رہيں گے (

يہ ميدان تيہ کہالتا ہے جس ميں چاليس سال يہ قوم اپنی نافرمانی اور جہاد سے اعراض  ١۔٢٦
ر من و سلوٰی کا نزول ہوا جس کی وجہ سے سرگرداں رہی۔ اس ميدان ميں اس کے باوجود ان پ

سے اکتا کر انہوں نے اپنے پيغمبر سے کہا کہ روز روز ايک ہی کھانا کھا کر ہمارا جی بھر گيا 
ہے۔ اپنے رب سے دعا کر کہ وه مختلف قسم کی سبزياں اور داليں ہمارے لئے پيدا فرمائے۔ 

م کی الٹھی مارنے سے باره يہيں ان پر بادلوں کا سايہ ہوا، پتھر پر حضرت موسٰی عليہ السال
قبيلوں کے لئے باره چشمے جاری ہوئے اور اس طرح کے ديگر انعامات ہوتے رہے۔ چاليس 

  سال بعد پھر ايسے حاالت پيدا کئے گئے کہ يہ بيت المقدس کے اندر داخل ہوئے۔ 
کے پيغمبر جب ديکھتا ہے دعوت و تبليغ کے باوجود ميری قوم سيدھا راستہ اختيار کرنے  ٢۔٢٦

لئے تيار نہيں ہوئے۔ جس ميں اس کے لئے دين و دنيا کی سعادتيں اور بھالئياں ہيں تو فطری 
طور پر اس کو سخت افسوس اور دلی صدمہ ہوتا ہے۔ يہی نبی کا بھی حال ہوتا تھا، جس کا ذکر 

قرآن مجيد ميں هللا تعاٰلی نے متعدد جگہ فرمايا ليکن آيت ميں حضرت موسٰی عليہ السالم سے 
خطاب کر کے کہاجا رہا ہے کہ جب تو نے فريضہ تبليغ ادا کر ديا اور پيغام الہی لوگوں تک 
پہنچا ديا اور اپنی قوم کو ايک عظيم الشان کاميابی کے نقطہ آغاز پر الکھڑا کيا۔ ليکن اب وه 
اپنی دون ہمتی اور بد دماغی کے سبب تيری بات ماننے کو تيار نہيں تو تو اپنے فرض سے 

وش ہوگيا اور اب تجھے ان کے بارے ميں غمگين ہونے کی ضرورت نہيں۔ ايسے موقع سبک د
پر غمگينی تو ايک فطری چيز ہے۔ ليکن مراد اس تسلی سے يہ ہے کہ تبليغ و دعوت کے بعد 

  اب تم عند هللا بری الذمہ ہو۔
 

اَب ُقْرابَ  ْم نََبَا ابَْينْ ٰاَدَم اِبلَْحّقِ  ِۘاْذ قَرَّ ُ َواتُْل عَلَْهيِ ََّما يَتََقبَُّل اهلّلٰ ْقُتلَنََّك  ۭ قَاَل ِان َخِر ۭ قَاَل َالَ َل ِمْن َاَحِدِمهَا َولَْم يَُتَقبَّْل ِمَن اْالٰ   27 ِمَن الُْمتَِّقْنيَ     اًن فَُتُقبِّ
) ان دونوں نے اہک ١آدم (عليہ السالم) کے دونوں بيٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہيں سنا دو (

) تو ٢کيا، ان ميں سے ايک کی نذر قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی (نذرانہ پيش 
کہنے لگا کہ ميں تجھے مار ہی ڈالوں گا، اس نے کہا هللا تعاٰلی تقوٰی والوں کا ہی عمل قبول کرتا 

  ہے۔
  آدم عليہ السالم کے ان دو بيٹوں کے نام ہابيل اور قابيل تھے۔ ١۔٢٧
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کس لئے پيش کی گئی؟ اس کے بارے ميں کوئی صحيح روايت نہيں۔  يہ نذرانہ يا قربانی ٢۔٢٧
البتہ مشہور يہ ہے کہ ابتداء ميں حضرت آدم وحوا کے مالپ سے بيک وقت لڑکا اور لڑکی پيدا 

ہوتی۔ دوسرے حمل سے پھر لڑکا اور لڑکی ہوتی، ايک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے 
ل کے ساتھ پيدا ہونے والی بہن بدصورت تھی، جب کہ حمل کے بھائی بہن سے کر ديا جاتا۔ ہابي

قابيل کے ساتھ پيدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔ اس وقت کے اصول کے مطابق ہابيل کا 
نکاح قابيل کی بہن کے ساتھ اور قابيل کا نکاح ہابيل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا۔ ليکن قابيل چاہتا 

ی بہن کے ساتھ جو خوبصورت تھی نکاح کرے۔ آدم تھا کہ وه ہابيل کی بہن کی بجائے اپنی ہ
عليہ السالم نے اسے سمجھايا، ليکن وه نہ سمجھا باال خر حضرت آدم عليہ السالم نے دونوں کو 
بارگاه اٰلہی ميں قربانياں پيش کرنے کا حکم ديا اور فرمايا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی 

جائے گا، ہابيل کی قربانی قبول ہوگئی، يعنی آسمان  قابيل کی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر ديا
سے آگ آئی اور اسے کھا گئی جو اس کے قبول ہونے کی دليل تھی۔ بعض مفسرين کا خيال ہے 

کہ ويسے ہی دونوں بھائيوں نے اپنے اپنے طور پر هللا کی بارگاه ميں نذر پيش کی، ہابيل نے 
کی بالی قربانی ميں پيش کی ہابيل کی قربانی قبول ايک عمده دنبہ کی قربانی اور قابيل نے گندم 

  ہونے پر قابيل حسد کا شکار ہوگيا۔
 

 َ ٓ َاَخاُف اهلّلٰ ْ َِّدَي ِالَْيَك ِالَْقُتكَلَ ۚ ِاّىنِ ْنۢ بََسْطتَّ ِاَيلَّ يََدَك ِلَتْقتُلَِينْ َمآ َااَن ِبَباِسطٍ ي ِٕ
  28 َربَّ الْٰعلَِمْنيَ     لَى

ے دست درازی کرے ليکن ميں تيرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہيں گو تو ميرے قتل کے لئ
  بڑھاؤں گا، ميں تو هللا تعاٰلی پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔

 
ِلِمْنيَ   ُؤ ا الّظٰ ِب النَّاِر ۚ َوٰذكِلَ َجٰزۗ ثِْمْي َوِاثِْمَك فَتَُكْوَن ِمْن َاْحصٰ َا اِبِ ٓ ُاِريُْد َاْن تَُبْوۗ ْ   ۚ 29   ِاّىنِ

) اور دوزخيوں ميں شامل ہو جائے ١ميں تو چاہتا ہوں کہ تو ميرا گناه اپنے سر پر رکھ لے (
  ظالموں کا يہی بدلہ ہے۔

ميرے گناه کا مطلب قتل کا وه گناه جو مجھے اس وقت ہوتا جب ميں تجھے قتل کرتا۔ جيسا ١۔٢٩
ہ کرام نے پوچھا قاتل کہ حديث ميں آتا ہے، قاتل اور مقتول دونوں جہنم ميں جائيں گے۔ صحاب

کا جہنم ميں جانا تو سمجھ ميں آتا ہے، مقتول جہنم ميں کيوں جائے گا؟ آپ نے فرمايا کہ وه بھی 
  اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حريص تھا (صحيح بخاری و مسلم کتاب الفتن)

 
َعْت هَلٗ نَْفُسٗه قَْتَل َاِخْيِه فََقتهََلٗ فََاْصَبَح ِمَن الْٰخِرسِيْ    30َن     فََطوَّ

پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر اماده کر ديا اسنے اسے قتل کر ڈاال جس سے 
  )١نقصان پانے والوں ميں سے ہو گيا (

چنانچہ حديث ميں آتا ہے (اَل تَْقتُُل نَْفًس ظُلًُمَ◌ا ااِلَّ َکاَن َعٰلی اِْبِن آَدْم کفل من دمہا، النہ کان  ١۔٣٠
ہے (قاتل کے ساتھ) اس کے خون (الصحيح بخاری) جو قتل بھی ظلًما ہوتا  اول من سن القتل)

ناحق کا بوجھ آدم کے اس پہلے بيٹے پر ہوتا ہے کيونکہ يہ پہال شخص ہے جس نے قتل کا کام 
کيا امام ابن کثير فرماتے ہيں ' کہ ظاہر بات يہ معلوم ہوتی ہے کہ قابيل کو ہابيل کے قتل ناحق 

ی فوری طور پر دے دی گئی تھی۔ حديث ميں آتا ہے نبی نے فرمايا (ظلم و کی سزا دنيا ميں ہ
زيادتی) اور قطع رحمی يہ دونوں گناه اس بات کے زياده الئق ہيں کہ هللا تعاٰلی ان کے کرنے 
والوں کو دنيا ميں ہی جلد سزا دے دے، تاہم آخرت کی سزا اس کے عالوه اس کے لئے الگ 

ِ َو اِنِّا اِلَْيِہ  ہوگی جو انہيں وہاں بھگتنی ہوگی۔ قابيل ميں يہ دونوں گناه جمع ہوگئے تھے ' اِْنا 
  َراِجُعْوَن (ابن کثير)
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َّْبَحُث ِيف اْالَْرِض ِلُريِيَٗه َكْيَف يَُواِرْي َسْوَءَة َاِخْيِه  ۭ قَاَل يَٰويْلَٰىتٓ َاَجعَزْ  ُ غَُرااًب ي الُْغَراِب فَُاَواِرَي َسْوَءَة َايِخْ ۚ فََاْصَبَح ِمَن  ُت َاْن اَُكْوَن ِمثَْل ٰهَذافََبَعَث اهلّلٰ

ِدِمْنيَ         ٺ31النّٰ
پھر هللا تعاٰلی نے ايک کوے کو بھيجا جو زمين کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وه کس طرح 

اپنے بھائی کی الش کو چھپا دے، وه کہنے لگا ہائے افسوس کہ ميں ايسا کرنے سے بھی گيا 
گيا ہوں کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی الش کو دفنا ديتا پھر تو (بڑا ہی) پشيمان  گزرا ہو

  اور شرمنده ہو گيا۔
 

َّٗه َمْن قَتََل نَْفًساِبَغْريِ نَْفٍس َاْو فََساٍد ِيف اْالَ    اِۗءيَْل َان ٓ ِاْرسَ ََّما قَتََل النَّ ِمْن َاْجِل ٰذكِلَ ة َكَتبْنَا عَٰيل بَِينْ ََّمآ َاْحيَا النَّاَس ْرِض فََاكَن ْيًعا  َۭوَمْن َاْحيَاَها فََاكَن اَس َمجِ
ْهنُْم بَْعَد ٰذكِلَ ِيف اْالَْرِض لَمُ  ا ِمّ نِٰت ۡ ُمثَّ ِانَّ َكِثْريً ْيًعا  َۭولََقْد َجاَۗءْهتُْم ُرُسلُنَا اِبلَْبّيِ   32ْرسِفُْوَن     َمجِ
جو شخص کسی کو بغير اس کے کہ وه کسی  اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائيل پر يہ لکھ ديا کہ

کا قاتل ہو يا زمين ميں فساد مچانے واال ہو، قتل کر ڈالے تو گويا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر 
) اور ١ديا، اور جو شخص کسی ايک کی جان بچائے اس نے گويا تمام لوگوں کو زنده کر ديا (

ے ليکن پھر اس کے بعد بھی ان ميں ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دليليں لے کر آئ
  )۔٢اکثر لوگ زمين ميں ظلم و زيادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے (

اس قتل ناحق کے بعد هللا تعاٰلی نے انسانی جان کی قدر وقيمت کو واضح کرنے کے لئے  ١۔٣٢
ہاں انسانی خون بنو اسرائيل پر يہ حکم نازل فرمايا۔ اس سے اندازه لگايا جا سکتا ہے کہ هللا کے 

ہے اور يہ اصول صرف بنی اسرائيل ہی کے لئے نہيں تھا، اسالم کی  کی کتنی اہميت اور تکريم
تعليمات کے مطابق بھی يہ اصول ہميشہ کے لئے ہے۔ سليمان بن ربعی کہتے ہيں کہ ميں نے 

حضرت حسن (بصری) سے پوچھا يہ آيت ہمارے لئے بھی ہے جس طرح بنو اسرائيل کے لئے 
ی، انہوں نے فرمايا، ہاں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہيں۔ بنو اسرائيل تھ

  کے خون هللا کے ہاں ہمارے خونوں سے زياده قابل احترام نہيں تھے (تفسير ابن کثير) 
اس ميں يہود کو تنبيہ اور مالمت ہے کہ ان کے پاس انبياء دالئل لے کر آتے رہے۔ ليکن  ٢۔٣٢

ميں گويا نبی کو تسلی دی جا رہی ہے ہميشہ حد سے تجاوز کرنے واال ہی رہا اس ان کا رويہ 
کہ يہ آپ کو قتل کرنے اور نقصان پہنچانے کی جو سازش کرتے رہتے ہيں، يہ کوئی نئی بات 

نہيں، ان کی ساری تاريخ ہی مکرو وفساد سے بھری ہوئی ہے۔ آپ بہرحال هللا پر بھروسہ 
  تمام سازشوں سے بہتر تدبير کرنے واال ہے۔ رکھيں جو خيرالماکرين ہے۔

 
َُّقتَّلُْوٓا َاْو  َ َوَرُسْوهَلٗ َويَْسَعْوَن ِيف اْالَْرِض فََساًدا َاْن ي ْيَن ُحيَارِبُْوَن اهلّلٰ ِ ُؤا اذلَّ ََّما َجٰزۗ ْن ِخَالٍف َاْو يُْنَفْوا مِ ِان ْم َوَاْرُجلُهُْم ِمّ َع َايِْدْهيِ َُّبْوٓا َاْو تُـَقطَّ َن اْالَْرِض ۭ ٰذكِلَ يَُصل

ِخَرِة عََذاٌب َعِظْميٌ       نَْياَولَهُْم ِيف اْالٰ   ۙ 33لَهُْم ِخْزٌي ِيف ادلُّ
جو هللا تعاٰلی سے اور اس کے رسول سے لڑيں اور زمين ميں فساد کرتے پھريں ان کی سزا 

ے ہاتھ يہی ہے کہ وه قتل کر ديے جائيں يا سولی چڑھا ديے جائيں يا مخالف جانب سے ان ک
) يہ تو ہوئی انکی دنياوی ذلت اور ١پاؤں کاٹ ديئے جائيں۔ يا انہيں جال وطن کر ديا جائے (

  خواری، اور آخرت ميں ان کے لئے بڑا بھاری عذاب ہے۔
اس کی شان نزول کی بابت آتا ہے کہ عکل اور عرينہ قبيلے کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر  ١۔٣٣

نے انہيں مدينہ سے  ا راس نہ آئی تو نبی صلی هللا عليہ وسلممدينہ آئے، انہيں مدينہ کی آب و ہو
باہر، جہاں صدقے کے اونٹ تھے، بھيج ديا کہ ان کا دودھ اور پيشاب پيؤ، هللا تعاٰلی شفا عطا 

فرمائے گا۔ چنانچہ چند روز ميں وه ٹھيک ہوگئے ليکن اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کے 
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اور اونٹ ہنکا کر لے گئے۔ جب نبی کو اس امر کی رکھوالے اور چروا ہے کو قتل کر ديا 
اطالع ملی تو آپ صلی هللا عليہ وسلم نے ان کے پيچھے آدمی دوڑائے جو انہيں اونٹوں سميت 

پکڑ الئے۔ نبی نے ان کے ہاتھ پير مخالف جانب سے کاٹ ڈالے ان کی آنکھوں ميں گرم سالئياں 
تھ ايسا ہی کيا تھا) پھر انہيں دھوپ ميں ڈال پھروائيں، (کيونکہ انہوں نے بھی چروا ہے کے سا

ی کہ وہيں مر گئے۔ صحيح بخاری ميں يہ بھی آتا ہے انہوں نے چوری بھی کی اور  ديا گيا حتّٰ
قتل بھی کيا، ايمان النے کے بعد کفر بھی کيا اور هللا و رسول کے ساتھ محاربہ بھی (صحيح 

ہے يعنی مسلمانوں اور کافروں دونوں کو  بخاری) يہ آيت محاربہ کہالتی ہے۔ اس کا حکم عام
شامل ہے۔ محاربہ کا مطلب ہے۔ کسی منظم اور مسلح جتھے کا اسالمی حکومت کے دائرے ميں 

يا اس کے قريب صحرا وغيره ميں راه چلتے قافلوں اور افراد اور گروہوں پر حملے کرنا، قتل 
ه اس کی جو سزائيں بيان کی وغارت گری کرنا، سلب ونہب، اغوا اور آبرو ريزی کرنا وغير

گئی ہيں۔ امام خليفہ وقت کو اختيار ہے کہ ان ميں سے جو سزا مناسب سمجھے دے۔ بعض لوگ 
کہتے ہيں اگر محاربين نے قتل وسلب کيا اور دہشت گردی کی تو انہيں قتل اور سولی کی سزا 

اور جس نے قتل  دی جائے گی اور جس نے صرف قتل کيا، مال نہيں ليا اسے قتل کيا جائے گا
کيا اور مال بھی چھينا اس کا ايک داياں ہاتھ اور باياں پاؤں يا باياں ہاتھ اور داياں پاؤں کاٹ ديا 

جائے گا۔ اور جس نے نہ قتل کيا نہ مال ليا، صرف دہشت گردی کی اسے جال وطن کر ديا 
امام کو اختيار  جائے گا ليکن امام شوکانی فرماتے ہيں پہلی بات صحيح ہے کہ سزا دينے ميں

  حاصل ہے۔ (فتح القدير)
 

ِحْميٌ       َ غَُفْوٌر رَّ ا َانَّ اهلّلٰ ْم ۚ فَاْعلَُمْوٓ ْيَن اَتبُْوا ِمْن قَْبِل َاْن تَْقِدُرْوا عَلَْهيِ ِ   ۧ 34ِاالَّ اذلَّ
) تو يقين مانو کہ هللا تعاٰلی بہت ١ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کرليں کہ تم ان پر قابو پالو (

  بڑی بخشش اور رحم و کرم واال ہے۔
عنی گرفتار ہونے سے پہلے اسالمی حکومت کی اطاعت کا اعالن کر ديں تو پھر انہيں ي ١۔٣٤

معاف کر ديا جائے، مذکوره سزائيں نہيں دی جائيں گی۔ ليکن پھر اس امر ميں اختالف ہے کہ 
برو ريزی کر کے بندوں پر سزاؤں کی معافی کے ساتھ انہوں نے قتل کر کے يا مال لوٹ کر يا ا

جو دست درازی کی يہ جرائم بھی معاف ہو جائيں گے يا ان کا بدلہ ليا جائے گا، بعض علماء 
کے نزديک معاف نہيں ہوں گے بلکہ ان کا قصاص ليا جائے گا۔ (امام شوکانی اور امام ابن کثير 

کو ظاہر آيت کا مقتضی کا رجحان اس طرف ہے کہ مطلقاً انہيں معاف کر ديا جائے گا اور اسی 
  بتاليا ہے۔ البتہ گرفتاری کے بعد توبہ سے جرائم معاف نہيں ہوں گے۔ وه مستحق سزا ہوں گے۔

 
ْيةَلَ َوَجاِهُدْوا ِيفْ َسِبْيهِلٖ لََعلَُّمكْ  ا ِالَْيِه الَْوسـِ َ َوابَْتُغْوٓ َُّقوا اهلّلٰ يَْن ٰاَمنُوا ات ِ ُّھَا اذلَّ ي َ   35 تُْفِلُحْوَن     اٰيٓ

) اور اس کی راه ميں جہاد کرو ١سلمانو! هللا تعاٰلی سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تالش کرو (م
  تاکہ تمہارا بھال ہو۔

وسيلہ کے معنی ايسی چيز کے ہيں جو کسی مقصود کے حصول يا اس کے قرب کا  ١۔٣٥
ر کرو جس ذريعہ ہو۔ ' هللا تعاٰلی کی طرف وسيلہ تالش کرو ' کا مطلب ہوگا ايسے اعمال اختيا

ا قرب حاصل ہو جائے۔ امام شوکانی فرماتے ہيں ' و سيلہ جو سے تمہيں هللا کی رضا اور اس ک
قربت کے معنی ميں ہے تقوٰی اور ديگر خصال خير پر صادق آتا ہے جن کے ذريعے سے 

بندے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہيں، اسی طرح جن باتوں سے روکا گيا ہو ان کا ترک بھی 
ی کا وسيلہ ہے۔ البتہ حديث ميں اس مقام محمود کو بھی وسيلہ کہا گيا ہے جو جنت ميں قرب اٰلہ

نبی کو عطا فرمايا جائے گا۔ اسی لئے آپ نے فرمايا جو اذان کے بعد ميرے لئے يہ دعائے 
  وسيلہ کرے گا وه ميری شفاعت کامستحق ہوگا ۔
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  (صحيح بخاری)
 

 َ يَْن َكَفُرْوا لَْو َانَّ ل ِ َل ِمْهنُمْ ِانَّ اذلَّ ِمثهَْلٗ َمَعٗه ِلَيْفتَُدْوا ِبٖه ِمْن عََذاِب يَْوِم الِْقٰيَمِة َما تُُقبِّ ْيًعا وَّ ا ِيف اْالَْرِض َمجِ   36 ۚ َولَهُْم عََذاٌب َاِلْميٌ        هُْم مَّ
يقين مانو کہ کافروں کے لئے اگر وه سب کچھ ہو جو ساری زمين ميں بلکہ اس کی مثل اور بھی 

وه اس سب کو قيامت کے دن کے عذاب کے بدلے فديہ ميں دينا چاہيں تو بھی ناممکن ہے  ہو اور
  )۔١کہ ان کا فديہ قبول کر ليا جائے، ان کے لئے دردناک عذاب ہے (

حديث ميں آتا ہے کہ ايک جہنمی کو جہنم سے نکال کر هللا کی بارگاه ميں پيش کيا جائے  ١۔٣٦
کہے گا ' بدترين آرام گاه ' تو نے اپنی آرام گاه کيسے پائی '؟ وه گا۔ هللا تعاٰلی اس سے پوچھے گا 

' هللا تعاٰلی فرمائے گا"کيا تو زمين بھر سونا فديہ دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرن پسند 
کرے گا؟"وه اثبات ميں جواب دے گا۔ هللا تعاٰلی فرمائے گا ميں نے تو دنيا ميں اس سے بھی بہت 

يا تھا تو نے وہاں کی پروا نہيں کی اور اسے دوباره جہنم ميں ڈال ديا کم کا تجھ سے مطالبہ ک
  جائے گا (صحيح مسلم)

 
ِقْميٌ       رِِجْنيَ ِمْهنَا  ۡ َولَهُْم عََذاٌب مُّ ُرُجْوا ِمَن النَّاِر َوَما ُمهْ ِخبٰ ْ   37يُرِيُْدْوَن َاْن خيَّ

اس ميں سے نہيں نکل سکيں گے، يہ چاہيں گے کہ وه دوزخ ميں سے نکل جائيں ليکن يہ ہرگز 
  )۔١ان کے لئے دوامی عذاب ہيں (

يہ آيت کافروں کے حق ميں ہے، کيونکہ مومنوں کو باالخر سزا کے بعد جہنم سے نکال  ١۔٣٧
  ليا جائے گا جيسا کہ احاديث سے ثابت ہے۔

 
اِرقَُة فَاْقَطُعْوٓا َايِْدَهيَُما َجَزاًۗء ِبَما َكَسـ  اِرُق َوالسَّ ُ َعزِْيٌز َحِكْميٌ      َوالسَّ ِ ۭ َواهلّلٰ َن اهلّلٰ   38َبا نََاكًال ِمّ

) يہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے ١چوری کرنے واال مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ ديا کرو (
  کيا، عذاب هللا کی طرف سے اور هللا تعاٰلی قوت اور حکمت واال ہے۔

م ہے چوری تھوڑی سی چيز کی ہو يا بعض فقہا ظاہری کے نزديک سرقہ کا يہ حکم عا ١۔٣٨
کی۔ اسی طرح محفوظ جگہ ميں رکھی ہو يا غير محفوظ۔ ہر صورت ميں چوری کی سزا زياده 

دی جائے گی۔ جب کہ دوسرے فقہا اس کے لئے حرز اور نصاب کو ضروری قرار ديتے ہيں۔ 
دينار يا تين پھر نصاب کے تعين ميں ان کے مابين اختالف ہے۔ محدثين کے نزديک نصاب رابع 

درہم (يا ان کے مساوی قيمت کی چيز) ہے اس سے کم چوری پر ہاتھ نہيں کاٹا جائے گا۔ اسی 
طرح ہاتھ رسغ (پہنچوں) سے کاٹے جائيں گے۔ کہنی يا کندھے سے نہيں۔ جيسا کہ بعض کا 

  خيال ہے (تفصيل کے لئے ديکھئے کتب حديث و فقہ اور تفاسير کا مطالعہ کيا جائے)۔
 

ِحْميٌ          فََمنْ  َ غَُفْوٌر رَّ َ يَُتْوُب عَلَْيِه  ِۭانَّ اهلّلٰ   39اَتَب ِمْنۢ بَْعِد ُظلِْمٖه َوَاْصلََح فَِانَّ اهلّلٰ
جو شخص اپنے گناه کے بعد توبہ کر لے اور اصالح کر لے تو هللا تعاٰلی رحمت کے ساتھ اس 

  ال مہربانی کرنے واال ہے۔) يقيناً هللا تعاٰلی معاف فرمانے وا١کی طرف لوٹتا ہے (
سے مراد عند هللا قبول توبہ ہے۔ يہ نہيں کہ توبہ چوری يا کسی اور قابل حد جرم اس توبہ  ١۔٣٩

  کی سزا معاف ہو جائے گی حدود، توبہ سے معاف نہيں ہوں گی۔
 

 َّ ُب َمْن ي ٰمٰوِت َواْالَْرِض  ۭ يَُعّذِ َ هَلٗ ُمكْلُ السَّ ٍء قَِدْيٌر      َالَْم تَْعَملْ َانَّ اهلّلٰ ُ عَٰيل ُلكِّ َيشْ ََّشاُۗء  َۭواهلّلٰ   40َشاُۗء َويَْغِفُر ِلَمْن ي
کيا تجھے معلوم نہيں کہ هللا تعاٰلی ہی اس کے لئے زمين و آسمان کی بادشاہت ہے؟ جسے چاہے 

  سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، هللا تعاٰلی ہرچيز پر قادر ہے۔
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ُسْوُل  ُّھَا الرَّ ي َ فَْواِههِْم َولَْم تُْؤِمْن قُلُ اٰيٓ ْيَن قَالُْوٓا ٰاَمنَّا اِبَ ِ ْيَن يَُساِرُعْوَن ِيف الُْكْفِر ِمَن اذلَّ ِ ُزنَْك اذلَّ ُعْوَن ِلَقْوٍم َال َحيْ ُعْوَن ِلْلَكِذِب َمسّٰ يَْن َهاُدْوا ڔ َمسّٰ ِ ْوُهبُْم ڔ َوِمَن اذلَّ
ّرِفُْوَن الْ  تُْوَك ُۭحيَ َّْم تُْؤتَْوُه فَاْحَذُرْوا  ۭ َومَ ٰاَخرِيَْن ۙ لَْم اَيْ َم ِمْنۢ بَْعِد َمَواِضِعٖه ۚ يَُقْولُْوَن ِاْن ُاْوتِيُْمتْ ٰهَذا فَُخُذْوُه َوِاْن ل ِ َلكِ ُ ِفْتنََتٗه فَلَْن تَْمكِلَ هَلٗ ِمَن اهلّلٰ ْن يُّرِِد اهلّلٰ

ُ َاْن  يَْن لَْم يُرِِد اهلّلٰ ِ َِٕك اذلَّ
ا  ۭ ُاوٰلۗى ً ِخَرِة عََذاٌب َعِظْميٌ      َشـْيــــــٔ لَهُْم ِيف اْالٰ نَْيا ِخْزٌي ښ وَّ َُّطهَِّر قُلُْوَهبُْم  ۭلَهُْم ِيف ادلُّ   41ي

اے رسول! آپ ان لوگوں کے پيچھے نہ کڑھئے جو کفر ميں سبقت کر رہے ہيں خواه وه ان 
ن کے دل با ايمان (منافقوں) ميں سے ہوں جو زبانی تو ايمان کا دعوا کرتے ہيں ليکن حقيقتاً ا

) اور يہوديوں ميں سے کچھ لوگ ايسے ہيں جو غلط باتيں سننے کے عادی ہيں اور ان ١نہيں (
لوگوں کے جاسوس ہيں جو اب تک آپ کے پاس نہيں آئے وه کلمات کو اصلی موقف کو چھوڑ 

گر يہ حکم کر انہيں تبديل کر ديا کرتے ہيں، کہتے کہ اگر تم يہ حکم ديئے جاؤ تو قبول کر لينا ا
) رہنا اور جس کا خراب کرنا هللا کو منظور ہو تو آپ اس کے لئے ٢نہ ديئے جاؤ تو الگ تھلگ (

خدائی ہدايت ميں سے کسی چيز کے مختار نہيں۔ هللا تعاٰلی کا اراده ان کے دلوں کو پاک کرنے 
ے لئے کا نہيں ان کے لئے دنيا ميں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت ميں بھی ان ک

  بڑی سخت سزا ہے۔
اہل کفر و شرک کے ايمان نہ النے اور ہدايت کا راستہ نہ اپنانے پر جو قلق  نبی کريم کو ١۔٤١

اور افسوس ہوتا تھا اس پر هللا تعاٰلی اپنے پيغمبر کو زياده غم نہ کرنے کی ہدايت فرما رہے ہيں 
  تاکہ اس اعتبار سے 

  عند هللا مجھ سے باز پرس نہيں ہوگی۔آپ کو تسلی رہے کہ ايسے لوگوں کی بابت 
کی شان نزول ميں دو واقعات بيان کئے جاتے ہيں۔ ايک تو دو شادی  ٤٤تا  ٤١آيت نمر  ٢۔٤١

شده يہودی زانيوں (مرد عورت) کا۔ انہوں نے اپنی کتاب تورات ميں تو رد وبدل کر ڈاال تھا، 
نہيں ميں سے ايک حکم رجم بھی عالوه ازيں اس کی کئی باتوں پر عمل بھی نہيں کرتے تھے۔ ا

کی کتاب ميں شادی شده زانيوں کے لئے تھا اور اب بھی وه موجود ہے ليکن وه تھا جو ان 
چونکہ اس سزا سے بچنا چاہتے تھے اس لئے آپس ميں فيصلہ کيا کہ محمد کے پاس چلتے ہيں 

کرنے کی سزا  اگر انہوں نے ہمارے ايجاد کرده طريقہ کے مطابق کوڑے مارنے اور منہ کاال
کا کہا تو مان ليں گے اور اگر رجم کا فيصلہ ديا تو نہيں مانيں گے۔ چنانچہ حضرت عبد هللا بن 
عمر رضی هللا عنہا فرماتے ہيں کہ يہودی نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کی خدمت ميں حاضر 

ے؟ انہوں نے ہوئے آپ صلی هللا عليہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تورات ميں رجم کی بابت کيا ہ
تورات ميں زنا کی سزا کوڑے مارنا اور رسوا کرنا ہے عبد هللا بن سالم رضی هللا نے کہا تم 

جھوٹ کہتے ہو، تورات ميں رجم کا حکم موجود ہے، جاؤ تورات الؤ تورات ال کر وه پڑھنے 
 لگے تو آيت رجم پر ہاتھ رکھ کر آگے پيچھے سے پڑھنے لگ گئے حضرت عبد هللا بن السالم

نے کہا يہاں سے ہاتھ ہٹاؤ تو وه آيت وہاں موجود تھی۔ باالخر انہيں اعتراف کرنا پڑا۔ چنانچہ 
دونوں زانيوں کو سنگسار کر ديا (ابن کثير)۔ ايک دوسرا واقعہ اس طرح بيان کيا جاتا ہے کہ 
اور يہود کا ايک قبيلہ اپنے آپ کو دوسرے يہودی قبيلے سے زياده معزز اور محترم سمجھتا تھا 

اسی کے مطابق اپنے مقتول کی ديت سو وسق اور دوسرے قبيلے کے مقتول کی پچاس وسق 
مقرر کر رکھی۔ جب نبی صلی هللا عليہ وسلم مدينہ تشريف الئے تو يہود کے دوسرے قبيلے کو 
کچھ حوصلہ ہوا جس کے مقتول کی ديت نصف تھی اور اس نے ديت سو وسق دينے سے انکار 

ہ ان کے درميان اس مسئلے پر لڑائی چھڑ جاتی، ليکن ان کے سمجھدار لوگ کر ديا۔ قريب تھا ک
نبی صلی هللا عليہ وسلم سے فيصلہ کرانے پر رضامند ہوگئے اس موقعے پر يہ آيات نازل ہوئيں 

جن ميں سے ايک آيت ميں قصاص ميں برابری کا حکم ديا گيا ہے۔ امام ابن کثير فرماتے ہيں 
ی وقت ميں جمع ہوگئے ہوں اور ان سب کے ليے ان آيات کا نزول ممکن ہے دونوں سبب ايک ہ

  ہوا ہو۔ (ابن کثير)
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ْحِت ۭ فَِاْن َجاُۗءْوَك فَاْحُمكْ بَيَْهنُْم َاْو َاْعرِْض َعْهنُْم ۚ َوِاْن تُْعِر  ُْوَن ِللسُّ ُعْوَن ِلْلَكِذِب اَّلكٰ ا  َۭوِاْن َمسّٰ ً ـٔ ْوَك َشـْي َُّرضُّ َحَمكَْت فَاْحُمكْ بَيَْهنُْم ْض َعْهنُْم فَلَْن ي
بُّ الُْمْقِسِطْنيَ       َ ُحيِ   42اِبلِْقْسطِ ۭ ِانَّ اهلّلٰ

) اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہيں اگر ١يہ کان لگا کر جھوٹ کے سننے والے (
اگر  يہ تمہارے پاس آئيں تو تمہيں اختيار ہے خواه ان کے آپس کا فيصلہ کرو خواه ان کو ٹال دو،

تم ان سے منہ پھيرو گے تو بھی يہ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہيں پہنچا سکتے اور اگر تم فيصلہ 
کرو تو ان ميں عدل و انصاف کے ساتھ فيصلہ کرو، يقيناً عدل والوں کے ساتھ هللا محبت رکھتا 

  ہے۔
اُعْون کے معنی ہيں بہت سننے واال اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہيں، جاسوس ١۔٤٢ ی کرنے َسمَّ

وں کی باتيں ماننے اور قبول کرنے کے لئے سننا، بعض کے لئے زياده باتيں سننا يا دوسر
  مفسرينن نے پہلے معنی مراد لئے ہيں اور بعض نے دوسرے۔

 
َّْوَن ِمْنۢ بَْعِد ٰذكِلَ ۭ  ِ ُمثَّ يََتَول ُْونََك َوِعْنَدُمهُ التَّْوٰرىُة ِفْهيَا ُحْمكُ اهلّلٰ ّمكِ َِٕك اِبلُْمْؤِمِنْنيَ      َوَكْيَف ُحيَ

  43َۧوَمآ ُاوٰلۗى
(تعجب کی بات ہے کہ) وه کيسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس ميں احکام اٰلہی ہيں تم کو 

منصف بناتے ہيں پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہيں، دراصل يہ ايمان و يقين والے ہيں ہی 
  نہيں۔

 
ٓ َانَْزلْنَا التَّْوٰرىَة ِفْهيَ  ِّٰنيُّْوَن َواْالَْحبَ ِاانَّ ب ْيَن َهاُدْوا َوالرَّ ِ يَْن َاْسلَُمْوا لِذلَّ ِ ُمكُ ِهبَا النَِّبيُّْوَن اذلَّ نُْوٌر ۚ َحيْ ِ َوَاكنُْوا عَلَْيِه ُشهََداَۗء  ۚ فََال ا ُهًدى وَّ ُتْحِفُظْوا ِمْن ِكٰتِب اهلّلٰ اُر ِبَما اسـْ

وْ  َشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن َوَال تَْشَرتُ َك ُمهُ اْلٰكِفُرْوَن      َختْ
ِٕ
ُ فَُاوٰلۗى ُمكْ ِبَمآ َاْنَزَل اهلّلٰ َّْم َحيْ يِٰيتْ ثَـَمنًا قَِلْيًال  َۭوَمْن ل   44ا اِبٰ

) اسی تورات کے ١ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس ميں ہدايت و نور ہے يہوديوں ميں (
اور اہل هللا اور علماء فيصلے کرتے  )٢ساتھ هللا تعاٰلی کے ماننے والے (انبياء عليہ السالم) (

) اور وه اس پر اقراری گواه ٣تھے کيونکہ انہيں هللا کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم ديا گيا تھا (
) اب تمہيں چاہيے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف ميرا ڈر رکھو، ميری آيتوں کو ٤تھے (

ی وحی کے ساتھ فيصلے نہ کريں ) اور جو لوگ هللا کی اتاری ہوئ٥تھوڑے سے مول نہ بيچو (
  )٦وه (پورے اور پختہ) کافر ہيں۔( 

  (لِلَّذْيَن ھَادْو ا) اس کا تعلق يَُحْکُم سے ہے۔ يعنی يہوديوں سے متعلق فيصلے کرتے تھے۔  ١۔٤٤
اَ ْسلَُمْوا يہ نبِيِّّنّ◌ کی صفت بيان کی گئی ہے کہ سارے انبياء دين اسالم ہی کے پيروکار  ٢۔٤٤

مبروں کا دين ايک ہی رہا ہے۔ طرف محمد دعوت دے رہے ہيں۔ يعنی تمام پغتھے جس کی 
اسالم جس کی بنيادی دعوت يہ تھی کہ ايک هللا کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت ميں 

کسی کو شريک نہ کيا جائے۔ ہر نبی نے سب سے پہلے اپنی قوم کو يہی دعوت توحيد و اخالص 
ٓ اَنَا فَاْعبُُدْوِن) پيش کی۔(َوَمآ اَْرَسْلنَا مِ  ُسْوٍل ااِلَّ نُْوِحْيٓ اِلَْيِه اَنَّٗه اَلٓ اِٰلهَ ااِلَّ ) 25۔ االنبياء:21ْن قَْبلَِك ِمْن رَّ

ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھيجے، سب کو يہی وحی کی کہ ميرے سوا کوئی معبود نہيں 
ی کہا گيا ہے۔ جيسا کہ سوره ہے ، پس تم سب ميری ہی عبادت کرو"۔ اسی کو قرآن ميں الدين بھ

شرع لکم من الدين ما وصی بہ نوحا) االيۃ ميں کہا گيا ہے جس ميں اسی ( ١٣شورٰی کی آيت 
مضمون کو بيان کيا گيا ہے کہ آپ کے ليے ہم نے وہی دين مقرر کيا ہے جو آپ سے قبل ديگر 

  انبيا کے ليے کيا تھا۔
 تبدل نہيں کيا، جس طرح بعد ميں لوگوں نےچنانچہ انہوں نے تورات ميں کوئی تغير و  ٣۔٤٤
  کيا۔
  کہ يہ کتاب کمی بيشی سے محفوظ ہے اور هللا تعاٰلی کی طرف سے نازل شده ہے۔ ٤۔٤٤
يعنی لوگوں سے ڈر کر تورات کے اصل احکام پر پرده مت ڈالو نہ دنيا کے تھوڑے سے  ٥۔٤٤

  مفادات کے لئے ان ميں رد وبدل کرو۔
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  ے ہو؟کے بدلے کفر پر راضی ہوگئ پھر تم کيسے ايمان ٦۔٤٤
 

ُذَن اِبْالُ  ْم ِفْهيَآ َانَّ النَّْفَس اِبلنَّْفِس َۙوالَْعْنيَ اِبلَْعْنيِ َواْالَنَْف اِبْالَنِْف َواْالُ َق ِبٖه فَهَُو َكفَّاَرٌة هلَّٗ َوَكَتبْنَا عَلَْهيِ ّنِ ۙ َوالُْجُرْوَح ِقَصاٌص ۭ فََمْن تََصدَّ نَّ اِبلّسِ   ۭ ُذِن َوالّسِ
ِلُمْوَن       َك ُمهُ الّظٰ

ِٕ
ُ فَُاوٰلۗى ُمكْ ِبَمآ َاْنَزَل اهلّلٰ َّْم َحيْ   45َوَمْن ل

اور ہم نے يہوديوں کے ذمہ تورات ميں يہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان اور 
آنکھ بدلے آنکھ اور ناک بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور خاص 

) پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وه اس کے لئے کفاره ہے ١زخموں کا بھی بدلہ ہے (
  )٢اور جو لوگ هللا کے نازل کئے ہوئے کے مطابق نہ کريں، وه ہی لوگ ظالم ہيں۔(

جب تورات ميں جان کے بدلے جان اور زخموں ميں قصاص کا حکم ديا گيا تو پھر  ١۔٤٥
س کے برعکس ر) کا دوسرے قبيلے (بنو قرظہ) کے ساتھ ايہوديوں کے ايک قبيلے (بنو نفي

معاملہ کرنا اور اپنے مقتول کی ديت دوسرے قبيلے کے مقتول کی بنسبت دوگنا رکھنے کا کيا 
  جواز ہے؟ جيسا کہ اس کی تفصيل پچھلے صفحات ميں گزری۔

 کے نازل يہ اشاره ہے اس بات کی طرف کہ جس قبيلے ميں مذکوره فيصلہ کيا تھا، يہ هللا٢۔٤٥
کرده حکم کے خالف تھا اور اس طرح انہوں نے ظلم کا ارتکاب کيا۔ گويا انسان اس بات کا 

مکلف ہے کہ وه احکامات الہی کو اپنائے اسی کے مطابق فيصلے کرے اور زندگی کے تمام 
معامالت ميں اس سے رہنمائی حاصل کرے، اگر وه ايسا نہيں کرے گا تو بارگاه الہی ميں ظالم 

صور ہوگا فاسق متصور ہوگا اور کافر متصور ہوگا۔ ايسے لوگوں کے ليے هللا تعاٰلی نے مت
تينوں لفظ استعمال کر کے اپنے غضب اور ناراضگی کا بھرپور اظہار فرما ديا۔ اس کے بعد 
بھی انسان اپنے ہی خود ساختہ قوانين يا اپنی خواہشات ہی کو اہميت دے تو اس سے زياده بد 

  گی؟قسمتی کيا ہو
 

َِّما بَْنيَ يََديِْه ِمَن التَّْوٰرىِة  ۠ َوٰاتَيْٰنُه  قًا ل َِّما بَْنيَ يََديِْه ِمَن التَّْوٰرىِة َوُهًدى َوقَفَّْينَا عَٰيلٓ ٰااَثِرِمهْ ِبِعيَْىس اْبِن َمْرَميَ ُمَصّدِ قًا ل ُمَصّدِ نُْوٌر ۙ وَّ ْيَل ِفْيِه ُهًدى وَّ ْجنِ اْالِ
ِّلُْمتَّ  َمْوِعَظًة ل   ۭ 46ِقْنيَ      وَّ

اور ہم نے ان کے پيچھے عيسٰی بن مريم کو بھيجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب يعنی تورات کی 
) اور ہم نے انہيں انجيل عطاء فرمائی جس ميں نور اور ہدايت ہے ١تصديق کرنے والے تھے (

ھی اور اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصديق کرتی تھی دوسرا اس ميں ہدايت و نصيحت ت
  )۔٢پارسا لوگوں کے لئے (

نبيائے سابقين کے فوراً بعد، متصل ہی حضرت عيسٰی عليہ السالم کو بھيجا جو يعنی ا ١۔٤٦
اپنے سے پہلے نازل شده کتاب تورات کی تصديق کرنے والے تھے، نہ کہ اس کو جھٹالنے 

سچے رسول والے تھے، جو اس بات کی دليل تھی کہ حضرت عيسٰی عليہ السالم بھی هللا کے 
ہيں اور اسی هللا کے فرستاده ہيں جس نے تورات حضرت موسٰی عليہ السالم پر نازل فرمائی 

تھی، تو اس کے باوجود يہوديوں نے حضرت عيسٰی عليہ السالم کی تکذيب (جھٹاليا) کی بلکہ 
  ان کی تکفير اور تنقيص و اہانت کی (کفر کا فتوٰی دے کر رسوا کيا) 

ذريعہ تھی۔ اسی طرح  رات اپنے وقت ميں لوگوں کے لئے ہدايت کايعنی جس طرح تو ٢۔٤٦
انجيل کے نزول کے بعد اب يہی حيثيت انجيل کو حاصل ہوگئی اور پھر قرآن کريم کے نزول 

کے بعد تورات و انجيل اور ديگر کتب آسمانی پر عمل منسوخ ہوگيا اور ہدايت و نجات کا ذريعہ 
تعاٰلی نے آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم فرما ديا، يہ گويا اس بات  قرآن کريم ره گيا اور اسی پر هللا

کا اعالن ہے کہ قيامت تک پيدا ہونے والے انسانوں کی فالح اور کاميابی اسی قرآن سے وابستہ 
ہے۔ جو اس سے جڑ گيا سرخرو رہے گا جو کٹ گيا ناکامی ونامرادی اس کا مقدر ہے۔ اس سے 

ا فلسفہ يکسر غلط ہے، حق ہر دور ميں ايک ہی رہا ہے، متعدد معلوم ہوا کہ "وحدت اديان" ک
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نہيں۔ حق کے سوا دوسری چيزيں باطل ہيں۔ تورات اپنے دور کا حق تھی۔ اس کے بعد انجيل 
اپنے دور کا حق تھی انجيل کے نزول کے بعد تورات پر عمل کرنا جائز نہيں تھا۔ اور جب قرآن 

جيل پر عمل کرنا بالکل جائز نہيں رہا اور صرف قرآن ہی نازل ہوگيا تو انجيل منسوخ ہوگئی۔ ان
واحد نظام عمل اور نجات کے ليے قابل عمل ره گيا۔ اس پر ايمان الئے بغير يعنی نبوت محمد 
علی صاحبہا الصلوة والسالم کو تسليم کئے بغير نجات ممکن نہيں۔ مزيد مالحظہ ہو سوره بقره 

  کا حاشيہ۔ ٢٦آيت 
 

َك ُمهُ الْٰفِسقُ َولَْيْحُمكْ َاهْ 
ِٕ
ُ فَُاوٰلۗى ُمكْ ِبَمآ َاْنَزَل اهلّلٰ َّْم َحيْ ُ ِفْيِه  ۭ َوَمْن ل ْيِل ِبَمآ َاْنَزَل اهلّلٰ ْجنِ   47ْوَن     ُل اْالِ

اور انجيل والوں کو بھی چاہيے کہ هللا تعاٰلی نے جو کچھ انجيل ميں نازل فرمايا ہے اسی کے 
عاٰلی کے نازل کرده سے ہی حکم نہ کريں وه (بدکار) فاسق ) اور جو هللا ت١مطابق حکم کريں (

  ہيں۔
اہل انجيل کو يہ حکم اس وقت تھا جب تک حضرت عيسٰی عليہ السالم کی نبوت کا زمانہ  ١۔٤٧

تھا۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت عيسٰی عليہ السالم کا دور نبوت بھی ختم 
جو رسالت محمديہ پر کم بھی۔ اب ايماندار وہی سمجھا جائے گا ہوگيا۔ اور انجيل کی پيروی کا ح

  ايمان الئے گا اور قرآن کريم کی پيروی کرے گا۔
 

َِّما بَْنيَ يََديِْه ِمَن اْلِكٰتِب َوُمهَْيِمنًا عَلَْيِه فَاْحُمكْ  قًا ل َِّبْع َاْهَواَۗءُمهْ َمعَّا َجاَۗءَك ِمَن الَْحّقِ ۭ ِلُلكٍّ َجَعلْنَا   بَيَْهنُْم ِبَمآ َاْنَزلَ َوَاْنَزلْنَآ ِالَْيَك اْلِكٰتَب اِبلَْحّقِ ُمَصّدِ ُ َوَال تَت اهلّلٰ
َيْبلَُوُمكْ ِيفْ َمآ اٰ  ِّ ٰلِكْن ل اِحَدًة وَّ ًة وَّ ُ لََجَعلَُمكْ ُامَّ ِمْهنَاًجا ۭ َولَْو َشاَۗء اهلّلٰ عًَة وَّ ِت ۭ ِاَىل ِمنُْمكْ ِرشْ َتِلُفْوَن     ٰتىُمكْ فَاْستَِبُقوا الَْخْريٰ ئُُمكْ ِبَما ُكْنُمتْ ِفْيِه َختْ ِّ ْيًعا فَُينَب ِ َمْرِجُعُمكْ َمجِ  اهلّلٰ

48 ۙ  
اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ يہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی 

) اس لئے آپ ان کے آپس کے معامالت ميں ١تصديق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے (
) اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں ٢هللا کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق حکم کيجئے (اسی 

) تم ميں سے ہر ايک کے لئے ہم نے ايک دستور اور راه مقرر کر دی ٣کے پيچھے نہ جائيے (
  ) اگر منظور موال ہوتا تو سب کو ايک ہی ٤(

) تم نيکيوں ٥تمہيں آزمائے (امت بنا ديتا ليکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہيں ديا ہے اس ميں 
کی طرف جلدی کرو تم سب کا رجوع هللا ہی کی طرف ہے، پھر وه تمہيں ہر وه چيز بتا دے گا، 

  جس ميں تم اختالف کرتے رہتے تھے۔
ہر آسمانی کتاب اپنے سے ما قبل کتاب کی مصدق رہی ہے جس طرح قرآن پچھلی تمام  ١۔٤٨

کی نازل کرده  يہ ہے کہ يہ ساری کتابيں فی الواقع هللاکتابوں کا مصدق ہے اور تصديق کا مطلب 
ہيں۔ ليکن قرآن مصدق ہونے کے ساتھ ساتھ ُمھَْيِمْن (محافظ، امين، شاہد اور حاکم) بھی ہے۔ يعنی 
پچھلی کتابوں ميں چونکہ تحريف اور تغير (يعنی کاٹ چھانٹ اور تبديلی) بھی ہوئی ہے اس لئے 

  کو صحيح قرار دے گا وہی صحيح ہے۔ باقی باطل ہے۔قرآن کا فيصلہ ناطق ہوگا، جس 
ميں نبی کو اختيار ديا گيا تھا کہ آپ ان کے معامالت کے  ٤٢اس سے پہلے آيت نمبر  ٢۔٤٨

فيصلے کريں يا نہ کريں۔ آپ کی مرضی ہے۔ ليکن اب اس کی جگہ يہ حکم ديا جا رہا ہے، کہ 
  فيصلے فرمائيں۔ ان کے آپس کے معامالت ميں بھی قرآن کريم کے مطابق 

عليم دی جا رہی ہے کہ هللا کی نازل کرده کتاب سے ہٹ کر لوگوں کی يہ دراصل امت کو ت ٣۔٤٨
خواہشات اور آرا يا ان کی خود ساختہ مزعومات و افکار کے مطابق فيصلے کرنا گمراہی ہے، 

  جس کی اجازت جب پيغمبر کو نہيں ہے تو کسی اور کو کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ 
بعض احکامات ايک دوسرے سے مختلف اس سے مراد پچھلی شريعتيں ہيں جن کے  ٤۔٤٨

تھے۔ ايک شريعت ميں بعض چيزيں حرام تو دوسری ميں حالل تھيں، بعض ميں کسی مسئلے 
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ميں تشديد تھی اور دوسرے ميں تخفيف، ليکن دين سب کا ايک يعنی توحيد پر مبنی تھا۔ اس لئے 
مضمون کو ايک حديث ميں اس طرح بيان کيا گيا ہے "نحن سب کی دعوت ايک ہی تھی۔ اس 

معاشر االنبياء اخوة لعالت، ديننا واحد"ہم انبياء کی جماعت عالتی بھائی ہيں۔ ہمارا دين ايک ہے" 
عالتی بھائی وه ہوتے ہيں جن کی مائيں تو مختلف ہوں باپ ايک ہو۔ مطلب يہ ہے کہ ان کا دين 

تھيں۔ ليکن شريعت محمديہ کے بعد اب ساری شريعتيں بھی ايک ہی تھا اور شريعتيں مختلف 
  منسوخ ہوگئيں ہيں اور اب دين بھی ايک ہے اور شريعت بھی ايک۔

يعنی نزول قرآن کے بعد اب نجات تو اگرچہ اسی سے وابستہ ہے۔ ليکن اس راه نجات کو  ٥۔٤٨
ہ وه چاہتا تو ايسا کر سکتا اختيار کرنے کے لئے هللا تعاٰلی نے انسانوں پر جبر نہيں کيا ہے۔ ورن

  س طرح تمہاری آزمائش ممکن نہ ہوتی، جب کہ وه تمہيں آزمانا چاہتا ہے۔تھا، ليکن ا
 

َّْفِتُنْوَك َعْنۢ بَْعِض  َِّبْع َاْهَواَۗءُمهْ َواْحَذْرُمهْ َاْن ي ُ َوَال تَت ُ اِ َوَاِن اْحُمكْ بَيَْهنُْم ِبَمآ َانَْزَل اهلّلٰ ُِّصْيَهبُْم ِبَبْعِض  َمآ َاْنَزَل اهلّلٰ ُ َاْن ي ََّما يُرِيُْد اهلّلٰ َّْوا فَاْعَملْ َان لَْيَك ۭ فَِاْن تََول
َن النَّاِس لَٰفِسُقْوَن       ا ِمّ ْم ۭ َوِانَّ َكِثْريً   49ُذنُْوِهبِ

آپ ان کے معامالت ميں خدا کی نازل کرده وحی کے مطابق ہی حکم کيا کيجئے، ان کی 
نہ کيجيئے اور ان سے ہوشيار رہيے کہ کہيں يہ آپ کو هللا کے اتارے خواہشوں کی تابعداری 

ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کريں اگر يہ لوگ منہ پھير ليں تو يقين کريں کہ هللا کا اراده 
  يہ ہے کہ انہيں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہيں۔

 
ُّْوِقنُْوَن       َافَُحْمكَ الَْجاِهلِ  َِّقْوٍم ي ِ ُحْمكًا ل   ۧ 50يَِّة يَْبُغْوَن  َۭوَمْن َاْحَسُن ِمَن اهلّلٰ

) يقين رکھنے والے لوگوں کے لئے هللا ١کيا يہ لوگ پھر سے جاہليت کا فيصلہ چاہتے ہيں (
  )۔٢تعاٰلی سے بہتر فيصلے اور حکم کرنے واال کون ہو سکتا ہے (

شنی اور ہدايت (اسالم) کے سوا، سب جاہليت ہے، کيا يہ اب بھی رواب قرآن اور اسالم  ١۔٥٠
کو چھوڑ کر جاہليت ہی کے متالشی اور اور طالب ہيں؟ يہ استفہام، انکار اور توبيخ کے لئے 
ہے اور ' فا ' لفظ مقدر پر عطف ہے اور معنی ہيں ((يعرضون من حکمک بما انزل هللا عليک 

يۃ)) تيرے اس فيصلے سے جو هللا نے تجھ پر نازل کيا ہے يہ ويتولون عنہ، يبتغون حکم الجاہل
  اعراض کرتے اور پيٹھ پھيرتے ہيں اور جاہليت کے طريقوں کے متالشی ہيں (فتح القدير) 

حديث ميں آتا ہے نبی نے فرمايا 'هللا کہ سب سے زياده ناپسنديده شخص وه ہے جو اسالم  ٢۔٥٠
  ناحق کسی کا خون بہانے کا طالب ہو۔ کے طريقے کا متالشی ہو اور ميں جاہليت

 
ٓى َاْوِلَياَۗء  ۘبَْعُضهُْم َاْوِلَياُۗء بَْعٍض ۭ وَ  يَْن ٰاَمنُْوا َال تَتَِّخُذوا الَْيھُْوَد َوالنَّٰرصٰ ِ ُّھَا اذلَّ ي َ ِلمِ اٰيٓ َ َال َهيِْدي الَْقْوَم الّظٰ َّٗه ِمْهنُْم ِۭانَّ اهلّلٰ نُْمكْ فَِان َّهُْم ِمّ َّتََول   51ْنيَ      َمْن ي

) يہ تو آپس ميں ہی ايک دوسرے کے ١اے ايمان والو! تم يہود و نصارٰی کو دوست نہ بناؤ (
) تم ميں سے جو بھی ان ميں سے کسی سے دوستی کرے وه بيشک انہی ميں ٢دوست ہيں۔ (

  )٣سے ہے، ظالموں کو هللا تعاٰلی ہرگز راه راست نہيں دکھاتا۔(
ے منع کيا گيا ہے سے مواالت و محبت کا رشتہ قائم کرنے س اس ميں يہود اور نصاریٰ  ١۔٥١

جو اسالم کے اور مسلمانوں کے دشمن ہيں اور اس پر اتنی سخت وعيد بيان فرمائی گئی جو ان 
سے دوستی رکھے گا وه انہيں ميں سے سمجھا جائے گا۔ (مزيد ديکھئے سوره آل عمران آيت 

  کا حاشيہ)  ١١٨اور آيت  ٢٨
سکتا ہے کہ يہود اور نصارٰی  اس بيان کرده حقيقت کا مشاہده ہر شخص کرقرآن کی  ٢۔٥١

اگرچہ آپس ميں عقائد کے لحاظ سے شديد اختالف اور باہمی بغض و عناد ہے، ليکن اس کے 
 ٣۔۵١باوجود يہ اسالم اور مسلمانوں کے خالف ايک دوسرے کے معاون بازو اور محافظ ہيں۔

ا جاتا ہے کہ حضرت عباده بن صامت انصاری رضی هللا عنہ ان آيات کی شان نزول ميں بيان کي
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اور رئيس المنافقين عبد هللا بن ابی دونوں ہی عہد جاہليت سے يہود کے حليف چلے آ رہے تھے۔ 
جب بدر ميں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبد هللا بن ابی نے بھی اسالم کا اظہار کيا۔ ادھر 

ہی دنوں بعد فتنہ برپا کيا اور وه کس لئے گئے، جس پر  بنو قينقاع کے يہوديوں نے تھوڑے
حضرت عباده رضی هللا عنہ نے تو اپنے يہودی حليفوں سے اعالن براءت کر ديا۔ ليکن عبد هللا 
بن ابی نے اس کے برعکس يہوديوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جس پر يہ آيات نازل 

  ہوئيں۔
 

ْيَن ِيفْ قُلُْوهبِِ  ِ ِيتَ اِبلْفَ فََرتَى اذلَّ ْ ُ َاْن ايَّ َرٌة  ۭفََعَىس اهلّلٰ
ِٕ
ٰىشٓ َاْن تُِصْيبَنَا َداۗى ْم يَُقْولُْوَن َخنْ َُّساِرُعْوَن ِفْهيِ َرٌض ي ٓ ْم مَّ ْوا ِيفْ ْن ِعْنِدٖه فَُيْصِبُحْوا عَٰيل َمآ َا َرسُّ ْتِح َاْو َاْمٍر ِمّ

  ۭ 52َانُْفِسهِْم نِٰدِمْنيَ       
) وه دوڑ دوڑ کر ان ميں گھس رہے ہيں ١کے دلوں ميں بيماری ہے (آپ ديکھيں گے کہ جن 

) بہت ممکن ہے ٢اور کہتے ہيں کہ ہميں خطره ہے، ايسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے (
) پھر تو يہ اپنے دلوں ٤) يا اپنے پاس سے کوئی اور چيز الئے (٣کہ هللا تعاٰلی فتح دے دے (

  بے طرح) نادم ہونے لگيں گے۔ميں چھپائی ہوئی باتوں پر (
مراد نفاق ہے۔ يعنی منافقين يہوديوں سے محبت اور دوستی ميں جلدی کر رہے اس سے  ١۔٥٢
  ہيں۔
يعنی مسلمانوں کو شکست ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہميں بھی کچھ نقصان اٹھانا  ٢۔٥٢

  پڑے۔ يہوديوں ميں دوستی ہوگی تو ايسے موقع پر ہمارے بڑے کام آئے گی۔
  يعنی مسلمانوں کو۔ ٣۔٥٢
ٰی پر جزيہ عائد کر دے يہ اشاره ہے جو بنو قريظ کے قتل اور ان کی اوالد يہود ونصار ٤۔٥٢

کے قيدی بنانے اور بنو نضير کی جال وطنی وغيره کی طرف، جس کا وقوع مستقبل قريب ميں 
  ہی ہوا۔

 
يَْن اَ  ِ ْيَن ٰاَمنُْوٓا َاٰهُٓؤَالِۗء اذلَّ ِ الُهُْم فََاْصَبُحْوا ٰخِرسِْيَن      َويَُقْوُل اذلَّ ُْم لََمَعُمكْ َۭحِبَطْت َاْمعَ ْم ِۙاهنَّ َد َايَْماِهنِ ِ هَجْ   53ْقَسُمْوا اِبهلّلٰ

اور ايماندار کہيں گے، کيا يہی وه لوگ ہيں جو بڑے مبالغہ سے هللا کی قسميں کھا کھا کر کہتے 
  ے اور يہ ناکام ہوگئے۔ہيں کہ ہم تمہارے ساتھ ہيں۔ ان کے اعمال غارت ہوئ

 
ُْم َوحيُِ  هبُّ ِ ُ ِبقَْوٍم حيُّ ِيت اهلّلٰ َّْرتَدَّ ِمنُْمكْ َعْن ِديِْنٖه فََسْوَف اَيْ يَْن ٰاَمنُْوا َمْن ي ِ ُّھَا اذلَّ ي َ ِ اٰيٓ اِهُدْوَن ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ ٍة عََيل اْلٰكِفرِيَْن ۡ ُجيَ ٍ عََيل الُْمْؤِمِنْنيَ َاِعزَّ  َوَال بُّْونَٗهٓ  ۙ َاِذةلَّ
ُ َواِسٌع عَِلْميٌ       ََّشاُۗء  َۭواهلّلٰ ِ يُْؤِتْيِه َمْن ي ٍ ۭ ٰذكِلَ فَْضُل اهلّلٰ ِٕ

ۗ افُْوَن لَْوَمَة َال   54َخيَ
) تو هللا تعاٰلی بہت جلد ايسی ١اے ايمان والو! تم ميں سے جو شخص اپنے دين سے پھر جائے (

) وه نرم دل ٢وه بھی هللا سے محبت رکھتی ہوگی ( قوم کو الئے گا جو هللا کی محبوب ہوگی اور
ہونگے مسلمانوں پر سخت اور تيز ہونگے کفار پر، هللا کی راه ميں جہاد کريں گے اور کسی 

) يہ ہے هللا تعاٰلی کا فضل جسے ٣مالمت کرنے والے کی مالمت کی پرواه بھی نہ کريں گے (
  علم واال ہے۔چاہے دے، هللا تعاٰلی بڑی وسعت واال اور زبردست 

علم کے مطابق فرمايا، جس کا واقعہ نبی کريم کی وفات کے فوراً بعد هللا تعاٰلی نے اپنے  ١۔٥٤
ہوا۔ اس فتنہ مرتد کے خاتمے کا شرف حضرت ابو بکر صديق رضی هللا تعاٰلی عنہ اور ان کے 

  رفقاء کو حاصل ہوا۔ 
کرے گا ان کی چار نماياں صفات بيان مرتدين کے مقابلے ميں جس قوم کو هللا تعاٰلی کھڑا  ٢۔٥٤

۔ اہل ايمان کے لئے نرم اور ٢۔ هللا سے محبت کرنا اور اس کا محبوب ہونا ١ا رہی ہيں، کی ج
۔ اور هللا کے بارے ميں کسی کی مالمت سے ٤۔ هللا کی راه ميں جہاد کرنا، ٣کفار پر سخت ہونا

اور خوبيوں کا مظہر اتم تھے، چنانچہ  نہ ڈرنا۔ صحابہ کرام رضوان هللا عليہم اجمعين ان صفات
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 تعاٰلی نے انہيں دنيا وآخرت کی سعادتوں سے مشرف فرمايا اور دنيا ميں ہی اپنی رضامندی هللا
  کی سند سے نواز ديا۔

يہ ان اہل ايمان کی چوتھی صفت ہے۔ يعنی هللا تعاٰلی کی اطاعت و فرماں داری ميں انہيں ٣۔٥٤
معاشرے ميں جن  ت کی پرواه نہ ہوگی۔ يہ بڑی اہم صفت ہے۔کسی مالمت کرنے والے کی مالم

برائيوں کا چلن عام ہو جائے ان کے خالف نيکی پر استقامت اور هللا کے حکموں کی اطاعت 
اس صفت کے بغير ممکن نہيں۔ ورنہ کتنے ہی لوگ ہيں جو برائی، معصيت اٰلہی اور معاشرتی 

مالمت گروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اپنے اندر  خرابيوں سے اپنا دامن بچانا چاہتے ہيں ليکن
نہيں پاتے۔ اسی لئے آگے هللا تعاٰلی نے فرمايا کہ جن کو مذکوره صفات حاصل ہو جائيں تو يہ 

  هللا کا ان پر خاص فضل ہے۔
 

ٰلوَة  يَْن يُِقْيُمْوَن الصَّ ِ يَْن ٰاَمنُوا اذلَّ ِ ُ َوَرُسْوهُلٗ َواذلَّ ََّما َوِليُُّمكُ اهلّلٰ ٰكوَة َوُمهْ ٰرِكُعْوَن     ِان   55َويُْؤتُْوَن الزَّ
) جو نمازوں ١(مسلمانوں)! تمہارا دوست خود هللا ہے اور اسکا رسول ہے اور ايمان والے ہيں (

  کی پابندی کرتے ہيں اور زکوة ادا کرتے ہيں اور رکوع (خشوع و خضوع) کرنے والے ہيں۔
ايا گيا تو اب سوال کا جواب ديا جا رہا ہے کہ جب يہود و نصارٰی کی دوستی سے منع فرم ١۔٥٥

پھر وه دوستی کن سے کريں؟ فرمايا کہ اہل ايمان کے دوست سب سے پہلے هللا اور اس کے 
رسول ہيں اور پھر ان کے ماننے والے اہل ايمان ہيں۔ آگے ان کی مزيد صفات بيان کی جا رہی 

  ہيں۔
 

 ِ َ َوَرُسْوهَلٗ َواذلَّ ََّتَولَّ اهلّلٰ ِ ُمهُ الْٰغِلُبْوَن      َوَمْن ي   ۧ 56يَْن ٰاَمنُْوا فَِانَّ ِحْزَب اهلّلٰ
اور جو شخص هللا تعاٰلی سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے، وه يقين 

  )١مانے کہ هللا تعاٰلی کی جماعت ہی غالب رہے گی۔(
لبے کی نويد سنائی جا رہی يہ حزب هللا ہے (هللا کی جماعت) کی نشاندہی اور اس کے غ ١۔٥٦

وہی ہے جس کا تعلق صرف هللا، رسول اور مومنين سے ہو اور کافروں، مشرکوں  ہيں۔ حزب هللا
اور يہود ونصارٰی سے چاہے وه ان کے قريبی رشتہ دار ہوں، وه محبت و معامالت کا تعلق نہ 

ور يوم آخرت پر ايمان رکھيں۔ جيسا کہ سوره مجادلہ کے آخر ميں فرمايا گيا ہے کہ "تم هللا ا
رکھنے والوں کو ايسا نہيں پاؤ گے کہ وه ايسے لوگوں سے محبت رکھيں جو هللا اور اس کے 
رسول کے دشمن ہوں، چاہے وه ان کے باپ ہوں، ان کے بيٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں يا ان 
دلوں  کے خاندان اور قبيلے کے لوگ ہوں، پھر خوشخبری دی گئی کہ "يہ وه لوگ ہيں، جن کے

ميں ايمان ہے اور جنہيں هللا کی مدد حاصل ہے، انہيں ہی هللا تعاٰلی جنت ميں داخل فرمائے گا۔۔ 
  اور يہی حزب هللا ہے، کاميابی جس کا مقدر ہے

 
يْ  ِ َن اذلَّ لَِعًبا ِمّ ُذْوا ِديْنَُمكْ ُهُزًوا وَّ َ يَْن اختَّ ِ يَْن ٰاَمنُْوا َال تَتَِّخُذوا اذلَّ ِ ُّھَا اذلَّ ي َ ْؤِمِنْنيَ       اٰيٓ َ ِاْن ُكْنُمتْ مُّ َُّقوا اهلّلٰ   57َن ُاْوتُوا اْلِكٰتَب ِمْن قَْبِلُمكْ َواْلُكفَّاَر َاْوِلَياَۗء  َۚوات

مسلمانو! ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دين کو ہنسی کھيل بنائے ہوئے ہيں (خواه) وه 
) اگر تم مومن ہو تو هللا تعاٰلی ١فار ہوں (ان ميں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب ديئے گئے يا ک

  سے ڈرتے رہو۔
اہل کتاب سے يہود و نصارٰی اور کفار سے مشرکين مراد ہيں۔ يہاں پھر يہی تاکيد کی گئی  ١۔٥٧

ہے کہ دين کو کھيل مذاق بنانے والے چونکہ هللا اور اس کے رسول کے دشمن ہيں اس لئے ان 
  ونی چاہئے۔کے ساتھ اہل ايمان کی دوستی نہيں ہ

 
ُْم قَْوٌم الَّ يَْعِقلُْوَن         لَِعًبا  ٰۭذكِلَ اِبَهنَّ ُذْوَها ُهُزًوا وَّ َ ٰلوِة اختَّ   58َوِاَذا اَنَديُْمتْ ِاَىل الصَّ
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) يہ اس واسطے ١اور جب تم نماز کے لئے پکارتے ہو تو وه اسے ہنسی کھيل ٹھرا ليتے ہيں (
  کہ بےعقل ہيں۔

د مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، کہ جب شيطان اذان کی آواز سنتا ہے تو پاحديث ميں آتا ہے  ١۔٥٨
جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، تکبير کے وقت پھر پيٹھ پھير کر چل ديتا ہے، جب 

تکبير ختم ہوتی ہے تو پھر آ کر نمازيوں کے دلوں ميں وسوسے پيدا کرتا ہے، شيطان ہی کی 
و اذان کی آواز اچھی نہيں لگتی، اس لئے وه اس کا مذاق اڑاتے طرح شيطان کے پيروکاروں ک

ہيں۔ اس آيت سے يہ بھی معلوم ہوا کہ حديث رسول بھی قرآن کی دين کا ماخذ اور اسی طرح 
حجت ہے۔ کيونکہ قرآن نے نماز کے لئے ' ندا ' کا تو ذکر کيا ہے ليکن يہ ' ندا 'کس طرح دی 

يہ قرآن کريم ميں کہيں نہيں ہے۔ يہ چيزيں حديث سے  جائے گی؟ اس کے الفاظ کيا ہوں گے؟
ثابت ہيں، جو اس کی حجيت اور ماخذ دين ہونے پر دليل ہيں۔ حجت حديث کا مطلب : حديث کے 
ماخذ دين اور حجت شرعيہ ہونے کا مطلب ہے، کہ جس طرح قرآن سے ثابت ہونے والے احکام 

فر ہے۔ اس طرح حديث رسول صلی هللا و فرائض پر عمل کرنا ضروری ہے اور ان کا انکار ک
عليہ وسلم سے ثابت ہونے والے احکام کا ماننا بھی فرض ہے، ان پر عمل کرنا ضروری اور ان 
کا انکار کفر ہے۔ صحيح حديث چاہے متواتر ہو يا آحاد، قولی ہو، فعلی ہو يا تقريری۔ يہ سب قابل 

ائد ہونے کی بنياد پر يا ائمہ کے قياس عمل ہيں۔ حديث کا خبر واحد کی بنياد پر يا قرآن سے ز
واجتہاد کی بنياد پر يا راوی کی عدم فقاہت کے دعوٰی کی بنياد پر يا عقلی استحالے کی بنياد پر 
يا اسی قسم کے ديگر دعوؤں کی بنياد پر، رد کرنا صحيح نہيں ہے۔ يہ سب حديث سے اعراض 

  کی مختلف صورتيں ہيں۔
 

َْهَل اْلِكٰتِب هَ  ِ َوَمآ ُاْنزَِل ِالَْينَا َوَمآ ُاْنزَِل ِمْن قَْبُل ۙ َوَانَّ اَْكرثََ قُْل اٰيٓ ٓ َاْن ٰاَمنَّا اِبهلّلٰ   59ُمكْ ٰفِسُقْوَن      ْل تَْنِقُمْوَن ِمنَّآ ِاالَّ
آپ کہہ ديجئے اے يہوديوں اور نصرانيوں! تم ہم ميں سے صرف اس لئے دشمنياں کر رہے ہو 

ر جو کچھ ہماری جانب نازل کيا گيا ہے جو کچھ اس سے پہلے اتارا گيا اس کہ ہم هللا تعاٰلی پر او
  پر ايمان الئے ہيں اور اس لئے بھی کہ تم ميں اکثر فاسق ہيں۔

 
ُ َوغَِضَب عَلَْيِه َوَجَعَل مِ  ََّعنَُه اهلّلٰ ِ  ۭ َمْن ل ْن ٰذكِلَ َمثُْوبًَة ِعْنَد اهلّلٰ ٍ ِمّ ئُُمكْ ِبَرشّ ِّ َاَضلُّ َعْن ْهنُ قُْل َهْل ُانَب َاكاًن وَّ َك َرشٌّ مَّ

ِٕ
اغُْوَت ۭ ُاوٰلۗى ُم الِْقَرَدَة َوالَْخـنَاِزْيَر َوَعَبَد الطَّ

ِبْيِل         60َسَواِۗء السَّ
کہہ ديجئے کہ کيا ميں تمہيں بتاؤں؟ تاکہ اس سے بھی زياده اجر پانے واال هللا تعاٰلی کے نزديک 

ت کی اور اس پر وه غصہ ہو اور ان ميں سے بعض کو کون ہے؟ وه جس پر هللا تعاٰلی نے لعن
بندر اور سور بنا ديا اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی، يہی لوگ بدتر درجے والے 

  )۔١ہيں اور يہی راه راست سے بہت زياده بھٹکنے والے ہيں (
سوا کوئی  يعنی تم تو (اے اہل کتاب!) ہم سے يوں ناراض ہو جب کہ ہمارا قصور اس کے ١۔٦٠

کريم اور اس سے قبل اتاری گئی کتابوں پر ايمان رکھتے ہيں، کيا يہ نہيں کہ ہم هللا پر اور قرآن 
بھی کوئی قصور يا عيب ہے؟ يعنی يہ عيب اور مذمت والی بات نہيں جيسا کہ تم نے سمجھ ليا 

ين لوگ ہيں اور ہے۔ اس لحاظ سے يہ استشناء منقطع ہے۔ البتہ ہم تمہيں بتالتے ہيں کہ يہ بدتر
گمراه ترين لوگ، جو نفرت اور مذمت کے قابل ہيں، کون ہيں؟ يہ وه لوگ ہيں جن پر هللا تعاٰلی 

کی لعنت اور اس کا غضب ہوا جن ميں سے بعض هللا تعاٰلی نے بندر اور سور بنا ديا اور جنہوں 
! کہ يہ کن کی تاريخ نے طاغوت کی پوجا کی۔ اور اس آئينے ميں تم اپنا چہرا اور کردار ديکھ لو

  ہے اور کون لوگ ہيں؟ کيا يہ تم ہی نہيں ہو؟
 

ُ َاعَْملُ ِبَما اكَ  َخلُْوا اِبْلُكْفِر َوُمهْ قَْد َخَرُجْوا ِبٖه ۭ َواهلّلٰ   61نُْوا يَْكُتُمْوَن     َوِاَذا َجاُۗءْوُمكْ قَالُْوٓا ٰاَمنَّا َوقَْد دَّ
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ہ ہم ايمان الئے حاالنکہ وه کفر لئے ہوئے ہی آئے اور جب تمہارے پاس آتے ہيں تو کہتے ہيں ک
تھے اسی کفر کے ساتھ ہی گئے بھی اور يہ جو کچھ چھپا رہے ہيں اسے هللا تعاٰلی خوب جانتا 

  )۔١ہے (
يہ منافقين کا ذکر ہے جو نبی کی خدمت ميں کفر کے ساتھ ہی آتے ہيں اور اسی کفر کے  ١۔٦١

صيحت کا  عليہ وسلم کی صحبت اور آپ کے واعظ و نساتھ واپس چلے جاتے ہيں۔ آپ صلی هللا
کوئی اثر ان پر نہيں ہوتا۔ کيونکہ دل ميں تو کفر چھپا ہوتا ہے۔ اور رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم 

کی خدمت ميں حاضری سے مقصد ہدايت کا حصول نہيں، بلکہ دھوکہ اور فريب دينا ہوتا ہے، 
  و سکتا ہے؟تو پھر ايسی حاضری سے فائده بھی کيا ہ

 
ْحَتۭ  لَِبئَْس َما َاكنُْوا يَْعَملُ  هُِم السُّ ْمثِ َوالُْعْدَواِن َواَْلكِ ْهنُْم يَُساِرُعْوَن ِيف اْالِ ا ِمّ   62ْوَن      َوتَٰرى َكِثْريً

آپ ديکھيں گے کہ ان ميں سے اکثر گناه کے کاموں کی طرف اور ظلم و زيادتی کی طرف اور 
  ک رہے ہيں، جو کچھ يہ کر رہے ہيں وه نہايت برے کام ہيں۔مال حرام کھانے کی طرف لپ

 
ْحَت  ۭلَِبئَْس َما َاكنُْوا هُِم السُّ ْمثَ َواَْلكِ ِّٰنيُّْوَن َواْالَْحَباُر َعْن قَْوِلهُِم اْالِ ب ُُم الرَّ   63يَْصنَُعْوَن       لَْوَال يَْنھٰ

يزوں کے کھانے سے کيوں نہيں انہيں ان کے عابد و عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چ
  )۔١روکتے بيشک برا کام ہے جو يہ کر رہے ہيں (

يہ علماء و مشائخ دين اور عباد و زہاد پر نکير ہے کہ عوام کی اکثريت تمہارے سامنے  ١۔٦٣
بدکاری اور حرام خوری کا ارتکاب کرتی ہے ليکن تم انہيں منع نہيں کرتے ايسے حاالت ميں 

ر بالمعروف اور نہی عن ت بڑا جرم ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ امتمہاری يہ خاموشی بہ
المنکر کی کتنی اہميت ہے اور اس کے ترک پر کتنی سخت وعيد (سزا) کی گئی ہے۔ احاديث 

  ميں بھی يہ مضمون وضاحت اور کثرت سے بيان کيا گيا ہے۔
 

َّْت َايِْدهيِْ  ِ َمْغلُْوةَلٌ  ۭغُل ْهنُمْ َوقَالَِت الَْيھُْوُد يَُداهلّلٰ ا ِمّ َِّك ُطْغَيااًن  ْم َولُِعُنْوا ِبَما قَالُْوا  ۘبَْل يَٰدُه َمبُْسْوَطٰنتِ ۙ يُْنِفُق َكْيَف يََشاُۗء ۭ َولََزيِيَْدنَّ َكِثْريً ب آ ُانِْزَل ِالَْيَك ِمْن رَّ مَّ
ُكْفًرا ۭ َوَالَْقْينَا بَيَْهنُُم الَْعَداَوَة َوالَْبْغَضاَۗء ِاٰيل يَْوِم  ُ َال وَّ ُ َۙويَْسَعْوَن ِيف اْالَْرِض فََساًدا  َۭواهلّلٰ ِّـلَْحْرِب َاْطَفَاَها اهلّلٰ بُّ الُْمْفِسِدْيَن       الِْقٰيَمِة ُۭلكََّمآ َاْوقَُدْوا اَنًرا ل  ُحيِ

64  
) انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہيں ١اور يہوديوں نے کہا کہ هللا تعاٰلی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہيں (

ن کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ هللا تعاٰلی کے دونوں ہاتھ کھلے اور ا
ہوئے ہيں جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اور جو کچھ تيری طرف تيرے رب کی جانب سے 

اتارا جاتا ہے وه ان ميں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر ميں اور بڑھا ديتا ہے اور ہم نے ان 
امت تک کے لئے عداوت اور بغض ڈال ديا ہے، جب کبھی لڑائی کی آگ کو ميں آپس ميں ہی قي

) يہ ملک بھر ميں شر اور فساد مچاتے ٢بھڑکانا چاہتے ہيں تو هللا تعاٰلی اسے بجھا ديتا ہے۔ (
  ) اور هللا تعاٰلی فساديوں سے محبت نہيں کرتا۔٣پھرتے ہيں (

يں کہی گئی ہے کہ هللا تعاٰلی نے جب م ١٨١يہ وہی بات ہے جو سورة آل عمران کی آيت  ١۔٦٤
ی راه ميں خرچ کرنے کی ترغيب اور اسے هللا کو قرض حسن دينے سے تعبير کيا تو ان اپن

يہوديوں نے کہا کہ هللا تعاٰلی تو فقير ہے ' لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے اور وه تعبير کے اس 
 کا ديا ہوا ہے۔ اور هللا کے حسن کو نہ سمجھ سکے جو اس ميں پنہاں تھا۔ يعنی سب کچھ هللا

ديئے ہوئے مال ميں سے کچھ هللا کی راه ميں خرچ کر دينا، کوئی قرض نہيں ہے۔ ليکن يہ اس 
کی کمال مہربانی ہے کہ وه اس پر بھی خوب اجر عطا فرماتا ہے حٰتی کہ ايک ايک دانے کو 

بير فرمايا کہ جتنا سات سات سو دانے تک بڑاھا ديتا ہے۔ اور اسے قرض حسن سے اسی ليے تع
تم خرچ کرو گے، هللا تعاٰلی اس سے کئی گنا تمہيں واپس لوٹائے گا۔ مغلولۃ کے معنی بخيلۃ 
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(بخل والے کيے گئے۔ يعنی يہود کا مقصد يہ نہيں تھا کہ هللا کے ہاتھ واقعتاً بندھے ہوئے ہيں۔ 
ہيں۔(ابن کثير) هللا بلکہ ان کا مقصد يہ تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ خرچ کرنے سے روکے ہوئے 

تعاٰلی نے فرمايا، ہاتھ تو انہی کے بندھے ہوئے ہيں يعنی بخيلی انہی کا شيوه ہے۔ هللا تعاٰلی کے 
تو دونوں ہاتھ کھلے ہوتے ہيں، وه جس طرح چاہتا ہے۔ خرچ کرتا ہے۔ وه واسع الفضل اور 

ت کے ليے تمام جزيل العطاء ہے، تمام خزانے اسی کے پاس ہيں۔ نيز اس نے اپنی مخلوقا
حاجات وضروريات کا انتظام کيا ہوا ہے، ہميں رات يا دن کو، سفر ميں اور حضر ميں اور ديگر 

تمام احوال ميں جن جن چيزوں کی ضرورت پڑتی ہے يا پڑ سکتی ہے، سب وہی مہيا کرتا 
ْن ُكلِّ َما َساَْلتُُمْوهُ   ِ  ۭ◌ ہے۔(َوٰاٰتٮُكْم مِّ ْوا نِْعَمَت ّهللاٰ ْنَساَن لَظَلُْوٌم َكفَّاٌر )  ۭ◌  اَل تُْحُصْوھَا  َواِْن تَُعدُّ ۔ 14اِنَّ ااْلِ

))"تم نے جو کچھ اس سے مانگا وه اس نے تمہيں ديا۔ هللا کی نعمتيں اتنی ہيں کہ تم 34ابراہيم:
گن نہيں سکتے انسان ہی نادان اور نہايت نہ شکرا ہے، حديث ميں بھی ہے نبی نے فرمايا کہ هللا 

ھ بھرا ہوا ہے، رات دن خرچ کرتا ہے ليکن کوئی کمی نہيں آتی، ذرا ديکھو تو، جب کا داياں ہات
سے آسمان و زمين اس نے پيدا کئے ہيں وه خرچ کر رہا ہے ليکن اس کے ہاتھ کے خزانے ميں 

  کمی نہيں آئی۔
يعنی يہ جب بھی آپ کے خالف کوئی سازش کرتے ہيں يا لڑائی کے اسباب مہيا کرتے ہيں ٢۔٦٤

کی سازش کو انہی پر الٹا ديتا ہے۔ اور ان کو "چاه   تعاٰلی ان کو باطل کر ديتا ہے اور انتو هللا
  کن راچاه درپيش" کی سی صورت حال سے دوچار کر ديتا ہے"

ان کی عادت ثانيہ ہے کہ ہميشہ زمين ميں فساد پھيالنے کی مذموم کوشش کرتے ہيں دراں  ٣۔٦٤
  نہيں فرماتا حاليکہ هللا تعاٰلی مفسدين کو پسند

 
ْم َوَالَْدَخلْٰهنُْم َجنِّٰت النَِّعْميِ  ٰاِهتِ يِّ ََّقْوا لََكفَّْراَن َعْهنُْم سـَ   65      َولَْو َانَّ َاْهَل اْلِكٰتِب ٰاَمنُْوا َوات

) تو ہم ان کی تمام برائياں معاف فرما ١اور اگر يہ اہل کتاب ايمان التے اور تقوٰی اختيار کرتے (
  انہيں راحت و آرام کی جنتوں ميں لے جاتے۔ديتے اور ضرور 

يعنی وه ايمان، جس کا مطالبہ هللا تعاٰلی کرتا ہے، ان ميں سب سے اہم محمد رسول هللا کی  ١۔٦٥
رسالت پر ايمان النا ہے، جيسا کہ ان پر نازل شده کتابوں ميں بھی ان کو اس کا حکم ديا گيا ہے۔ 

ہيں  يں سب سے اہم وه شرک ہے جس ميں وه مبتالواتقوا اور هللا کی معاصی سے بچتے جن م
  اور وه جحود ہے جو آخری رسول کے ساتھ وه اختيار کيے ہوئے ہيں۔

 
َلكُْوا ِمْن فَْوِقهِ ْم َالَ ِ ّهبِ ْن رَّ ْم ِمّ ْيَل َوَمآ ُانْزَِل ِالَْهيِ ْجنِ ُْم َاقَاُموا التَّْوٰرىَة َواْالِ ْهنُْم َساَۗء َما يَْعَملُْوَن     ْم َوِمْن َحتِْت َاْرُجِلهَِولَْو َاهنَّ ْقتَِصَدٌة ۭ َوَكِثْريٌ ِمّ ٌة مُّ   66ْۧم  ِۭمْهنُْم ُامَّ

اور اگر يہ لوگ توراة و انجيل اور ان کی جانب جو کچھ هللا تعاٰلی کی طرف سے نازل فرمايا 
 ) تو يہ لوگ اپنے اوپر سے اور نيچے سے روزياں پاتے١گيا ہے ان کے پورے پابند رہتے (

) ايک جماعت تو ان ميں سے درميانہ روش کی ہے، باقی ان ميں سے بہت سے ٢اور کھاتے (
  )٣لوگوں کے برے اعمال ہيں۔(

تورات اور انجيل کے پابند رہنے کا مطلب، ان کے ان حکام کی پابندی ہے جو ان ميں  ١۔٦٦
ور َوَما اُنِز َل سے انہيں دئے گئے، اور انہی ميں ايک حکم آخری نبی پر ايمان النا بھی تھا۔ ا

کتب پر ايمان النا ہے جن ميں قرآن کريم بھی شامل ہے۔ مطلب يہ ہے يہ اسالم مراد تمام آسمانی 
  قبول کر ليتے۔

اوپر نيچے کا ذکر يا بطور مبالغہ ہے، يعنی کثرت سے اور انواع واقسام کے رزق هللا  ٢۔٦٦
نی حسب ضرورت خوب بارش برساتا ہے تعاٰلی مہيا فرماتا ہے۔ يا اوپر سے مراد آسمان ہے يع

نيچے سے مراد ' زمين ہے۔ يعنی زمين اس بارش کو اپنے اندر جذب کر کے خوب پيداوار اور ' 
ديتی۔ نتيجتًا شادابی اور خوش حالی کا دور دوره ہو جاتا اور فصلوں سے پيدوار حاصل ہوتی۔ 
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ئے ہوتے اور انہوں نے تقوی جس طرح ايک دوسرے مقام پر فرمايا "اگر بستيوں والے ايمان ال
  اختيار کيا ہوتا تو ہم ان پر آسمان وزمين کی برکات کے دروازے کھول ديتے۔

ليکن ان کی اکثريت نے ايمان کا يہ راستہ اختيار نہيں کيا اور وه اپنے کفر پر مصر اور  ٣۔٦٦
مال سے رسالت محمدی سے انکار پر اڑے ہوئے ہيں۔ اسی اصرار اور انکار کو يہاں برے اع

افراد ہيں  ٩۔٨تعبير کيا گيا ہے۔ درميانہ روش کی ايک جماعت سے مراد عبد هللا بن سالم جيسے 
  جو يہود مدينہ ميں سے مسلمان ہوئے۔

 
َّْغَت ِرَسالََتٗه  ۭوَ  َّْم تَْفَعْل فََما بَل َِّك َۭوِاْن ل ب ِّـْغ َمآ ُاْنزَِل ِالَْيَك ِمْن رَّ ُسْوُل بَل ُّھَا الرَّ ي َ َ َال َهيِْدي الْقَْوَم اْلٰكِفرِيَْن      ااٰيٓ ُ يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِۭانَّ اهلّلٰ   67هلّلٰ

اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کيا گيا ہے پہنچا ديجئے۔ 
وں سے ) اور آپ کو هللا تعاٰلی لوگ١اگر آپ نے ايسا نہ کيا تو آپ نے هللا کی رسالت ادا نہيں کی (

  ) بيشک هللا تعاٰلی کافر لوگوں کو ہدايت نہيں ديتا۔٢بچا لے گا (
اس حکم کا مفاد يہ ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کيا گيا ہے، بال کم و کاست اور بال خوف  ١۔٦٧

مالمت۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی هللا عليہ وسلم نے صحابہ کے ايک الکھ يا ايک 
کيا کہو گے؟ انہوں نے کہا (ہم ' تم ميرے بارے ميں ـم غفير ميں فرمايا الکھ چاليس ہزار کے ج

گواہی ديں گے کہ آپ نے هللا کا پيغام ديا اور ادا کر ديا اور خير خواہی فرما دی۔ آپ نے آسمان 
رتبہ) کی طرف انگلی کا اشاره کرتے ہوئے فرمايا اللّھُّم ھَْل بَلّغُت(تين مرتبہ) يا اللّھُم ّفَاْشھَُد(تين م

صحيح مسلم کتاب حج ' يعنی اے هللا! ميں نے تيرا پيغام پہنچا ديا، تو گواه ره، تو گواه ره، تو 
  گواه ره۔ '

يہ حفاظت هللا تعاٰلی نے معجزانہ طريقہ پر بھی فرمائی اور دنياوی اسباب کے تحت بھی  ٢۔٦٧
ے آپ کے چچا ابو دنياوی اسباب کے تحت اس آيت کے نزول سے بہت قبل هللا تعاٰلی نے پہل

بعی محبت ڈال دی اور وه آپ کی حفاظت کرتے رہے، ان کا کفر پر طالب کے دل ميں آپ کی ط
  قائم رہنا بھی شايد انہی اسباب 

کا ايک حصہ معلوم ہوتا ہے۔ کيونکہ اگر وه مسلمان ہو جاتے تو شايد سرداران قريش کے دل 
ہونے کی صورت ميں آخر وقت تک ميں ان کی ہيبت و عظمت نہ رہتی جو ان کے ہم مذہب 

رہی۔ پھر ان کی وفات کے بعد هللا تعاٰلی نے بعض سرداران قريش کے ذريعے سے هللا نے وقتًا 
  فوقتًا يہوديوں کے مکر و کيد سے 

مطلع فرما کر خاص خطرے کے مواقع پر بچايا اور گھمسان کی جنگوں ميں کفار کے انتہائی 
  فوظ رکھا۔پر خطرناک حملوں سے بھی آپ کو مح

 
ْيَل َوَمآ ُاْنزَِل ِالَْيُمكْ ِمّنْ  ْجنِ ٍء َحّيتٰ تُِقْيُموا التَّْوٰرىَة َواْالِ ُمتْ عَٰيل َيشْ َْهَل اْلِكٰتِب لَسـْ ُكْفًرا  ۚ فََال قُْل اٰيٓ َِّك ُطْغَيااًن وَّ ب آ ُاْنزَِل ِالَْيَك ِمْن رَّ ْهنُْم مَّ ا ِمّ ُِّمكْ َۭولََزيِيَْدنَّ َكِثْريً ب  رَّ

  68َس عََيل الَْقْوِم اْلٰكِفرِْيَن     اتَْ 
آپ کہہ ديجئے کہ اے اہل کتاب! تم دراصل کسی چيز پر نہيں جب تک کہ تورات و انجيل کو 
اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گيا قائم نہ کرو، جو کچھ آپ کی 

شرارت اور انکار ميں اور جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وه ان ميں سے بہتوں کو 
  ) ہی تو آپ ان کافروں پر غمگين نہ ہوں۔١بھی بڑھائے گا (

يہ ہدايت اور گمراہی اس اصول کے مطابق ہے جو سنت هللا رہی ہے۔ يعنی جس طرح  ١۔٦٨
بعض اعمال و اشياء سے اہل ايمان کے ايمان و تصديق، عمل صالح اور علم نافع ميں اضافہ ہوتا 

ہوتی ہے۔ اس مضمون کو هللا صی اور تمرد سے کفر و طغيان ميں زيادتی ہے، اسی طرح معا
' فرما ديجئے يہ قرآن ايمان والوں کے لئے ــتعاٰلی نے قرآن کريم ميں متعدد جگہ بيان فرمايا ہے 

ہدايت اور شفا ہے اور جو لوگ ايمان نہيں التے ان کے کانوں ميں (بہرا پن) ہے اور يہ ان پر 
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ز دی جاتی ہے '"اور ہم قرآن کے انی کے سبب ان کو (گويا) دور جگہ سے آوااندھا پن ہے۔ گر
ذريعے سے وه چيز نازل کرتے ہيں جو مومنوں کے ليے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے 

  حق ميں اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے"(القرآن)۔
 

ـْوَن وَ  ِبـُـٔ يَْن َهاُدْوا َوالّصٰ ِ يَْن ٰاَمنُْوا َواذلَّ ِ َزنُْوَن     ِانَّ اذلَّ ْم َوَال ُمهْ َحيْ ِخِر َوَمعَِل َصاِلًحا فََال َخْوٌف عَلَْهيِ ِ َوالَْيْوِم اْالٰ   69 النَّٰرصٰى َمْن ٰاَمَن اِبهلّلٰ
مسلمان، يہودی، ستاره پرست اور نصرانی کوئی ہو، جو بھی هللا تعاٰلی پر اور قيامت کے دن پر 

  )۔١ف رہے گا اور بالکل بےغم ہو جائے گا (ايمان الئے اور نيک عمل کرے وه محض بےخو
  جائے۔ميں بيان ہوا ہے، اسے ديکھ ليا  ٦٢يہ وہی مضمون ہے جو سورة بقره کی آيت  ١۔٦٩

 
ْم ُرُسًال  ُۭلكََّما َجاَۗءُمهْ َرُسْوٌل ِبَما َال  اِۗءيَْل َوَاْرَسلْنَآ ِالَْهيِ ٓ ِاْرسَ َّْقُتلُْوَن       َهتْٰوٓى  لََقْد َاَخْذاَن ِمْيثَاَق بَِينْ بُْوا َوفَرِيْقًا ي   ۤ 70َانُْفُسهُْمۙ  فَرِيْقًا َكذَّ

ہم نے باليقين بنو اسرائيل سے عہد و پيمان ليا اور ان کی طرف رسولوں کو بھيجا، جب کبھی 
رسول ان کے پاس وه احکام لے کر آئے جو ان کی اپنے منشاء کے خالف تھے تو انہوں نے ان 

  ٹاليا اور ايک جماعت کو قتل کر ديا۔کی ايک جماعت کو جھ
 

ْوا َكِثْريٌ مِّ  ْوا َوَمصُّ ْم ُمثَّ َمعُ ُ عَلَْهيِ ْوا ُمثَّ اَتَب اهلّلٰ ُبْوٓا َاالَّ تَُكْوَن ِفْتنٌَة فََعُمْوا َوَمصُّ ُ بَِصْريٌ ِبَما يَْعَملُْوَن       َوَحسـِ   71ْهنُْم ۭ َواهلّلٰ
پس اندھے بہرے بن بيٹھے، پھر هللا تعاٰلی نے ان کی اور سمجھ بيٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی 

) هللا تعاٰلی ان کے ١توبہ قبول کر لی اس کے بعد بھی ان ميں سے اکثر اندھے بہرے ہوگئے (
  اعمال کو بخوبی جانتا ہے۔

يعنی سمجھے تھے کہ کوئی سزا نہ ہوگی۔ ليکن مذکوره اصول اٰلہی کے مطابق يہ سزا  ١۔٧١
مزيد بہرے ہوگئے اور يکھنے سے مزيد اندھے اور حق کے سننے سے ہوئی کہ يہ حق کے د

  توبہ کے بعد پھر يہی عمل انہوں نے دہرايا ہے تو اس کی وہی سزا بھی دوباره مرتب ہوئی۔
 

ٓ اِ  ْيُح يٰبَِينْ ْيُح اْبُن َمْرَميَ  َۭوقَاَل الَْمسـِ َ ُهَو الَْمسـِ ْيَن قَالُْوٓا ِانَّ اهلّلٰ ِ ُ عَلَْيِه الَْجنَّ لََقْد َكَفَر اذلَّ َم اهلّلٰ ِ فََقْد َحرَّ ُّْرشِْك اِبهلّلٰ َّٗه َمْن ي َُّمكْ ِۭان ْ َوَرب َ َرّيبِ اِۗءيَْل اْعُبُدوا اهلّلٰ َة ْرسَ
ِلِمْنيَ ِمْن َانَْصاٍر       72َوَمْاٰوىُه النَّاُر  َۭوَما لِلّظٰ

) حاالنکہ خود مسيح ١ے (بيشک وه لوگ کافر ہوگئے جن کا قول ہے کہ مسيح ابن مريم ہی هللا ہ
) ٢نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائيل هللا ہی کی عبادت کرو جو ميرا اور تمہارا سب کا رب ہے، (

يقين مانو کہ جو شخص هللا کے ساتھ شريک کرتا ہے هللا تعاٰلی نے اس پر جنت حرام کر دی 
  )٣يں ہوگا۔(ہے، اس کا ٹھکانا جہنم ہی ہے اور گنہگاروں کی مدد کرنے واال کوئی نہ

ميں بھی گزر چکا ہے۔ يہاں اہل کتاب کی گمراہيوں کے ذکر  ١٧يہی مضمون آيت نمبر  ١۔٧٢
ميں اس کا پھر ذکر فرمايا۔ اس ميں ان کے اس فرقے کے کفر کا اظہار ہے جو حضرت مسيح 

  عليہ السالم کے عين هللا ہونے کے قائل ہيں۔
ابن مريم نے عالم شير خوارگی ميں سب  چنانچہ حضرت عيسٰی عليہ السالم يعنی مسيح٢۔٧٢

سے پہلے اپنی زبان سے اپنی عبوديت ہی کا اظہار فرمايا، "انی عبد هللا ٰاتنی الکتاب وجعلنی 
نبيا" (ميں هللا کا بنده اور اس کا رسول ہوں مجھے اس نے کتاب بھی عطا کی ہے) حضرت 

ا بيٹا ہوں۔ صرف يہ کہا کہ ميں هللا کا بنده مسيح عليہ السالم نے يہ نہيں کہا ميں هللا ہوں يا هللا ک
ہوں اور عمر کہولت ميں بھی انہوں نے يہی دعوت دی "ان هللا ربی وربکم فاعبدوه ھذا صراط 

) ٣٦مستقيم" يہ وہی الفاظ ہيں جو ماں کی گود ميں بھی کہے تھے (مالحظہ ہو سوره مريم، آيت 
، جس کی خبر صحيح احاديث ميں دی اور جب قيامت کے قريب ان کا آسمان سے نزول ہوگا

اور جس پر اہل سنت کا اجماع ہے، تب بھی وه نبی صلی هللا عليہ وسلم کی تعليمات کے گئی ہے 
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مطابق لوگوں کو هللا کی توحيد اور اس کی اطاعت کی طرف ہی بالئيں گے، نہ کہ اپنی عبادت 
  کی طرف ۔

ت کا اظہار هللا کے حکم اور مشيت حضرت مسيح عليہ السالم نے اپنی بندگی اور رسال٣۔٧٢
سے اس وقت بھی فرمايا تھا جب وه ماں کی گود ميں يعنی شير خوارگی کی حالت ميں تھے۔ 

پھر سن کہولت ميں يہ اعالن فرمايا۔ اور ساتھ ہی شرک کی شناعت وقباحت بھی بيان فرما دی 
اسے جہنم سے نکال کہ مشرک پر جنت حرام ہے اور اس کا کوئی مددگار بھی نہيں ہوگا جو 

  الئے جيسا کہ مشرکين سمجھتے ہيں۔
 

 َ َّْم ي اِحٌد َۭوِاْن ل ٓ ِاهٰلٌ وَّ َ اَثِلُث ثَٰلثٍَة  َۘوَما ِمْن ِاهٰلٍ ِاالَّ ْيَن قَالُْوٓا ِانَّ اهلّلٰ ِ ْيَن َكَفُرْوا ِمْهنُْم عََذابٌ لََقْد َكَفَر اذلَّ ِ نَّ اذلَّ   73َاِلْميٌ       نْتَھُْوا َمعَّا يَُقْولُْوَن لََيَمسَّ
) دراصل هللا تعاٰلی ١وه لوگ بھی قطعاً کافر ہوگئے جنہوں نے کہا، هللا تين ميں سے تيسرا ہے (

کے سوا کوئی معبود نہيں۔ اگر يہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان ميں سے جو کفر پر 
  رہيں گے، انہيں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔

ہے، جن کو وه اقانيم  رے فرقے کا ذکر ہے جو تين خداؤں کا قائليہ عيسائيوں کے دوس١۔٧٣
ثالثہ کہتے ہيں۔ ان کی تعبير وتشريح ميں اگرچہ خود ان کے مابين اختالف ہے۔ تاہم صحيح بات 

يہی ہے کہ هللا کے ساتھ، انہوں نے حضرت عيسٰی عليہ السالم اور ان کی والده حضرت مريم 
دے ليا، جيسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے۔ هللا تعاٰلی قيامت والے  عليہا السالم کو بھی هللا قرار

دن حضرت عيسٰی عليہ السالم سے پوچھے گا۔ "ءانت قلت للناس اتخذونی وامی الھين من دون 
هللا" (کيا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور ميری ماں کو، هللا کے سوا، معبود بنا لينا؟) 

ہوا کہ عيسٰی اور مريم عليہما السالم ان دونوں کو عيسائيوں نے هللا اس سے معلوم ) ١١٢(المائدة
بنايا، اور هللا تيسرا هللا ہوا، جو ثالث ثالثہ (تين ميں کا تيسرا) کہاليا پہلے عقيدے کی طرح هللا 

  تعاٰلی نے اسے بھی کفر سے تعبير فرمايا۔
 

َتْغِفُرْونَٗه  ِ َويَسـْ ِحْميٌ       َۭافََال يَُتْوبُْوَن ِاَىل اهلّلٰ ُ غَُفْوٌر رَّ   74َواهلّلٰ
يہ لوگ کيوں هللا تعاٰلی کی طرف نہيں جھکتے اور کيوں استغفار نہيں کرتے؟ هللا تعاٰلی تو بہت 

  ہی بخشنے واال اور بڑا ہی مہربان ہے۔
 

ُسُل  َۭواُ  ْيُح ابُْن َمْرَميَ ِاالَّ َرُسْوٌل ۚ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبهِلِ الرُّ يِٰت ُمثَّ انُْظْر َاّىنٰ يُْؤفَُكوْ َما الَْمسـِ ُ لَهُُم اْالٰ َعاَم  ُۭانُْظْر َكْيَف نَُبّنيِ ُلكِٰن الطَّ يَْقٌة  َۭاكاَن اَيْ ٗه ِصّدِ َن     مُّ
75  

مسيح ابن مريم سوا پيغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہيں، اس سے پہلے بھی بہت سے پيغمبر ہو 
) دونوں ماں بيٹا کھانا کھايا کرتے تھے ١ت تھيں (چکے ہيں ان کی والده ايک راست باز عور

) آپ ديکھئے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دليليں رکھتے ہيں اور پھر غور کيجئے کہ کس ٢(
  طرح وه پھرے جاتے ہيں۔

ِصدِّ ْيقَۃُ کے معنی مومنہ اور وليہ کے ہيں يعنی وه بھی حضرت مسيح عليہ السالم پر  ١۔٧٥
کے معنی يہ ہيں کہ وه ن کی تصديق کرنے والوں ميں سے تھيں۔ اس ايمان النے والوں اور ا

(پيغمبر) نہيں تھيں۔ جيسا کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے اور انہوں نے حضرت مريم عليہا 
السالم سميت، حضرت ساره (ام اسحاق عليہ السالم) اور موسٰی عليہ السالم کی والده کو بھی 

ت کی ہے کہ ہم نے جتنے رسول بھيجے وه مرد تھے پيغمبر قرار ديا ہے، قرآن نے صراح
  )۔١٠٩(سوره يوسف۔
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يہ حضرت مسيح عليہ السالم اور حضرت مريم عليہا السالم دونوں کی الوہيت کی نفی اور ٢۔٧٥
بشريت کی دليل ہے۔ کيونکہ کھانا پينا، يہ انسانی حوائج وضروريات ميں سے ہے۔ جو اٰلہ ہو، وه 

  کہ وراء الوراء ہوتا ہے۔تو ان چيزوں سے ماوراء بل
 

ِمْيُع الَْعِلْميُ  ُ ُهَو السَّ َال نَْفًعا َۭواهلّلٰ ا وَّ ِ َما َال يَْمكِلُ لَُمكْ َرضًّ   76      قُْل َاتَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ
آپ کہہ ديجئے کہ تم هللا کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک 

  )۔١کے۔ هللا ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے واال ہے ( ہيں نہ کسی نفع
يہ مشرکوں کی کم عقلی کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ايسوں کو انہوں نے معبود بنا  ١۔٧٦

رکھا ہے جو کسی کو نفع پہنچا سکتے ہيں نہ نقصان، بلکہ نقصان پہنچانا تو کجا، وه تو کسی کی 
قدرت نہيں رکھتے۔ يہ قدرت صرف هللا ہی کے اندر حال جاننے کی ہی بات سننے اور کسی کا 

  ہے۔ اس لئے حاجت روا مشکل کشا بھی صرف وہی ہے۔
 

ُّْوا مِ  َِّبُعْوٓا َاْهَواَۗء قَْوٍم قَْد َضل َْهَل اْلِكٰتِب َال تَْغلُْوا ِيفْ ِديِْنُمكْ غَْريَ الَْحّقِ َوَال تَت ُّ قُْل اٰيٓ َضل ا وَّ ُّْوا َكِثْريً ِبْيِل     ْن قَْبُل َوَاَضل   77ْۧوا َعْن َسَواِۗء السَّ
) اور ان لوگوں کی ١کہہ ديجئے اے اہل کتاب! اپنے دين ميں ناحق غلو اور زيادتی نہ کرو (

نفسانی خواہشوں کی پيروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہيں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے 
  ) اور سيدھی راه سے ہٹ گئے ہيں۔٢ہيں (
ظيم کا حکم ديا گيا ہے، اس ميں حق ميں حد سے تجاور نہ کرو اور جن کی تعيعنی اتباع  ١۔٧٧

مبالغہ کر کے انہيں منصب نبوت سے اٹھا کر مقام الويت پر فائز مت کرو، جيسے حضرت 
مسيح عليہ السالم کے معاملے ميں تم نے کيا۔ غلو ہر دور ميں شرک اور گمرہی کا سب سے بڑا 

ے عقيدت اور محبت ہوتی ہے، وه اس کی شان ميں خوب مبالغہ ذريعہ رہا ہے۔ انسان کو جس س
کرتا ہے۔ وه امام اور دينی قائد ہے تو اس کو پيغمبر کی طرح معصوم سمجھنا اور پيغمبر کو 
خدائی صفات سے متصف ماننا عام بات ہے، بد قسمتی سے مسلمان بھی اس غلو سے محفوظ 

بھی غلو کيا اور ان کی رائے اور قول، حٰتی نہيں ره سکے۔ انہوں نے بعض ائمہ کی شان ميں 
کہ ان کی طرف منسوب فتوٰی اور فقہ کو بھی حديث رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کے مقابلے 

  ميں ترجيح دے دی۔
يعنی اپنے سے پہلے لوگوں کے پيچھے مت لگو جو ايک نبی کو هللا بنا کر خود بھی  ٢۔٧٧

  کيا۔گمراه ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراه 
 

اِۗءيَْل عَٰيل ِلَساِن َداٗوَد َوِعيَْىس اْبِن َمْرَميَ  ٰۭذكِلَ ِبَما َعَصوْ  ٓ ِاْرسَ يَْن َكَفُرْوا ِمْنۢ بَِينْ ِ َاكنُْوا يَْعَتُدْوَن     لُِعَن اذلَّ   78ا وَّ
بنی اسرائيل کے کافروں پر حضرت داؤد (عليہ السالم) اور حضرت عيسٰی بن مريم (عليہ 

) اس وجہ سے کہ وه نافرمانياں کرتے تھے اور حد سے ١بانی لعنت کی گئی (السالم) کی ز
  )۔٢آگے بڑھ جاتے تھے (

يعنی زبور ميں جو حضرت داؤد عليہ السالم پر اور انجيل ميں جو حضرت عيسٰی عليہ  ١۔٧٨
رہی ہے جو  السالم پر نازل ہوئی اور اب يہی لعنت قرآن کريم کے ذريعے سے ان پر کی جا

مد رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم پر نازل ہوا۔ لعنت کا مطلب هللا کی رحمت اور خير حضرت مح
  سے دوری ہے۔

۔ عصيان۔ يعنی واجبات کا ترک اور محرمات کا ارتکاب کر ١يہ لعنت کے اسباب ہيں۔  ٢۔٧٨
ے ۔ اور اعتداء، يعنی دين ميں غلو اور بدعات ايجاد کر ک٢کے۔ انہوں نے هللا کی نافرمانی کی۔

  انہوں نے حد سے تجاوز کيا۔
 



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	255	of	1441	

نَْكٍر فََعلُْوُه  ۭلَِبئَْس َما َاكنُْوا يَْفَعلُْوَن          79َاكنُْوا َال يَتَنَاَهْوَن َعْن مُّ
) جو کچھ بھی ١آپس ميں ايک دوسرے کو برے کاموں سے جو وه کرتے تھے روکتے نہ تھے (

  يہ کرتے تھے يقيناً بہت برا تھا۔
د ايک بہت بڑا جرم ہے۔ کو برائی سے روکتے نہيں تھے جو بجائے خووه ايک دوسرے  ١۔٧٩

بعض مفسرين نے اسی ترک نہی کو عصيان اور اعتدا قرار ديا ہے جو لعنت کا سبب بنا۔ بہرحال 
دونوں صورتوں ميں برائی کو ديکھتے ہوئے برائی سے نہ روکنا، بہت بڑا جرم اور لعنت 

س جرم پر بڑی سخت وعيديں بيان فرمائی گئی ہيں۔ غضب الہی کا سبب ہے۔ حديث ميں بھی ا
ايک حديث ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا"سب سے پہال نقص جو بنی اسرائيل ميں 

داخل ہوا يہ تھا کہ ايک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے ديکھتا تو کہتا، هللا سے ڈر 
يکن دوسرے روز پھر اسی کے ساتھ اسے اور يہ برائی چھوڑ دے، يہ تيرے ليے جائز نہيں۔ ل

کھانے پينے اور اٹھنے بيٹھنے ميں کوئی عار يا شرم محسوس نہ ہوتی، (يعنی اس کا ہم نوالہ وه 
ہم پيالہ وہم نشين بن جاتا) درآں حاليکہ ايمان کا تقاضا اس سے نفرت اور ترک تعلق تھا۔ جس پر 

دی اور وه لعنت الہی کے مستحق قرار پائے۔ هللا تعاٰلی نے ان کے درميان آپس ميں عداوت ڈال 
پھر فرمايا کہ "هللا کی قسم! تم ضرور لوگوں کو نيکی کا حکم ديا کرو اور برائی سے روکا 

کرو" ظالم کا ہاتھ پکڑ ليا کرو"(ورنہ تمہارا بھی يہی حال ہوگا۔ ايک دوسری روايت ميں اس 
لہی کے مستحق بن جاؤ گے۔ پھر تم فريضے کے ترک پر يہ وعيد سنائی گئی ہے کہ تم عذاب ا

  )٣٨٨۔ ص۵هللا سے دعائيں بھی مانگو گے تو قبول نہيں ہوں گی۔ (مسند احمد جلد 
 

 ُ ـــطَ اهلّلٰ َمْت لَهُْم َانُْفُسهُْم َاْن َخسِ يَْن َكَفُرْوا  ۭلَِبئَْس َما قَدَّ ِ َّْوَن اذلَّ ْهنُْم يَتََول ا ِمّ ْم َوِيف الْعَ تَٰرى َكِثْريً ْوَن       عَلَْهيِ   80َذاِب ُمهْ ٰخدِلُ
ان ميں سے بہت سے لوگوں کو آپ ديکھيں گے کہ وه کافروں سے دوستياں کرتے ہيں، جو کچھ 
انہوں نے اپنے لئے آگے بھيجھ رکھا ہے وه بہت برا ہے کہ هللا ان سے ناراض ہوا اور وه ہميشہ 

  )۔١عذاب ميں رہيں گے (
تيجہ ہے کہ هللا تعاٰلی ان پر ناراض ہوا اور اسی يہ اہل کفر سے دوستانہ تعلق کا ن ١۔٨٠

  نارضگی کا نتيجہ جہنم کا دائمی عذاب ہے۔
 

ُذْوُمهْ َاْوِلَياَۗء َوٰلِكنَّ َكِثْريً  َ ِ َوالنَِّيبِّ َوَمآ ُاْنزَِل ِالَْيِه َما اختَّ ْهنُْم ٰفِسُقْوَن      َولَْو َاكنُْوا يُْؤِمنُْوَن اِبهلّلٰ   81ا ِمّ
هللا تعاٰلی پر اور نبی پر اور جو نازل کيا گيا ہے اس پر ايمان ہوتا تو يہ کفار سے اگر انہيں 

  )۔١دوستياں نہ کرتے، ليکن ان ميں اکژ لوگ فاسق ہيں (
اس کا مطلب يہ ہے کہ جس شخص کے اندر صحيح معنوں ميں ايمان ہوگا، وه کافروں  ١۔٨١

  ے گا۔سے کبھی دوستی نہيں کر
 

ِ لََتِجَدنَّ َاَشدَّ  ِّذلَّ ًة ل َودَّ ُكْوا ۚ َولََتِجَدنَّ َاْقَرَهبُْم مَّ ْيَن َاْرشَ ِ ْيَن ٰاَمنُوا الَْيُھْوَد َواذلَّ ِ يِْسْنيَ َوُرْهَبااًن النَّاِس عََداَوًة ِلذّلَّ نَّ ِمْهنُْم ِقّسِ يَْن قَالُْوٓا ِاانَّ نَٰرصٰى ٰۭذكِلَ اِبَ ِ يَْن ٰاَمنُوا اذلَّ
َتْكِربُ  ُْم َال يَسـْ َاهنَّ   82ْوَن      وَّ

) اور ايمان ١يقيناً آپ ايمان والوں کا سب سے زياده دشمن يہوديوں اور مشرکوں کو پائيں گے (
والوں سے سب سے زياده دوستی کے قريب آپ يقيناً انہيں پائيں گے جو اپنے آپ کو نصارٰی 

جاتے ہيں  کہتے ہيں، يہ اس لئے کہ ان ميں علماء اور عبادت کے لئے گوشہ نشين افراد پائے
  )۔٢اور اس وجہ سے کہ وه تکبر نہيں کرتے (

اس لئے کہ يہوديوں کے اندر عناد و جحود، حق سے اعراض و استکبار اور اہل علم و  ١۔٨٢
ايمان کی تنقيص کا جذبہ بہت پايا جاتا ہے، يہی وجہ ہے کہ نبيوں کا قتل اور ان کی تکذيب ان کا 

پ پر جادو  کے قتل کی بھی کئی مرتبہ سازش کی، آشعار رہا ہے۔ حتٰی کہ انہوں نے رسول هللا
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بھی کيا اور ہر طرح نقصان پہنچانے کی مذموم سعی کی۔ اور اس معاملہ ميں مشرکين کا حال 
  بھی يہی ہے۔

ْيِسْيَن سے مراد علما وخطبا  ٢۔٨٢ ُرْھبَاُن سے مراد نيک، عبادت گزار اور گوشہ نشين لوگ قَسِّ
کی طرح حجود و  ں علم وتواضع ہے، اس لئے ان ميں يہوديوںہيں، يعنی ان عيسائيوں مي

استکبار نہيں ہے۔ عالوه ازيں دين مسيح ميں نرمی اور عفو و درگزر کی تعليم کو امتيازی 
حيثيت حاصل ہے، حتٰی کہ ان کی کتابوں ميں لکھا ہے کہ کوئی تمہارے دائيں رخسار پر مارے 

نی لڑو مت۔ ان وجوه سے يہ مسلمان کے، بہ نسبت تو باياں رخسار بھی ان کو پيش کر دو۔ يع
يہوديوں کے زياده قريب ہيں۔ عيسائيوں کا وصف يہوديوں کے مقابلے ميں ہے، تاہم جہاں تک 

اسالم دشمنی کا تعلق ہے، کم و بيش کے کچھ فرق کے ساتھ، اسالم کے خالف يہ عناد عيسائيوں 
پر محيط معرکہ آرائی سے واضح ہے  ميں بھی موجود ہے، جيسا کہ صليب و ہالل کی صديوں

اور جس کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اور اب تو اسالم کے خالف يہودی اور عيسائی دونوں ہی 
  مل کر سرگرم عمل ہيں۔ اسی لئے قرآن نے دونوں سے دوستی کرنے سے منع فرمايا ہے۔

 

 70پاره 
 

ُسْوِل تَٰرٓي اَ  ُعْوا َمآ ُاْنزَِل ِاَىل الرَّ هَِوِاَذا َمسِ َّنَآ ٰاَمنَّا فَاْكُتبْنَا َمَع الّشٰ ا َعَرفُْوا ِمَن الَْحـّقِ ۚ يَُقْولُْوَن َرب ْمعِ ِممَّ   83ِدْيَن  ْعُيَهنُْم تَِفْيُض ِمَن ادلَّ
اور جب وه رسول کی طرف نازل کرده (کالم) کو سنتے ہيں تو آپ ان کی آنکھيں آنسو سے 

نے حق کو پہچان ليا، وه کہتے ہيں کہ اے  بہتی ہوئی ديکھتے ہيں اس سبب سے کہ انہوں
ہمارے رب! ہم ايمان لے آئے پس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصديق کرتے 

  ہيں۔
 

ُّنَا َمَع الْقَْوِم الّصٰ  ُّْدِخلَنَا َرب ۙ  َونَْطَمُع َاْن ي ِ َوَما َجاَۗءاَن ِمَن الَْحّقِ   84  ِلِحْنيَ َوَما لَنَا َال نُْؤِمُن اِبهلّلٰ
اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم هللا تعاٰلی پر اور جو حق ہم پر پہنچا ہے اس پر ايمان نہ 
الئيں اور ہم اس بات کی اميد رکھتے ہيں۔ کہ ہمارا رب ہم کو نيک لوگوں کی رفاقت ميں داخل 

  )۔١کر دے گا (
گئے۔ اصحمۃ نجاشی  حبشے ميں، جہاں مسلمان مکی زندگی ميں دو مرتبہ ہجرت کر کے ١۔٨٤

تھی، يہ آيات حبشے ميں رہنے والے عيسائيوں کے بارے کی حکوت تھی، يہ عيسائی مملکت 
ميں ہی نازل ہوئيں ہيں تاہم روايات کی رو سے نبی صلی هللا عليہ وسلم حضرت عمرو بن اميہ 

کر ضمری رضی هللا عليہ کو اپنا مکتوب ديکر نجاشی کے پاس بھيجا تھا، جو انہوں نے جا
سنايا، نجاشی نے وه مکتوب سن کر حبشے ميں موجود مہاجرين اور حضرت جعفر بن ابی 

طالب کو اپنے پاس باليا اور اپنے علماء اور عباد و زباد کو بھی جمع کر ليا پھر حضرت جعفر 
کو قرآن پڑھنے کا حکم ديا۔ حضرت جعفر نے سوره مريم پڑھی جس پر حضرت عيسٰی عليہ 

والدت اور ان کی عبديت و رسالت کا ذکر ہے جسے سن کر وه بڑے متاثر  السالم کی اعجازی
ہوئے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہوگئے اور ايمان لے آئے۔ بعض کہتے ہيں کہ نجاشی نے 

اپنے کچھ علماء نبی صلی هللا عليہ وسلم کے پاس بھيجے تھے جب آپ صلی هللا عليہ وسلم نے 
ختيار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے اور ايمان لے آئے انہيں قرآن پڑھ کر سنايا تو بے ا

(فتح القدير) آيات ميں قرآن سن کر ان پر جو اثر ہوا اس کا نقشہ کھيينچا گيا ہے اور ان کے 
ايمان النے کا تذکره ہے قرآن کريم ميں بعض اور مقامات پر اس قسم کے عيسائيوں کا ذکر کيا 
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لمن يومن با وما انزل اليکم وما انزل اليھم خاشعين  (سوره  گيا ہے مثال (وان من اھل الکتاب
آل عمران ) يقينا اہل کتاب ميں کچھ ايسے لوگ بھی ہيں جو هللا پر اور اس کتاب پر جو تم پر 
نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ايمان رکھتے ہيں اور هللا کے آگے عاجزی کرتے 

حديث ميں آتا ہے کہ جب نجاشی کی موت کی خبر نبی صلی هللا عليہ ہيں وغيرھا من اآليات اور 
وسلم کو پہنچی تو آپ نے صحابہ رضی هللا عنھم اجمعين سے فرمايا کہ حبشہ ميں تمہارے 
بھائی کا انتقال ہوگيا ہے اس کی نماز جنازه پڑھو چنانچہ ايک صحرا ميں آپ صلی هللا عليہ 

ادا فرائی (صحيح بخاری مناقب االنصار کتاب الجنائز۔ وسلم نے اس کی نماز جنازه غائبانہ 
صحيح مسلم، کتاب الجنائز) ايک اور حديث ميں ايسے اہل کتاب کی بابت جو نبی صلی هللا عليہ 

وسلم کی نبوت پر ايمان الئے بتاليا گيا ہے کہ انہيں دو گنا اجر ملے گا بخاری۔ کتاب العلم وکتاب 
  النکاح)

 
 ُ ِنْنيَ   فََااَثَهبُُم اهلّلٰ ْيَن ِفْهيَا  َۭوٰذكِلَ َجَزاُۗء الُْمْحسـِ نْھُٰر ٰخدِلِ ِهتَا اْالَ رِْي ِمْن َحتْ   85ِبَما قَالُْوا َجنٍّٰت َجتْ

اس لئے ان کو هللا تعاٰلی ان کے اس قول کی وجہ سے ايسے باغ دے گا جن کے نيچے نہريں 
  کا يہی بدلہ ہے۔ جاری ہوں گی يہ ان ميں ہميشہ ہميشہ رہيں گے اور نيک لوگوں

 
ُب الَْجــِحْميِ    َِٕك َاْحصٰ

يِٰتنَآ ُاوٰلۗى بُْوا اِبٰ ْيَن َكَفُرْوا َوَكذَّ ِ   ۧ 86َواذلَّ
  اور جن لوگوں نے کفر کيا اور ہماری آيات کو جھٹالتے رہے وه لوگ دوزخ والے ہيں۔

 
ٰبِت َمآ َاَحلَّ  ّرُِمْوا َطّيِ ْيَن ٰاَمنُْوا َال ُحتَ ِ ُّھَااذلَّ ي َ بُّ الُْمْعتَِدْيَن   اٰيٓ َ َال ُحيِ ُ لَُمكْ َوَال تَْعَتُدْوا  ِۭانَّ اهلّلٰ   87اهلّلٰ

اے ايمان والو! هللا تعاٰلی نے جو پاکيزه چيزيں تمہارے واسطے حالل کی ہيں ان کو حرام مت 
  ) اور حد سے آگے مت نکلو، بيشک هللا تعاٰلی حد سے نکلنے والوں کو پسند نہيں کرتا۔١کرو (
اضر ہوا اور آکر کہا کہ يارسول حديث ميں آتا ہے کہ ايک شخص نبی کی خدمت ميں ح ١۔٨٧

هللا! جب ميں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لئے ميں نے اپنے اوپر 
گوشت حرام کر ليا ہے، جس پر آيت نازل ہوئی، اس طرح سبب نزول کے عالوه ديگر روايات 

بعض صحابہ زہد و عبادت کی غرض سے بعض حالل چيزوں سے (مثاًل  سے ثابت ہے کہ
عورت سے نکاح کرنے، رات کے وقت سونے، دن کے وقت کھانے پينے سے) اجتناب کرنا 

چاہتے تھے۔ نبی کے علم ميں يہ بات آئی تو آپ نے انہيں منع فرمايا۔ حضرت عثمان بن مظعون 
وئی تھی، ان کی بيوی کی شکايت پر آپ نے نے بھی اپنی بيوی سے کناره کشی اختيار کی ہ

انہيں بھی روکا (کتب حديث) بہرحال اس آيت اور حديث سے معلوم ہوا کہ هللا تعاٰلی کی حالل 
کرده کسی بھی چيز کو حرام کر لينا يا اس سے ويسے ہی پرہيز کرنا جائز نہيں ہے چاہے اس کا 

  ا مرغوبات و جائز خواہشات سے۔تعلق کھانے پينے يا مشروبات سے ہو يا لباس سے ہو ي
مسئلہ :۔ اس طرح اگر کوئی شخص کسی چيز کو اپنے اوپر حرام کرلے گا تو وه حرام نہيں  

ہوگی سوائے عورت کے البتہ اس صورت ميں بعض علماء يہ کہتے ہيں کہ اسے قسم کا کفاره 
کہ احاديث  ادا کرنا ہوگا اور بعض کے نزديک کفاره ضروری نہيں امام شوکانی کہتے ہيں

صحيحہ سے اسی بات کی تائيد ہوتی ہے کيونکہ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے کسی کو بھی کفاره 
يمين ادا کرنے کا حکم نہيں ديا امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ اس آيت کے بعد هللا تعاٰلی نے قسم 

لينا يہ قسم  کا کفاره بيان فرمايا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی حالل چيز کو حرام کر
کھانے کے مرتبے ميں ہے جو تکفير يعنی کفاره ادا کرنے کا متقاضی ہے ليکن يہ استدالل 

  احاديث صحيحہ کی موجودگی ميں محل نظر ہے۔ فالصحيح ما قالہ الشوکانی
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ْيٓ َانُْمتْ ِبهٖ  ِ َ اذلَّ َُّقوا اهلّلٰ ات ًبا  ۠وَّ ُ َحٰلًال َطّيِ ا َرَزقَُمكُ اهلّلٰ   88ُمْؤِمنُْوَن   َوُلكُْوا ِممَّ
اور هللا تعاٰلی نے جو چيزيں تم کو دی ہيں ان ميں سے حالل مرغوب چيزيں کھاؤ اور هللا تعاٰلی 

  سے ڈرو جس پر تم ايمان رکھتے ہو۔
 

يَْماَن ۚ ُ اْالَ َُّؤاِخُذُمكْ ِبَما َعقَّْدمتُّ ٓ َايَْماِنُمكْ َوٰلِكْن ي َّْغِو ِيفْ ُ اِبلل رِْيُر  َال يَُؤاِخُذُمكُ اهلّلٰ ِة َمٰسِكْنيَ ِمْن َاْوَسطِ َما تُْطِعُمْوَن َاْهِلْيُمكْ َاْو ِكْسَوُهتُْم َاْو َحتْ فََكفَّاَرتُٗهٓ ِاْطَعاُم َعَرشَ
ٍم  ٰۭذكِلَ َكفَّاَرُة َايَْماِنُمكْ ِاَذا َحلَْفُمتْ  ۭ َواْحَفُظوْٓ  ْد فَِصَياُم ثَٰلثَِة َاايَّ َّْم َجيِ َُّمكْ تَْشُكُرْوَن   ا اَ َرقََبٍة  ۭ فََمْن ل ُ لَُمكْ ٰايِٰتِه لََعل ُ اهلّلٰ   89يَْمانَُمكْ ۭ َكٰذكِلَ يَُبّنيِ

هللا تعاٰلی تمہاری قسموں ميں لغو قسم پر تم سے مواخذه نہيں فرماتا ليکن مواخذه اس پر فرماتا 
وسط ) اس کا کفاره دس محتاجوں کو کھانا دينا ہے ا١ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو (

) يا ايک غالم يا لونڈی ٣) يا ان کو کپڑے دينا (٢درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھالتے ہو (
) يہ تمہاری قسموں کا کفاره ٥) اور جس کو مقدور نہ ہو تو تين دن روزے ہيں (٤کو آزاد کرانا (

ے واسطے ہے جب کہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خيال رکھو! اسی طرح هللا تعاٰلی تمہار
  اپنے احکام بيان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔

قََسٌم جس کو عربی ميں َحْلٌف يا يَِمْيٌن کہتے ہيں جن کی جمع اَْحاَلٌف اور ايمان ہے۔ تين قسم  ١۔٨٩
۔ ُمَعقََّدةٌ . لَْغٌو: وه قسم ہے جو انسان بات بات ميں عادتًا بغير ارادے ٣۔ َغُمْوٌس، ٢۔ لَْغٌو ١کی ہيں۔ 

ُمْوٌس: وه جھوٹی قسم ہے جو انسان نيت کے کھاتا رہتا ہے۔ اس پر کوئی مواخذه نہيں.غَ  اور
دھوکہ اور فريب دينے کے لئے کھائے۔ يہ کبيره گناه بلکہ اکبر الکبائر ہے۔ ليکن اس پر کفاره 

ھائے، نہيں. ُمَعقََّدةٌ: وه قسم ہے جو انسان اپنی بات ميں تاکيد اور پختگی کے لئے اراداةً نيۃً ک
  ايسی قسم اگر توڑے گا تو اس کا وه کفاره ہے جو آگے آيت ميں بيان کيا جا رہا ہے۔

اس کھانے کی مقدار ميں کوئی صحيح روايت نہيں اس لئے اختالف ہے۔ البتہ امام شافعی  ٢۔٨٩
نے اس حديث سے استدال کرتے ہوئے، جس ميں رمضان ميں روزے کی حالت ميں بيوی سے 

) فی مسکين خوراک چھٹانک١ ٠ے کے کفاره کا ذکر ہے، ايک مد (تقريبًا ہمبستری کرنے وال
قرار دی ہے۔ کيونکہ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے ايک شخص کو کفاره جماع ادا کرنے کے لئے 

من  ٤صاع کھجوريں دی تھيں، جنہيں ساٹھ مسکينوں ميں تقسيم کرنا تھا، ايک صاع ميں  ١٥
چھ  الن کے دس مسکينوں کے لئے دس مد (يعنی سوا سير ياہوتے ہيں، اس اعتبار سے بغير س

  کلو) خوراک کفاره ہوگی۔ (ابن کثير) 
لباس کے بارے ميں اختالف ہے۔ بظاہر مراد جوڑا ہے جس ميں انسان نماز پڑھ سکے۔  ٣۔٨٩

بعض علماء خوراک اور لباس دونوں کے لئے عرف کو معتبر قرار ديتے ہيں (حاشيہ ابن کثير، 
  ير بحث )تحت آيت ز

کرتے ہوئے لونڈی، غالم کے لئے ايمان کی شرط بعض علماء قتل خطا کی ديت پر قياس  ٤۔٨٩
  عائد کرتے ہيں۔ امام شوکانی کہتے ہيں، آيت ميں عموم ہے مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے۔

و مذکوره تينوں چيزوں ميں سے کسی کی طاقت نہ ہو تو وه تين روزے يعنی جس ک ٥۔٨٩
  ہ روزے اس رکھے، ي

کی قسم کا کفاره ہوجائيں گے۔ بعض علماء پے درپے روزے رکھنے کے قائل ہيں۔ اور بعض 
  کے نزديک دونوں طرح جائز ہيں۔

 
ْيطٰ  ِل الشـَّ ْن َمعَ ََّما الَْخْمُر َوالَْميِْرسُ َواْالَنَْصاُب َواْالَْزَالُم ِرْجٌس ِمّ ْيَن ٰاَمنُْوٓا ِان ِ ُّھَااذلَّ ي َ َُّمكْ تُْفِلُحْوَن    ِن فَاْجتَنِ اٰيٓ   90ُبْوُه لََعل

اے ايمان والو! بات يہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے سب گندی 
  )١باتيں، شيطانی کام ہيں ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فالح ياب ہو (

ر پر يہ شراب کے بارے ميں تيسرا حکم ہے۔ پہلے اور دوسرے حکم ميں صاف طو ١۔٩٠
اس کے ساتھ جوا پرستش گاہوں يا تھانوں اور فال ممانعت نہيں فرمائی گئی۔ ليکن يہاں اسے اور 
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کے تيروں کو رجس (پليد) اور شيطانی کام قرار دے کر صاف لفظوں ميں ان سے اجتناب کا 
حکم دے ديا گيا ہے۔ عالوه ازيں اس آيت ميں شراب اور جوا کے مزيد نقصانات بيان کرکے 

کيا گيا ہے کہ اب بھی باز آجاؤ گے يا نہيں؟ جس مقصود اہل ايمان کی آزمائش ہے۔ چنانچہ سوال 
، جو اہل ايمان تھے وه تو منشائے اٰلہی سمجھ گئے اور اس کی قطعی حرمت کے قائل ہوگئے 

نے  اور کہا اُْنتَھَْينَا َربَّنَا! اے رب ہم باز آگئے، ليکن آجکل کے بعض "دانشور" کہتے ہيں کہ هللا
شراب کو حرام کہاں قرار ديا ہے؟ (برين عقل و دانش ببايد گريست)۔ يعنی شراب کو رجس 

(پليدی) اور شيطانی عمل قرار دے کر اس سے اجتناب کا حکم دينا نيز اس اجتناب کو باعث 
فالح قرار دينا ان مجتہدين کے نزديک حرمت کے لئے کافی نہيں اس کا مطلب يہ ہوا کہ هللا کے 

پليد کام بھی جائز ہے شيطانی کام بھی جائز ہے جس کے متعلق هللا تعاٰلی اجتناب کا حکم نزديک 
دے وه بھی جائز ہے اور جس کی بابت کہے کہ اس کا ارتکاب عدم فالح اور اس کا ترک فالح 

  کا باعث ہے وه بھی جائز ہے انا  وانا اليہ راجعون
 

ُّْوقِ  ْيٰطُن َاْن ي ََّما يُرِيُْد الشـَّ ٰلوِة   ِۚان ِ َوَعِن الصَّ ُمكْ َعْن ِذْكِر اهلّلٰ نَْهتُْوَن    َع بَيْنَُمكُ الَْعَداَوَة َوالَْبْغَضاَۗء ِيف الَْخْمِر َوالَْميِْرسِ َويَُصدَّ    91 فَهَْل َانُْمتْ مُّ
شيطان تو يوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کہ ذريعے سے تمہارے آپس ميں عداوت اور 

)۔ سو اب بھی ١ے اور هللا تعاٰلی کی ياد سے اور نماز سے تمہيں باز رکھے (بغض واقع کرا د
  باز آجاؤ۔

يہ شراب اور جوا کے مزيد معاشرتی اور دينی نقصانات ہيں، جو محتاج وضاحت نہيں ہيں۔ ١۔٩١
اس لئے شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے اور جوا بھی ايسی بری لت ہے کہ يہ انسان کو کسی 

جاگير داروں کو مفلس و قالش بنا يں چھوڑتی اور بسا اوقات رئيس زادوں اور خاندانی کام کا نہ
ُ ِمْنھَُما۔   ديتی ہے اَ َعا َذنَا ّهللاٰ

 
ََّما عَٰيل َرُسْوِلنَا  َّْيُمتْ فَاْعلَُمْوٓا َان ُسْوَل َواْحَذُرْوا  ۚ  فَِاْن تََول َ َوَاِطْيُعوا الرَّ   92ُمِبْنيُ    الَْبٰلُغ الْ َوَاِطْيُعوا اهلّلٰ

تم هللا تعاٰلی کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتياط رکھو۔ اگر 
  اعراض کرو گے تو يہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صاف صاف پہنچا دينا ہے۔

 
ِلٰحِت ُجنَاٌح ِفْيَما َطِعُمْوٓا اِ  لُوا الّصٰ يَْن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ ُ لَيَْس عََيل اذلَّ ُنْواۭ  َواهلّلٰ َاْحسـَ َّقَْوا وَّ ٰاَمنُْوا ُمثَّ ات ََّقْوا وَّ ِلٰحِت ُمثَّ ات لُوا الّصٰ ٰاَمنُْوا َوَمعِ ََّقْوا وَّ ِنْنيَ    َذا َما ات بُّ الُْمْحسـِ ُحيِ

93 ۧ  
ايسے لوگوں پر جو ايمان رکھتے ہوں اور نيک کام کرتے ہوں اس چيز ميں کوئی گناه نہيں جس 

ے ہوں جب کہ وه لوگ تقوٰی رکھتے ہوں اور ايمان رکھتے ہوں اور نيک کام کو وه کھاتے پيت
کرتے ہوں پھر پرہيز گاری کرتے ہوں اور خوب نيک عمل کرتے ہوں، هللا ايسے نيکوکاروں 

  )۔١سے محبت رکھتا ہے (
حرمت شراب کے بعد بعض صحابہ رضی هللا عنھم کے ذہن ميں يہ بات آئی کہ ہمارے  ١۔٩٣

اب پيتے رہے ہيں۔ تو اس نگوں ميں شہيد يا ويسے ہی فوت ہوگئے۔ جب کہ وه شرکئی ساتھی ج
آيت ميں اس شبہے کا ازالہ کر ديا گيا کہ ان کا خاتمہ ايمان و تقوٰی پر ہی ہوا ہے کيونکہ شراب 

  اس وقت تک حرام نہيں ہوئی تھی۔
 

ءٍ  ُ ِبَيشْ َُّمكُ اهلّلٰ ْيَن ٰاَمنُْوا لََيْبلَُون ِ ُّھَااذلَّ ي َ افُٗه اِبلَْغْيِب ۚ فََمِن اْعتَٰدي بَْعدَ  اٰيٓ َ ُ َمْن خيَّ ٓ َايِْدْيُمكْ َوِرَماُحُمكْ ِلَيْعَملَ اهلّلٰ ْيِد تَـنَاهُلٗ َن الصَّ   94 ٰذكِلَ فهََلٗ عََذاٌب َاِلْميٌ    ّمِ
) جن تک تمہارے ہاتھ اور ١اے ايمان والو! هللا تعاٰلی قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا (

) تاکہ هللا تعاٰلی معلوم کرلے کون شخص اس سے بن ديکھے ٢ہارے نيزے پہنچ سکيں گے (تم
  ڈرتا ہے سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک عذاب ہے۔
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شکار عربوں کی معاش کا ايک اہم عنصر تھا، اس لئے حالت احرام ميں اس کی ممانعت  ١۔٩٤
ر صحابہ خاص طور پر حديبيہ ميں قيام کے دوران کثرت سے شکاکر کے ان کا امتحان ليا گيا۔ 

  آيات کا نزول ہوا جن کے متعلقہ احکام بيان فرمائے گئے۔ ٤کے قريب آتے، ليکن انہی ايام ميں 
قريب کا شکار يا چھوٹے جانور عام طور پر ہاتھ ہی سے پکڑ لئے جاتے تھے دور کے يا  ٢۔٩٤

استعمال ہوتے تھے۔ اس لئے صرف ان دونوں کا يہاں بڑے جانوروں کے لئے تير اور نيزے 
کر کيا گيا ہے۔ ليکن مراد يہ ہے کہ جس طرح بھی اور جس چيز سے بھی شکار کيا جائے، ذ

  احرام کی حالت ميں ممنوع ہے۔
 

ْيَد َوَانُْمتْ ُحُرٌم  ۭ َوَمْن قَتهََلٗ ِمنُْمكْ  ْيَن ٰاَمنُْوا َال تَْقُتلُوا الصَّ ِ ُّھَااذلَّ ي َ نُْمكْ َهْداًي بِٰلـَغ اْلَكْعبَ  اٰيٓ ُمكُ ِبٖه َذَوا عَْدٍل ِمّ ثُْل َما قَتََل ِمَن النََّعِم َحيْ ًدا فََجــَزاٌۗء ّمِ تََعّمِ ِة َاْو َكفَّاَرٌة مُّ
ُ َمعَّا َسلََف ۭ َومَ  َِّيُذْوَق َواَبَل َاْمرِٖه  َۭعَفا اهلّلٰ ُ َعزِْيٌز ُذو انْتَِقاٍم  َطَعاُم َمٰسِكْنيَ َاْو عَْدُل ٰذكِلَ ِصَياًما ل ُ ِمنُْه ۭ َواهلّلٰ   95ْن عَاَد فَيَْنَتِقُم اهلّلٰ

) اور جو ١اے ايمان والو! (وحشی) شکار کو قتل مت کرو جب کہ تم حالت احرام ميں ہو (
) تو اس پر فديہ واجب ہوگا جو کہ ٢شخص تم ميں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا (

) جس کا فيصلہ تم سے دو معتبر ٣ے جس کو اس نے قتل کيا ہے (مساوی ہوگا اس جانور ک
) خواه وه فديہ خاص چوپايوں ميں سے ہو جو نياز کے طور پر کعبہ تک ٤شخص کر ديں (

) اور خواه کفاره مساکين کو دے ديا جائے اور خواه اس کے برابر روزے رکھ ٥پہنچايا جائے (
زه چکھے، هللا تعاٰلی نے گزشتہ کو معاف کر ديا ) تاکہ اپنے کئے کی شامت کا م٦لئے جائيں (

اور جو شخص پھر ايسی ہی حرکت کرے گا تو هللا انتقام لے گا اور هللا زبردست ہے انتقام لينے 
  واال۔
امام شافعی نے اس سے مراد، صرف ان جانوروں کا قتل ليا ہے جو ماکول اللحم ہيں يعنی  ١۔٩٥

ده جانوروں کا قتل وه جائز قرار ديتے ہيں۔ ليکن زيا جو کھانے کے کام آتے ہيں۔ دوسرے برے
تر علماء کے نزديک اس ميں کوئی تفريق نہيں۔ البتہ ان موذی جانوروں کا قتل جائز ہے جن کا 

ذکر احاديث ميں آيا ہے اور وه پانچ ہيں کوا، چيل، بچھو،چوہا اور باؤال کتا (صحيح مسلم) 
ا گيا تو انہوں نے فرمايا اس کے قتل ميں تو حضرت نافع سے سانپ کے بارے ميں سوال کي

کوئی اختالف ہی نہيں ہے۔(ابن کثير) اور امام احمد اور امام مالک اور ديگر علماء نے بھيڑيئے، 
درندے، چيتے اور شير کو کلب عقور ميں شامل کر کے حالت احرام ميں ان کے قتل کی بھی 

  اجازت دی ہے۔ (ابن کثير )
اراده کے معنی ے الفاظ سے بعض علماء نے استدالل کيا ہے کہ بغير . "جان بوجھ کر" ک٢۔٩٥

بھول کر قتل کر دے تو اس کے لئے فديہ نہيں ہے۔ ليکن زياده علماء کے نزديک بھول کر، يا 
ًدا کی قيد غالب احوال کے اعتبار سے ہے  غلطی سے بھی قتل ہو جائے تو فديہ واجب ہوگا۔ ُمتََعمِّ

  بطور شرط نہيں ہے۔
و قامت ميں مساوی ہونا ہے۔ قيمت مساوی جانور (يا اس جيسے جانور) سے مراد خلقت قد ٣۔٩٥

ميں مساوی ہونا نہيں ہے۔ مثاًل اگر ہرن کو قتل کيا گيا تو اس کی شکل (مساوی) بکری ہے، 
گائے کی مثل نيل گائے ہے وغيره۔ البتہ جس جانور کا مثل نہ مل سکتا ہو، وہاں اس کی قيمت 

  ے کر مکہ پہنچا دی جائے۔ بطور فديہ ل
مثل (مساوی) فالں جانور ہے اور اگر وه غير مثلی ہے يا مثل دستياب  کہ مقتول جانور کی ٤۔٩٥

نہيں ہے تو اس کی اتنی قيمت ہے۔ اس قيمت سے غلہ خريد کر مکہ کے مساکين ميں فی مسکين 
  دو مد ہيں۔ايک مد کے حساب سے تقسيم کر ديا جائے گا۔ احناف کے نزديک فی مسکين 

عبہ پہنچائی جائے گی اور کعبہ سے مراد حرم ہے۔ (فتح يہ فديہ، جانور يا اس کی قيمت، ک ٥۔٩٥
  القدير) يعنی ان کی تقسيم حرم مکہ کی حدود ميں رہنے والے مساکين پر ہوگی۔
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اور يا تخيير کے لئے ہے۔ يعنی کفاره، اطعام مساکين ہو يا اس کے برابر روزے۔ دونوں  ٦۔٩٥
حساب سے طعام ميں جس طرح سے کسی ايک پر عمل کرنا جائز ہے۔ مقتول جانور کے ميں 

کی کمی بيشی ہوگی، روزوں ميں بھی کمی بيشی ہوگی مثاًل محرم (احرام والے) نے ہرن قتل 
کيا ہے تو اس کی مسل بکری ہے، يہ فديہ حرم مکہ ميں ذبح کيا جائے گا، اگر يہ نہ ملے تو ابن 

ے مطابق چھ مساکين کو کھانا يا تين دن کے روزے رکھنے ہونگے، اگر عباس کے ايک قول ک
باره سنگھا ہے يا اس جيسا کوئی جانور قتل کيا ہے تو اس کی مثل گائے ہے، اگر يہ دستياب نہ 

  ہو يا اس کی طاقت نہ ہو تو تيس مساکين کو کھانا يا تيس روزے رکھنے ہونگے (ابن کثير)
 

َُّقوا اُاِحلَّ لَُمكْ َصْيُد الْبَ  ِ َما ُدْمُمتْ ُحُرًما ۭ َوات يَّاَرِة ۚ َوُحّرَِم عَلَْيُمكْ َصْيُد الَْربّ َُّمكْ َوِللسـَّ ْوَن   ْحِر َوَطَعاُمٗه َمتَاعًا ل َرشُ ْيٓ ِالَْيِه ُحتْ ِ َ اذلَّ   96هلّلٰ
) تمہارے فائدے کے ١تمہارے لئے دريا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حالل کيا گيا ہے (

طے اور مسافروں کے واسطے اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لئے حرام کيا گيا ہے واس
  جب تک کہ تم حالت احرام ميں رہو اور هللا تعاٰلی سے ڈرو جس کے پاس جمع کئے جاؤ گے۔

َصْيُد، سے مراد زنده جانور اور ۔ طَعاُمہُ سے مراد وه مرده (مچھلی وغيره) جسے سمندر  ١۔٩٦
ں وضاحت ہے کہ ينک دے يا پانی کے اوپر آجائے۔ جس طرح کے حديث مييا دريا باہر پھ

  سمندر کا مردار حالل ہے۔ (تفصيل مالحظہ ہو ابن کثير)
 

َد  ۭذٰ 
ِٕ
هَْر الَْحَراَم َوالْهَْدَي َوالَْقَالۗى ِّلنَّاِس َوالشَّ ُ اْلَكْعَبَة الَْبيَْت الَْحَراَم ِقـٰيًما ل َ ِبُلكِّ كِلَ ِلَتْعلَُموْٓ َجَعَل اهلّلٰ ٰمٰوِت َوَما ِيف اْالَْرِض َوَانَّ اهلّلٰ َ يَْعَملُ َما ِيف السَّ ا َانَّ اهلّلٰ

ٍء عَِلْميٌ       97َيشْ
هللا نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار ديا اور عزت والے 

ان جانوروں کو بھی جن کے مہينہ کو بھی اور حرم ميں قربانی ہونے والے جانور کو بھی اور 
) يہ اس لئے تاکہ تم اس بات کا يقين کر لو کہ بيشک هللا تعاٰلی تمام ١گلے ميں پٹے ہوں (

آسمانوں اور زمين کے اندر کی چيزوں کا علم رکھتا ہے اور بيشک هللا سب چيزوں کو خوب 
  جانتا ہے۔

ميں شکار کرنا، درخت کاٹنا  کعبہ کو البيت الحرام اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کی حدود ١۔٩٧
طرح اس ميں اگر باپ کے قاتل سے بھی سامنا ہو جاتا تو اس سے بھی وغيره حرام ہيں۔ اسی 

تعرض نہيں کيا جاتا تھا۔ اسے قياما للناس (لوگوں کے قيام اور گزران کا باعث) قرار ديا گيا ہے 
ی صحيح ہے اور ان کی جس کا مطلب ہے کہ اس کے ذريعے سے اہل مکہ کا نظم و انصرام بھ

ضروريات کی فراہمی کا ذريعہ بھی۔ اسی طرح حرمت والے مہينے (رجب، ذوالحجہ اور 
محرم) اور حرم ميں جانے والے جانور ہيں کہ تمام چيزوں سے بھی اہل مکہ مزکوره فوائد 

  حاصل ہوتے تھے۔
 

َ غَفُ  َ َشِديُْد الِْعَقاِب َوَانَّ اهلّلٰ ِحْميٌ    ِاْعلَُمْوٓا َانَّ اهلّلٰ   ۭ 98ْوٌر رَّ
تم يقين جانو کہ هللا تعاٰلی سزا بھی سخت دينے واال ہے اور هللا تعاٰلی بڑی مغفرت اور بڑی 

  رحمت واال بھی ہے
 

ُ يَْعَملُ َما تُْبُدْوَن َوَما تَْكُتُمْوَن     ُسْوِل ِاالَّ الَْبٰلُغ  َۭواهلّلٰ   99َما عََيل الرَّ
ہے۔ اور هللا تعاٰلی سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور  رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا

  جو کچھ پوشيده رکھتے ہو۔
 

لَْبا ُوِيل اْالَ َ اٰيٓ َُّقوا اهلّلٰ ُة الَْخِبيِْث ۚ فَات َبَك َكْرثَ ّيُِب َولَْو َاْجعَ َتِوي الَْخِبيُْث َوالطَّ َُّمكْ تُْفِلُحْوَن   قُْل الَّ يَسـْ   ١٠٠ِۧب لََعل
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) هللا ١جئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہيں گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو (آپ فرما دي
  تعاٰلی سے ڈرتے رہو اے عقلمندو! تاکہ کامياب ہو۔

َخبِْيُث(ناپاک) سے مراد حرام، يا کافر يا گناه گار يا ردی۔ طيب (پاک) سے مراد حالل، يا  ١۔١٠٠
سارے ہی مراد ہو سکتے ہيں۔ مطلب يہ ہے جس  مومن يا فرماں بردار اور عمده چيز ہے يا يہ

ں خبث (ناپاکی) ہوگی وه کفر ہو، فسق و فجور ہو، اشيا و اقوال ہوں، کثرت کے باوجود چيز مي
وه ان چيزوں کا مقابلہ نہيں کر سکتے جن ميں پاکيزگی ہو۔ يہ دونوں کسی صورت ميں برابر 

يمت اور برکت ختم ہو جاتی ہے جب نہيں ہو سکتے۔ اس لئے پليدی کی وجہ سے اس چيز کی ق
  کہ جس چيز ميں پاکيزگی ہوگی اس سے اس کی منفعت اور برکت ميں اضافہ ہوگا۔

 
لُْوا    َياَۗء ِاْن تُْبَد لَُمكْ تَُسْؤُمكْ ۚ َوِاْن تَْســـــَٔ لُْوا َعْن َاشـْ يَْن ٰاَمنُْوا َال تَْســـــَٔ ِ ُّھَااذلَّ ي َ ُ غَُفْوٌر َحِلْميٌ    َعْهنَا ِحْنيَ يَُزنَُّل الْ اٰيٓ ُ َعْهنَا  ۭ َواهلّلٰ ُقْرٰاُن تُْبَد لَُمكْ َۭعَفا اهلّلٰ

١٠١  
اے ايمان والو! ايسی باتيں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائيں تو تمہيں ناگوار ہوں اور 

) ١اگر تم زمانہ نزول قرآن ميں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائيں گی (
  سواالت گزشتہ هللا نے معاف کر ديئے اور هللا بڑی مغفرت واال بڑے حلم واال ہے۔

يہ ممانعت نزول قرآن کے وقت تھی۔ خود نبی صلی هللا عليہ وسلم بھی صحابہ رضی هللا  ١۔١٠١
عنہ کو زياده سواالت کرنے سے منع فرمايا کرتے تھے۔ ايک حديث ميں آپ صلی هللا عليہ وسلم 

سلمانوں ميں وه سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی نے فرمايا ' م
  چيز حرام کر دی گئی درآں حاليکہ اس سے قبل وه حالل تھی۔(صحيح بخاری وصحيح مسلم)

 
ْن قَْبِلُمكْ ُمثَّ َاْصَبُحْوا ِهبَا ٰكِفرِْيَن      ١٠٢قَْد َسَالَهَا قَْوٌم ّمِ

  )۔١ے بھی پوچھی تھيں پھر ان باتوں کے منکر ہوگئے (ايسی باتيں تم سے پہلے اور لوگوں ن
کہيں اس کوتاہی کے مرتکب تم بھی ہو جاؤ۔ جس طرح ايک مرتبہ نبی نے فرمايا هللا  ١۔١٠٢

' آپ خاموش رہے، اس نے ـنے تم پر حج فرض کيا ہے ايک شخص نے سوال کيا ' کيا ہر سال 
ں ہاں کہہ ديتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور تين مرتبہ سوال دہرايا پھر آپ نے فرمايا ' اگر مي

ايسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لئے ممکن نہ ہوتا ' تمہيں جن چيزوں کی بابت نہيں  اگر
بتايا گيا، تم مجھ سے ان کی بابت سوال مت کرو، اس لئے کہ تم سے پہلی امتوں کی ہالکت کا 

  اختالف بھی تھا '۔سبب ان کا کثرت سوال اور اپنے انبياء سے 
 

ْيَن َكَفُرْوا يَْفَرتُ  ِ ٰلِكنَّ اذلَّ َال َحاٍم ۙ وَّ َال َوِصْيةَلٍ وَّ َِٕبٍة وَّ
َال َساۗى ٍة وَّ ْريَ ُ ِمْنۢ َحبِ ُمهْ َال يَْعِقلُْوَن   َما َجَعَل اهلّلٰ ِ الَْكِذَب ۭ َواَْكَرثُ   ١٠٣ْوَن عََيل اهلّلٰ

) ١اور نہ سائبہ کو اور نہ وصيلہ کو اور نہ حام کو ( هللا تعاٰلی نے نہ بحيره کو مشروع کيا ہے
  ليکن جو لوگ کافر ہيں وه هللا تعاٰلی پر جھوٹ لگاتے ہيں اور اکثر کافر عقل نہيں رکھتے۔

يہ ان جانوروں کی قسميں ہيں جو اہل عرب اپنے بتوں کی نذر کر ديا کرتے تھے۔ ان  ١۔١٠٣
مسيب رضی هللا عنہ سے صحيح بخاری ميں  کی مختلف تفسريں کی گئی ہيں۔ حضرت سعيد بن

ر حسب ذيل نقل کی گئی ہے وه جانور جس کا دودھ دوہنا چھوڑ ديا جاتا ہے اور کہا اس کی تفسي
جاتا ہے کہ يہ بتوں کے لئے ہے۔ چنانچہ کوئی شخص اس کے تھنوں کو ہاتھ نہ لگاتا، وه 

کے لئے استعمال کرتے اور جانور، جسے بتوں کے لئے آزاد چھوڑ ديتے تھے اسے نہ سواری 
نہ بار برداری کے لئے، جس سے پہلی دفعہ ماده پيدا ہوتی اور اس کے بعد دوباره بھی ماده ہی 
پيدا ہوتی يعنی ايک ماده کے بعد دوسری ماده مل گئی، ان کے درميان کسی نر سے تفريق نہيں 

کے لئے يہ نذر نياز پيش ہوئی، ايسی اونٹنی کو بھی بتوں کے لئے آزاد چھوڑ ديتے تھے، بتوں 
  کرنے کا سلسلہ آج بھی مشرکوں ميں بلکہ بہت سے نام نہاد مسلمانوں ميں بھی قائم و جاری ہے۔
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ُسْوِل قَالُْوا َحْسبُنَا َما َوَجْداَن عَلَْيِه اٰ  ُ َوِاَىل الرَّ َال َهيَْتُدْوَن   اَبَۗءاَن ۭ َاَولَْو َوِاَذا ِقْيَل لَهُْم تََعالَْوا ِاٰىل َمآ َاْنَزَل اهلّلٰ ا وَّ ً   ١٠٤َاكَن ٰااَبُۗؤُمهْ َال يَْعلَُمْوَن َشـْيـــــٔ

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ هللا تعاٰلی نے جو احکام نازل فرمائے ہيں ان کی طرف اور 
رسول کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہيں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو 

  کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدايت رکھتے ہوں۔ پايا، کيا اگرچہ ان
 

ِ َمرْ  ْن َضلَّ ِاَذا اْهَتَديُْمتْ  ۭ ِاَىل اهلّلٰ ُمكْ مَّ ْيَن ٰاَمنُْوا عَلَْيُمكْ َانُْفَسُمكْ َۚال يَُرضُّ ِ ُّھَااذلَّ ي َ ئُُمكْ ِبَما ُكْنُمتْ تَْعَملُْوَن    اٰيٓ ِّ ْيًعا فَُينَب   ١٠٥ِجُعُمكْ َمجِ
يمان والو! اپنی فکر کرو، جب تم راه راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراه رہے اس اے ا

) هللا ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے پھر وه تم سب کو بتال دے ١سے تمہارا کوئی نقصان نہيں (
  گا جو کچھ تم سب کرتے تھے۔

الح اگر کر لی بعض لوگوں کے ذہن ميں ظاہری الفاظ سے يہ شبہ پيدا ہوا کہ اپنی اص ١۔١٠٥
ہی عن المنکر ضروری نہيں ہے۔ ليکن يہ مطلب صحيح جائے تو کافی ہے۔ امر بالمعروف و ن

نہيں ہے کيونکہ امر بالمعروف کا فريضہ بھی نہايت اہم ہے۔ اگر ايک مسلمان يہ فريضہ ہی 
 ترک کر دے گا تو اسکا تارک ہدايت پر قائم رہنے واال کب رہے گا؟ جب کہ قرآن نے (جب تم

خود ہی ہدايت پر چل رہے ہو) کی شرط عائد کی ہے۔ اس لئے جب حضرت ابو بکر صديق 
رضی هللا کے علم ميں يہ بات آئی تو انہوں نے فرمايا ' لوگو! تم آيت کو غلط جگہ استعمال کر 

رہے ہو، ميں نے تو نبی صلی هللا عليہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ، جب لوگ برائی 
ليں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کريں تو قريب ہے کہ هللا تعاٰلی انہيں اپنے  ہوتے ہوئے ديکھ

عذاب کی گرفت ميں لے لے۔ اس لئے آيت کا صحيح مطلب يہ ہے کہ تمہارے سمجھانے کے 
باوجود اگر لوگ نيکی کا راستہ اختيار نہ کريں يا برائی سے باز نہ آئيں تو تمہارے لئے يہ 

م خود نيکی پر قائم اور برائی سے مجتنب ہو۔ البتہ ايک صورت ميں نقصان ده نہيں ہے جب کہ ت
امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا ترک جائز ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اندر اس کی طاقت 

نہ پائے اور اس سے اس کی جان کو خطره ہے اس صورت ميں فان لم يستطع فبقلبہ وذلک 
  بھی اس صورت کی متحمل ہے۔اضعف االيمان کے تحت اس کی گنجائش ہے آيت 

 
ْيَن ٰاَمنُْوا َشهَاَدُة بَيِْنُمكْ ِاَذا َحَرضَ َاَحَدُمكُ الَْمْوُت ِحْنيَ الَْوِصيَِّة اثْٰننِ َذَوا عَدْ  ِ ُّھَااذلَّ ي َ ِصيْ اٰيٓ بُْمتْ ِيف اْالَْرِض فََاَصابَْتُمكْ مُّ ُمكْ ِاْن َانُْمتْ َرضَ نُْمكْ َاْو ٰاَخٰرِن ِمْن غَْريِ َبُة ٍل ِمّ

ِ ِاِن اْرتَْبُمتْ َال نَْشَرتِْي ِبٖه ثَـَمنًا وَّ  ٰلوِة فَُيْقِسٰمِن اِبهلّلٰ ِبُسْوَهنَُما ِمْنۢ بَْعِد الصَّ ِثِمْنيَ   الَْمْوِت ۭ َحتْ َِّمَن اْالٰ ٓ ِاًذا ل ِ ِاانَّ لَْو َاكَن َذا قُْرٰىب ۙ َوَال نَْكُمتُ َشهَاَدَة  ۙاهلّلٰ
١٠٦  

آپس ميں دو شخص کا گواه ہونا مناسب ہے جبکہ تم ميں سے کسی کو اے ايمان والو! تمہارے 
موت آنے لگے اور وصيت کرنے کا وقت ہو وه دو شخص ايسے ہوں کہ ديندار ہوں خواه تم 

) يا غير لوگوں ميں سے دو شخص ہوں اگر تم کہيں سفر ميں گئے ہو اور تمہيں ١سے ہوں (
ں کو بعد نماز روک لو پھر دونوں هللا کی قسم ) اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونو٢موت آجائے (

) اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو ٣کھائيں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہيں لينا چاہتے (
  اور هللا تعاٰلی کی بات کو ہم پوشيده نہ کريں گے ہم اس حالت ميں سخت گناه گار ہوں گے۔

ہے کہ مسلمانوں ميں سے ہوں اور بعض  تم ميں سے ہوں کا مطلب بعض نے يہ بيان کيا ١۔١٠٦
صيت کرنے والے) کے قبيلے سے ہوں، اسی طرح(آخران من غيرکم) ميں دو نے کہا ہے (و

مفہوم ہونگے۔ يعنی من غيرکم سے مراد يا غير مسلم اہل کتاب ہوں گے يا موصی کے قبيلے 
  کے عالوه کسی اور قبيلے سے۔

ہو جائے کہ جسے زنده بچنے کی اميد نہ ہو تو وه  يعنی سفر ميں کوئی ايسا شديد بيمار ٢۔١٠٦
  فر ميں دو عادل گواه بنا کر جو وصيت کرنا چاہے، کر دے۔س
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يعنی مرنے والے موصی کے ورثا کو شک پڑ جائے کہ ان اوصيا نے مال ميں خيانت يا  ٣۔١٠٦
سم کھا تبديلی کی ہے تو نماز کے بعد يعنی لوگوں کی موجودگی ميں ان سے قسم ليں اور وه ق

فائده حاصل نہيں کر رہے ہيں۔ يعنی جھوٹی قسم کے کہيں ہم اپنی قسم کے عوض دنيا کا کوئی 
  نہيں کھا رہے۔

 
تََحقَّ عَلَْهيِمُ  ْيَن اسـْ ِ َتَحقَّآ ِاثًْما فَٰاَخٰرِن يَُقْوٰمِن َمَقاَمهَُما ِمَن اذلَّ َُما اسـْ ْولَٰنيِ فَُيْقِسٰمنِ  فَِاْن عُِرثَ عَٰيلٓ َاهنَّ ٓ  اْالَ َما َوَما اْعَتَديْنَآ  ڮ ِاانَّ ِ لََشهَاَدتُنَآ َاَحقُّ ِمْن َشهَاَدِهتِ اِبهلّلٰ

ِلِمْنيَ    َِّمَن الّظٰ   ١٠٧ِاًذا ل
) تو ان لوگوں ٣پھر اگر اس کی اطالع ہو کہ وه دونوں گواه کسی گناه کے مرتکب ہوئے ہيں (

وه شخص جو سب ميں قريب تر ہيں ميں سے جن کے مقابلہ ميں گناه کا ارتکاب ہوا تھا اور 
) يہ دونوں کھڑے ہوں پھر دونوں هللا کی قسم کھائيں کہ ٢جہاں وه دونوں کھڑے ہوئے تھے (

باليقين ہماری يہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زياده راست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہيں کيا، 
  ہم اس حالت ميں سخت ظالم ہونگے۔

  يں ہيں۔يعنی جھوٹی قسميں کھائ ١۔١٠٧
ميت يعنی موصی (وصيت کرنے واال) کے قريب  اوليان، اولی کا تثنيہ ہے، مراد ہے ٢۔١٠٧

  ترين دو رشتے دار من الذين استحق عليہم کا مطلب يہ ہے جن کے مقابلے پر 
گناه کا ارتکاب ہوا تھا يعنی جھوٹی قسم کا ارتکاب کر کے ان کو ملنے واال مال ہڑپ کر ليا تھا، 

ہ يا تو ھما مبتدا محذوف کی خبر ہے يا يقومان يا آخران کی ضمير سے بدل ہے۔ يعنی االوليان ي
  يہ دو قريبی رشتہ دار، ان کی جھوٹی قسموں کے مقابلے ميں اپنی قسم ديں گے۔

 
 َ افُْوٓا َاْن تَُردَّ َايَْماٌن ب هَآ َاْو َخيَ هَاَدِة عَٰيل َوهْجِ تُْوا اِبلشَّ ْ ُ َال َهيِْدي الْقَْوَم الْٰفِسِقْنيَ   ٰذكِلَ َاْدٰينٓ َاْن ايَّ ُعْوا  ۭ َواهلّلٰ َ َواْمسَ َُّقوا اهلّلٰ ْم َۭوات   ۧ ١٠٨ْعَد َايَْماِهنِ

يہ قريب ذريعہ ہے اس امر کا کہ وه لوگ واقعہ کو ٹھيک طور پر ظاہر کريں يا اس بات سے ڈر 
 تعاٰلی سے ڈرو اور ) اور هللا١جائيں کہ ان کے قسم لينے کے بعد قسميں الٹی پڑ جائيں گی (

  سنو! اور هللا تعاٰلی فاسق لوگوں کو ہدايت نہيں کرتا۔
يہ اس فائدے کا ذکر ہے جو اس حکم ميں پنہاں ہے، جس کا ذکر يہاں کيا گيا وه يہ کہ يہ  ١۔١٠٨

طريقہ اختيار کرنے ميں اوصيا صحيح صحيح گواہی ديں گے کيونکہ انہيں خطره ہوگا کہ اگر ہم 
ياں خود ہم پر الٹ سکتی ہيں۔ اس دروغ گوئی يا تبديلی کا ارتکاب کيا تو يہ کاروائ نے خيانت يا

واقعہ کی شان نزول ميں بديل بن ابی مريم کا واقعہ بيان کيا جاتا ہے کہ وه شام تجارت کی 
غرض سے گئے، وہاں بيمار اور قريب المرگ ہوگئے، ان کے پاس سامان ايک چاندی کا پيالہ 

ے دو عيسائيوں کے سپرد کر کے اپنے رشتہ داروں تک پہنچانے کی وصيت کر تھا جو انہوں ن
دی اور فوت ہوگئے، يہ دونوں وصی جب واپس آئے تو پيالہ تو انہوں نے بيچ کر پيسےآپس ميں 

  تقسيم کرلئے اور باقی سامان ورثا کو پہنچا ديا۔ سامان ميں ايک رقعہ بھی تھا
سے چاندی کا پيالہ گم تھا، ان سے کہا گيا تو انہوں  جس ميں سامان کی فہرست تھی جس کی رو

نے جھوٹی قسم کھالی ليکن بعد ميں پتہ چل گيا کہ وه پيالہ انہوں نے فالں صراف کو بيچا ہے۔ 
چنانچہ انہوں نے ان غير مسلموں کے مقابلے ميں قسميں کھا کر ان سے پيالے کی رقم وصول 

به تحقيق أحمد شاکر) تاہم ايک دوسری سند 3059کی۔ يہ روايت تو سندا ضعيف ہے۔(ترمذی 
سے حضرت ابن عباس سے بھی مختصراً يہ مروی ہے، جسے عالمہ البانی نے صحيح قرار 

  ديا ہے (صحيح ترندی)
 

ُم الْ  ََّك َانَْت عَالَّ ُسَل فَيَُقْوُل َماَذآ ُاِجْبُمتْ  ۭ قَالُْوا َال ِعْملَ لَنَا  ِۭان ُ الرُّ َمُع اهلّلٰ   ١٠٩ُغُيْوِب    يَْوَم َجيْ
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جس روز هللا تعاٰلی تمام پيغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کيا جواب 
) تو ہی پوشيده باتوں کو پورا جاننے ١مال تھا، وه عرض کريں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہيں (

  واال ہے۔
جو بھی معاملہ کيا، اس کا علم  انبياء عليہم السالم کے ساتھ ان کی قوموں نے اچھا يا برا ١۔١٠٩

ليکن وه اپنے علم کی نفی يا تو محشر کی کی ہولناکی اور هللا جل جاللہ کی ہيبت يقينا انہيں ہوگا 
و عظمت کی وجہ سے کريں گے يا اس کا تعلق ان کی وفات کے بعد کے حاالت سے ہوگا۔ 

ه کہيں گے عالم الغيوب تو ہی عالوه ازيں باطنی امور کا علم تو صرف هللا ہی کو ہے۔ اس لئے و
ہے نہ کہ ہم۔ اس سے معلوم ہوا انبياء و رسل عالم الغيب نہيں ہوتے، عالم الغيب صرف هللا کی 
ذات ہے۔ انبياء کو جتنا کچھ علم ہوتا ہے اوالً تو اس کا تعلق ان امور سے ہوتا ہے جو فرائض 

ی ان کو بذريعہ وحی آگاه کيا رسالت کی ادائيگی کے لئے ضروری ہوتے ہيں۔ ثانيا ان سے بھ
جاتا ہے۔ حاالنکہ عالم الغيب وه ہوتا ہے۔ جس کو ہرچيز کا علم ذاتی طور پر ہو، نہ کہ کسی 

کے بتالنے پر اور جس کو بتالنے پر کسی چيز کا علم حاصل ہو اسے عالم الغيب نہيں کہا جاتا۔ 
  ليننہ وه عالم الغيب ہوتا ہی ہے۔ فافھم وتدبر وال تکن من الغاف

 
َّْدتَُّك ِبُرْوحِ الْ  تَِك  ۘ ِاْذ َاي ُ يِٰعيَْىس اْبَن َمْرَميَ اْذُكْر ِنْعَمِيتْ عَلَْيَك َوعَٰيل َوادِلَ َّْمُتَك اْلِكٰتَب َوالِْحْمكََة ِاْذ قَاَل اهلّلٰ ُم النَّاَس ِيف الَْمهِْد َوَكهًْال  ۚ َوِاْذ عَل ُقُدِس  ۣ تَُلكِّ

يْ  ْجنِ ْذِينْ َوتُربِْ َوالتَّْوٰرىَة َواْالِ ا اِبِ ْذِينْ فَتَْنُفُخ ِفْهيَا فَتَُكْوُن َطْريً ْريِ اِبِ ْنيِ َكَهْيئَِة الطَّ لُُق ِمَن الّطِ ْذِينْ   ۚ َل ۚ َوِاْذ َختْ رُِج الَْمْوٰىت اِبِ ْذِينْ  ۚ َوِاْذ ُختْ بَْرَص اِبِ ْكـَمَه َواْالَ ئُ اْالَ
اِۗءيَْل َعنْ  ٓ ِاْرسَ ِبْنيٌ    َوِاْذ َكَفْفُت بَِينْ ٌر مُّ يَْن َكَفُرْوا ِمْهنُْم ِاْن ٰهَذآ ِاالَّ ِحسْ ِ نِٰت فََقاَل اذلَّ   ١١٠َك ِاْذ ِجْئَهتُْم اِبلَْبّيِ

جب کہ هللا تعاٰلی ارشاد فرمائے گا کہ اے عيسٰی بن مريم! ميرا انعام ياد کرو جو تم پر اور 
تائيد دی۔ تم لوگوں سے کالم کرتے  ) سے١تمہاری والده پر ہوا جب ميں نے تم کو روح القدس (

) اور بڑی عمر ميں بھی جب کہ ميں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتيں ٢تھے گود ميں بھی (
) اور جب کہ تم ميرے حکم سے گارے سے ايک شکل ٣اور تورات اور انجيل کی تعليم دی (

ديتے تھے جس بناتے تھے جيسے پرندے کی شکل ہوتی ہے پھر تم اس کے اندر پھونک مار 
سے وه پرنده بن جاتا تھا ميرے حکم سے اور تم اچھا کر ديتے تھے مادر زاد اندھے کو اور 

کوڑھی کو ميرے حکم سے جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر ليتے تھے ميرے حکم سے 
) اور جب کہ ميں نے بنی اسرائيل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دليليں لے کر آئے ٤(
) پھر ان ميں جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ بجز کھلے جادو کے يہ اور کچھ بھی نہيں ٥ے (تھ
  )۔٦(

ميں  ٨٧اس سے مراد حضرت جبرائيل عليہ السالم ہيں جيسا کہ سوره بقره کی آيت نمبر  ١۔١١٠
  گزرا۔
 گود ميں اسوقت کالم کيا، جب حضرت مريم عليہا السالم اپنے اس نومولود (بچے) کو ٢۔١١٠

ديکھ کر تعجب کا اظہار کيا اور اس کی  لے کر اپنی قوم ميں آئيں اور انہوں نے اس بچے کو
بابت استفسار کيا تو هللا کے حکم سے حضرت عيسٰی نے شير خوارگی کے عالم ميں کالم کيا 

  اور بڑی عمر ميں کالم سے مراد، نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد دعوت تبليغ ہے۔
  ميں گزر چکی ہے۔ ٤٨وره آل عمران کی آيت نمبر اس کی وضاحت س ٣۔١١٠
  ميں گزر چکا ہے۔ ٤٩ان معجزات کا ذکر بھی مذکوره سورت کی آيت نمبر  ٤۔١١٠
يہ اشاره ہے اس سازش کی طرف جو يہوديوں نے حضرت عيسٰی عليہ السالم کے قتل  ٥۔١١٠

ر انہيں آسمان پر اٹھا کرنے اور سولی دينے کے لئے تيار کی تھی۔ جس سے هللا تعاٰلی نے بچا ک
  ۔٥٤آل عمران آيت ليا تھا۔ مالحظہ ہو سورةء 

ہر نبی کے مخالفين، آيات اٰلہی اور معجزات ديکھ کر انہيں جادو ہی قرار ديتے رہے  ٦۔١١٠
ہيں، حاالنکہ جادو تو شعبده بازی کا ايک فن ہے، جس سے انبياء عليہ السالم کو کيا تعلق 
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 تبارک اء کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے معجزات قادر مطلق هللاہوسکتا ہے۔ عالوه ازيں انبي
وتعالی کی قدرت و طاقت کا مظہر ہوتے تھے کيونکہ وه هللا ہی کے حکم سے اور اس کی 

مشيت و قدرت سے ہوتے تھے کسی نبی کے اختيار ميں يہ نہيں تھا کہ وه جب چاہتا هللا کے 
دکھا ديتا اسی لئے يہاں بھی ديکھ ليجئے  حکم اور مشيت کے بغير کوئی معجزه صادر کر کے

کہ حضرت عيسٰی عليہ السالم کے ہر معجزے کے ساتھ هللا نے چار مرتبہ يہ فرمايا باذنی کہ ہر 
معجزه ميرے حکم سے ہوا ہے۔ يہی وجہ ہے کہ جب نبی صلی هللا عليہ وسلم سے مشرکين مکہ 

سوره بنی اسرائيل آيت نمبر  نے مختلف معجزات کے دکھانے کا مطالبہ کيا جس کی تفصيل
ميں ذکر کی گئی ہے تو اس کے جواب ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم نے يہی فرمايا  ٩٣۔٩١

(سبحان ربی ھل کنت اال بشرا رسوال) ميرا رب پاک ہے يعنی وه تو اس کمزوری سے پاک ہے 
تضی ہے يا کہ وه يہ چيزيں نہ دکھا سکے وه تو دکھا سکتا ہے ليکن اس کی حکمت اس کی مق

نہيں؟ يا کب مقتضی ہوگی؟ اس کا علم اسی کو ہے اور اسی کے مطابق وه فيصلہ کرتا ہے ليکن 
ميں تو صرف بشر اور رسول ہوں يعنی ميرے اندر يہ معجزات دکھانے کی اپنے طور پر طاقت 

دوگر ئی تعلق نہيں ہوتا اگر ايسا ہوتا تو جا نہيں ہے بہرحال انبياء کے معجزات کا جادو سے کو
اس کا توڑ مہيا کرليتے ليکن حضرت موسٰی عليہ السالم کے واقعے سے ثابت ہے کہ دنيا بھر 

کے جمع شده بڑے بڑے جادوگر بھی حضرت موسٰی عليہ السالم کے معجزے کا توڑ نہ 
کرسکے اور جب ان کو معجزه اور جادو کا فرق واضح طور پر معلوم ہوگيا تو وه مسلمان 

  ہوگئے۔
 

َّنَا ُمْسِلُمْوَن    َوِاْذ َاوْ  ن َن َاْن ٰاِمنُْوا ِيبْ َوِبَرُسْوِيلْ ۚ قَالُْوٓا ٰاَمنَّا َواْشهَْد اِبَ   ١١١َحْيُت ِاَىل الَْحَواِريّٖ
) کہ تم مجھ پر اور ميرے رسول پر ايمان الؤ انہوں ١اور جبکہ ميں نے حواريين کو حکم ديا (

  پورے فرماں بردار ہيں۔نے کہا ہم ايمان الئے اور آپ شاہد رہئے کہ ہم 
راد حضرت عيسٰی عليہ السالم کے پيروکار ہيں جو ان پر ايمان الئے ان َحَواِريِّْيَن سے م ١۔١١١

بيان کی جاتی ہے۔ وحی سے مراد وه وحی نہيں  ٢١کے ساتھی اور مددگار بنے۔ ان کی تعداد 
وحی الہام ہے، جو هللا تعاٰلی  ہے جو بذريعہ فرشتہ انبياء عليہ السالم پر نازل ہوتی تھيں بلکہ يہ

وں کے دلوں ميں کردی جاتی تھی، جيسے حضرت موسٰی عليہ السالم کی طرف سے بعض لوگ
کی والده حضرت مريم عليہ السالم کو اسی قسم کا الہام ہوا جسے قرآن نے وحی سے ہی تعبير 

  کيا۔
 

ُّْوَن يِٰعيَْىس اْبَن َمْرَميَ َهْل يَسـْ  ْؤِمِنْنيَ ِاْذ قَاَل الَْحَواِري َ ِاْن ُكْنُمتْ مُّ َُّقوا اهلّلٰ َماِۗء  ۭ قَاَل ات َن السَّ َِٕدًة ّمِ
َُّزنَِّل عَلَْينَا َماۗى َُّك َاْن ي   ١١٢    تَِطْيُع َرب

وه وقت ياد کے قابل ہے جب کہ حواريوں نے عرض کيا کہ اے عيسٰی بن مريم! کيا آپ کا رب 
) آپ نے فرمايا کہ هللا سے ١وان نازل فرما دے؟ (ايسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ايک خ

  )۔٢ڈرو اگر تم ايمان والے ہو (
َمائَِدةً ايسے برتن (سينی پليٹ يا ٹرے وغيره) کو کہتے ہيں جس ميں کھانا ہو۔ اسی لئے  ١۔١١٢

دسترخواں بھی اس کا ترجمہ کر ليا جاتا ہے کيونکہ اس پر بھی کھانا چنا ہوتا ہے۔ سورت کا نام 
ن نے مزيد اطمينان قلب کے ليے اسی مناسبت سے ہے کہ اس ميں اس کا ذکر ہے۔ حوارييبھی 

يہ مطالبہ کيا جس طرح حضرت ابراہيم عليہ السالم نے احيائے موتی کے مشاہدے کی خواہش 
  ظاہر فرمائی تھی۔ 

يعنی يہ سوال مت کرو، ممکن ہے يہ تمہاری آزمائش کا سبب بن جائے کيونکہ حسب  ٢۔٢١٢
ميں کمزوری عذاب کا بن  معجزه دکھائے جانے کے بعد اس قوم کی طرف سے ايمانطلب 

سکتی ہے۔ اس لئے حضرت عيسٰی عليہ السالم نے انہيں اس مطالبے سے روکا اور انہيں هللا 
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سے ڈرايا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے وحی کے لفظ سے يہ استدالل کيا ہے کہ 
ده اور حضرت مريم نبی تھيں اس لئے کہ ان پر بھی هللا کی حضرت موسٰی عليہ السالم کی وال

ئی تھی صحيح نہيں۔ اس لئے کہ يہ وحی، وحی الہام ہی تھی جيسے يہاں  طرف سے وحی آ
  اوحيت الی الحوارين ميں ہے يہ وحی رسالت نہيں ہے۔

 
ِٕنَّ قُلُْوبُنَا َونَْعملََ 

ُلكَ ِمْهنَا َوتَْطَمى ْ هِِدْيَن     قَالُْوا نُرِيُْد َاْن انَّ   ١١٣َاْن قَْد َصَدْقتَنَا َونَُكْوَن عَلَْهيَا ِمَن الّشٰ
وه بولے کہ ہم يہ چاہتے ہيں کہ اس ميں سے کھائيں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمينان ہو جائے 
اور ہمارا يقين اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بوال ہے اور ہم گواہی دينے والوں ميں سے 

  ہوجائيں۔
 
َوَّ قَا َماِۗء تَُكْوُن لَنَا ِعْيًدا ِالّ َن السَّ َِٕدًة ِمّ

َّنَآ َاْنزِْل عَلَْينَا َماۗى ّٰهُمَّ َرب ِزِقْنيَ    َل ِعيَْىس اْبُن َمْرَميَ الل نَْك ۚ َواْرُزْقنَا َوَانَْت َخْريُ الّرٰ   ١١٤ِلنَا َوٰاِخِراَن َوٰايًَة ّمِ
ارے پروردگار! ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما عيسٰی ابن مريم نے دعا کی کہ اے هللا اے ہم

کہ وه ہمارے لئے يعنی ہم ميں جو اول ہيں اور جو بعد کے ہيں سب کے لئے ايک خوشی کی 
) اور تيری طرف سے ايک نشانی ہو جائے اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے ١بات ہو جائے (

  اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔
کا ايک دن ہو جس ميں عتوں ميں عيد کا مطلب يہ نہيں رہا کہ قومی تہوار اسالمی شري ١۔١١٤

تمام اخالقی قيود اور شريعت کے ضابطوں کو پامال کرتے ہوئے بےہنگم طريقے سے طرب و 
مسرت کا اظہار کيا جائے، چراغاں کيا جائے اور جشن منايا جائے، جيسا کہ آجکل اس کا يہی 

ی کے مطابق تہوار منائے جاتے ہيں۔ يہاں بھی حضرت عيسٰی مفہوم سمجھ ليا گيا ہے اور اس
عليہ السالم نے اس دن عيد منانے کی خواہش کا اظہار کيا ہے اس سے ان کا مطلب يہی ہے کہ 

ہم تعريف و تمجيد اور تکبير و تحميد کريں۔ بعض اہل بدعت اس عيد مائده سے عيد ميالد کا 
ہماری شريعت سے پہلے کی شريعت کا واقعہ ہے جواز ثابت کرتے ہيں حاالنکہ اول تو يہ 

جسے اگر اسالم برقرار رکھنا چاہتا تو وضاحت کردی جاتی دوسرے يہ پيغمبر کی زبان سے 
عيد بتانے کی خواہش کا اظہار ہوا تھا اور پيغمبر بھی هللا کے حکم سے شرعی احکام بيان 

ہوتا ہے جو مذکوره باال سطروں کرنے کا مجاز ہوتا ہے تيسرے عيد کا مفہوم و مطلب بھی وه 
ئی بات بھی نہيں ہے لہذا عيد ميالد   ميں بيان کيا گيا ہے جب کہ عيد ميالد ميں ان ميں سے کو

کے بدعت ہونے ميں کوئی شک و شبہ نہيں ہے۔ اسالم ميں صرف دو ہی عيديں ہيں جو اسالم 
  تيسری عيد نہيں۔نے مقرر کی ہيں، عيد الفطر اور عيد االضٰحی۔ ان کے عالوه کوئی 

 
ٓ ُاعَذِّ  بُٗه عََذااًب الَّ ٓ ُاعَّذِ ْ َّْكُفْر بَْعُد ِمنُْمكْ فَِاّىنِ ِلُهَا عَلَْيُمكْ ۚ فََمْن ي ْ ُمَزنّ ُ ِاّىنِ َن الْٰعلَِمْنيَ    قَاَل اهلّلٰ   ۧ ١١٥بُٗهٓ َاَحًدا ّمِ

وں، پھر جو شخص تم حق تعاٰلی نے ارشاد فرمايا کہ ميں وه کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے واال ہ
ميں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو ميں اس کو ايسی سزا دوں گا کہ وه سزا دنيا جہان 

  )١والوں ميں سے کسی کو نہ دونگا (
يہ َمائَِد ةً (خوان طعام) آسمان سے اترا يا نہيں؟ اس کی بابت کوئی صحيح مرفوع حديث  ١۔١١٥

اور  امام ابن ضرير طبری سميت) اس کے نزول کے قائل ہيںنہيں۔ اکثر علماء (امام شوکانی اور 
لُھَا َعلَْيُکْم) سے ہے کہ يہ هللا کا وعده ہے جو يقينا سچا ہے  ان کا استدالل قرآن کے الفاظ (اَنَّ ُمنَزِّ
ليکن اس هللا کی طرف سے يقينی وعده قرار دينا اس لئے صحيح نہيں معلوم ہوتا کہ اگلے الفاظ 

ْر اس وعدے کو مشروط ظاہر کرتے ہيں۔ اس لئے دوسرے علماء کہتے ہيں کہ هللا تعاٰلی فََمْن يَّْکفُ 
کی طرف سے يہ شرط سن کر کہ انہوں نے کہا کہ پھر ہميں اس کی ضرورت نہيں۔ جس کے 

بعد اس کا نزول نہيں ہوا۔ امام ابن کثير نے ان آثار کی اسانيد کو جو امام مجاہد اور حضرت 
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قول ہيں صحيح قرار ديا ہے نيز کہا ہے کہ ان آثار کی تائيد اس بات سے حسن بن بصری سے من
بھی ہوئی ہے کہ نزول مائده کی کوئی شہرت عيسائيوں ميں ہے نہ اس کی کتابوں ميں درج ہے۔ 
حاالنکہ اگر يہ نازل ہوا ہوتا تو اسے ان کے ہاں مشہور بھی ہونا چاہيے تھا اور کتابوں ميں بھی 

  م از کم آحاد سے نقل ہونا چاہيے تھا۔تواتراً ہوتا يا ک
 

 ِ َي ِاٰلــهَْنيِ ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ ُذْوِينْ َوُاّمِ ِ ُ يِٰعيَْىس اْبَن َمْرَميَ َءَانَْت قُلَْت ِللنَّاِس اختَّ ّقٍ  ڲ ِاْن َوِاْذ قَاَل اهلّلٰ ٓ َاْن َاقُْوَل َما لَيَْس ِيلْ ۤ ِحبَ ْبٰحنََك َما يَُكْوُن ِيلْ  ۭ قَاَل سـُ
ُم الُْغيُ ُكنْ  ََّك َانَْت عَالَّ   ١١٦ْوِب    ُت قُلُْتٗه فََقْد عَِلْمتَٗه  ۭ تَْعَملُ َما ِيفْ نَْفِيسْ َوَالٓ َاْعَملُ َما ِيفْ نَْفِسَك ِۭان

اور وه وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ هللا تعاٰلی فرمائے گا اے عيسٰی بن مريم! کيا تم نے ان 
) ١اور ميری ماں کو بھی عالوه هللا کے معبود قرار دے لو! ( لوگوں سے کہہ ديا تھا کہ مجھ کو

عيسٰی عرض کريں گے کہ ميں تو تجھ کو منزه سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح زيبا نہ تھا کہ 
ميں ايسی بات کہتا جس کو کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہيں، اگر ميں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس 

ندر کی بات بھی جانتا ہے اور ميں تيرے نفس ميں جو کچھ کا علم ہوگا، تو تو ميرے دل کے ا
  ) تمام غيبوں کے جاننے واال تو ہی ہے۔٢ہے اس کو نہيں جانتا (

يہ سوال قيامت والے دن ہوگا اور مقصد اس سے هللا کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود  ١۔١١٦
مجھتے تھے، وه تو هللا بنالينے والوں کی زجر و توبيخ ہے کہ جن کو تم معبود اور حاجت روا س

۔ دوسری بات يہ معلوم ہوئی کہ عيسائيوں نے حضرت مسيح عليہ کی بارگاه ميں جواب ده ہيں
السالم کے ساتھ حضرت مريم عليہا السالم کو بھی هللا (معبود) بناليا ہے۔ تيسری بات يہ معلوم 

ے پتھر يا لکڑی کی ہوئی کہ من دون هللا هللا کے سوا معبود وہی نہيں ہيں جنہيں مشرکين ن
مورتيوں کی شکل ميں بنا کر ان کی پوجا کی جس طرح کہ آج کل کے قبر پرست علماء اپنے 
عوام کو يہ باور کرا کے مغالطہ ديتے ہيں بلکہ وه هللا کے نزديک بندے بھی من دون هللا ميں 
سالم شامل ہيں جن کی لوگوں نے کسی بھی انداز سے عبادت کی جيسے حضرت عيسٰی عليہ ال

  اور مريم کی عيسائيوں نے کی۔ 
سٰی عليہ السالم کتنے واضح الفاظ ميں اپنی بابت علم غيب کی نفی فرما رہے حضرت عي ٢۔١١٦
  ہيں۔

 
ْم َشهِْيًدا مَّ  َُّمكْ ۚ َوُكْنُت عَلَْهيِ ْ َوَرب َ َرّيبِ ْم  ۭوَانَْت عَٰيل ُلكِّ ا ُدمْ َما قُلُْت لَهُْم ِاالَّ َمآ َاَمْرتَِينْ ِبٖهٓ َاِن اْعُبُدوا اهلّلٰ ِقْيَب عَلَْهيِ ا تََوفَّْيَتِينْ ُكْنَت َانَْت الرَّ ْم ۚ فَلَمَّ ُت ِفْهيِ

ٍء َشهِْيٌد       ١١٧َيشْ
ميں نے تو ان سے اور کچھ نہيں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمايا تھا 

) ميں ان پر ١مہارا بھی رب ہے (کہ تم هللا کی بندگی اختيار کرو جو ميرا بھی رب ہے اور ت
)۔ اور ٢گواه رہا جب تک ان ميں رہا۔ پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا ليا تو تو ہی ان پر مطلع رہا (

  تو ہرچيز کی پوری خبر رکھتا ہے۔
حضرت عيسٰی عليہ السالم نے توحيد و عبادت رب کی يہ دعوت عالم شير خوارگی ميں  ١۔١١٧

  ميں ہے اور عمر جوانی و کہولت ميں بھی۔بھی دی، جيسا کہ سوره مريم 
يتنی کا مطلب ہے جب تو نے مچھے دنيا سے اٹھاليا جيسا کہ اس کی تفصيل سوره آل توف ٢۔١١٧

ميں گزر چکی ہے اس سے يہ بات معلوم ہوئی کہ پيغمبروں کو اتنا ہی علم  ۵۵عمران کی آيت 
جن کا مشاہده وه اپنی زندگی ميں اپنی ہوتا ہے جتنا هللا کی طرف سے انہيں عطا کيا جاتا ہے يا 

آنکھوں سے کرتے ہيں۔ ان کے عالوه ان کو کسی بات کا علم نہيں ہوتا۔ جب کہ عالم الغيب وه 
ہوتا ہے جسے بغير کسی کے بتالئے ہرچيز کا علم ہوتا ہے اور اس کا علم ازل سے ابد تک پر 

نہيں اس لئے عالم الغيب صرف محيط ہوتا ہے۔ يہ صفت علم هللا کے سوا کسی اور کے اندر 
ايک هللا ہی کی ذات ہے اس کے عالوه کوئی عالم الغيب نہيں حديث ميں آتا ہے کہ ميدان محشر 



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	269	of	1441	

ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم کی طرف آپ کے کچھ امتی آنے لگيں گے تو فرشتے ان کو پکڑ 
آنے دو يہ تو ميرے کر دوسری طرف لے جائيں گے آپ صلی هللا عليہ وسلم فرمائيں گے ان کو 

امتی ہيں فرشتے آ کر بتالئيں گے انک التدری ما احدثوا بعدک اے محمد صلی هللا عليہ وسلم آپ 
نہيں جانتے کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم کے بعد انہوں نے دين ميں کيا کيا بدعتيں ايجاد کيں جب 

مايا ميں بھی اس وقت يہی آپ صلی هللا عليہ وسلم يہ سنيں گے تو آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فر
کہوں گا جو العبد الصالح حضرت عيسٰی عليہ السالم نے کہا (وکنت عليھم شھيدا ما دمت فيھم فلما 

  توفيتنی کنت انت الرقيب عليھم (صحيح بخاری، صحيح مسلم)
 

ََّك َانَْت الَْعِز  ُْم ِعَباُدَك ۚ َوِاْن تَْغِفْر لَهُْم فَِان ْهبُْم فَِاهنَّ   ١١٨ْيُز الَْحِكْميُ    ِاْن تَُعّذِ
اگر تو ان کو سزا دے تو يہ تيرے بندے ہيں اور اگر تو معاف فرما دے تو تو زبردست ہے 

  حکمت واال ہے۔
يعنی مطلب يہ کہ يا هللا! ان کا معاملہ تيری مشيت کے سپرد ہے اس لئے کہ تو فعال لما  ١۔١١٨

ز پرس کرنے واال بھی نہيں ہے ال يريد بھی ہے جو چاہے کر سکتا ہے اور تجھ سے کوئی با
يسئل عما يفعل وھم يسئلون (االنبياء) هللا جو کچھ کرتا ہے اس سے باز پرس نہيں ہوگی لوگوں 

سے ان کے کاموں کی باز پرس ہوگی۔ گويا آيت ميں هللا کے سامنے بندوں کی عاجزی وبے 
طلق اور مختار کل ہونے بسی کا اظہار بھی ہے اور هللا کی عظمت و جاللت اور اس کے قادر م

کا بيان بھی اور پھر ان دونوں باتوں کے حوالے سے عفو و مغفرت کی التجا بھی سبحان هللا! 
کيسی عجيب و بليغ آيت ہے اسی لئے حديث ميں آتا ہے کہ ايک رات نبی صلی هللا عليہ وسلم پر 

رکعت ميں اسے ہی  نوافل ميں اس آيت کو پڑھتے ہوئے ايسی کيفيت طاری ہوئی کہ بار بار ہر
  )١١٩ص  ۵پڑھتے رہے حتی کہ صبح ہوگئی۔ (مسند احمد جلد 

 
يَْن  نْھُٰر ٰخدِلِ ِهتَا اْالَ رِْي ِمْن َحتْ ِدِقْنيَ ِصْدقُُهْم ۭ لَهُْم َجنٌّٰت َجتْ ُ ٰهَذا يَْوُم يَْنَفُع الّصٰ ُ َعْهنُْم َوَرُضْوا َعْنُه ۭقَاَل اهلّلٰ ٰذكِلَ الَْفْوُز الَْعِظْميُ     ِفْهيَآ َابًَدا  ۭ َرِيضَ اهلّلٰ

١١٩  
هللا ارشاد فرمائے گا کہ يہ وه دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا 

) ان کو باغ مليں گے جن کے نيچے نہريں جاری ہونگی جن ميں وه ہميشہ ہميشہ کو رہيں ١(
ضی اور خوش ہيں، يہ بڑی بھاری گے هللا تعاٰلی ان سے راضی اور خوش اور يہ هللا سے را

  کاميابی ہے۔
ضرت ابن عباس رضی هللا عنہ نے اس کے معنی يہ بيان فرمائے ہيں، وه دن ايسا ہوگا ح١۔١١٩

کہ صرف توحيد ہی موحدين کو نفع پہنچائے گی، يعنی مشرکين کی معافی اور مغفرت کی کوئی 
  صورت نہيں ہوگی۔

 
ٰمٰوِت َواْالَرْ  ِ ُمكْلُ السَّ ٍء قَِدْيٌر    هلِلّٰ نَّ  ۭ َوُهَو عَٰيل ُلكِّ َيشْ   ۧ ١٢٠ِض َوَما ِفْهيِ

 ہی کی سلطنت آسمانوں کی اور زمين کی اور ان چيزوں کی جو ان ميں موجود ہيں اور وه ہر 
  شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔
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 سورة النعام
)١٦٥۔ تعداد آيات  ٦(سورة النعام ۔ سوره نمبر    

 
ِ ال ِحْميِ       ِبْسِم اهلّلٰ ِن الرَّ ْمحٰ   رَّ

 شروع کرتا ہوں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم کرنے واال ہے
 

ْيَن َكَفُرْوا ِبرَ  ِ لُٰمِت َوالنُّْوَر ڛ ُمثَّ اذلَّ ٰمٰوِت َواْالَْرَض َوَجَعَل الظُّ ْي َخلََق السَّ ِ ِ اذلَّ ْم يَْعِدلُْوَن    َالَْحْمُد هلِلّٰ ِ   Ǻّهبِ
تمام تعريفيں هللا ہی کے الئق ہيں جس نے آسمانوں کو اور زمين کو پيدا کيا اور تاريکيوں اور 

  ) پھر بھی کافر لوگ (غير هللا کو) اپنے رب کے برابر قرار ديتے ہيں۔١نور کو بنايا (
ظلمات سے رات کی تاريکی اور نور سے دن کی روشنی يا کفر کی تاريکی اور ايمان کی  ١۔١

يا ہے، اس لئے کہ ظلمات کے اد ہے۔ نور کے مقابلے ميں ظلمات کو جمع ذکر کيا گروشنی مر
اسباب بھی بہت سے ہيں اور اس کی قسميں بھی متعدد ہيں اور نور کا ذکر بطور جنس ہے جو 
اپنی قسموں ميں شامل ہے (فتح القدير) يہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہدايت اور ايمان کا راستہ 

  يا پانچ يا متعدد نہيں ہيں اس لئے نور کو واحد ذکر کيا گيا ہے۔ايک ہی ہے چار 
  يعنی اس کے ساتھ دوسروں کو شريک ٹھہراتے ہيں۔ ٢۔١

 
ْوَن    َسمًّى ِعْنَدٗه ُمثَّ َانُْمتْ تَْمَرتُ ْن ِطْنيٍ ُمثَّ قَٰىضٓ َاَجًال ۭ  َوَاَجٌل مُّ ْي َخلََقُمكْ ِمّ ِ   Ąُهَو اذلَّ

) اور دوسرا معين وقت ٢) پھر ايک وقت معين کيا (١مٹی سے بنايا (وه ايسا ہے جس نے تم کو 
  ) پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔٣خاص هللا ہی کے نزديک ہے (

يعنی تمہارے باپ آدم عليہ السالم کو، جو تمہاری اصل ہيں اور جن سے تم سب نکلے ہو۔  ١۔٢
ں کھاتے ہو، سب زمين اس کا ايک دوسرا مطلب يہ بھی ہو سکتا ہے تم جو خوراک اور غذائي

غذاؤں سے نطفہ بنتا ہے جو رحم مادر ميں جا کر تخليق انسانی کا سے پيدا ہوتی ہيں اور انہيں 
  باعث بنتا ہے۔ اس لحاظ سے گويا تمہاری پيدائش مٹی سے ہوئی۔

   يعنی موت کا وقت۔ ٢ٰ۔٢
اد پيدائش سے يعنی آخرت کا وقت، اس کا علم صرف هللا ہی کو ہے۔ گويا پہلی اجل سے مر٣۔٢

وسری اجل مسٰمی ہے۔ مراد انسان کی موت سے لے لے کر موت تک انسان کی عمر ہے اور د
کر وقوع قيامت تک دنيا کی کل عمر ہے، جس کے بعد وه زوال و فنا سے دوچار ہو جائے گی 

  اور ايک دوسری دنيا يعنی آخرت کی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔
يسا کہ کفار و مشرکين کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی وقوع ميں جيعنی قيامت کے  ٤۔٢

ميں مل جائيں گے تو کس طرح سے دوباره زنده کيا جاسکے گا؟ هللا تعاٰلی نے فرمايا جس نے 
  تمہيں پہلی مرتبہ پيدا کيا دوباره بھی وہی هللا تمہيں زنده کرے گا۔( سوره يسين)

 
ٰمٰوِت َوِيف اْالَ  ُ ِيف السَّ ُبْوَن  َوُهَو اهلّلٰ َرُمكْ َويَْعَملُ َما تَْكسـِ ُمكْ َوهَجْ   Ǽْرِض  ۭ يَْعَملُ ِرسَّ

اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں ميں بھی اور زمين ميں بھی، وه تمہارے پوشيده احوال کو 
بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا 

  )۔١ہے (
جس طرح اس کی شان کے الئق ت کا عقيده ہے کہ هللا تعاٰلی خود تو عرش پر ہے، اہل سن ١۔٣

ہے۔ ليکن اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے۔ يعنی اس کے علم و خبر سے کوئی چيز باہر 
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نہيں۔ البتہ بعض گمراه فرقے هللا تعاٰلی کو عرش پر نہيں مانتے اور کہتے ہيں کہ هللا تعاٰلی ہر 
ر اس آيت سے اپنے اس عقيدے کا اثبات کرتے ہيں۔ ليکن يہ عقيده جس طرح جگہ موجود ہے او

غلط ہے يہ دليل بھی صحيح نہيں۔ آيت کا مطلب يہ ہے کہ وه ذات جس کو آسمانوں ميں اور 
زمين ميں هللا کہہ کر پکارا جاتا ہے اور آسمانوں اور زمين ميں جس کی حکمرانی ہے اور 

بود برحق سمجھا اور مانا جاتا ہے وه هللا تمہارے پوشيده اور آسمانوں اور زمين ميں جس کو مع
ظاہر اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو سب کو جانتا ہے (فتح القدير) اس کی اور بھی بعض 

توجيہات کی گئی ہيں جنہيں اہل علم تفسيروں ميں مالحظہ کر سکتے ہيں ۔ مثال تفسير طبری و 
  ابن کثير وغيره۔

 
ْم مِّ  ِتْهيِ ْم ِاالَّ َاكنُْوا َعْهنَا ُمْعرِِضْنيَ    َوَما اَتْ ِ ْن ٰايِٰت َرّهبِ   Ćْن ٰايٍَة ِمّ

اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانيوں ميں سے نہيں آتی مگر وه اس سے 
  اعراض ہی کرتے ہيں

 
ْم َانْٰۢبۗـؤُ  ِتْهيِ ا َجاَۗءُمهْ ۭ فََسْوَف اَيْ بُْوا اِبلَْحّقِ لَمَّ َهتِْزُءْوَن   فََقْد َكذَّ   Ĉا َما َاكنُْوا ِبٖه يَسـْ

انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹاليا جب کہ وه ان کے پاس پہنچی، سو جلد يہی ان کو خبر 
  )۔١مل جائے گی اس چيز کی جس کے ساتھ يہ لوگ مذاق کيا کرتے تھے (

احساس ہوگا کہ يعنی اس نکتہ چينی اور تکذيب کا وبال انہيں پہنچے گا اس وقت انہيں  ١۔٥
  اس کا استھزا نہ کرتے۔ کاش! ہم اس کتاب برحق کی تکذيب اور

 
َُّمكْ َوَاْرَسلْ  ُْم ِيف اْالَْرِض َما لَْم نَُمكِّْن ل كَّّهنٰ ْن قَْرٍن مَّ َجَعلْنَا اْالَ َالَْم يََرْوا َمكْ َاْهلَْكنَا ِمْن قَْبِلهِْم ِمّ ْدَراًرا  ۠ وَّ ْم ّمِ َماَۗء عَلَْهيِ ْم نَا السَّ ْم فََاْهلَْكٰهنُْم ِبُذنُْوِهبِ ِهتِ رِْي ِمْن َحتْ نْھَٰر َجتْ

  Čَوَانَْشْااَن ِمْنۢ بَْعِدِمهْ قَْراًن ٰاَخرِيَْن   
کيا انہوں نے ديکھا نہيں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہالک کر چکے ہيں جن کو ہم نے 

ر ہم نے ان پر خوب بارشيں برسائيں دنيا ميں ايسی قوت دی تھی کہ تم کو وه قوت نہيں دی او
اور ہم نے ان کے نيچے سے نہريں جاری کيں۔ پھر ہم نے ان کو گناہوں کے سبب ہالک کر ڈاال 

  )۔٢) اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پيدا کر ديا (١(
يعنی جب گناہوں کی پاداش ميں تم سے پہلی امتوں کو ہم ہالک کر چکے ہيں درآں حاليکہ  ١۔٦

ش حالی اور وسائل رزق کی فروانی قتور و قوت ميں بھی تم سے کہيں زياده تھيں اور خووه طا
ميں بھی تم سے بڑھ کر تھيں، تو تمہيں ہالک کرنا ہمارے لئے کيا مشکل ہے؟ اس سے يہ بھی 
معلوم ہوا کہ کسی قوم کی محض مادی ترقی اور خوش حالی سے يہ نہيں سمجھ لينا چاہيے کہ 

کامران ہے۔ يہ استدارج وامہال کی وه صورتيں ہيں جو بطور امتحان هللا تعاٰلی  وه بہت کامياب و
قوموں کو عطا فرماتا ہے۔ ليکن جب يہ مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو پھر يہ ساری ترقياں اور 

  خوش حالياں انہيں هللا کے عذاب سے بچانے ميں کامياب نہيں ہوتيں۔ 
  طرح آزمائيں۔تاکہ انہيں بھی پچھلی قوموں کی  ٢۔٦

 
ا ِاْن ٰهَذآ ِاالَّ  يَْن َكَفُرْوٓ ِ ْم لََقاَل اذلَّ يِْدْهيِ لْنَا عَلَْيَك ِكٰتًبا ِيفْ ِقْرَطاٍس فَلََمُسْوُه اِبَ ِبْنيٌ   َولَْو نَزَّ ـٌر مُّ   Ċ ِحسْ

اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے پھر اس کو يہ لوگ اپنے ہاتھوں 
بھی ليتے تب بھی يہ کافر لوگ يہی کہتے کہ يہ کچھ بھی نہيں مگر صريح جادو ہے  سے چھو

)١(  
يہ ان کے عناد جحود اور مکابره کا اظہار ہے کہ اتنے واضح نوشتہ الٰہی کے باوجود وه  ١۔٧

اسے ماننے کے لئے تيار نہ ہونگے اور اسے ايک سحرانہ کرتب قرار ديں گے۔ جيسے قرآن 
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ام پر فرمايا گيا ہے۔ ولو فتحنا عليہم بابا من السماء فظلو فيہ يعرجون لقالوا مجيد کے دوسرے مق
انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون (الحجر) اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازه کھول 

ديں اور يہ اس پر چڑھنے بھی لگ جائيں تب بھی کہيں گے آنکھيں متوالی ہوگئی ہيں بلکہ ہم پر 
َما جادو کر ديا َن السَّ ْرُكْوٌم ـِء َساقِ ۗ◌ گيا ہے۔(َواِْن يََّرْوا ِكْسفًا مِّ ) 44۔ الطور:52) طًا يَّقُْولُْوا َسَحاٌب مَّ

اور اگر وه آسمان سے گرتا ہوا ٹکڑا بھی ديکھ ليں تو کہيں گے کہ تہ بہ تہ بادل ہيں۔ يعنی عذاب 
ئی دخل انھيں تسليم کرنا  کا کو ئی نہ کوئی توجيہ کرليں گے کہ جس ميں مشيت الہی الہی کی کو

  ئنات ميں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی مشيت سے ہوتا ہے۔ نہ پڑے حاالنکہ کا
 

َُّقِيضَ اْالَْمُر ُمثَّ َال يُْنَظُرْوَن      Ďَوقَالُْوا لَْوَالٓ ُاْنزَِل عَلَْيِه َمكَلٌ  ۭ َولَْو َاْنَزلْنَا َملًَاك ل
پاس کوئی فرشتہ کيوں نہيں اتارا گيا اور اگر ہم فرشتہ  اور يہ لوگ يوں کہتے ہيں کہ ان کے

  )۔١بھی بھيج ديتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی (
هللا تعاٰلی نے انسانوں کی ہدايت و رہنمائی کے لئے جتنے بھی انبياء و رسل بھيجے وه  ١۔٨

  انسانوں ميں 
کے ايک فرد کو وحی و رسالت سے نواز ديا جاتا تھا۔ يہ اس سے ہی تھے اور ہر قوم ميں اسی 

لئے کہ اس کے بغير کوئی رسول فريضہ تبليغ و دعوت ادا ہی نہيں کر سکتا تھا، مثالً اگر 
فرشتوں کو هللا تعاٰلی رسول بنا کر بھيجتا تو ايک تو وه انسانی زبان ميں گفتگو ہی نہ کر پاتے 

اری ہونے کی وجہ سے انسان کے مختلف حاالت ميں اور دوسرے وه انسانی جذبات سے ع
مختلف کيفيات و جذبات کے سمجھنے سے بھی قاصر رہتے۔ ايسی صورت ميں ہدايت اور 

رہنمائی کا فريضہ کس طرح انجام دے سکتے تھے۔؟ اس لئے هللا تعاٰلی کا انسانوں پر ايک بڑا 
انچہ هللا تعاٰلی نے بھی اسے بطور احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو ہی نبی اور رسول بنايا۔ چن

ْن اَْنفُسِ  ُ َعلَي اْلُمْؤِمنِْيَن اِْذ بََعَث فِْيِھْم َرُسْواًل مِّ ِھْم) احسان ہی قرآن کريم ميں ذکر فرمايا ہے (لَقَْد َمنَّ ّهللاٰ
)) هللا تعاٰلی نے مومنوں پر احسان فرمايا جب کہ انہی کی جانوں ميں سے 164۔ آل عمران:3

کو رسول بنا کر بھيجا ليکن پيغمبروں کی بشريت کافروں کے ليے حيرت و ايک شخص 
استعجاب کا باعث رہی وه سمجھتے تھے کہ رسول انسانوں ميں سے نہيں فرشتوں ميں سے ہونا 

چاہيے گويا ان کے نزديک بشريت رسالت کے شايان شان نہيں تھی جيسا کہ آج کل کے اہل 
قلوبھم اہل کفر و شرک رسولوں کی بشريت کا تو انکار بدعت بھی يہی سمجھتے ہيں۔ تشابھت 

کر نہيں سکتے تھے کيونکہ وه ان کے خاندان حسب نسب ہرچيز سے واقف ہوتے تھے ليکن 
رسالت کا وه انکار کر تے رہے جبکہ آج کل کے اہل بدعت رسالت کا انکار تو نہيں کرتے ليکن 

کی بشريت کا انکار کرتے ہيں  بشريت کو رسالت کے منافی سمجھنے کی وجہ سے رسولوں
بہرحال هللا تعاٰلی اس آيت ميں فرما رہا ہے کہ اگر ہم کافروں کے مطالبے پر کسی فرشتے کو 
رسول بنا کر بھيجتے يا اس رسول کی تصديق کے لئے ہم کوئی فرشتہ نازل کر ديتے جيسا کہ 

انھيں مہلت ديئے بغير ہالک يہاں يہی بات بيان کی گئی ہے اور پھر وه اس پر ايمان نہ التے تو 
  کر ديا جاتا۔

 
ا يَلِْبُسْوَن     ْم مَّ نَا عَلَْهيِ لَـلَبَسـْ ََّجَعلْٰنُه َرُجًال وَّ   Ḍَولَْو َجَعلْٰنُه َملًَاك ل

اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجويز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے اور ہمارے اس فعل سے پھر 
  )١ال کر رہے ہيں (ان پر وہی اشکال ہوتا جو اب کا اشک

سول بنا کر بھيجنے کا فيصلہ کرتے تو ظاہر بات ہے کہ وه يعنی اگر ہم فرشتے ہی کو ر ١۔٩
فرشتے کی اصل شکل ميں تو انھيں نہيں بھيج سکتا تھا، کيونکہ اس طرح انسان اس سے خوف 

انسانی  زده ہونے اور قريب و مانوس ہونے کی بجائے، دور بھاگتے اس لئے ناگزير تھا کہ اسے



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	273	of	1441	

شکل ميں بھيجا جاتا۔ ليکن تمہارے ليڈر پھر يہی اعتراض اور شبہ پيش کرتے کہ يہ تو انسان ہی 
ہے، جو اس وقت بھی وه رسول کی بشريت کے حوالے پيش کر رہے ہيں تو پھر فرشتے کے 

  بھيجنے کا کيا فائده۔
 

يْ  ِ ْن قَْبكِلَ فََحاَق اِبذلَّ ُهتْزِئَ ِبُرُسٍل ِمّ َهتْزُِءْوَن     َولََقِد اسـْ ا َاكنُْوا ِبٖه يَسـْ ُرْوا ِمْهنُْم مَّ   ۧ  10َن َخسِ
اور واقع آپ سے پہلے جو پيغمبر ہوئے ہيں ان کے ساتھ بھی مذاق کيا گيا ہے۔ پھر جن لوگوں 

  نے ان سے مذاق کيا تھا ان کو اس عذاب نے آگھيرا جس کا مذاق اڑاتے تھے۔
ْوا ِيف اْالَْرِض ُمثَّ ا ِبْنيَ     قُْل ِسْريُ   11نُْظُرْوا َكْيَف َاكَن عَاِقَبُة الُْمَكّذِ

  آپ فرما ديجئے کہ ذرا زمين ميں چلو پھرو پھر ديکھ لو کہ تکذيب کرنے والے کا کيا انجام ہوا۔
 

َة  ۭلََيْجَمعَ  ْمحَ ِۭ َكَتَب عَٰيل نَْفِسِه الرَّ ّٰ ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۭ قُْل هلّلِ ا ِيف السَّ َِّمْن مَّ ا َانُْفَسهُْم فَهُْم َال يُْؤِمنُْوَن    قُْل ل ْوٓ يَْن َخِرسُ ِ نَُّمكْ ِاٰىل يَْوِم الِْقٰيَمِة َال َريَْب ِفْيِه  َۭاذلَّ
12  

آپ کہئے کہ جو کچھ آسمانوں ميں اور زمين ميں موجود ہے يہ سب کس کی ملکيت ہے، آپ 
) تم ٢نے اوپر الزم فرما ليا ہے (کہہ ديجئے سب هللا ہی کی ملکيت ہے، هللا نے مہربانی فرمانا اپ

کو هللا قيامت کے روز جمع کرے گا، اس ميں کوئی شک نہيں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو 
  گھاٹے ميں ڈاال ہے اور وه ايمان نہيں الئيں گے۔

جس طرح حديث ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا جب هللا تعاٰلی نے مخلوق کو پيدا  ١۔١٢
قينا ميری رحمت ميرے غضب پر غالب "ي ـر لکھ ديا اِنَّ َرحَمتِی تَْغلُِب َغَضبِْی فرمايا تو عرش پ

ہے" ليکن يہ رحمت قيامت والے دن صرف اہل ايمان کے لئے ہوگی، کافروں کے لئے رب 
سخت غضب ناک ہوگا مطلب يہ ہے کہ دنيا ميں تو اس کی رحمت يقينا عام ہے، جس سے مومن 

اں دار اور نافرمان سب ہی فيض ياب ہو رہے ہيں۔ هللا تعاٰلی کسی اور کافر نيک اور بد فرم
شخص کی بھی روزی نافرمانی کی وجہ سے بند نہيں کرتا، ليکن اس کی رحمت کا يہ اہتمام 
صرف دنيا کی حد تک ہے۔ آخرت ميں جو کہ دار الجزا ہے وہاں هللا کی صفت عدل کا کامل 

و امان رحمت ميں جگہ پائيں گے اور اہل کفر و فسق ظہور ہوگا، جس کے نتيجے ميں اہل ايمان 
جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق ٹھہريں گے۔ اسی لئے قرآن ميں فرمايا گيا ہے۔(َوَرْحَمتِْي 

ٰكوةَ َوالَِّذْيَن ھُْم بِٰاٰيتِنَا يُْؤِمنُ  ۭ◌ َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء  ۔ 7ْوَن ) فََساَْكتُبُھَا لِلَِّذْيَن يَتَّقُْوَن َويُْؤتُْوَن الزَّ
) اور ميری رحمت تمام اشيا پر محيط ہے تو وه رحمت ان لوگوں کے نام ضرور 156االعراف:

  لکھوں گا جو هللا سے ڈرتے ہيں اور زکوة ديتے ہيں اور جو ہماری آيتوں پر ايمان التے ہيں۔
 

ِمْيُع الَْعِلْميُ    َاِر ۭ َوُهَو السَّ َّْيِل َوالهنَّ   13 َوهَلٗ َما َسَكَن ِيف ال
اور هللا ہی کی ملک ہيں وه سب کچھ جو رات ميں اور دن ميں رہتی ہيں اور وہی بڑا سننے واال 

  بڑا جاننے واال ہے۔
 

ٓ ُاِمرْ  ْ ٰمٰوِت َواْالَْرِض َوُهَو يُْطِعُم َوَال يُْطَعُم ۭ قُْل ِاّىنِ ُذ َوِليًّا فَاِطِر السَّ ِ ِ َاختَّ َل َمْن َاْسَملَ َوَال تَُكْونَنَّ ِمَن الُْمْرشِِكْنيَ    ُت َاْن اَُكْوَن اَ قُْل َاغَْريَ اهلّلٰ   14وَّ
آپ کہئے کہ کيا هللا کے سوا، جو کہ آسمانوں اور زمين کا پيدا کرنے واال ہے جو کہ کھانے کو 

) آپ فرما ديجئے کہ ١ديتا ہے اور اس کو کوئی کھانے نہيں ديتا اور کسی کو معبود قرار دوں (
ہے کہ سب سے پہلے ميں اسالم قبول کروں اور تو مشرکين ميں سے ہرگز  مجھ کو يہ حکم ہوا

  نہ ہونا۔
ولی سے مراد يہاں معبود ہے جيسا کہ ترجمہ سے واضح ہے ورنہ دوست بنانا تو جائز  ١۔١٤
  ہے۔
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ْ عََذاَب يَْوٍم َعِظْميٍ    ٓ َاَخاُف ِاْن َعَصيُْت َرّيبِ ْ   15قُْل ِاّىنِ

اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو ميں ايک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا آپ کہہ ديجئے کہ ميں اگر 
  )۔١ہوں (
يعنی اگر ميں نے بھی رب کی نافرمانی کرتے ہوئے هللا کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود  ١۔١٥

  بنا ليا تو ميں بھی هللا کے عذاب سے نہيں بچ سکوں گا۔
 

ٗه  ۭ ٍذ فََقْد َرِمحَ
ِٕ
ُّْرصَْف َعْنُه يَْوَمى   16َوٰذكِلَ الَْفْوُز الُْمِبْنيُ     َمْن ي

جس شخص سے اس روز وه عذاب ہٹا ديا جائے تو اس پر هللا نے بڑا رحم کيا اور يہ صريح 
  کاميابی ہے۔

س طرح دوسرے مقام پر فرمايا ' جو آگ سے دور اور جنت ميں داخل کر ديا گيا، وه ج ١۔١٦
اور نفع حاصل کر لينے کا نام ہے۔ جنت کامياب ہوگيا اس لئے کاميابی، خسارے سے بچ جانے 

  سے بڑھ کر نفع کيا ہوگا؟
 

ٍء قَ  ْريٍ فَهَُو عَٰيل ُلكِّ َيشْ َّْمَسْسَك ِخبَ ٓ ِاالَّ ُهَو ۭ َوِاْن ي ٍ فََال َاكِشَف هَلٗ ُ ِبُرضّ َّْمَسْسَك اهلّلٰ   17ِدْيٌر   َوِاْن ي
ر کرنے واال سوائے هللا تعاٰلی کے اور اگر تجھ کو هللا تعاٰلی کوئی تکليف پہنچائے تو اس کا دو

اور کوئی نہيں۔ اور اگر تجھ کو هللا تعاٰلی کوئی نفع پہنچائے تو وه ہرچيز پر پوری قدرت رکھنے 
  )۔١واال ہے (

يعنی نفع و ضرر کا مالک، کائنات ميں ہر طرح کا تصرف کرنے واال صرف هللا ہے اور  ١۔١٧
کو اس طرح  يں ہے۔ ايک حديث ميں اس مضموناس کے حکم و قضا کو کوئی رد کرنے واال نہ

بيان کيا گيا ہے اللھم ال مانع لما اعطيت وال معطی لما منعت وال ينفع ذا الجد منک الجد (صحيح 
بخاری، مسلم ) جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے واال نہيں اور جس سے تو روک لے تو اس 

کی حيثيت تيرے مقابلے ميں نفع نہيں کو کوئی دينے واال نہيں اور کسی صاحب حيثيت کو اس 
  پہنچا سکتی ' نبی صلی هللا عليہ وسلم ہر نماز کے بعد يہ دعا پڑھاکرتے تھے۔

 
  18َوُهَو الَْقاِهُر فَْوَق ِعَباِدٖه  ۭ َوُهَو الَْحِكْميُ الَْخِبْريُ   

اور پوری ) اور وہی بڑی حکمت واال ١اور وہی هللا اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے برتر ہے (
  خبر رکھنے واال ہے۔

يں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہيں، بڑے بڑے جابر لوگ اس کے سامنے يعنی تمام گردن ١۔١٨
بےبس ہيں، وه ہرچيز پر غالب ہے اور تمام کائنات اس کی مطيع ہے وه اپنے ہر کام ميں حکيم 

کون مستحق ہے اور ہرچيز سے باخبر ہے، پس اسے معلوم ہے کہ اس کے احسان و عطا کا 
  ہے اور کون غير مستحق۔

 
ُ  ڐ َشهِْيٌد بَيِْينْ َوبَيْنَُمكْ  َۣوُاْويِحَ ِاَيلَّ ٰهَذا الُْقْرٰانُ  ٍء اَْكَربُ َشهَاَدًة  ۭ قُِل اهلّلٰ ِ ٰاِلهًَة اُ قُْل َايُّ َيشْ ِٕنَُّمكْ لَتَْشهَُدْوَن َانَّ َمَع اهلّلٰ

نِْذَرُمكْ ِبٖه َوَمْنۢ بَلََغ  ۭ َاى ٓ  ِالُ ْخٰري ۭ ُقْل الَّ
ا تُْرشُِكْوَن      مَّ ٌء ّمِ َِّينْ بَرِْيۗ ِان اِحٌد وَّ ََّما ُهَو ِاهٰلٌ وَّ   19َۘاْشهَُد ۚ قُْل ِان

آپ کہيئے کہ سب سے بڑی چيز گواہی دينے کے لئے کون ہے، آپ کہيئے کہ ميرے اور 
ھيجا گيا ہے تاکہ ميں ) اور ميرے پاس يہ قرآن بطور وحی کے ب١تمہارے درميان هللا گواه ہے (

) کيا تم ٢اس قرآن کے ذريعہ سے تم کو اور جس جس کو يہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں (
سچ مچ يہی گواہی دو گے کہ هللا تعاٰلی کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہيں، آپ کہہ ديجئے کہ ميں 
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شک ميں تمہارے تو گواہی نہيں ديتا۔ آپ فرما ديجئے کہ بس وه تو ايک ہی معبود ہے اور بي
  شرک سے بيزار ہوں۔

ہی اپنی واحدنيت اور ربوبيت کا سب سے بڑا گواه ہے اس سے بڑھ کر کوئی يعنی هللا  ١۔١٩
  گواه نہيں۔

سچا مطيع رسول  ربيع بن انس کہتے ہيں اب جس کے پاس بھی قرآن پہنچ جائے اگر وه ٢۔١٩
ف اسی طرح بالئے جس طرح ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وه بھی لوگوں کو هللا کی طر

رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی اور اسطرح ڈرائے جس طرح آپ نے 
  لوگوں کو ڈرايا (ابن کثير)

 
ا َانُْفَسهُْم فَهُ ْوٓ يَْن َخِرسُ ِ يَْن ٰاتَيْٰهنُُم اْلِكٰتَب يَْعرِفُْونَٗه امَكَ يَْعرِفُْوَن َابْنَاَۗءُمهْ ۘ َاذلَّ ِ   ۧ 20َال يُْؤِمنُْوَن     مْ َاذلَّ

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وه لوگ رسول کو پہچانتے ہيں جس طرح اپنے بيٹوں کو 
  )۔١پہچانتے ہيں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے ميں ڈاال ہے سو وه ايمان نہيں الئيں گے (

ہل کتاب آپ کو اپنے يعرفونہ ميں ضمير کا مرجع رسل هللا صلی هللا عليہ وسلم ہيں يعنی ا ١۔٢٠
نکہ آپ کی صفات ان کی کتابوں ميں بيان کی گئيں تھيں اور ان بيٹوں کی طرح پہچانتے ہيں کيو

صفات کی وجہ سے وه آخری نبی کے منتظر بھی تھے۔ اس لئے اب ان ميں سے ايمان نہ النے 
کنت ال  والے سخت خسارے ميں ہيں کيونکہ يہ علم رکھتے ہوئے بھی انکار کر رہے ہيں۔ فان

تدری فتلک مصيبۃ وان کنت تدری فالمصيبۃ اعظم اگر تجھے علم نہيں ہے تو يہ بھی اگرچہ 
  مصيبت ہی ہے تاہم اگر علم ہے تو پھر زياده بڑی مصيبت ہے۔

 
ِلمُ  َّٗه َال يُْفِلُح الّظٰ يٰتِٖه  ۭ ِان َب اِبٰ ِ َكِذاًب َاْو كَذَّ ي عََيل اهلّلٰ ِن افَْرتٰ   21ْوَن    َوَمْن َاْظَملُ ِممَّ

اور اس سے زياده بے انصاف کون ہوگا جو هللا تعاٰلی پر جھوٹ بہتان باندھے يا هللا کی آيات کو 
  )۔٢) ايسے بے انصافوں کو کاميابی نہ ہوگی (١جھوٹا بتالئے (

يعنی جس طرح هللا پر جھوٹ گھڑنے واال (يعنی نبوت کا جھوٹا دعوا کرنے واال) سب  ١۔٢١
کے سچے رسول کی طرح وه بھی بڑا ظالم ہے جو هللا کی آيات اور اس  سے بڑا ظالم ہے، اس

تکذيب کرے۔ جھوٹے دعوے نبوت پر اتنی سخت وعيد کے باوجود يہ واقعہ ہے کہ متعدد لوگوں 
نے ہر دور ميں نبوت کے جھوٹے دعوے کيئے ہيں اور يوں يقينا نبی کی پيش گوئی کی تيس 

ہوگا کہ وه نبی ہے۔ گزستہ صدی ميں بھی قادياں کے جھوٹے دجال ہونگے۔ ہر ايک کا دعوٰی 
ايک شخص نے نبوت کا دعوا کيا اور آج اس کے پيروکار اس لئے سچا نبی اور بعض مسيح 

معبود مانتے ہيں کہ اسے ايک قليل تعداد نبی مانتی ہے۔ حاالنکہ کچھ لوگوں کا کسی جھوٹے کو 
  ۔ صداقت کے لئے تو قرآن و حديث سچا مان لينا، اس کی سچائی کی دليل نہيں بن سکتا

  کے واضح دالئل کی ضرورت ہے۔
جب يہ دونوں ہی ظالم ہيں تو نہ (جھوٹ گھڑنے واال) کامياب ہوگا اور نہ ہی تکذيب  ٢۔٢١

  کرلے۔(جھٹالنے واال) اس لئے ضروری ہے کہ ہر ايک اپنے انجام پر اچھی طرح غور 
 

ْيًعا ُمثَّ نَقُ  ُمهْ َمجِ ُرشُ ْوَن     َويَْوَم َحنْ يَْن ُكْنُمتْ تَْزُمعُ ِ َاكُۗؤُمكُ اذلَّ ُكْوٓا َاْيَن ُرشَ ْيَن َاْرشَ ِ   22ْوُل ِلذلَّ
وه وقت بھی ياد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خالئق کو جمع کريں گے، پھر ہم 

مشرکين سے کہيں گے کہ تمہارے وه شرکا، جن کے معبود ہونے کا تم دعوٰی کرتے تھے کہاں 
  گئے۔

 
ِّنَا َما ُكنَّا ُمْرشِِكْنيَ    ِ َرب ٓ َاْن قَالُْوا َواهلّلٰ   23ُمثَّ لَْم تَُكْن ِفْتنَُهتُْم ِاالَّ
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پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وه يوں کہيں گے کہ قسم هللا کی 
  )۔١اپنے پروردگار کی ہم مشرک نہ تھے (

 ايک معنی معذرت کے کئے گئے ہيں، باآلخر يہ حجت يافتنہ کے ايک معنی حجت اور  ١۔٢٣
معذرت پيش کر کے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کريں گے کہ ہم تو مشرک ہی نہ تھے۔ 

اور امام ابن جرير نے اس کے معنی يہ بيان کئے ہيں۔ ثم لم يکن قيلھم عند فتنتنا اياھم اعتذارا مما 
۔ (جب ہم انھيں س وال کی بھٹی ميں جھونکيں گے تو دنيا ميں جو انہوں سلف منھم من الشرک با

نے شرک کيا، اس کی معذرت کے لئے يہ کہے بغير ان کے لئے کوئی چارا نہ ہوگا کہ ہم تو 
مشرک ہی نہ تھے) يہاں يہ اشکال پيش نہ آئے کہ وہاں تو انسانوں کے ہاتھ پير گواہی ديں گے 

يہ انکار کس طرح کريں گے؟ اس کا جواب اور زبانوں پر تو مہريں لگا دی جائيں گی پھر 
حضرت ابن عباس رضی هللا تعاٰلی عنہ نے يہ ديا ہے کہ جب مشرکين ديکھيں گے کہ اہل توحيد 

مسلمان جنت ميں جا رہے ہيں تو يہ باہم مشوره کر کے اپنے شرک کرنے سے انکار کر ديں 
ہاتھ پاؤں جو کچھ انہوں نے کيا گے۔ تب هللا تعاٰلی ان کے مونہوں پر مہر لگادے گا اور ان کے 

ہوگا اس کی گواہی ديں گے اور يہ هللا سے کوئی بات چھپانے پر قادر نہ ہو سکيں گے (ابن 
  کثير)

 
ْوَن     ا َاكنُْوا يَْفَرتُ   24ُانُْظْر َكْيَف َكَذبُْوا عَٰيلٓ َانُْفِسهِْم َوَضلَّ َعْهنُْم مَّ

پنی جانوں پر اور جن چيزوں کو وه جھوٹ موٹ ذرا ديکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بوال ا
  )۔١تراشا کرتے تھے وه سب غائب ہوگئے (

ليکن وہاں اس کا کوئی فائده نہيں ہوگا، جس طرح بعض دفعہ دنيا ميں انسان ايسا محسوس  ١۔٢٤
کرتا ہے اسی طرح ان کے معبودان باطل بھی، جن کو هللا کا شريک اپنا حمائتی و مددگار اور 

قت واضح ہوگی، ليکن وہاں جھتے تھے، غائب ہونگے اور وہاں ان پر شرکا کی حقيسفارشی سم
  اس کے ازالے کی کوئی صورت نہيں ہوگی۔

 
ْم َوْقرً  ٓ ٰاَذاِهنِ َّْفَقهُْوُه َوِيفْ ْم اَِكنًَّة َاْن ي َتِمُع ِالَْيَك ۚ َوَجَعلْنَا عَٰيل قُلُْوِهبِ َّسـْ ْن ي ََّرْوا ُلكَّ َوِمْهنُْم مَّ ا جه  ٰايٍَة الَّ يُْؤِمنُْوا ِهبَا  ۭا ۭ َوِاْن ي ْيَن َكَفُرْوٓ ِ اِدلُْونََك يَُقْوُل اذلَّ ِاَذا َجاُۗءْوَك ُجيَ

ِلْنيَ    ٓ َاَساِطْريُ اْالَوَّ   25ِاْن ٰهَذآ ِاالَّ
) اور ہم نے ان کے دلوں پر ١اور ان ميں بعض ايسے ہيں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہيں (

کہ وه اس کو سمجھيں اور ان کے کانوں ميں ڈاٹ دے رکھی ہے  پرده ڈال رکھا ہے اس سے
) اور اگر وه لوگ تمام دالئل کو ديکھ ليں تو بھی ان پر کبھی ايمان نہ الئيں، يہاں تک کہ جب ٢(

يہ لوگ آپ کے پاس آتے ہيں تو آپ سے خواه مخواه جھگڑتے ہيں يہ لوگ جو کافر ہيں يوں 
  )٣رف بےسند باتيں ہيں جو پہلوں سے چلی آرہی ہيں (کہتے ہيں کہ يہ تو کچھ بھی نہيں ص

يعنی مشرکين آپ کے پاس آکر قرآن تو سنتے ہيں ليکن چونکہ مقصد طلب ہدايت نہيں،  ١۔٢٥
  اس لئے بےفائده ہے۔

عالوه ازيں مجازاة علی کفرھم ان کے کفر کے نتيجے ميں ان کے دلوں پر بھی ہم نے  ٢۔٢٥
ے انوں ميں ڈاٹ جس کی وجہ سے ان کے دل حق بات سمجھنپردے ڈال ديئے ہيں اور ان کے ک

  سے قاصر اور ان کے کان حق کو سننے سے عاجز ہيں۔
اب وه گمراہی کی ايسی دلدل ميں پھنس گئے ہيں کہ بڑے سے بڑا معجزه بھی ديکھ ليں،  ٣۔٢٥

ہے کہ تب بھی ايمان النے کی توفيق سے محروم رہيں گے اور ان کا عناد و جحود اتنا بڑھ گيا 
  وه قرآن کريم کو پہلے لوگوں کی بےسند کہانياں کہتے ہيں۔

 
ٓ َانُْفَسهُْم َوَما يَْشُعُرْوَن    ِْلُكْوَن ِاالَّ ْوَن َعْنُه ۚ َوِاْن هيُّ   26َوُمهْ يَْهنَْوَن َعْنُه َويَنْــــَـٔ
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اور يہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہيں اور خود بھی اس سے دور دور رہتے ہيں 
  )۔٢) اور يہ لوگ اپنے ہی کو تباه کر رہے ہيں اور کچھ خبر نہيں رکھتے (١(

يعنی عام لوگوں کو آپ سے اور قرآن سے روکتے ہيں تاکہ وه ايمان نہ الئيں اور خود  ١۔٢٦
  بھی دور دور رہتے ہيں۔

 نا، اس سے ہمارا يا ہمارے پيغمبر صلی هللاليکن لوگوں کو روکنا اور خود بھی دور رہ ٢۔٢٦
عليہ وسلم کا کيا بگڑے گا؟ اس طرح کے کام کر کے وه خود ہی بےشعوری ميں اپنی ہالکت کا 

  سامان کر رہے ہيں۔
 

نَا َونَُكْوَن ِمَن  ِّ يِٰت َرب َب اِبٰ   27الُْمْؤِمِنْنيَ   َولَْو تَٰرٓي ِاْذ ُوِقُفْوا عََيل النَّاِر فََقالُْوا يٰلَْيتَنَا نَُردُّ َوَال نَُكّذِ
) تو کہيں گے ہائے کيا ١ر آپ اس وقت ديکھيں جب دوزخ کے پاس کھڑے کئے جائيں (اور اگ

اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھيج ديئے جائيں اور اگر ايسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آيات 
  )٢کو جھوٹا نہ بتالئيں اور ہم ايمان والوں ميں سے ہوجائيں (

عبارت يوں ہوگی ' تو آپ کو ہولناک منظر نظر آئے يہاں لَْو کا جواب محذوف ہے تقديری  ١۔٢٧
  ا۔گ

ليکن وہاں سے دوباره دنيا ميں آنا ممکن ہی نہيں ہوگا کہ وه اپنی اس آرزو کی تکميل  ٢۔٢٧
کرسکيں۔ کافروں کی اس آرزو کا قرآن نے متعدد مقامات پر ذکر کيا ہے۔ مثال ربنا اخرجنا منھا 

سے وال تکلمون (المومنون) اے ہمارے رب ہميں اس جہنم فان عدنا فانا ظلمون قال اخسوا فيہا 
ئے گا اسی ميں ذليل  نکال لے اگر ہم دوباره تيری نافرمانی کريں تو يقينا ظالم ہيں هللا تعاٰلی فرما

نُْوَن) و خوار پڑے رہو مجھ سے بات نہ کرو (َربَّنَآ اَْبَصْرنَا َوَسِمْعنَا فَاْرِجْعنَا نَْعَمْل َصالًِحا اِنَّا ُمْوقِ 
) اے ہمارے رب ہم نے ديکھ ليا اور سن ليا پس ہميں دوباره دنيا ميں بھيج دے 12۔ السجده:32

  تاکہ ہم نيک عمل کريں اب ہميں يقين آ گيا ہے۔
 

ُْم  ْوا لََعاُدْوا ِلَما ُهنُْوا َعْنُه َوِاهنَّ ُفْوَن ِمْن قَْبُل ۭ َولَْو ُردُّ ا َاكنُْوا ُخيْ   28لَٰكِذبُْوَن   بَْل بََدا لَهُْم مَّ
) ہے اور اگر يہ ١بلکہ جس چيز کو اس سے قبل چھپايا کرتے تھے وه ان کے سامنے آگئی (

لوگ پھر واپس بھيج ديئے جائيں تب بھی يہ وہی کام کريں گے جس سے ان کو منع کيا گيا تھا 
  )٢اور يقيناً يہ بالکل جھو ٹے ہيں (

گريز کرنے) کے ليے آتا ہے۔ اس کے کئی مفہوم بَْل جو إِْضَراب (يعنی پہلی بات سے  ١۔٢٨
) ان کے لئے وه کفر اور عناد و تکذيب ظاہر ہوجائے گی، جو اس سے ١کئے گئے ہيں (بيان 

قبل وه دنيا يا آخرت ميں چھپاتے تھے۔ يعنی جس کا انکار کرتے تھے، جيسے وہاں بھی کہيں 
 صلی هللا عليہ وسلم اور قرآن کی ) يارسول هللا٢گے ما کنا مشرکين (ہم تو مشرک ہی نہ تھے (

جو ان کے دلوں ميں تھا۔ ليکن پيروکاروں سے چھپاتے تھے۔ وہاں ظاہر ہوجائے صداقت کا علم 
کا نفاق وہاں ظاہر ہوجائے گا جسے وه دنيا ميں اہل ايمان سے چھپاتے تھے  ) يا منافقين٣گا (

  (تفسير ابن کثير)۔ 
واہش ايمان النے کے لئے نہيں، صرف عذاب سے بچنے يعنی دوباره دنيا ميں آنے کی خ ٢۔٢٨

کے لئے ہے، جو ان پر قيامت کے دن ظاہر ہوجائے گا اور جس کا وه معائنہ کرليں گے ورنہ 
اگر يہ دنيا ميں دوباره بھيج ديئے جائيں تب بھی يہ وہی کچھ کريں گے جو پہلے کرتے رہے 

  ہيں۔
 

ُن ِبَمْبُعْوِثْنيَ    َوقَالُْوٓا ِاْن ِىهَ ِاالَّ َحيَاتُنَا ا نَْيا َوَما َحنْ   29دلُّ
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اور يہ کہتے ہيں کہ صرف يہی دنياوی زندگی ہماری زندگی ہے اور ہم زنده نہ کئے جائيں گے 
)١(  

يہ بعث بعد الموت (مرنے کے بعد دوباره جی اٹھنے) کا انکار ہے جو ہر کافر کرتا ہے  ١۔٢٩
کی سب سے بڑی وجہ ہے ورنہ  ر و عصياناور اس حقيقت سے انکار ہی دراصل ان کے کف

اگر انسان کے دل ميں صحيح معنوں ميں اس عقيده آخرت کی صداقت راسخ ہوجائے تو کفر و 
  جرم کے راستے سے فوراً تائب ہوجائے۔

 
ِّنَا ْم  ۭقَاَل َالَيَْس ٰهَذا اِبلَْحّقِ ۭ قَالُْوا بَٰىل َوَرب ِ   ۧ 30قَاَل فَُذْوقُوا الَْعَذاَب ِبَما ُكْنُمتْ تَْكُفُرْوَن     َۭولَْو تَٰرٓي ِاْذ ُوِقُفْوا عَٰيل َرّهبِ

اور اگر آپ اس وقت ديکھيں جب يہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کئے جائيں گے۔ هللا فرمائے 
گا کيا يہ امر واقعی نہيں ہے؟ وه کہيں گے بيشک قسم اپنے رب کی۔ هللا تعاٰلی فرمائے گا تو اب 

  )۔١کھو (اپنے کفر کے عوض عذاب چ
بعد تو وه اعتراف کرليں گے کہ آخرت کی زندگی يعنی آنکھوں سے مشاہده کر لينے کے  ١۔٣٠

واقعی برحق ہے۔ ليکن وہاں اس اعتراف کا کوئی فائده نہيں ہوگا اور هللا تعاٰلی ان سے فرمائے 
  گا کہ اب تو اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزه چکھو۔

 
 ُ ب ْيَن َكذَّ ِ ْطنَا ِفْهيَا  ۙقَْد َخِرسَ اذلَّ تَنَا عَٰيل َما فَرَّ اعَُة بَْغتًَة قَالُْوا ٰحيَْرسَ ِ ۭ َحّىتٰ ِاَذا َجاَۗءْهتُُم السَّ ِملُْوَن َاْوَزاَرُمهْ عَٰيل ُظهُْوِرِمهْ ۭ َاَال َساَۗء َما  ْوا ِبِلَقاِۗء اهلّلٰ َوُمهْ َحيْ

  31يَِزُرْوَن    
ملنے کی تکذيب (جھٹالنا) کی، يہاں تک کہ بيشک خسارے ميں پڑے وه لوگ جس نے هللا سے 

جب وه معين وقت ان پر دفعتًا آپہنچے گا، کہيں گے کہ ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس 
کے بارے ميں ہوئی، اور حالت ان کی يہ ہوگی کہ وه اپنے بار اپنی پيٹھوں پر الدے ہونگے، 

  )١خوب سن لو کہ بری ہوگی وه شے جس کو وه الديں گے (
اور نامرادی سے دو چار ہوں گے هللا کی مالقات کی تکذيب کرنے والے جس خسارے  ١۔٣١

اپنی کوتاہيوں پر جس طرح نادم ہوں گے اور برے اعمال کا جو بوجھ اپنے اوپر الدے ہوں گے 
اَعۃُ کی طرف راجع ہے يعنی  ْطنَا فِْيھَا ميں ضميراَلسَّ آيت ميں اس کا نقشہ کھينچا گيا ہے۔ فَرَّ

ْفقَۃُ (سودا) کی قيام ت کی تياری اور تصديق کے معاملے ميں جو کوتاہی ہم سے ہوئی يا اَلصَّ
طرف راجع ہے جو اگرچہ عبارت ميں موجود نہيں ہے ليکن سياق اس پر داللت کناں ہے اس 

لئے کہ نقصان سودے ميں ہی ہوتا ہے اور مراد اس سودے سے وه ہے جو ايمان کے بدلے کفر 
کيا يعنی يہ سودا کر کے ہم نے سخت کوتاہی کی يا حياة کی طرف راجع ہے  خريد کر انہوں نے

يعنی ہم نے اپنی زندگی ميں برائيوں اور کفر و شرک کا ارتکاب کرکے جو کوتاہياں کيں۔ (فتح 
  القدير)

 
يْ  ِ ِّذلَّ ِخَرُة َخْريٌ ل اُر اْالٰ لَهٌْو ۭ َولدَلَّ نَْيآ ِاالَّ لَِعٌب وَّ   32َن يَتَُّقْوَن ۭ َافََال تَْعِقلُْوَن  َوَما الَْحٰيوُة ادلُّ

اور دنياوی زندگانی تو کچھ بھی نہيں بجز لہو لعب کے اور دار آخرت متقيوں کے لئے بہتر 
  ہے، کيا تم سوچتے سمجھتے نہيں۔

 
بُْونََك َوٰلِكنَّ  ُْم َال يَُكّذِ ْي يَُقْولُْوَن فَِاهنَّ ِ َّٗه لََيْحُزنَُك اذلَّ َحُدْوَن   قَْد نَْعَملُ ِان ِ َجيْ يِٰت اهلّلٰ ِلِمْنيَ اِبٰ   33الّظٰ

ہم خوب جانتے ہيں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہيں، سو يہ لوگ آپ کو جھوٹا نہيں 
  )۔١کہتے ليکن يہ ظالم تو هللا کی آيتوں کا انکار کرتے ہيں (

جو غم و مالل نبی صلی هللا عليہ وسلم کو کفار کی طرف سے اپنی تکذيب کی وجہ سے  ١۔٣٣
کے لئے فرمايا جا رہا ہے کی يہ تکذيب آپ کی نہيں۔ پہنچتا اس کے ازالے اور آپ کی تسلی 
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(آپ کو وه صادق و امين مانتے ہيں) اصل يہ آيات اٰلہی کی تکذيب ہے اور يہ ظلم ہے۔ جس کا 
سول وه ارتکاب کر رہے ہيں۔ ترمذی وغيره کی ايک روايت ميں ہے کہ ابو جہل نے ايک بار ر

هللا صلی هللا عليہ وسلم سے کہا اے محمد صلی هللا عليہ وسلم ہم تم کو نہيں بلکہ جو کچھ تم لے 
کر آئے ہو اس کو جھٹالتے ہيں اس پر يہ آيت نازل ہوئی ترمذی کی يہ روايت اگرچہ سندا 

ضعيف ہے ليکن دوسری صحيح روايات سے اس امر کی تصديق ہوتی ہے کہ کفار مکہ نبی 
عليہ وسلم کی امانت و ديانت اور صداقت کے قائل تھے ليکن اس کے باوجود وه آپ  صلی هللا

کی رسالت پر ايمان النے سے گريزاں رہے آج بھی جو لوگ نبی صلی هللا عليہ وسلم کے حسن 
اخالق رفعت کردار اور امانت و صداقت کو تو خوب جھوم جھوم کر بيان کرتے ہيں اور اس 

کے دريا بہاتے ہيں ليکن اتباع رسول صلی هللا عليہ وسلم ميں وه  موضوع پر فصاحت و بالغت
انقباض محسوس کرتےآپ کی بات کے مقابلے ميں فقہ وقياس اور اقوال ائمہ کو ترجيح ديتے 

  ہيں انھيں سوچنا چاہئيے کہ يہ کس کا کردار ہے جسے انہوں نے اپنايا ہوا ہے؟
 

ْن قَْبكِلَ فَ  بَْت ُرُسٌل ِمّ ۗ َولَقَْد ُكّذِ ِ  ۚ َولََقْد َجا ٰمِت اهلّلٰ َل ِلَلكِ اَن   ۚ َوَال ُمبَّدِ ُْم نَْرصُ بُْوا َوُاْوُذْوا َحّىتٰ َاٰت ْوا عَٰيل َما ُكّذِ ََّبِاى الُْمْرَسِلْنيَ  َصَربُ   34َءَك ِمْن ن
اور بہت سے پيغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہيں ان کی بھی تکذيب کی جاچکی ہے سو انہوں 

ہی کيا، ان کی تکذيب کی گئی اور ان کو ايذائيں پہنچائی گئيں يہاں تک کہ  نے اس پر صبر
) اور آپ کے پاس ٢) اور هللا کی باتوں کا کوئی بدلنے واال نہيں (٢ہماری امداد ان کو پہنچی (

  )۔٣بعض پيغمبروں کی بعض خبريں پہنچ چکی ہيں (
رہا ہے کہ يہ پہال واقع نہيں ہے کہ  نبی صلی هللا عليہ وسلم کی مزيد تسلی کے لئے کہا جا ١۔٣٤

پيغمبر کا انکار کر رہے ہيں بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے  کافر هللا کے
ہيں جن کی تکذيب کی جاتی رہی ہے پس آپ بھی ان کی اقتدا کرتے ہوئے اسی طرح صبر اور 

ے، جس طرح پہلے حوصلے سے کام ليں، حٰتی کہ آپ کے پاس بھی اسی طرح ہماری مدد آجائ
رسولوں کی ہم نے مدد کی اور ہم اپنے وعدے کے خالف نہيں کرتے۔ ہم نے وعده کيا ہوا ہے 
انا لننصر رسلنا والذين امنوا (المومن) يقينا ہم اپنے پيغمبروں اور اہل ايمان کی مدد کريں گے 

ُ اَلَْغلِبَنَّ اَنَا َوُرُسلِْي)  نے يہ فيصلہ کر ديا ہے کہ ميں اور ميرے ) هللا 21۔ المجادلۃ:58(َكتََب ّهللاٰ
  رسول غالب رہيں گے وغيرھا من االيات (الصافات)

بلکہ اس کا وعده پورا ہو کر رہے گا کہ آپ کافروں پر غالب و منصور رہيں گے۔ چنانچہ  ٢۔٣٤
  ايسا ہی ہوا۔

يں پہنچائيں جن سے واضح ہے کہ ابتدا ميں گو ان کی قوموں نے انھيں جھٹاليا، انھيں ايذائ ٣۔٣٤
ليکن باآلخر هللا کی نصرت سے کاميابی و کامرانی اور ان کے لئے عرصہ حيات تنگ کر ديا 

  اور نجات ابدی انہی کا مقدر بنی۔
 

مَ  ًَّما ِيف السَّ تََطْعَت َاْن تَبْتَِغَي نََفقًا ِيف اْالَْرِض َاْو ُسل ُ لََجَمَعهُْم عََيل الْهُٰدي فََال تَُكْونَنَّ اِۗء َوِاْن َاكَن َكُربَ عَلَْيَك ِاْعَراُضهُْم فَِاِن اسـْ يٍَة  ۭ َولَْو َشاَۗء اهلّلٰ فَتَْاِتَهيُْم اِبٰ
  35ِمَن الْٰجهِِلْنيَ  

اگر آپ کو ان کا اعراض گراں گزرتا ہے تو اگر آپ کو يہ قدرت ہے کہ زمين ميں کوئی سرنگ 
آؤ تو اور اگر هللا کو منظور ہو تو يا آسمان ميں کوئی سيڑھی ڈھونڈ لو اور پھر کوئی معجزه لے 

  )۔٢) سو آپ نادانوں ميں سے نہ ہو جايئے (١ان سب کو جمع کر دينا (
نبی صلی هللا عليہ وسلم کو معاندين و کافرين کی تکذيب (جھٹالنا) جو گرانی اور مشقت  ١۔٣٥

ت اور تقدير سے ہوتی تھی، اسی کے حوالے سے هللا تعاٰلی فرما رہا ہے کہ يہ هللا تعاٰلی کی مشي
غير آپ ان کو قبول اسالم پر آماده نہيں کر سکتے۔ حٰتی کہ اگر ہونا ہی تھا اور هللا کے حکم کے ب

آپ کوئی سرنگ کھود کر يا آسمان پر سيڑھی لگا کر بھی کوئی نشانی ان کو ال کر دکھائيں، اول 
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کر بھی دکھائيں تو بھی يہ تو ايسا کرنا آپ کے لئے ايسا کرنا محال ہے اور اگر بالفرض آپ ايسا 
ايمان نہيں الئيں گے۔ کيونکہ ان کا ايمان نہ النا هللا کی حکمت و مشيت کے تحت ہے جس کا 
مکمل احاطہ انسانی عقل و فہم نہيں کرسکتے البتہ جس کی ايک ظاہری حکمت يہ ہے کہ هللا 

عاٰلی کے ليے تمام انسانوں تعاٰلی انھيں اختيار و ارادے کی آزادی دے کر آزما رہا ہے ورنہ هللا ت
کو ہدايت کے ايک راستے پر لگا دينا مشکل کام نہ تھا اس کے ليے لفظ کن سے پلک جھپکتے 

  ميں يہ کام ہو سکتا ہے۔ 
يعنی آپ ان کے کفر پر زياده حسرت و افسوس نہ کريں کيونکہ اس کا تعلق هللا تعاٰلی کی  ٢۔٣٥

ے سپرد کر ديں، وہی اس کی حکمت و مصلحت مشيت و تقدير سے ہے اس لئے اسے هللا ہی ک
  کو بہتر سمجھتا ہے۔

 
ُ ُمثَّ ِالَْيِه يُْرَجُعْوَن   ْيَن يَْسَمُعْوَن  ۭ َوالَْمْوٰىت يَْبَعُهثُُم اهلّلٰ ِ َتِجْيُب اذلَّ ََّما يَسـْ   ۬ 36ِان

ر ) اور مردوں کو هللا زنده کر کے اٹھائے گا پھ١وه ہی لوگ قبول کرتے ہيں جو سنتے ہيں (
  )١سب هللا ہی کی طرف الئے جائيں گے (

ان کافروں کی حيثيت تو ايسی ہے جيسے مردوں کی ہوتی ہے۔ جس طرح وه سننے اور  ١۔٣٦
اور سمجھنے کی قدرت سے محروم ہيں يہ بھی چونکہ اپنی عقل فہم سے حق کو سمجھنے کا 

  کام نہيں ليتے اس لئے يہ بھی مرده ہيں۔
 

َ  َوقَالُْوا لَْوَال نُّزِلَ  ُمهْ َال يَْعل ٰلِكنَّ اَْكَرثَ َُّزنَِّل ٰايًَة وَّ َ قَاِدٌر عَٰيلٓ َاْن ي ِّٖه  ۭ قُْل ِانَّ اهلّلٰ ب ْن رَّ   37ُمْوَن   عَلَْيِه ٰايٌَة ِمّ
اور يہ لوگ کہتے ہيں کہ ان پر کوئی معجزه کيوں نہيں نازل کيا گيا ان کے رب کی طرف سے 

) ١شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وه معجزه نازل فرما دے (آپ فرما ديجئے کہ هللا تعاٰلی کو بي
  )۔٢ليکن ان ميں اکثر بےخبر ہيں (

يعنی ايسا معجزه، جو ان کو ايمان النے پر مجبور کر دے، جيسے ان کی آنکھوں کے  ١۔٣٧
سامنے فرشتہ اترے، يا پہاڑ ان پر اٹھا کر بلند کر ديا جائے، جس طرح بنی اسرئيل پر کيا گيا۔ 

نے ايسا اس لئے نہيں کيا کہ پھر انسانوں  : هللا تعاٰلی تو يقينا ايسا کر سکتا ہے ليکن اس فرمايا
کے امتحان کا مسئلہ ختم ہو جاتا۔ عالوه ازيں ان کے مطالبے پر اگر کوئی معجزه دکھاليا جاتا 

يوں اور پھر بھی وه ايمان نہ التے تو پھر فورا انھيں اسی دنيا ہی ميں سخت سزا دے دی جاتی 
  گويا هللا کی اس حکمت ميں بھی انہی کا دنياوی فائده ہے۔

  جو هللا کے حکم و مشيت کی حکمت کا ادراک نہيں کر سکتے۔ ٢۔٣٧
 

ْطنَا ِيف الْ  ٓ ُاَمٌم َاْمثَالُُمكْ َۭما فَرَّ نَاَحْيِه ِاالَّ َِّطْريُ ِجبَ ٍ ي
ِٕ
ٍَّة ِيف اْالَْرِض َوَال ٰطۗ ْوَن   ِكٰتِب ِمْن َيشْ َوَما ِمْن َداۗب َرشُ ْم ُحيْ ِ   38ٍء ُمثَّ ِاٰىل َرّهبِ

اور جتنے قسم کے جاندار زمين پر چلنے والے ہيں اور جتنے قسم کے پرند جانور ہيں کہ اپنے 
دونوں بازؤں سے اڑتے ہيں ان ميں کوئی قسم ايسی نہيں جو کہ تمہاری طرح کے گروه نہ ہوں 

پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کئے ) ٢) ہم نے دفتر ميں کوئی چيز نہيں چھوڑی (١(
  )۔٣جائيں گے (

يعنی انھيں بھی هللا نے اسی طرح پيدا فرمايا جس طرح تمہيں پيدا کيا، اسی طرح انھيں  ١۔٣٨
روزی ديتا ہے جس طرح تمہيں ديتا ہے اور تمہاری ہی طرح وه بھی اس کی قدرت و علم کے 

  تحت داخل ہيں۔
حفوظ ہے۔ يعنی وہاں ہرچيز درج ہے يا مراد قرآن ہے جس کتاب دفتر سے مراد لوح م ٢۔٣٨

ميں اجماالً يا تفصيالً دين کے ہر معاملے پر روشنی ڈالی گئی ہے، جيسے دوسرے مقام پر 
بُْشٰرى لِْلُمْسلِِمْيَن) ۭ◌ فرمايا ( َرْحَمةً وَّ ھًُدى وَّ ْلنَا َعلَْيَك اْلِكٰتَب تِْبيَانًا لُِّكلِّ َشْيٍء وَّ ) (ہم 89نحل:۔ ال16َونَزَّ
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نے آپ پر ايسی کتاب اتاری ہے جس ميں ہرچيز کا بيان ہے)۔ يہاں پر سياق کے لحاظ سے پہال 
  معنی اقرب ہے۔ 

يعنی تمام مذکوره گروه اکٹھے کئے جائيں گے۔ اس سے علماء کے ايک گروه نے استدالل  ٣۔٣٨
ليا جائے گا،  (ثبوت) کيا ہے، جس طرح تمام انسانوں کو زنده کر کے ان کا حساب کتاب

بھی زنده کرکے ان کا حساب کتاب بھی ہوگا، جس طرح جانوروں اور ديگر تمام مخلوقات کو 
ايک حديث ميں بھی نبی نے فرمايا، کسی سينگ والی بکری نے اگر بغير سينگ والی بکری پر 
م کوئی زيادتی کی ہوگی تو قيامت والے دن سينگ والی بکری سے بدلہ ليا جائے گا۔(صحيح مسل

) بعض علماء نے حشر سے مراد صرف موت لی ہے يعنی سب کو موت آئے گی اور بعض 
علماء نے کہا ہے کہ يہاں حشر سے مراد کفار کا حشر ہے اور درميان ميں مزيد جو باتيں آئی 

ہيں وه جملہ معترضہ کے طور پر ہيں اور حديث مذکور جس ميں بکری سے بدلہ ليے جانے کا 
ے جس سے مقصد قيامت کے حساب و کتاب کی اہميت و عظمت کو ذکر ہے بطور تمثيل ہ

واضح کرنا ہے يا يہ کہ حيوانات ميں سے صرف ظالم اور مظلوم کو زنده کر کے ظالم سے 
مظلوم کو بدلہ دال ديا جائے گا پھر دونوں معدوم کر دئيے جائيں گے۔( فتح القدير) وغيرو اس 

  کی تائيد بعض احاديث سے بھی ہوتی ہے۔
 

َعهْلُ وَ  ََّشْا َجيْ ُ يُْضِلهْلُ  َۭوَمْن ي ََّشِا اهلّلٰ لُٰمِت  َۭمْن ي بُْمكٌ ِيف الظُّ يِٰتنَا ُمصٌّ وَّ بُْوا اِبٰ ْيَن َكذَّ ِ َتِقْميٍ  اذلَّ سـْ اٍط مُّ   39 عَٰيل ِرصَ
اور جو لوگ ہماری آيتوں کی تکذيب کرتے ہيں وه تو طرح طرح کی ظلمتوں ميں بہرے 

  )۔١جس کو چاہے سيدھی راه پر لگا دے ( گونگے ہو رہے ہيں هللا
اٰلہی کو جھٹالنے والے چونکہ اپنے کانوں سے حق بات سنتے نہيں اور اپنی زبانوں آيات  ١۔٣٩

سے حق بات بولتے نہيں، اس لئے وه ايسے ہی ہيں جيسے گونگے اور بہرے ہوتے ہيں، عالوه 
ں۔ اس لئے انھيں کوئی چيز نظر ازيں يہ کفر اور ضاللت کی تاريکيوں ميں بھی گھرے ہوئے ہي

نہيں آتی جس سے ان کی اصالح ہو سکے۔ پس ان کے حواس گويا مسلوب ہوگئے جن سے کسی 
حال ميں وه فائده نہيں اٹھا سکتے پھر فرمايا تمام اختيارات هللا کے ہاتھ ميں ہيں وه جسے چاہے 

لہ يوں ہی الل ٹپ نہيں گمراه کردے اور جسے چاہے سيدھی راه پر لگا دے ليکن اس کا يہ فيص
ہو جاتا بلکہ عدل وانصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے گمراه اسی کو کرتا ہے جو خود 

گمراہی ميں پھنسا ہوتا ہے اس سے نکلنے کی وه سعی کرتا ہے نہ نکلنے کو وه پسند ہی کرتا 
  حاشيہکا  ٢٦ہے مزيد ديکھئے سوره بقره آيت 

 
ِ تَْدُعْوَن ۚ ِاْن ُكْنُمتْ ٰصِدِقْنيَ   قُْل َاَرَءيَْتُمكْ ِاْن َاٰتى اعَُة َاغَْريَ اهلّلٰ ِ َاْو َاتَْتُمكُ السَّ   40ُمكْ عََذاُب اهلّلٰ

آپ کہئے کہ اپنا حال تو بتالؤ کہ اگر تم پر هللا کا کوئی عذاب آپڑے يا تم پر قيامت ہی آپہنچے تو 
  کيا هللا کے سوا کسی اور کو پکارو گے۔ اگر تم سچے ہو۔

 
 َ ُه تَْدُعْوَن فَيَْكِشُف َما تَْدُعْوَن ِالَْيِه ِاْن َشاَۗء َوتَنَْسْوَن َما تُْرشُِكْوَن   ب   ۧ 41ْل ِاايَّ

بلکہ خاص اسی کو پکارو گے، پھر جس کے لئے تم پکارو گے اگر وه چاہے تو اس کو ہٹا بھی 
  )١دے اور جن کو شريک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ گے (

ے معنی اخبرونی (مجھے بتالؤ يا َءْيتَُکْم ميں کاف اور ميم خطاب کے ليے ہے اس کاَرَ  ١۔٤١
خبر دو) کے ہيں۔ اس مضمون کو بھی قرآن کريم ميں کئی جگہ بيان کيا گيا ہے (ديکھئے سورةء 

کا حاشيہ) اس کا مطلب يہ ہوا کہ توحيد انسانی فطرت کی آواز ہے۔ انسان ماحول،  ٥٦١بقره آيت 
ے اور غير هللا کو اپنا حاجت روا و اجداد کی مشرکانہ عقائد و اعمال ميں مبتال رہتا ہيا آباؤ 

مشکل کشا سمجھتا رہتا ہے۔ نذر نياز بھی انھی کے نام نکالتا ہے ليکن جب کسی مصيبت سے 
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دو چار ہوتا ہے تو پھر سب بھول جاتا ہے اور فطرت ان سب پر غالب آجاتی ہے اور بے اختيار 
ت کو پکارتا ہے جس کو پکارنا چاہيئے۔ کاش لوگ اسی فطرت پر قائم رہيں کہ نجات پھر اسی ذا

  اخروی تو مکمل طور پر اسی صدائے فطرت يعنی توحيد کے اختيار کرنے ميں ہی ہے۔
 

اِۗء لََعلَّهُمْ  َّ ْن قَْبكِلَ فََاَخْذٰهنُْم اِبلَْبْاَساِۗء َوالرضَّ   42يََتَرضَُّعْوَن    َولََقْد َاْرَسلْنَآ ِاٰىلٓ ُاَمٍم ِمّ
اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہيں پيغمبر بھيجے تھے، 

  سو ہم نے ان کو تنگدستی اور بيماری سے پکڑا، تاکہ وه اظہار عجز کر سکيں۔
 

 َّ نَا تََرضَُّعْوا َوٰلِكْن قََسْت قُلُْوُهبُْم َوَزي سـُ ْيٰطُن َما َاكنُْوا يَْعَملُْوَن   فَلَْوَالٓ ِاْذ َجاَۗءُمهْ اَبْ   43َن لَهُُم الشـَّ
سو جب ان کو ہماری سزا پہنچتی تھی تو انہوں نے عاجزی کيوں اختيار نہيں کی، ليکن ان کے 

  )١قلوب سخت ہوگئے اور شيطان نے ان کے اعمال کو ان کے خيال ميں آراستہ کر ديا (
بتال ہو کر اپنے دلوں کو زنگ آلود کر ليتی ہيں قوميں جب اخالق و کردار کی پستی ميں م ١۔٤٣
اس وقت هللا کے عذاب انھيں خواب غفلت سے بيدار کرنے اور جھنجھوڑنے ميں ناکام رہتے  تو

ہيں۔ پھر ان کے ہاتھ طلب مغفرت کے لئے هللا کے سامنے نہيں اٹھتے ہيں دل اس کی بارگاه ميں 
ڑتے بلکہ اپنی بد اعماليوں پر تاويالت اور نہيں جھگتے اور ان کے رخ اصالح کی طرف نہيں م

توجيہات کے حسين غالف چڑھا کر اپنے دل کو مطمئن کرليتی ہيں۔ اس آيت ميں ايسی ہی 
  قوموں کا وه کردار بيان کيا گيا ہے جسے شيطان نے ان کے لئے خوبصورت بنا ديا ہے۔

 
ْم اَ  ُرْوا ِبٖه فَتَْحنَا عَلَْهيِ ا نَُسْوا َما ُذكِّ ْبِلُسْوَن   فَلَمَّ ا َاَخْذٰهنُْم بَْغتًَة فَِاَذا ُمهْ مُّ ٍء  ۭ َحّىتٰ ِاَذا فَرُِحْوا ِبَمآ ُاْوتُْوٓ   44بَْواَب ُلكِّ َيشْ

پھر جب وه لوگ ان چيزوں کو بھولے رہے جس کی ان کو نصيحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان 
جو کہ ان کو ملی تھيں وه  پر ہرچيز کے دروازے کشاده کر ديئے يہاں تک کہ جب ان چيزوں پر

  خوب اترا گئے ہم نے ان کو دفعتًا پکڑ ليا، پھر تو وه بالکل مايوس ہوگئے۔
 

ِ َرّبِ الْٰعلَِمْنيَ    يَْن َظلَُمْوا   َۭوالَْحـْمُد هلِلّٰ ِ   45فَُقِطَع َداِبُر الَْقْوِم اذلَّ
  )۔١عالم کا پروردگار ہے۔ (پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور هللا تعاٰلی کا شکر ہے جو تمام 

ش قوموں کی بابت هللا تعاٰلی يہی بيان فرماتا ہے کہ ہم بعض دفعہ وقتی اس ميں خدا فرامو ١۔٤٥
طور پر ايسی قوموں پر دنيا کی آسائشوں اور فراوانيوں کے دروازے کھول ديتے ہيں، يہاں تک 

ترقی پر اترانے لگ جاتی کہ جب اس ميں خوب مگن ہو جاتی ہيں اور اپنی مادی خوش حالی و 
ہيں تو پھر ہم اچانک انھيں اپنے مواخذے کی گرفت ميں لے ليتے ہيں اور جڑ ہی کاٹ کر رکھ 

ديتے ہيں۔ حديث ميں بھی آتا ہے، نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا کہ جب تم ديکھو کہ هللا 
دے رہا ہے تو يہ تعاٰلی نافرمانيوں کے باوجود کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنيا 

استدراج (ڈھيل دينا) ہے۔ پھر آپ نے يہی آيت تالوت فرمائی، قرآن کريم کی آيت اور حديث 
نبوی صلی هللا عليہ وسلم سے معلوم ہوا کہ دنياوی ترقی اور خوشحالی اس بات کی دليل نہيں 

ے خوش ہے ہے کہ جس فرد يا قوم کو يہ حاصل ہو تو وه هللا کی چہيتی اور هللا تعاٰلی اس س
لُِحْوَن)  جيسا کہ بعض لوگ ايسا سمجھتے ہيں بلکہ بعض تو انھيں ( اَنَّ ااْلَْرَض يَِرثُھَا ِعبَاِدَي الّصٰ

) (مصداق قرار ديکر انھيں هللا کے نيک بندے تک قرار ديتے ہيں) ايسا سمجھنا 105۔ االنبياء:21
ابتال اور مہلت کے طور پر ہے  اور کہنا غلط ہے۔ گمراه قوموں يا افراد کی دنياوی خوش حالی

  نہ کہ يہ ان کے کفر و معاصی کا صلہ ہے۔
 

ِ ايَْ  ْن ِاهٰلٌ غَْريُ اهلّلٰ َعُمكْ َوَابَْصاَرُمكْ َوَخَمتَ عَٰيل قُلُْوِبُمكْ مَّ ُ َمسْ َ قُْل َاَرَءيُْمتْ ِاْن َاَخَذ اهلّلٰ يِٰت ُمثَّ ُمهْ ي   46ْصِدفُْوَن  ِتْيُمكْ ِبٖه ُۭانُْظْر َكْيَف نَُرصُِّف اْالٰ
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آپ کہئے کہ يہ بتالؤ اگر هللا تعاٰلی تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں 
پر مہر کر دے تو هللا تعاٰلی کے سوا اور کوئی معبود نہيں ہے کہ يہ تم کو پھير دے۔ آپ ديکھئے 

اعراض کرتے ہيں  تو ہم کس طرح دالئل کو مختلف پہلوؤں سے پيش کر رہے ہيں پھر بھی يہ
  )۔١(

انسان کے نہايت اہم اعضا ہيں۔ هللا تعاٰلی فرما رہا ہے کہ اگر وه  آنکھيں کان اور دل، يہ ١۔٤٦
چاہے تو ان کی وه خصوصيات سلب کر لے، جو هللا نے ان کے اندر رکھی ہيں يعنی سننے 
 ديکھنے اور سمجھنے کی خصوصيات، جس طرح کافروں کے يہ اعضا ان خصوصيات سے
محروم ہوتے ہيں۔ يا اگر وه چاہے تو اعضا کو ويسے ہی ختم کر دے، وه دونوں ہی باتوں پر 

قادر ہے، اس کی گرفت سے کوئی نہيں بچ سکتا۔ مگر يہ کہ وه خود کسی کو جچانا چاہے آيات 
کو مختلف پہلووں سے پيش کرنے کا مطلب ہے کبھی انذار وتبشير اور ترغيب و ترہيب کے 

  کبھی کسی اور ذريعے سے۔ذريعے سے اور 
 

ِلُمْوَن    َرًة َهْل ُهيْكَلُ ِاالَّ الْقَْوُم الّظٰ ِ بَْغتًَة َاْو هَجْ   47قُْل َاَرَءيَْتُمكْ ِاْن َاٰتىُمكْ عََذاُب اهلّلٰ
آپ کہئے کہ يہ بتالؤ اگر تم پر هللا تعاٰلی کا عذاب آپڑے خواه اچانک يا اعالنيہ تو کيا بجز ظالم 

  )۔١ھی کوئی ہالک کيا جائے گا (لوگوں کے اور ب
ے مراد رات اور جھرة خبر داری سے دن مراد ہے جسے سوره يونس بغتۃ بےخبری س١۔٤٧

ميں بَيَاتًا اَْو نَہَاًرا سے تعبير کيا گيا ہے يعنی دن کو عذاب آ جائے يا رات کو يا پھر بغتۃ وه عذاب 
وه عذاب جو تمہيد اور مقدمات کے  ہے جو اچانک بغير تمہيد اور مقدمات کے آ جائے اور جھرة

بعد آئے۔ يہ عذاب جو قوموں کی ہالکت کے لئے آتا ہے۔ ان ہی پر آتا ہے جو ظالم ہوتی ہيں يعنی 
  کفر و طغيان اور معصيت اٰلہی ميں حد سے تجاور کر جاتی ہيں۔

 
ِيَْن  َوُمنِْذِريَْن ۚ فََمْن اٰ  َزنُْوَن   َوَما نُْرِسُل الُْمْرَسِلْنيَ ِاالَّ ُمبَّرشِ ْم َوَال ُمهْ َحيْ   48َمَن َوَاْصلََح فََال َخْوٌف عَلَْهيِ

) پھر ١اور ہم پيغمبروں کو صرف اس واسطے بھيجا کرتے ہيں کہ وه بشارت ديں ٰ اور ڈرائيں (
جو ايمان لے آئے وه درستی کر لے سو ان لوگوں پر کوئی انديشہ نہيں اور نہ وه مغموم ہوں گے 

  )۔٢(
ديتے ہيں جو هللا تعاٰلی نے  اعت گزاروں کو ان نعمتوں اور اجر جليل کی خوشخبریوه اط ١۔٤٨

جنت کی صورت ميں ان کے لئے تيار کر رکھی ہے اور نافرمانوں کو ان عذابوں سے ڈراتے 
  ہيں جو هللا نے ان کے لئے جہنم کی صورت ميں تيار کئے ہوئے ہيں۔ 

حاالت کا انھيں انديشہ نہيں اور اپنے پيچھے مستقبل (يعنی آخرت) ميں پيش آنے والے  ٢۔٤٨
دنيا ميں جو کچھ چھوڑ آئے يا دنيا کی جو آسودگياں وه حاصل نہ کر سکے، اس پر مغموم نہيں 

ہوں گے کيونکہ دونوں جہانوں ميں ان کا ولی اور کارساز وه رب ہے جو دونوں جہانوں کا رب 
  ہے۔

 
يِٰتنَا يََمسُّ  بُْوا اِبٰ ْيَن َكذَّ ِ   49هُُم الَْعَذاُب ِبَما َاكنُْوا يَْفُسُقْوَن    َواذلَّ

اور جو لوگ ہماری آيتوں کو جھوٹا بتالئيں عذاب پہنچے گا بوجہ اس کے کہ وه نافرمانی کرتے 
  )۔١ہيں (
يعنی عذاب اس لئے پہنچے گا کہ انہوں نے تکفير اور تکذيب کا راستہ اختيار کيا، هللا کی  ١۔٤٩

  کيا۔ کی پرواه نہيں کی اور اس کی حرمتوں کو پامالاطاعت اور اس کے اوامر 
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ْ َمكَلٌ  ۚ اِ  ِ َوَالٓ َاعَْملُ الَْغْيَب َوَالٓ َاقُْوُل لَُمكْ ِاّىنِ ُِٕن اهلّلٰ
ٓ َاقُْوُل لَُمكْ ِعْنِدْي َخَزاۗى ى َوالَْبصِ قُْل الَّ تَِوي اْالَْمعٰ َِّبُع ِاالَّ َما يُْوىٰحٓ ِاَيلَّ  ۭقُْل َهْل يَسـْ ْريُ  َۭافََال تََتَفكَُّرْوَن   ْن َات

50 ۧ  
آپ کہہ ديجئے کہ نہ تو ميں تم سے يہ کہتا ہوں کہ ميرے پاس هللا کے خزانے ہيں اور نہ ميں 

غيب جانتا ہوں اور نہ ميں تم سے يہ کہتا ہوں کہ ميں فرشتہ ہوں۔ ميں تو صرف جو کچھ ميرے 
ئے کہ اندھا اور بينا کہيں برابر ہو سکتے ) آپ کہ١پاس ہے وحی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں (

  ) سو کيا تم غور نہيں کرتے۔٢ہيں (
ميرے پاس هللا کے خزانے بھی نہيں (جس سے مراد ہر طرح کی قدرت و طاقت ہے) کہ  ١۔ ٥٠

ميں تمہيں هللا کے اذن و مشيت کے بغير کوئی ايسا معجزه کر کے دکھا سکو، جيسا کہ تم چاہتے 
ری نبوت کا يقين ہوجائے، ميرے پاس غيب کا علم بھی نہيں کہ مستقبل ہو، جسے ديکھ کر مي

ميں پيش آنے والے حاالت سے تمہيں مطلع کردوں، مجھے فرشتہ ہونے کا بھی دعٰوی نہيں کہ 
تم مجھے ايسے امور پر مجبور کرو جو انسانی طاقت سے باال ہوں۔ ميں تو صرف اس وحی کا 

اور اس ميں حديث بھی شامل ہے جيسا کہ آپ نے فرمايا پيرو ہوں جو مجھ پر نازل ہوتی ہے 
اوتيت القرآن و مثلہ معہ مجھے قرآن کے ساتھ اس کی مثل بھی ديا گيا يہ مثل حديث رسول صلی 

  هللا عليہ وسلم ہی ہے۔
يہ استفہام انکار کے لئے ہے يعنی اندھا اور بينا گمراه اور ہدايت يافتہ اور مومن اور کافر  ٢۔٥٠

  يں ہو سکتے۔برابر نہ
 

َال َشِفْيعٌ  ْن ُدْوِنٖه َوِيلٌّ وَّ ْم لَيَْس لَهُْم ِمّ ِ ا ِاٰىل َرّهبِ ْوٓ َرشُ ْ يَْن َخيَافُْوَن َاْن حيُّ ِ َّهُْم يَتَُّقْوَن   َوَانِْذْر ِبِه اذلَّ ََّعل   51 ل
اور ايسے لوگوں کو ڈرائيے جو اس بات سے انديشہ رکھتے ہيں کہ اپنے رب کے پاس ايسی 

ں جمع کئے جائيں گے کہ جتنے غير هللا ہيں نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی حالت مي
  )۔١شفاعت کرنے واال، اس اميد پر کہ وه ڈر جائيں (

يعنی انذار کا فائده ايسے ہی لوگوں کو ہو سکتا ہے ورنہ جو بعث بعد الموت حشر نشر پر  ١۔٥١
قائم رہتے ہيں۔ عالوه ازيں اس ميں ان اہل کتاب يقين ہی نہيں رکھتے وه اپنے کفر و جحود پر ہی 

ر کافروں اور مشرکوں کا عقيده رہے کہ وه اپنے آباؤ اجداد کے بتوں کو اپنا سفارشی او
سمجھتے تھے۔ نيز کارساز اور سفارشی نہيں ہوگا کا مطلب۔ يعنی ان کے لئے جو عذاب جہنم 

 کے نيک بندے، هللا کے حکم کے مستحق قرار پا چکے ہوں گے۔ ورنہ مومنوں کے لئے هللا
سے سفارش کريں گے۔ يعنی شفاعت کی نفی اہل کفر و شرک کے لئے ہے اور اس کا اثبات ان 
کے لئے جو گناه گار مومن و موحد ہوں گے، اسی طرح دونوں قسم کی آيات ميں کوئی تعارض 

  بھی نہيں رہتا۔
 

ُْم اِبلْغَ  ْيَن يَْدُعْوَن َرهبَّ ِ ْم ِمّنْ َوَال تَْطُرِد اذلَّ َما ِمْن ِحَساِبَك عَلَْهيِ ٍء وَّ ْن َيشْ ْم ِمّ ٗه  ۭ َما عَلَْيَك ِمْن ِحَساِهبِ ٍء فَتَْطُرَدُمهْ فَتَُكْوَن ِمَن  ٰدوِة َوالَْعِيشِّ يُرِيُْدْوَن َوهْجَ َيشْ
ِلِمْنيَ      52الّظٰ

اص اس کی اور ان لوگوں کو نہ نکالئے جو صبح شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہيں، خ
رضامندی کا قصد رکھتے ہيں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہيں اور آپ کا حساب ذرا 

  بھی ان کے متعلق نہيں کہ آپ ان کو نکال ديں۔ ورنہ آپ ظلم کرنے والوں ميں سے ہوجائيں گے۔
يعنی يہ بےسہارا اور غريب مسلمان، جو بڑے اخالص سے رات دن اپنے رب کو  ١۔٥٢

ن يا مطالبہ سے اے محمد ں يعنی اس کی عبادت کرتے ہيں، آپ مشرکيں کے اس طعپکارتے ہي
صلی هللا عليہ وسلم تمہارے ارد گرد تو غربا و فقرا کا ہی ہجوم رہتا ہے ذرا انھيں ہٹاؤ تو ہم بھی 
تمہارے پاس بيٹھيں، ان غربا کو اپنے سے دور نہ کرنا، بالخصوص جب کہ آپ کا کوئی احسان 

نہيں اور اگر ايسا کريں گے تو يہ ظلم ہوگا جو آپ کی شايان شان نہيں۔ مقصد امت  ان کے متعلق
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کو سمجھانا ہے کہ بےوسائل لوگوں کو حقير سمجھنا يا ان کی صحبت سے گريز کرنا اور 
وابستگی نہ رکھنا، يہ نادانوں کا کام ہے۔ اہل ايمان کا نہيں۔ اہل ايمان تو اہل ايمان سے محبت 

  ے وه غريب اور مسکين ہی کيوں نہ ہو۔رکھتے ہيں چاہ
 

ْنۢ  بَْيِننَا  ۭ َالَيَْس  ْم ِمّ ُ عَلَْهيِ َِّيُقْولُْوٓا َاٰهُٓؤَالِۗء َمنَّ اهلّلٰ ِكرِيَْن   َوَكٰذكِلَ فَتَنَّا بَْعَضهُْم ِبَبْعٍض ل ْعَملَ اِبلّشٰ ُ اِبَ   53اهلّلٰ
ل رکھا ہے تاکہ يہ لوگ کہا اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذريعہ سے آزمائش ميں ڈا

) کيا يہ بات نہيں ١کريں، کيا يہ وه لوگ ہيں کہ ہم سب ميں سے ان پر هللا تعاٰلی نے فضل کيا (
  )٢ہے کہ هللا تعاٰلی شکرگزاروں کو خوب جانتا ہے (

ابتدا ميں اکثر غريب، غالم قسم کے لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ اس لئے يہی چيز  ١١۔٥٣
بھی اڑاتے اور جن پر ان  آزمائش کا ذريعہ بن گئی اور وه ان غريبوں کا مذاقرؤسائے کفار کی 

کا بس چلتا انھيں تعزيب و اذيت سے بھی دوچار کرتے اور کہتے کہ کيا يہی لوگ ہيں جن پر هللا 
تعال نے احسان فرمايا؟ مقصد ان کا يہ تھا کہ ايمان اور اسالم پر واقع هللا کا احسان ہوتا تو سب 

ے ہم پر ہوتا جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا 'لو کان خير ما سبقونا اليہ (االحقاف) اگر سے پہل
يہ بہتر چيز ہوتی تو اس کے قبول کرنے ميں يہ ہم سے سبقت نہ کرتے ' يعنی ان غربا کے 

  مقابلے ميں ہم پہلے مسلمان ہوتے۔
فر وغيره نہيں ديکھتا، وه تو يعنی هللا تعاٰلی ظاہری چمک دمک ٹھاٹھ باٹھ اور رئيسانہ کرو ٢۔٥٣

کھتا ہے اور اس اعتبار سے وه جانتا ہے اس کے شکرگزار بندے اور حق دلوں کی کيفيت کو دي
سناش کون ہيں؟ پس اس نے جن کے اندر شکر گزاری کی خوبی ديکھی، انھيں ايمان کی سعادت 

ں اور تمہارے رنگ سے سرفراز کر ديا جس طرح حديث ميں آتا ہے ' هللا تعاٰلی تمہاری صورتي
  نہيں ديکھتا وه تو تمہارے دل اور تمہارے عمل ديکھتا ہے '۔

 
َة  ۙ  ْمحَ ُُّمكْ عَٰيل نَْفِسِه الرَّ يِٰتنَا فَُقْل َسٰملٌ عَلَْيُمكْ َكَتَب َرب يَْن يُْؤِمنُْوَن اِبٰ ِ هَاةَلٍ ُمثَّ َوِاَذا َجاَۗءَك اذلَّ ًءا ِجبَ َّٗه َمْن َمعَِل ِمنُْمكْ ُسْوۗ َّٗه غَُفْوٌر َان اَتَب ِمْنۢ بَْعِدٖه َوَاْصلََح  ۙ فََان

ِحْميٌ       54رَّ
يہ لوگ جب آپ کے پاس آئيں جو ہماری آيتوں پر ايمان رکھتے ہيں تو (يوں) کہہ ديجئے کہ تم 

) کہ جو ٢) تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر ليا ہے (١پر سالمتی ہے (
کر بيٹھے جہالت سے پھر وه اس کے بعد توبہ کر لے اور اصالح شخص تم ميں سے برا کام 

  )٣رکھے تو هللا (کی يہ شان ہے کہ وه) بڑی مغفرت کرنے واال ہے (
يعنی ان پر سالم کر کے يا ان کے سالم کا جواب دے کر ان کی تکريم اور قدر افزائی  ١۔٥٤

  کريں۔ 
ر هللا تعاٰلی نے اپنے شکر گزار اور انھيں خوشخبری ديں کہ فضل و احسان کے طور پ ٢۔٥٤

مت کرنے کا فيصلہ کر رکھا ہے۔ جس طرح حديث ميں آتا ہے، کہ جب هللا بندوں پر اپنی رح
تعاٰلی تخليق کائنات سے فارغ ہوگيا تو اس نے عرش پر لکھ ديا (انَّ َرْحَمتِْی تَْغلُِب (صحيح 

  بخارٰی و مسلم) ميری رحمت، ميرے غضب پر غالب ہے۔
کی يہ صفت ہے اگر نادانی يا ميں بھی اہل ايمان کے لئے بشارت ہے کيونکہ ان ہی اس  ٣۔٥٤

برضائے بشريت کسی گناه کا ارتکاب کر بيٹھے تو پھر فوراً توبہ کر کے اپنی صالح کر ليتے 
  ہيں۔ گناه پر اصرار اور دوام اور توبہ انابت سے روگردانی نہيں کرتے۔

 
يِٰت وَ  ُل اْالٰ َتِبْنيَ َسِبْيُل الُْمْجرِِمْنيَ   َوَكٰذكِلَ نَُفّصِ   ۧ 55ِلتَسـْ

  اسی طرح ہم آيات کی تفصيل کرتے رہتے ہيں اور تاکہ مجرمين کا طريقہ ظاہر ہو جائے۔
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َِّبُع َاْهَواَۗءُمكْ ۙ قَْد ضَ  ٓ َات ِ  ۭ قُْل الَّ ْيَن تَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ ِ ْيُت َاْن َاْعُبَد اذلَّ ْ ُهنِ َمآ َااَن ِمَن الُْمهَْتِدْيَن   لَلْ قُْل ِاّىنِ   56ُت ِاًذا وَّ
آپ کہہ ديجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کروں جن کو تم لوگ 

هللا تعاٰلی کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ آپ کہہ ديجئے کہ ميں تمہاری خواہشات کی اتباع نہ کروں گا 
ؤں گا اور راه راست پر چلنے والوں ميں نہ رہوں گا کيونکہ اس حالت ميں تو ميں بےراه ہو جا

  )۔١(
يعنی اگر ميں بھی تمہاری طرح هللا کی عبادت کرنے کی بجائے، تمہاری خواہشات کے  ١۔٥٦

مطابق غير هللا کی عبادت شروع کردوں تو يقينا ميں بھی گمراه ہو جاؤں گا۔ مطلب يہ ہے کہ 
راہی ہے ليکن بد قسمتی سے يہ گمراہی اتنی عام غير هللا کی عبادت و پرستش، سب سے بڑی گم

  حٰتی کے مسلمانوں کی ايک بہت بڑی تعداد اس ميں مبتال ہے۔ھداھم هللا تعالی ہے۔
 

َتْعِجلُْوَن ِبٖه ۭ ِاِن الُْحْمكُ ِاالَّ  بُْمتْ ِبٖه ۭ َما ِعْنِدْي َما تَسـْ ْ َوَكذَّ ّيبِ ْن رَّ نٍَة ِمّ ِّ ْ عَٰيل بَي ِ ۭقُْل ِاّىنِ الْٰفِصِلْنيَ     هلِلّٰ   57يَُقصُّ الَْحقَّ َوُهَو َخْريُ
) اور تم اس کی ١آپ کہہ ديجئے کہ ميرے پاس تو ايک دليل ہے ميرے رب کی طرف سے (

تکذيب ہو، جس چيز کی تم جلد بازی کر رہے ہو وه ميرے پاس نہيں حکم کسی کا نہيں بجز هللا 
) اور سب سے اچھا فيصلہ کرنے واال ٣يتا ہے () هللا تعاٰلی واقعی بات کو بتال د٢تعاٰلی کے (
  وہی ہے۔

مراد وه شريعت ہے جو وحی کے ذريعے سے آپ پر نازل کی گئی، جس ميں توحيد کو  ١۔٥٧
اولين حيثيت حاصل ہے۔ ان هللا ال ينظر الی صورکم وال الی اموالکم ولکن ينظر الی قلوبکم 

  واعمالکم (صحيح مسلم) 
ميں ہيں۔ اس لئے تم ہی کا حکم چلتا ہے اور تمام معامالت اس کے ہاتھ  تمام کائنات پر هللا ٢۔٥٧

جو چاہتے ہو کہ جلدی هللا کا عذاب تم پر آجائے تاکہ تمہيں ميری صداقت کا پتہ چل جائے، تو يہ 
بھی هللا ہی کے اختيار ميں ہے، وه اگر چاہے تو تمہاری خواہش کے مطابق جلدی عذاب بھيج 

ے اور چاہے تو اس وقت تک مہلت دے دے جب تک اس کی حکمت اس کر تمہيں متنبہ کر د
  کی متقضی ہو۔

سے ہے يعنی يَقُصُّ قََصَص اْلَحق حق باتيں بيان کرتا يا بتالتا ہے يا قص اثره يَقُصُّ قََصْص  ٣۔٥٧
(کسی کے پيچھے پيروی کرنا) سے ہے يعنی يتبع الحق فيما يحکم بہ اپنے فيصلوں ميں وه حق 

  رتا ہے يعنی حق کے مطابق فيصلے کرتا ہے (فتح القدير)کی پيروی ک
 

ِلمِ  ُ َاْعَملُ اِبلّظٰ َتْعِجلُْوَن ِبٖه لَُقِيضَ اْالَْمُر بَيِْينْ َوبَيْنَُمكْ ۭ َواهلّلٰ َّْو َانَّ ِعْنِدْي َما تَسـْ   58ْنيَ   قُْل ل
ميرا اور تمہارا  آپ کہہ ديجئے کہ اگر ميرے پاس وه چيز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو

  ) ہو چکا ہوتا اور ظالموں کو هللا تعاٰلی خوب جانتا ہے۔١باہمی قصہ فيصل (
يعنی اگر هللا تعاٰلی ميرے طلب کرنے پر فوراً عذاب بھيج ديتا يا هللا ميرے اختيار يہ چيز  ١۔٥٨

ا۔ ليکن دے ديتا تو پھر تمہاری خواہش کے مطابق عذاب بھيج کر جلدی ہی يہ فيصلہ کر ديا جات
ے اس لئے اس نے مجھے اس کا اختيار ديا ہے اور يہ معاملہ چونکہ هللا کی مشيت پر موقوف ہ

  نہ ہی ممکن ہے کہ ميری درخواست پر فوراً عذاب نازل ہو۔
ضروری وضاحت : حديث ميں جو آتا ہے کہ ايک موقع پر هللا کے حکم سے پہاڑوں کا فرشتہ 

ں آيا اور اس نے کہا کہ اگر آپ حکم ديں تو ميں ساری نبی صلی هللا عليہ وسلم کی خدمت مي
آبادی کو دونوں پہاڑوں کے درميان کچل دوں آپ نے فرمايا ' نہيں، بلکہ مجھے اميد ہے کہ هللا 

تعاٰلی ان کی نسلوں سے هللا کی عبادت کرنے والے پيدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ کسی کو 
حديث آيت زير وضاحت کے خالف نہيں ہے جيسا شريک نہيں ٹھہرائيں گے (صحيح مسلم) يہ 

کہ بظاہر معلوم ہوتی ہے اس ليے کہ آيت ميں عذاب طلب کرنے پر عذاب دينے کا اظہار ہے 
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جبکہ اس حديث ميں مشرکين کے طلب کيے بغير صرف ان کی ايذا دہی کی وجہ سے ان پر 
  م نے پسند نہيں فرمايا۔عذاب بھيجنے کا اراده ظاہر کيا گيا ہے جسے آپ صلی هللا عليہ وسل

 
ِ َوالَْبْحِر ۭ َوَما تَْسُقُط ِمْن  َال اَيِبٍس ِاالَّ َوِعْنَدٗه َمَفاِتُح الَْغْيِب َال يَْعلَُمهَآ ِاالَّ ُهَو  ۭ َويَْعَملُ َما ِيف الَْربّ َرقٍَة ِاالَّ يَْعلَُمهَا َوَال َحبٍَّة ِيفْ ُظلُٰمِت اْالَْرِض َوَال َرْطٍب وَّ وَّ

ِبْنيٍ    ِيفْ    59ِكٰتٍب مُّ
اور هللا تعاٰلی ہی کے پاس ہيں غيب کی کنجياں (خزانے) ان کو کوئی نہيں جانتا بجز هللا تعاٰلی 

کے اور وه تمام چيزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی ميں ہے اور جو کچھ درياؤں ميں ہے اور 
ين کے تاريک حصوں ميں کوئی پتا نہيں گرتا مگر وه اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی دانا زم

  )١پڑتا اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چيز گرتی ہے مگر يہ سب کتاب مبين ميں ہيں (
کتاب ُمبِين ' سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اس آيت سے بھی معلوم ہوا کہ عالم الغيب صرف ' ١۔٥٩

ر معاندين هللا کی ذات ہے غيب کے سارے خزانے اسی کے پاس ہيں اس لئے کفار و مشرکين او
کو کب عذاب ديا جائے؟ اس کا علم بھی صرف اسی کو ہے اور وہی اپنی حکمت کے مطابق 

فيصلہ کرنے واال ہے۔ حديث ميں آتا ہے کہ مفاتح الغيب پانچ ہيں قيامت کا علم، بارش کا نزول، 
ان رحم مادر ميں پلنے واال بچہ، آئنده کل ميں پيش آنے والے واقعات اور موت کہاں آئے گی۔ 

  پانچوں کا علم هللا کے سوا کسی کو نہيں (صحيح بخاری)
 

َاِر ُمثَّ يَْبَعثُُمكْ ِفْيِه ِلُيْقٰىضٓ َاَجٌل  َّْيِل َويَْعَملُ َما َجَرْحُمتْ اِبلهنَّ ىُمكْ اِبل ْي يَتََوفّٰ ِ َ َوُهَو اذلَّ ئُُمكْ ِبَما ُكْنُمتْ ت ِّ َسمًّى ۚ ُمثَّ ِالَْيِه َمْرِجُعُمكْ ُمثَّ يُنَب   ۧ 60ْعَملُْوَن   مُّ
) اور جو کچھ تم ١اور وه ايسا ہے کہ رات ميں تمہاری روح کو (ايک گونہ) قبض کر ديتا ہے (

) تاکہ ميعاد معين تمام کر دی ٢دن ميں کرتے ہو اس کو جانتا ہے پھر تم کو جگا اٹھاتا ہے (
  کيا کرتے تھے۔) پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے پھر تم کو بتالئے گا جو کچھ تم ٣جائے (

يا گيا ہے، اسی لئے اسے وفات اصغر اور موت کو وفات يہاں نيند کو وفات سے تعبير ک ١۔٦٠
  کا حشيہ)  ٥٥اکبر کہا جاتا ہے (وفات کی وضاحت کے لئے ديکھئے (آل عمران کی آيت 

  يعنی دن کے وقت روح واپس لوٹا کر زنده کر دينا ہے۔٢۔٦٠
ر اٹھ کر کھڑے وفات اصغر سے ہمکنار ہو کر دن کو پھ يعنی يہ سلسلہ شب و روز اور ٣۔٦٠

  ہونے کا معمول، انسان کی وفات اکبر تک جاری رہے گا
  يعنی پھر قيامت والے دن زنده ہو کر سب کو هللا کی بارگاه ميں حاضر ہونا ہے۔٤۔٦١

 
َّْتُه ُرُسلُنَا َوُمهْ َال يَُفّرُِطْوَن     ِاَذا جَ جه َوُهَو الَْقاِهُر فَْوَق ِعَباِدٖه َويُْرِسُل عَلَْيُمكْ َحَفَظًة  ۭ     61اَۗء َاَحَدُمكُ الَْمْوُت تََوف

اور وہی اپنے بندے کے اوپر غالب ہے برتر ہے اور تم پر نگہداشت رکھنے واال بھيجتا ہے 
يہاں تک کہ جب تم ميں سے کسی کی موت آپہنچتی ہے، اس کی روح ہمارے بھيجے ہوئے 

  )۔١ں اور وه ذرا کوتاہی نہيں کرتے (فرشتے قبض کر ليتے ہي
يعنی اپنے اس مفوضہ کام ميں اور روح کی حفاظت ميں بلکہ وه فرشتہ، مرنے واال اگر  ١۔٦١

ْيَن ميں بھيج ديتا ہے۔   نيک ہوتا ہے تو اس کی روح ِعلِّيِّْيَن ميں اور اگر بد ہے تو ِسجِّ
 

ُُم الَْحّقِ ۭ ِ َمْوٰل ْوٓا ِاَىل اهلّلٰ ِبْنيَ    ُمثَّ ُردُّ   62َاَال هَلُ الُْحْمكُ  ۣ َوُهَو َاْرسَُع الْٰحسـِ
) خوب سن لو فيصلہ هللا ہی کا ہوگا اور ١پھر سب اپنے مالک حقيقی کے پاس الئے جائيں گے (

  وه بہت جلد حساب لے گا۔
آيت ميں ردوا (لوٹائے جائيں گے) کا مرجع بعض نے فرشتوں کو قرار ديا ہے۔ يعنی قبض  ١۔٦٢

عض نے اس کا مرجع تمام لوگوں کو کے بعد فرشتے هللا کی بارگاه لوٹ جاتے ہيں۔ اور بروح 
بنايا ہے۔ يعنی سب لوگ حشر کے بعد هللا کی بارگاه ميں لوٹائے جائيں گے (پيش کئے جائيں 
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گے) پھر وه سب کا فيصلہ فرمائے گا۔ آيت ميں روح قبض کرنے والے فرشتوں کو رسل (جمع 
بيان کيا ہے جس سے بظاہر يہ معلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے واال  کے صيغے کے ساتھ)

فرشتہ ايک نہيں متعدد ہيں۔ اس کی تشريح بعض مفسرين نے اسطرح کی ہے کہ قرآن مجيد ميں 
روح قبض کرنے کی نسبت هللا کی طرف بھی ہے۔ هللا يتوفی االنفس حين موتھا (الزمر)" هللا 

حيں قبض کر ليتا ہے " اور اس کی نسبت ايک فرشتے لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی رو
قل يتوفکم ملک الموت الذی وکل بکم (الم السجده) '  ـ(ملک الموت) کی طرف بھی کی گئی ہے 

کہہ دو تمہاری روحيں وه فرشتہ موت قبض کرتا ہے جو تمہارے لئے مقرر کيا گيا ہے ' اور اس 
جيسا کہ اس مقام پر ہے اور اسی طرح کی نسبت متعدد فرشتوں کی طرف بھی کی گئی ہے، 

ميں بھی ہے۔ اس لئے هللا تعاٰلی کی طرف اس کی نسبت  ٩٣اور االنعام آيت  ٩٧ سوره نساء آيت
اس لحاظ سے ہے کہ وہی اصل امر (حکم دينے واال) بلکہ فاعل حقيقی ہے۔ متعدد فرشتوں کی 

رگوں شريانوں پٹھوں سے طرف نسبت اس لحاظ سے ہے کہ وه ملک الموت کے مددگار ہيں وه 
ان تمام چيزوں سے کاٹنے کا کام کرتے ہيں اور ملک الموت کی  روح نکالنے اور اس کا تعلق

طرف نسبت کے معنی يہ ہيں کہ پھر آخر ميں وه روح قبض کر کے آسمانوں کی طرف لے جاتا 
س بات کے قائل حافظ ابن کثير امام شوکانی اور جمہور علماء ا)  ۵ہے (تفسير روح المعانی جلد 

ہيں کہ ملک الموت ايک ہی ہے جيسا کہ سوره الم السجده کی آيت سے اور مسند احمد ميں 
حضرت براء بن عازب رضی هللا عنہ کی حديث سے معلوم ہوتا ہے اور جہاں جمع کے صيغے 

ميں ان کا ذکر ہے تو وه اس کے اعوان و انصار ہيں اور بعض آثار ميں ملک الموت کا نام 
  يل بتاليا گيا ہے تفسير ابن کثير وهللا اعلمعزرائ

 
ىنَا ِمْن هٰ  ْن َاْجنٰ

ِٕ
ُخْفيًَة ۚ لَى ِ َوالَْبْحِر تَْدُعْونَٗه تََرضُّعًا وَّ ْن ُظلُٰمِت الَْربّ ْيُمكْ ِمّ ُّنَّجِ ِكرِيَْن   قُْل َمْن ي   63ِذٖه لَنَُكْونَنَّ ِمَن الّشٰ

کی ظلمات سے نجات ديتا ہے۔ تم اس کو  آپ کہئے کہ وه کون ہے جو تم کو خشکی اور دريا
پکارتے ہو تو گڑگڑا کر اور چپکے چپکے کہ اگر تو ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور 

  شکر کرنے والوں ميں سے ہوجائيں گے۔
 

ْهنَا َوِمْن ُلكِّ َكْرٍب ُمثَّ َانُْمتْ تُْرشُِكْوَن    ْيُمكْ ِمّ ُ يُنَّجِ   64قُِل اهلّلٰ
هللا ہی تم کو ان سے نجات ديتا ہے اور ہر غم سے، تم پھر بھی شرک کرنے  آپ کہہ ديجئے کہ

  لگتے ہو۔
 

ْن فَْوِقُمكْ َاْو ِمْن َحتِْت َاْرُجِلُمكْ َاْو يَلِْبَسُمكْ  َّْبَعَث عَلَْيُمكْ عََذااًب ِمّ ْ قُْل ُهَو الَْقاِدُر عَٰيلٓ َاْن ي يُِذيَْق بَْعَضُمكْ اَبَْس بَْعٍض ۭ ُان َيًعا وَّ يِٰت لََعلَّهُْم  شـِ ُظْر َكْيَف نَُرصُِّف اْالٰ
  65يَْفَقهُْوَن   

) يا تو ١آپ کہئيے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے لئے بھيج دے (
) يا کہ تم کو گروه گروه کر کے سب کو بھڑا دے اور تمہارے ايک ٢تمہارے پاؤں تلے سے (

آپ ديکھئے تو سہی ہم کس طرح دالئل مختلف پہلوؤں سے ) ٣کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے (
  بيان کرتے ہيں۔ شايد وه سمجھ جائيں۔

يعنی آسمان، جيسے بارش کی کثرت، يا ہوا، پتھر کے ذريعے سے عذاب يا امرا اور  ١۔٦٥
  احکام کی طرف سے ظلم و ستم۔ 

مراد ہے جيسے دھنسا جانا، طوفانی سيالب، جس ميں سب کچھ غرق ہو جائے۔ يا  ٢۔٦٥
  ف سے عذاب کہ وه بديانت اور خائن ہوجائيں۔ ماتحتوں، غالموں اور نوکروں چاکروں کی طر

يَْلبَِسُکْم ای يخلط امرکم تمہارے معاملے کو خلط ملط يا مشتبہ کردے جس کی وجہ سے تم ٣۔٦٥
َم گروہوں اور جماعتوں ميں بٹ جاؤ ويذيق اي يقتل بعضکم بعضا فتذيق کل طائفۃ االخری اَلَ 
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ح ہر گروه دوسرے گروه کی لڑائی کا مزه اْلَحْرِب تمہارا ايک دوسرے کو قتل کرنا اس طر
چکھے۔ حديث ميں آتا ہے نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا کہ ميں نے هللا تعاٰلی سے تين 

۔ قحط عام کے ذريعے اس کی ٢۔ ميری امت غرق کے ذريعے ہالک نہ کی جائے ١دعائيں کيں 
ور تيسری دعا سے مجھے روک ديا گيا و۔ هللا تعاٰلی نے پہلی دو دعائيں قبول فرماليں اتباہی نہ ہ

) يعنی هللا تعاٰلی کے علم ميں يہ بات تھی کہ امت محمديہ ميں اختالف ٢٢١٦(صحيح مسلم، نمبر
وگا اور اس کی وجہ هللا کی نافرمانی اور قرآن پاک و حديث سے اعراض (منہ و الشقاق واقع ہ

) ہوگا جس کے نتيجے ميں عذاب کی اس صورت سے امت محمديہ بھی محفوظ نہ ره پھيرنا
سکے گی۔ گويا اس کا تعلق اس سنت هللا سے ہے جو قوموں کے اخالق و کردار کے بارے ميں 

ہميشہ رہی ہے جس ميں تبديلی ممکن نہيں۔ فلن تجد لسنت هللا تبديال ولن تجد لسنت هللا تحويال 
  (فاطر)

 
َب بِ  َّْسُت عَلَْيُمكْ ِبَوِكْيٍل  َوَكذَّ   ۭ 66ٖه قَْوُمَك َوُهَو الَْحقُّ ۭ قُْل ل

اور آپ کی قوم اس کی تکذيب کرتی ہے حاالنکہ وه يقينی ہے۔ آپ کہہ ديجئے کہ ميں تم پر 
  )١تعينات نہيں کيا گيا ہوں (

نہيں کيا  يعنی مجھے اس امر کا مکلف ١۔٦٦بہ کا مرجع قرآن ہے يا عذاب فتح القدير  ١۔  ٦   ٦
لگا کر ہی چھوڑوں۔ بلکہ ميرا کام صرف دعوت و  گيا ہے کہ ميں تمہيں ہدايت کے راستے پر

  تبليغ ہے۔ فمن شاء فليومن ومن شاء فليکفر (الکھف)۔
 

َسْوَف تَْعلَُمْوَن    ْسـتََقرٌّ ۡ وَّ   67ِلُلكِّ نََبٍا مُّ
  ئے گا۔ہر خبر (کے وقوع) کا ايک وقت ہے جلد ہی تم کو معلوم ہو جا

 
ٖه  ۭ َواِ  ْوُضْوا ِيفْ َحِديٍْث غَْريِ ٓ ٰايِٰتنَا فََاْعِرْض َعْهنُْم َحّيتٰ َخيُ ْوُضْوَن ِيفْ يَْن َخيُ ِ ِلِمْنيَ   َوِاَذا َرَايَْت اذلَّ ْكٰري َمَع الْقَْوِم الّظٰ ْيٰطُن فََال تَْقُعْد بَْعَد اذّلِ ََّك الشـَّ ا يُنِْسيَن مَّ

68  
يکھيں جو ہماری آيات ميں عيب جوئی کر رہے ہيں تو ان لوگوں سے اور جب آپ ان لوگوں کو د

کناره کش ہوجائيں يہاں تک کہ وه کسی اور بات ميں لگ جائيں اور اگر آپ کو شيطان بھال دے 
  )١تو ياد آنے کے بعد پھر ايسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بيٹھيں (

ليکن مخاطب امت مسلمہ کا ہر آيت ميں خطاب اگرچہ نبی صلی هللا عليہ وسلم سے ہے  ١۔٦٨
ی کا ايک تاکيدی حکم ہے جسے قرآن مجيد ميں متعدد جگہ بيان کيا گيا ہے۔ فرد ہے۔ يہ هللا تعالٰ 

ميں بھی مضموں گزر چکا ہے۔ اس سے ہر وه مجلس مراد ہے جہاں  ١٤٠سوره نساء آيت نمبر 
خفاف کيا جارہا ہو يا اہل بدعت و استهللا رسول کے احکام کا مذاق اڑايا جا رہا ہو۔ يا عمال ان کا 

اہل زيغ اپنی تاويالت رکيکہ اور توجيہات نحيفہ کے ذريعے سے آيات الہی کو توڑ مروڑ رہے 
ہوں ايسی مجالس ميں غلط باتوں پر تنقيد کرنے اور کلمہ حق بلند کرنے کی نيت سے تو شرکت 

  جائز ہے بصورت ديگر سخت گناه اور غضب الہی کا باعث ہے۔
 

َّهُْم يَتَُّقْوَن    َومَ  ٰلِكْن ِذْكٰري لََعل ٍء وَّ ْن َيشْ ْم ِمّ ْيَن يَتَُّقْوَن ِمْن ِحَساِهبِ ِ   69ا عََيل اذلَّ
) اور ليکن ان کے ١اور جو لوگ پرہيزگار ہيں ان پر ان کی باز پرس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا (

  )۔٢ذمہ نصيحت کر دينا ہے شايد وه بھی تقوٰی اختيار کريں (
د (جھٹالنے) کرنے والوں سے ہے۔ يعنی وه لوگ ِمْن ِحَسابِِھْم کا تعلق آيات اٰلہی کا استہزا ١۔٦٩

جو ايسی مجالس سے اجتناب کريں گے کہ هللا کا جو گناه استہزاد کرنے والوں کو ملے گا وه اس 
  گناه سے محفوظ رہيں گے۔
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المعروف و نہی عن المنکر يعنی اجتناب و عليحدگی کے باوجود وعظ و نصيحت اور امر ب ٢۔٦٩
  کرتے رہيں۔ شايد وه بھی اپنی اس حرکت سے باز آجائيں۔ کا فريضہ حتی المقدر ادا

 
ْر ِبٖهٓ َاْن تُبْسَ  نَْيا َوَذ كِّ ْهتُُم الَْحٰيوُة ادلُّ غَرَّ لَهًْوا وَّ َُذْوا ِديَْهنُْم لَِعًبا وَّ يَْن اختَّ ِ َال َشِفْيٌع   ۚ َوِاْن تَْعِدْل َل نَْفٌس ِبَما َكَسبَْت ڰ لَيْ َوَذِر اذلَّ ِ َوِيلٌّ وَّ َس لَهَا ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ

عَ  ْميٍ وَّ ْن َمحِ اٌب ِمّ ُبْوا  ۚ لَهُْم َرشَ يَْن ُابِْسلُْوا ِبَما َكسـَ ِ َِٕك اذلَّ
  ۧ 70َذاٌب َاِلْميٌ ِبَما َاكنُْوا يَْكُفُرْوَن    ُلكَّ عَْدٍل الَّ يُْؤَخْذ ِمْهنَا  ُۭاوٰلۗى

ايسے لوگوں سے بالکل کناره کش رہيں جنہوں نے اپنے دين کو کھيل تماشہ بنا رکھا ہے اور 
اور دينوی زندگی نے انھيں دھوکا ميں ڈال رکھا ہے اور اس قرآن کے ذريعے سے نصيحت 

) کہ کوئی غير ١بھی کرتے ہيں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار ميں (اس طرح) پھنس نہ جائے (
ہو اور نہ سفارشی اور يہ کيفيت ہو کہ اگر دنيا بھر کا معاوضہ بھی دے هللا اس کا نہ مددگار 

) ايسے ہی ہيں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے، ان ٢ڈالے تب بھی اس سے نہ ليا جائے (
  کے لئے نہايت گرم پانی پينے کے لئے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب۔

ِسٌل ليکن کے اصل معنی تو منع کے ہيں اسی سے ہے ُشَجاٌع بَاتُْبَسَل، ای : لئال تبسل بسل  ١۔٧٠
تُْفَضُح رسوا کرديا : ٢تَُسلَُّم سونپ ديئے جائيں۔ : ١يہاں اس کے مختلف معنی کيے گئے ہيں۔

: تَُجازی بدلہ ديا جائے امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ سب کے ٤تَُؤاَخُذ مواخذه کيا جائے۔ : ٣ئے۔ جا
قرآن کے ذريعے  ں۔ خالصہ (امام ابن کثير (فرماتے ہيں کہ انھيں اسمعنی قريب قريب ہي

نصيحت کريں۔ کہيں ايسا نہ ہو کہ نفس کو، جو اس نے کما يا، اس کے بدلے ہالکت کے سپرد 
کر ديا جائے۔ يا رسوائی اس کا مقدر بن جائے يا وه مواخذه اور مجازات کی گرفت ميں آجائے۔ 

  نے " پھنس نہ جائے "سے تعبير کيا ہے۔ان تمام مفہوم کو فاضل مترجم 
يں انسان عام طور پر کسی دوست کی مدد يا کسی کی سفارش سے مالی معاوضہ دنيا م ٢۔٧٠

دے کر چھوٹ جاتا ہے۔ ليکن آخرت ميں يہ تينوں ذريعے کام نہيں آئيں گے، وہاں کافروں کا 
ارشی ہوگا جو عذاب اٰلہی کوئی دوست نہ ہوگا جو انھيں هللا کی گرفت سے بچا لے نہ کوئی سف

سے نجات دال دے اور نہ کسی کے پاس معاوضہ ہوگا اگر بالفرض محال ہو بھی تو قبول نہيں 
کيا جائے گا کہ وه دے کر چھوٹ جائے، يہ مضمون قرآن مجيد ميں متعدد مقامات پر بيان ہوا 

  ہے۔
 

ِ َما َال يَْنَفُعنَا َوَال     ٰيِطْنيُ ِيف اْالَْرِض حَ قُْل َانَْدُعْوا ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ َهتَْوتُْه الشـَّ ي اسـْ ِ ُ َاكذلَّ اَن َونَُردُّ عَٰيلٓ َاْعَقاِبنَا بَْعَد ِاْذ َهٰدىنَا اهلّلٰ َّْدُعْونَٗهٓ  يَُرضُّ ٌب ي ٓ َاْحصٰ اَن  ۠ هَلٗ ْريَ
ِ ُهَو الْهُٰدي ۭ َوُاِمْراَن ِلنُْسِملَ    71ۙ ِلَرّبِ الْٰعلَِمْنيَ    ِاَىل الْهَُدى ائِْتنَا  ۭ قُْل ِانَّ ُهَدى اهلّلٰ

آپ کہہ ديجئے کہ ہم هللا تعاٰلی کے سوا ايسی چيز کو پکاريں کہ وه نہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ 
ہم کو نقصان پہنچائے کيا ہم الٹے پھر جائيں اسکے بعد کہ ہم کو هللا تعاٰلی نے ہدايت کر دی ہے، 

نگل ميں بےراه کر ديا ہو اور وه بھٹکتا جيسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شيطان نے کہيں ج
)۔ آپ کہہ ديجئے کہ يقينی بات ہے کہ راه ١پھرتا ہو اس کے ساتھی بھی ہوں کہ ہمارے پاس آ(

) اور ہم کو يہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے مطيع ٢راست وه خاص هللا ہی کی راه ہے (
  ہوجائيں۔

جو ايمان کے بعد کفر اور توحيد کے بعد شرک کی  يہ ان لوگوں کی مثال بيان فرمائی ہے ١۔٧١
ف لوٹ جائيں ان کی مثال ايسے ہی ہے کہ ايک شخص اپنے ساتھيوں سے بچھڑ جائے جو طر

سيدھے راه پر جا رہے ہوں۔ اور بچھڑ جانے واال جنگلوں ميں حيران و پريشان بھٹکتا پھر رہا 
سجھائی نہ دے رہا ہو يا جنات کے ہو، ساتھی اسے بال رہے ہوں ليکن حيرانی ميں اسے کچھ 

نرغے ميں پھنس جانے کے باعث صحيح راستے کی طرف مراجع اس کے لئے ممکن نہ رہی 
  ہو۔
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مطلب يہ کہ کفر اور شرک اختيار کر کے جو گمراه ہوگيا، وه بھٹک ہوئے راہی کی طرح  ٢۔٧١
مقدر کردی ہے تو يقينا هللا ہدايت کی طرف نہيں آسکتا۔ ہاں البتہ هللا تعاٰلی نے اس کے لئے ہدايت 

اب ہوجائے گا۔ کيونکہ ہدايت پر چال دينا اسی کا کام ہے۔ جيسے دوسرے کی توفيق سے وه راه ي
ِصِرْيَن)  ْن نّٰ َ اَل يَْھِدْي َمْن يُِّضلُّ َوَما لَھُْم مِّ ) جس کو وه 37۔ النحل:16مقامات پر فرمايا گيا۔ (فَاِنَّ ّهللاٰ

لئے کوئی مددگار نہيں ہوگا۔ ليکن يہ ہدايت اور گمراہی اسی اصول گمراه کر دے۔ اور ان کے 
کے تحت ہوتی ہے جو هللا تعاٰلی نے اس کے ليے بنايا ہوا ہے يہ نہيں ہے کہ يوں ہی جسے 

چاہے گمراه اور جسے چاہے راه ياب کرے جيسا کہ اس کی وضاحت متعدد جگہ کی جا چکی 
  ہے۔

 
 َّ ٰلوَة َوات ْوَن  َوَاْن َاِقْيُموا الصَّ َرشُ ْيٓ ِالَْيِه ُحتْ ِ   72ُقْوُه  ۭ َوُهَو اذلَّ

) اور وہی ہے جس کے پاس تم جمع کئے ١اور يہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو (
  جاؤ گے۔

َواَْن اَقِْيُمْوا کا عطف لِنُْسلُِم پر ہے۔ يعنی ہميں حکم ديا گيا ہے کہ ہم رب العالمين کے مطيع ١۔٧٢
قياد اٰلہی کے بعد سب سے پہال کہ ہم نماز قائم کريں اور اس سے ڈريں تسليم و ان ہوجائيں اور يہ

حکم اقامت صالت کا ديا گيا ہے جس سے نماز کی اہميت واضح ہے اور اس کے بعد تقوٰی اور 
  خشوع کے بغير ممکن نہيں۔ وانھا لکبيرة اال علی الخشعين (البقره)

 
ٰمٰوِت وَ  ْي َخلََق السَّ ِ ْورِ َوُهَو اذلَّ هَاَدِة  َۭوُهَو الَْحِكْميُ  ۭاْالَْرَض اِبلَْحّقِ ۭ َويَْوَم يَُقْوُل ُكْن فَيَُكْوُن ڛ قَْوهُلُ الَْحقُّ  َۭوهَلُ الُْمكْلُ يَْوَم يُْنَفُخ ِيف الصُّ  ٰعِملُ الَْغْيِب َوالشَّ

  73الَْخِبْريُ   
) جس وقت هللا تعاٰلی اتنا ١ور () ا١اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمين کو برحق پيدا کيا (

کہہ دے گا تو ہوجا وه ہو پڑے گا۔ اس کا کہنا حق اور با اثر ہے اور ساری حکومت خاص اس 
) وه جاننے واال ہے پوشيده چيزوں کا ٣کی ہوگی جب کہ صور ميں پھونک ماری جائے گی (

  اور ظاہر چيزوں کا اور وہی ہے بڑی حکمت واال پوری خبر رکھنے واال۔
عبث اور بےفائده کھيل کود کے طور پر پيدا ئده پيدا کيا يعنی ان کو  حق کے ساتھ يا بافا ١۔٧٣

نہيں کيا بلکہ ايک خاص مقصد کے ليے کائنات کی تخليق فرمائی ہے اور وه يہ کہ اس هللا کو 
  ياد رکھا اور اس کا شکر ادا کيا جائے جس نے يہ سب کچھ بنايا۔

کرو يا  يا واتقوا کی وجہ سے منصوب ہے۔ يعنی اس دن کو ياديوم فعل محذوف واذکر  ١۔٧٣ 
اس دن سے ڈرو! کہ اس کے لفظ ُکن (ہوجا) سے وه جو چاہے گا، ہو جائے گا۔ يہ اشاره ہے اس 

بات کی طرف کہ حساب کتاب کے کٹھن مراحل بھی بڑی سرعت کے ساتھ طے ہوجائيں گے، 
يہ دن ہزار سال يا پچاس ہزار سال کی  ليکن کن کے لئے؟ ايمانداروں کے لئے۔ دوسروں کو

  طرح بھاری لگے گا۔
صور سے مراد نرسنگا يا بگل ہے جس کے متعلق حديث ميں آتا ہے کہ ' اسرافيل اسے  ٢۔٧٣

منہ ميں لئے اور اپنی پيشانی جھکائے، حکم الہی کے منتظر کھڑے ہيں کہ جب انھيں کہا جائے 
ير ' ابو داؤد اور ترندی ميں ہے۔ الصور قرن ينفخ تو اس کے منہ ميں پھونک مار ديں ' ابن کث

فيہ (صور ايک قرن (نرسنگا) ہے جس ميں پھونکا جائے گا بعض علماء کے نزديک تين نفخے 
ہوں گے نفخۃ الصعق جس سے تمام لوگ بےہوش ہوجائيں گے نفخۃ الفناء جس سے تمام لوگ 

زنده ہوجائيں گے بعض علماء آخری  ئيں گے نفخۃ االنشاء جس سے تمام انسان دوباره فنا ہو جا
  دو نفخوں کے ہی قائل ہيں۔

 
ِبْنيٍ  ٓ َاٰرىَك َوقَْوَمَك ِيفْ َضٰلٍل مُّ ْ ِبْيِه ٰاَزَر َاتَتَِّخُذ َاْصنَاًما ٰاِلهًَة  ۚ ِاّىنِ   74  َوِاْذ قَاَل ِاْبٰرِهْميُ ِالَ
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) سے ١پنے باپ آزر (اور وه وقت بھی ياد کرنے کے قابل ہے جب ابراہيم (عليہ السالم) نے ا
فرمايا کہ کيا تو بتوں کو معبود قرار ديتا ہے؟ بيشک ميں تجھ کو اور تيری ساری قوم کو صريح 

  گمراہی ميں ديکھتا ہوں۔
مورخين حضرت ابراہيم عليہ السالم کے باپ کے دو نام ذکر کرتے ہيں، آزر اور تارخ۔  ١۔٧٤

آپ کے چچا کا نام تھا، ليکن يہ صحيح  ممکن ہے دوسرا نام لقب ہو۔ بعض کہتے ہيں کہ آزر
نہيں، اس لئے کہ قرآن نے آزر کو حضرت ابراہيم عليہ السالم کے باپ کے طور پر ذکر کيا 

  ہے، لہذا يہ صحيح ہے۔
 

ٰمٰوِت َواْالَْرِض َوِلَيُكْوَن ِمَن الُْمْوِقِنْنيَ     75َوَكٰذكِلَ نُرِْيٓ ِاْبٰرِهْميَ َملَُكْوَت السَّ
ہی طور پر ابراہيم (عليہ السالم) کو آسمانوں اور زمين کی مخلوقات دکھالئيں اور ہم نے ايسے 

  )۔١تاکہ کامل يقين کرنے والوں سے ہوجائيں (
ملکوت مبالغہ کا صيغہ ہے جيسے رغبۃ سے رغبوت اور رھبہ سے رھبوت اس سے ١۔٧٥

ربوبيت ہے يعنی ہم نے تيار کيا گيا ہے۔ يا مراد مخلوقات ہے، جيسا کہ ترجمہ ميں يہی مفہوم اخ
اس کو يہ دکھالئی اور اس کی معرفت کی توفيق دی۔ يا يہ مطلب ہے کہ عرش سے لے کر اسفل 

  ارض تک کا ہم نے ابراہيم عليہ السالم کو امور غيبی کا مشاہده کرايا۔ (فتح القدير)
 

 ۚ  ْ َّْيُل َرٰا َكْوَكًبا  ۚ قَاَل ٰهَذا َرّيبِ ا َجنَّ عَلَْيِه ال ِفِلْنيَ   فَلَمَّ آ َافََل قَاَل َالٓ ُاِحبُّ اْالٰ   76فَلَمَّ
پھر جب رات کی تاريکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ايک ستاره ديکھا آپ نے فرمايا کہ يہ ميرا 

رب ہے ليکن جب وه غروب ہوگيا تو آپ نے فرمايا کہ ميں غروب ہو جانے والوں سے محبت 
  )١نہيں رکھتا (

ير حال پر داللت والے معبودوں کو پسند نہيں کرتا، اس لئے غروب، تغيعنی غروب ہونے  ١۔٧٦
  کرتا ہے جو حادث ہونے کی دليل ہے اور جو حادث ہو معبود نہيں ہو سکتا۔

 
ُكْونَنَّ  ْ َالَ َّْم َهيِْدِينْ َرّيبِ ْن ل ِٕ

آ َافََل قَاَل لَى ْ  ۚ فَلَمَّ ا َرَا الَْقَمَر اَبِزغًا قَاَل ٰهَذا َرّيبِ ِّْنيَ    فَلَمَّ اۗل   77ِمَن الَْقْوِم الضَّ
پھر جب چاند کو ديکھا تو فرمايا يہ ميرا رب ہے ليکن جب وه غروب ہوگيا تو آپ نے فرمايا اگر 

  مجھ کو ميرے رب نے ہدايت نہ کی تو ميں گمراه لوگوں ميں شامل ہو جاؤں گا۔
 

ْ ٰهَذآ  ْمَس اَبِزغًَة قَاَل ٰهَذا َرّيبِ ا َرَا الشَّ ا تُْرشُِكْوَن  فَلَمَّ مَّ ٌء ّمِ ْ بَرِْيۗ آ َافَلَْت قَاَل يٰقَْوِم ِاّىنِ   78اَْكَربُ ۚ فَلَمَّ
) يہ ميرا رب ہے يہ تو سب سے بڑا ہے پھر ١پھر جب آفتاب کو ديکھا چمکتا ہوا تو فرمايا کہ (

  )۔٢جب وه بھی غروب ہوگيا تو آپ نے فرمايا بيشک ميں تمہارے شرک سے بيزار ہوں (
مراد الطالع ہے يعنی طلوع  مس سورج عربی ميں مونث ہے ليکن اسم اشاره مذکر ہےش ١۔٧٨

ہونے واال سورج، ميرا رب ہے، کيونکہ يہ سب سے بڑا ہے۔ جس طرح کے سورج پرستوں کو 
مغالطہ لگا اور وه اس کی پرستش کرتے ہيں (اجرام فلکی) ميں سورج سب سے بڑا ہے اور 

زندگی کی بقا وجود کے لئے اس کی اہميت و افاديت محتاج سب سے زياده روشن اور انسانی 
وضاحت نہيں اس لئے مظاہر پرستوں ميں سورج کی پرستش عام رہی ہے۔ حضرت ابراہيم عليہ 
السالم نے نہايت لطيف پيرائے ميں چاند سورج کے پجاريوں پر ان کے معبودوں کی بےحيثيتی 

  کو واضح فرمايا۔
کرتے ہو،  جن کو تم هللا کا شريک بناتے ہو اور جن کی عبادت يعنی ان تمام چيزوں سے، ٢۔٧٨

ميں بيزار ہوں۔ اس لئے کہ ان ميں تبديلی آتی رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتے ہيں، کبھی غروب 
ہوتے ہيں، جو اس بات کی دليل ہے کہ يہ مخلوق ہيں اور ان کا خالق کوئی اور ہے جس کے 
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ور کسی کے تابع ہيں تو کسی کو نفع نقصان پہنچانے حکم کے يہ تابع ہيں۔ جب يہ خود مخلوق ا
پر کس طرح قادر ہو سکتے ہيں؟ مشہور ہے کہ اس وقت کے بادشاه نمرود نے اپنے ايک خواب 

اور کاہنوں کی تعبير کی وجہ سے نومولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا حضرت 
س کی وجہ سے انھيں ايک غار ميں رکھا گيا ابراہيم عليہ السالم بھی انہی ايام ميں پيدا ہوئے ج

تاکہ نمرود اور اس کے کارندوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ جائيں وہيں غار ميں جب کچھ 
شعور آيا اور چاند سورج ديکھے تو يہ تاثرات ظاہر فرمائے ليکن يہ غار والی بات مستند نہيں 

ور مکالمے کے وقت حضرت ابراہيم ہے قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم سے گفتگو ا
عليہ السالم نے يہ باتيں کی ہيں اسی ليے آخر ميں قوم سے خطاب کر کے فرمايا کہ ميں 

تمہارے ٹھہرائے ہوئے شريکوں سے بيزار ہوں اور مقصد اس مکالمے سے معبودان باطل کی 
  اصل حقيقت کی وضاحت تھی۔

 
ْي فََطَر  ِ ـَي ِلذلَّ ُت َوهْجِ ْ ْ َوهجَّ َمآ َااَن ِمَن الُْمْرشِِكْنيَ   ِاّىنِ ٰمٰوِت َواْالَْرَض َحِنْيًفا وَّ   79ۚالسَّ

) جس نے آسمانوں اور زمين کو پيدا کيا يکسو ہو کر اور ١ميں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں (
  ميں شرک کرنے والوں ميں سے نہيں ہوں۔

اصل شناخت ہوتی ہے  رخ يا چہرے کا ذکر اس لئے کيا ہے کہ چہرے سے ہی انسان کی ١۔٧٩
طلب يہ ہے کہ ميری عبادت اور توحيد سے مقصود هللا مراد اس سے شخص ہی ہوتا ہے۔ م

  عزوجل ہے جو آسمان اور زمين کا خالق ہے۔
 

 ٓ ِ َوقَْد َهٰدىِن ۭ َوَالٓ َاَخاُف َما تُْرشُِكْوَن ِبٖهٓ ِاالَّ ْ ِيف اهلّلٰ ّىنِ ْوۗ اۗجُّ ٗه قَْوُمٗه  ۭ قَاَل َاُحتَ ٍء ِعلًْما  ۭ َافََال تََتَذكَُّرْوَن   َوَحاۗجَّ ْ ُلكَّ َيشْ ا  َۭوِسَع َرّيبِ ً ْ َشـْيـــــٔ ََّشاَۗء َرّيبِ  َاْن ي
80  

) آپ نے فرمايا کہ تم هللا کے معاملے ١اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کر دی (
ر ميں ان چيزوں ميں مجھ سے حجت کرتے ہو حاالنکہ کہ اس نے مجھے طريقہ بتاليا ہے او

سے جن کو هللا تعاٰلی کے ساتھ شريک بناتے ہو نہيں ڈرتا ہاں اگر ميرا پروردگار ہی ہرچيز کو 
  اپنے علم ميں گھيرے ہوئے ہے، کيا تم پھر بھی خيال نہيں کرتے۔

جب قوم نے توحيد کا يہ وعظ سنا جس ميں ان کے خود ساختہ معبودوں کی ترديد بھی  ١۔٨٠
بھی اپنے دالئل دينے شروع کيے جس سے معلوم ہوا کہ مشرکين نے بھی تھی تو انہوں نے 

اپنے شرک کے ليے کچھ نہ کچھ دالئل تراش رکھے تھے جس کا مشاہده آج بھی کيا جا سکتا 
ہے جتنے بھی مشرکانہ عقائد رکھنے والے گروه ہيں سب نے اپنے اپنے عوام کو مطمئن کرنے 

ر رکھے ہيں جن کو وه دالئل سمجھتے ہيں يا جن اور رکھنے کے ليے ايسے سہارے تالش ک
  سے کم از کم دام تزوير ميں پھنسے ہوئے عوام کو جال ميں پھنسائے رکھا جاسکتا ہے۔

 
ِ َما لَْم يَُزنِّْل ِبٖه عَلَْيُمكْ ُسلْ  ْكُمتْ اِبهلّلٰ َُّمكْ َاْرشَ افُْوَن َان ْكُمتْ َوَال َختَ   ۘ 81َايُّ الَْفرِيَْقْنيِ َاَحقُّ اِبْالَْمِن ۚ ِاْن ُكْنُمتْ تَْعلَُمْوَن   ٰطنًا  ۭ فَ َوَكْيَف َاَخاُف َمآ َاْرشَ

اور ميں ان چيزوں سے کيسے ڈروں جن کو تم نے شريک بنايا ہے حاالنکہ تم اس بات سے 
نہيں ڈرتے کہ تم نے هللا کے ساتھ ايسی چيزوں کو شريک ٹھہرايا ہے جن پر هللا تعاٰلی نے کوئی 

) اگر تم خبر ١مائی، سو ان دو جماعتوں ميں سے امن کا زياده مسحق کون ہے (دليل نہيں فر
  رکھتے ہو۔

يعنی مومن اور مشرک ميں سے؟ مومن کے پاس تو توحيد کے بھرپور دالئل ہيں، جب کہ  ١۔٨١
مشرک کے پاس هللا کی اتاری ہوئی کوئی دليل نہيں، صرف اوہام باطلہ ہيں يا دور ازکار 

  دازه کيا جاسکتا ہے کہ امن اور نجات کا مستحق کون ہوگا۔تاويالت اس سے ان
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ْهَتُدْوَن    َك لَهُُم اْالَْمُن َوُمهْ مُّ
ِٕ
يَْن ٰاَمنُْوا َولَْم يَلِْبُسْوٓا ِايَْماَهنُْم ِبُظْملٍ ُاوٰلۗى ِ   ۧ 82َاذلَّ

کے جو لوگ ايمان رکھتے ہيں اور اپنے ايمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہيں کرتے۔ ايسوں ہی 
  )١لئے امن ہے اور وہی راه راست پر چل رہے ہيں (

آيت ميں يہاں ظلم سے مراد شرک ہے جيسا کہ ترجمہ سے واضح ہے حديث ميں آتا ہے  ١۔٨٢
کہ جب يہ آيت نازل ہوئی تو صحابہ کرام ظلم کا عام مطلب (کوتاہی اور غلطی، گناه اور زيادتی 

ول هللا صلی هللا عليہ وسلم کی خدمت ميں وغيره) سمجھا، جس سے وه پريشان ہوگئے اور رس
لگے، ہم ميں سے کون شخص ايسا ہے جس نے ظلم نہ کيا ہو، آپ صلی هللا عليہ وسلم  آکر کہنے

نے فرمايا ' اس ظلم سے مراد وه ظلم نہيں جو تم سمجھ رہے ہو بلکہ اس سے مراد شرک ہے 
ْرَك لَظُْلٌم َعِظْيٌم) جس طرح حضرت لقمان عليہ السالم نے اپنے بيٹے کو کہا ( اِ  نَّ الشِّ

  ) يقينا شرک ظلم عظيم ہے (صحيح بخاری)۔13۔لقمان:31
 

ََّك َحِكْميٌ عَ  ََّشاُۗء  ِۭانَّ َرب ْن ن ُتنَآ ٰاتَيْٰهنَآ ِاْبٰرِهْميَ عَٰيل قَْوِمٖه ۭ نَْرفَُع َدَرٰجٍت مَّ   83ِلْميٌ   َوِتكْلَ ُحجَّ
) ١(عليہ السالم) کو ان کی قوم کے مقابلہ ميں دی تھی (اور ہماری حجت تھی وه ہم نے ابراہيم 

ہم جس کو چاہتے ہيں مرتبوں ميں بڑھا ديتے ہيں۔ بيشک آپ کا رب بڑا حکمت واال بڑا علم واال 
  ہے۔
يعنی توحيد اٰلہی پر ايسی حجت اور دليل، جس کا کوئی جواب ابراہيم عليہ السالم کی قوم  ١۔٨٣

نزديک يہ قول تھا (وکيف اخاف ما اشرکتم وال تخافون انکم  سے بن نہ پڑا۔ اور وه بعض کے
اشرکتم با مالم ينزل بہ عليکم سلطنا فای الفريقين احق باالمن) هللا تعاٰلی نے حضرت ابراہيم عليہ 

ا اِْيَمانَھُْم بِظُْلمٍ  ٕٮَِك لَھُُم ۗ◌ اُولٰ  السالم کے اس قول کی تصديق فرمائی اور کہا (اَلَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َولَْم يَْلبُِسْوٓ
ْھتَُدْوَن)    )82۔ االنعام:6ااْلَْمُن َوھُْم مُّ

 
َِّتٖه َداٗوَد َوسُ  َق َويَْعُقْوَب ۭ الُكًّ َهَديْنَا  ۚ َونُْوًحا َهَديْنَا ِمْن قَْبُل َوِمْن ُذّرِي ٓ ِاْحسٰ ُّْوَب َويُْوُسَف َوُمْوٰيس َوٰهُرْوَن  َۭوَكذٰ َوَوَهْبنَا هَلٗ ِنْنيَ  لَْيٰمَن َوَاي كِلَ َجنْزِي الُْمْحسـِ

84 ۙ  
) ہر ايک کو ہم نے ہدايت کی اور پہلے زمانے ميں ہم ١اور ہم نے ان کو اسحاق ديا اور يعقوب (

) داؤد اور سليمان کو اور ايوب کو اور ٢نے نوح کو ہدايت کی اور ان کی اوالد ميں سے (
کام کرنے والوں کو جزا ديا يوسف کو اور موسٰی کو اور ہارون کو اور اسی طرح ہم نيک 

  کرتے ہيں۔
، ٧٢ڑھاپے ميں، جب کہ وه اوالد سے نا اميد ہوگئے تھے، جيسا کہ سوره ہود آيت يعنی ب ١۔٨٤
ميں ہے پھر بيٹے کے ساتھ ايسے پوتے کی بھی بشارت دی جو يعقوب (عليہ السالم) ہوگا،  ٧٣

ا سلسلہ چلے گا، اس لئے يہ جس کے معنی يہ مفہوم شامل ہے کہ اس کے بعد ان کی اوالد ک
  ے۔عقب (پيچھے سے) مشتق ہ

ذريتہ ميں ضمير کا مرجع بعض مفسرين نے حضرت نوح عليہ السالم کو قرار ديا ہے  ٢۔٨٤ 
کيونکہ وہی اقرب ہيں يعنی حضرت نوح عليہ السالم کی اوالد ميں سے داؤد اور سليمان عليہما 

يعنی حضرت نوح عليہ السالم کی اوالد ميں سے السالم کو قرار ديا ہے کيونکہ وہی اقرب ہيں 
داؤد اور سليمان عليہما السالم کو اور بعض نے حضرت ابراہيم عليہ السالم کو اس ليے کہ 

ساری گفتگو انہی کے ضمن ميں ہو رہی ہے ليکن اس صورت ميں يہ اشکال پيش آتا ہے کہ پھر 
تھا کيونکہ وه ذريت ابراہيم عليہ السالم لوط عليہ السالم کا ذکر اس فہرست ميں نہيں آنا چاہيے 

ميں سے نہيں ہيں وه ان کے بھائی ہاران بن آزر کے بيٹے يعنی ابراہيم عليہ السالم کے بھتيجے 
ہيں اور ابراہيم عليہ السالم لوط عليہ السالم کے باپ نہيں چچا ہيں ليکن بطور تغليب انھيں بھی 

گيا ہے اس کی ايک اور مثال قرآن مجيد ميں ہے جہاں  ذريت ابراہيم عليہ السالم ميں شمار کر ليا
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حضرت اسماعيل عليہ السالم کو اوالد يعقوب عليہ السالم کے آباء ميں شمار کيا گيا ہے جب کہ 
  ١٣٣وه ان کے چچا تھے ديکھيے سوره بقره آيت 

 
ِلِحْنيَ   َن الّصٰ ٰىي َوِعيْٰيس َوِالَْياَس  ُۭلكٌّ ّمِ   85َۙوَزَكِرايَّ َوَحيْ

  ) اور الياس کو، سب نيک لوگوں ميں شامل تھے۔١اور (نيز) زکريا کو يحٰيی کو عيسٰی (
عيسٰی عليہ السالم کا ذکر حضرت نوح عليہ السالم يا حضرت ابراہيم عليہ السالم کی اوالد  ١۔٨٥

ميں اس لئے کہا گيا (حاالنکہ ان کا باپ نہيں تھا) کہ لڑکی کی اوالد بھی ذريت رجال ميں ہی 
حسن (اپنی بيٹی حضرت فاطمہ کے مل ہوتی ہے۔ جس طرح نبی صلی هللا عليہ وسلم حضرت شا

صاحبزادے) کو اپنا بيٹا فرمايا ان ابنی ھذا سيد و لعل هللا ان يصلح بہ بين فئتين عظمتين من 
  المسلمين (صحيح بخاری) ' (تفصيل کے لئے ديکھئے تفسير ابن کثير)۔

 
ِعْيَل َوالْيََسَع وَ  لْنَا عََيل الْٰعلَِمْنيَ  َوِاْمسٰ   ۙ 86يُْونَُس َولُْوًطا  ۭ َوالُكًّ فَضَّ

اور نيز اسماعيل کو اور يسع کو اور يونس کو اور لوط کو اور ہر ايک کو تمام جہان والوں پر 
  ہم نے فضيلت دی۔

 
ْم ۚ َواْجتََبيْٰهنُْم َوَهَدْيٰهنُ  ْم َوِاْخَواِهنِ ِهتِ ّٰ ْم َوُذّرِي ِ

ِٕ
ْستَـِقْميٍ   َوِمْن ٰااَبۗ اٍط مُّ   87ْم ِاٰىل ِرصَ

) اور ہم نے ان کو ١اور نيز ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اوالد کو اور کچھ بھائيوں کو (
  مقبول بنايا اور ہم نے ان کو راه راست کی ہدايت کی۔

آبا سے اصول اور ذريات سے فروع مراد ہے۔ يعنی ان اصولوں و فروع اور اخوان ميں  ١۔٨٧
تِْيبِآُء کے معنی چن لينا اور اپنے خاص سے بھی بہت سوں کو ہم نے مقام ہدائيت سے نوازا آج

بندوں ميں شمار کرنا اور ان کے ساتھ مال لينا۔ يہ َجبِْبُت الَمآ َء فِی الَحوِض (ميں نے حوض ميں 
ختيار بھی پانی بھر ليا) سے مشتق ہے۔ پس اپنے خاص بندوں ميں مال لينا۔ اصطفاء تخليص اور ا

  اسی معنی ميں مستعمل ہے جب کا مفعول مصطفی مجتبی مخلص اور مختار ہے (فتح القدير)
 

ا َاكنُْوا يَْعَملُ  ُكْوا لََحِبطَ َعْهنُْم مَّ ََّشاُۗء ِمْن ِعَباِدٖه  َۭولَْو َاْرشَ ِ َهيِْدْي ِبٖه َمْن ي   88ْوَن  ٰذكِلَ ُهَدى اهلّلٰ
سے اپنے بندوں ميں سے جس کو چاہے اس کی ہدايت  هللا کی ہدايت ہی ہے جس کے ذريعہ

کرتا ہے اگر فرضاً يہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ يہ اعمال کرتے تھے وه سب 
  اکارت ہوجاتے۔

اٹھاره انبياء کے اسمائے گرامی ذکر کر کے هللا تعاٰلی فرما رہا ہے، اگر يہ حضرات بھی  ١۔٨٨
عمال برباد ہو جاتے۔ جس طرح دوسرے مقام پر شرک کا ارتکاب کرليتے تو ان کے سارے ا

ی هللا عليہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے هللا تعاٰلی نے فرمايا ' اے پيغمبر! اگر تو نے نبی صل
بھی شرک کيا تو تيرے سارے عمل برباد ہوجائيں گے، حاالنکہ پيغمبروں سے شرک کا صدور 

  يزی سے آگاه کرنا ہے۔ممکن نہيں۔ مقصد امتوں کو شرک کی خطرناک اور ہالکت خ
 

َّْكُفْر ِهبَا ٰهُٓؤَالِۗء فََقْد َولكَّْ  َة  ۚ فَِاْن ي يَْن ٰاتَيْٰهنُُم اْلِكٰتَب َوالُْحْمكَ َوالنُُّبوَّ ِ َِٕك اذلَّ
َّيُْسْوا ِهبَا ِبٰكِفرِْيَن   ُاوٰلۗى   89نَا ِهبَا قَْوًما ل

طا کی تھی سو اگر يہ لوگ يہ لوگ ايسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت ع
) تو ہم نے اس کے لئے ايسے بہت سے لوگ مقرر کر ديئے ہيں۔ جو اس ١نبوت کا انکار کريں (
  )۔٢کے منکر نہيں ہيں (

  اس سے مراد رسول هللا کے مخالفيں، مشرکين اور کفار ہيں۔ ١۔٨٩
  اس سے مراد مہاجرين و انصار اور قيامت تک آنے والے ايماندار ہيں۔ ٢۔٩٨
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لُُمكْ عَلَْيِه َاْجًرا  ِۭاْن ُهَو ِاالَّ  ٓ َاْســــَـٔ ُُم اْقتَِدْه  ۭ ُقْل الَّ ُ فَِهبُٰد يَْن َهَدى اهلّلٰ ِ َِٕك اذلَّ

  ۧ 90 ِذْكٰري ِللْٰعلَِمْنيَ   ُاوٰلۗى
يہی لوگ ايسے تھے جن کو هللا تعاٰلی نے ہدايت کی تھی، سو آپ بھی ان ہی کے طريق پر 

) يہ تو صرف ٢يجيئے کہ ميں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہيں چاہتا () آپ کہہ د١چليئے (
  )۔٣تمام جہان والوں کے واسطے ايک نصيحت ہے (

اس سے مراد انبياء مذکورين ہيں۔ ان کی پيروی کا حکم مسئلہ توحيد ميں اور ان احکام و  ١۔٩٠
شريعتوں ميں ايک ہی  شرائع ميں ہے جو منسوخ نہيں ہوئے (فتح القدير) کيونکہ اصول دين تمام

ميں کچھ کچھ اختالف رہا جيسا کہ آيت شرع لکم من الدين ما رہے ہيں گو شرائع اور مناہج 
  وصی بہ نوحا (الشوری) سے واضح ہے 

يعنی تبليغی دعوت کا، کيونکہ مجھے اس کا صلہ ہی کافی ہے جو آخرت ميں عند هللا ملے  ٢۔٩٠
  گا۔
ريں۔ پس يہ قرآن انھيں کفر و شرک کے اندھيروں جہان والے اس سے نصيحت حاصل ک ٣۔٩٠

نکال کر ہدايت کی روشنی عطا کرے گا اور ضاللت کی پگڈنڈيوں سے نکال کر ايمان کی سے 
صراط مسقيم پر گامزن کردے گا۔ بشرطيکہ کوئی اس سے نصيحت حاصل کرنا چاہے، ورنہ 

  ديده کور کو کيا نظر آئے کيا ديکھنے واال معاملہ ہوگا۔
 

ٍء ۭ قُْل َمْن َاْنَزَل اْلِكتٰ َومَ  ْن َيشْ ُ عَٰيل بََرشٍ ِمّ َ َحقَّ قَْدِرٖهٓ ِاْذ قَالُْوا َمآ َاْنَزَل اهلّلٰ َعلُْونَٗه قََراِطيَْس ا قََدُروا اهلّلٰ ِّلنَّاِس َجتْ ُهًدى ل ْي َجاَۗء ِبٖه ُمْوٰيس نُْوًرا وَّ ِ َب اذلَّ
ا  ۚ َوعُ  ُفْوَن َكِثْريً ُ  ۙ ُمثَّ َذْرُمهْ ِيفْ َخْوِضهِْم يَلَْعُبْوَن  تُْبُدْوَهنَا َوُختْ ۭ  قُِل اهلّلٰ ا لَْم تَْعلَُمْوٓا َانُْمتْ َوَالٓ ٰااَبُۗؤُمكْ ْمُمتْ مَّ ِّ   91   ل

اور ان لوگوں نے هللا کی جيسی قدر کرنا واجب تھی ويسی قدر نہ کی جب کہ يوں کہہ ديا کہ هللا 
) آپ يہ کہئے وه کتاب کس نے نازل کی ہے جس ١(نے کسی بشر پر کوئی چيز نازل نہيں کی 

کو موسٰی الئے تھے جس کی کيفيت يہ ہے کہ وه نور ہے اور لوگوں کے لئے وه ہدايت ہے 
) ہے جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی ٢جس کو تم نے ان متفرق اوراق ميں رکھ چھوڑا (

ہيں جن کو تم نہيں جانتے تھے اور باتوں کو چھپاتے ہو اور تم کو بہت سی ايسی باتيں بتائی گئی 
) پھر ان کو ان کے خرافات ميں ٤)۔ آپ کہہ ديجئے کہ هللا نے نازل فرمايا (٣نہ تمہارے بڑے۔ (

  کھيلتے رہنے ديجئے۔
قََدر کے معنی اندازه کرنے کے ہيں اور يہ کسی چيز کی اصل حقيقت جاننے اور اس کی  ١۔٩١

ہوتا ہے۔ مطلب يہ ہے کہ يہ مشرکين مکہ رسل معرفت حاصل کرنے کے معنی ميں استعمال 
زال کتب کا انکار کرتے ہيں، جس کے صاف معنی يہ ہيں کہ انھيں هللا کی صحيح معرفت اور ان

ہی حاصل نہيں ورنہ وه ان چيزوں کا انکار نہ کرتے، عالوه ازيں اسی عدم معرفت اٰلہی کی 
انسان پر هللا تعاٰلی کا کالم کس  وجہ سے وه نبوت و رسالت کی معرفت سے بھی قاصر رہے کہ

طرح نازل ہو سکتا ہے؟جس طرح دوسرے مقام پر هللا تعاٰلی نے فرمايا (اََكاَن لِلنَّاِس َعَجبًا اَْن 
ْنھُْم اَْن اَْنِذِر النَّاَس)  ) کيا يہ بات لوگوں کے ليے باعث تعجب ہے کہ 2۔يونس:10اَْوَحْينَآ اِٰلى َرُجٍل مِّ

ے ايک آدمی پر وحی نازل کر کے اسے لوگوں کو ڈرانے پر مامور کر ديا ہم نے ان ہی ميں س
ا اِْذ َجا ُ بََشًرا ۗ◌ ہے؟ دوسرے مقام پر فرمايا (َوَما َمنََع النَّاَس اَْن يُّْؤِمنُْوٓ ا اَبََعَث ّهللاٰ ٓ اَْن قَالُْوٓ َءھُُم اْلھُٰدٓى ااِلَّ

ُسْواًل)  اسے قبول کرنے سے اس ليے رک گئے ) ہدايت آجانے کے بعد لوگ 94۔ االسراء:17رَّ
کہ انہوں نے کہا کہ کيا هللا نے ايک بشر کو رسول بنا کر بھيج ديا ہے؟ اس کی کچھ تفصيل اس 

کے حاشيے ميں بھی گزر چکی ہے آيت زير وضاحت ميں بھی انہوں نے  ٨سے قبل آيت نمبر 
ی انسان پر کوئی کتاب نازل اپنے اس خيال کی بنياد پر اس بات کی نفی کی کہ هللا تعاٰلی نے کس

کی ہے۔ هللا تعاٰلی نے فرمايا کہ اگر يہ ہی بات ہے تو ان سے پوچھو! موسٰی عليہ السالم پر 
  تورات کس نے نازل کی تھی (جس کو يہ مانتے ہيں) 
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آيت کی مذکوره تفسير کے مطابق اب يہود سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اس  ٢۔٩١
ديتے ہو اور ميں رکھتے ہو جن ميں سے جس کو چاہتے ہو ظاہر کر  کتاب کو متفرق اوراق

جنکو چاہتے ہو چھپا ليتے ہو۔ جيسے رجم کا مسئلہ يا نبی صلی هللا عليہ وسلم کی صفات کا 
مسئلہ ہے۔ حافظ ابن کثير اور امام ابن جرير طبری وغيره نے دليل يہ دی ہے کہ يہ مکی آيت 

ہو سکتا ہے؟ اور بعض مفسرين نے پوری آيت کو ہی  ہے، اس ميں يہود سے خطاب کس طرح
يہود سے متعلق قرار ديا ہے اور اس ميں سرے سے نبوت و رسالت کا جو انکار ہے اسے يہود 
کی ہٹ دھرمی، ضد اور عناد پر مبنی قول قرار ديا ہے۔ گويا اس آيت کی تفسير ميں مفسرين کی 

پوری آيت کو مشرکين سے اور تيسرے  تين رائے ہيں۔ ايک پوری آيت کو يہود سے، دوسرے
  آيت کی ابتدائی حصے کو مشرکين سے متعلق اور يہود سے متعلق قرار ديتے ہيں۔ وّهللاٰ اَْعلَمُ 

يہود سے متعلْق ماننے کی صورت ميں اس کی تفسير ہوگی کہ تورات کے ذريعے سے  ٣۔٩١
  تمہيں بتائی گئيں، بصورت ديگر قرآن کے ذريعے سے۔ 

  اب ہےاَ نَُز َل (کس نے اتارا) کا جو يہ َمنْ  ٤۔٩١
 

 ِ ْي بَْنيَ يََديِْه َوِلُتْنِذَر ُامَّ الُْقٰري َوَمْن َحْولَهَا  َۭواذلَّ ِ ُق اذلَّ َصّدِ اِفُظْوَن َوٰهَذا ِكٰتٌب َاْنَزلْٰنُه ُمٰربٌَك مُّ ْم ُحيَ ِخَرِة يُْؤِمنُْوَن ِبٖه َوُمهْ عَٰيل َصَالِهتِ   92   يَْن يُْؤِمنُْوَن اِبْالٰ
اور يہ بھی ايسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کيا ہے جو بڑی برکت والی ہے، اپنے سے 
پہلی کتابوں کی تصديق کرنے والی ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائيں۔ 

اور جو لوگ آخرت کا يقين رکھتے ہيں ايسے لوگ اس پر ايمان لے آتے ہيں اور وه اپنی نماز پر 
  مداومت رکھتے ہيں۔

 
َمْن قَالَ  ٌء وَّ ِ َكِذاًب َاْو قَاَل ُاْويِحَ ِاَيلَّ َولَْم يُْوَح ِالَْيِه َيشْ ي عََيل اهلّلٰ ِن افَْرتٰ ٰرِت الَْمْوِت َوَمْن َاْظَملُ ِممَّ ِلُمْوَن ِيفْ َمغَ ُ ۭ َولَْو تَٰرٓي ِاِذ الّظٰ  َسُاْنزُِل ِمثَْل َمآ َاْنَزَل اهلّلٰ

 
ِٕ
َزْوَن عََذاَب الْهُْوِن ِبَما ُكْنُمتْ تَُقْولُوْ َوالَْمٰلۗى ْم ۚ َاْخرُِجْوٓا َانُْفَسُمكْ ۭ َالَْيْوَم ُجتْ ْوَن    َكُة اَبِسُطْوٓا َايِْدْهيِ َتْكِربُ ِ غَْريَ الَْحّقِ َوُكْنُمتْ َعْن ٰايٰتِٖه تَسـْ   93َن عََيل اهلّلٰ

ی پر جھوٹ تہمت لگائے يا يوں کہے کہ اور اس شخص سے زياده کون ظالم ہوگا جو هللا تعالٰ 
مجھ پر وحی آتی ہے حاالنکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہيں آئی اور جو شخص يوں 

کہے کہ جيسا کالم هللا نے نازل کيا ہے اسی طرح کا ميں بھی التا ہوں اور اگر آپ اس وقت 
اپنے ہاتھ بڑھا رہے ديکھيں جب کہ يہ ظالم لوگ موت کی سختيوں ميں ہونگے اور فرشتے 
) اس سبب سے کہ تم ١ہونگے کہ ہاں اپنی جانيں نکالو، آج تمہيں ذلت کی سزا دی جائے گی (

  )۔٢هللا تعاٰلی کے ذمہ جھوٹی باتيں لگاتے تھے اور تم هللا تعاٰلی کی آيات سے تکبر کرتے تھے (
والے اور جھوٹے ظالم سے مراد ہر ظالم ہے اور اس ميں کتاب اٰلہی کا انکار کرنے  ١۔٩٣

' فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہونگے، يعنی جان نکالنے کے  مدعيان نبوت سب سے پہلے شامل ہيں۔
لئے (آج) سے مراد قبض روح کا دن اور يہی عذاب کے آغاز کا وقت بھی ہے جس کا مبداء قبر 

نے کا ہے۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ ورنہ ہاتھ پھيالنے اور جان نکال
حکم دينے کے ساتھ اس بات کے کہنے کے کوئی معنی نہيں کہ آج تمہيں ذلت کا عذاب ديا 

جائے گا۔ خيال رہے قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے۔ يعنی دنيا کی زندگی کے بعد آخرت کی 
زندگی سے قبل، يہ ايک درميان کی زندگی ہے جس کا عرصہ انسان کی موت سے قيامت کے 

برزخی زندگی کہالتی ہے۔ چاہے اسے کسی درندے نے کھايا ہو، اس کی الش  وقوع تک ہے۔ يہ
سمندر کی موجوں کی نذر ہوگئی ہو يا اسے جال کر راکھ بنا ديا گيا يا قبر ميں دفنا ديا گيا ہو۔ يہ 

  برزخ کی زندگی ہے جس ميں عذاب دينے پر هللا تعاٰلی قادر ہے۔
انزال کتب اور ارسال رسل کا انکار بھی ہے اور هللا کے ذمے جھوٹی باتيں لگانے ميں  ٢۔٩٣
ٹا دعوائے نبوت بھی ہے اسی طرح نبوت و رسالت کا انکار و استکبار ہے۔ ان دونوں وجوه جھو

  سے انھيں ذلت و رسوائی کا عذاب ديا جائے گا۔
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ا تََرْكُمتْ مَّ ٍة وَّ َل َمرَّ ٰكُۗؤا َولََقْد ِجْئُتُمْواَن فَُراٰدي امَكَ َخلَْقٰنُمكْ َاوَّ ُْم ِفْيُمكْ ُرشَ ُمتْ َاهنَّ ْيَن َزَمعْ ِ لْٰنُمكْ َوَراَۗء ُظهُْوِرُمكْ ۚ َوَما نَٰري َمَعُمكْ ُشَفَعاَۗءُمكُ اذلَّ َع بَيْنَُمكْ َوَضلَّ  َۭخوَّ ََّقطَّ  لََقْد ت

ْوَن     ا ُكْنُمتْ تَْزُمعُ   94َۧعْنُمكْ مَّ
اول بار تم کو پيدا کيا تھا اور جو کچھ ہم  ) جس طرح ہم نے١اور تم ہمارے پاس تن تنہا آگئے (

نے تم کو ديا تھا اس کو اپنے پيچھے ہی چھوڑ آئے اور ہم تمہارے ہمراه تمہارے ان شفاعت 
کرنے والوں کو نہيں ديکھتے جن کی نسبت تم دعٰوی رکھتے تھے کہ وه تمہارے معاملہ ميں 

تمہارا دعوٰی سب تم سے گيا گزرا ہوا شريک ہيں۔ واقع تمہارے آپس ميں قطع تعلق تو ہوگيا اور 
  ہے۔
دی فرد کی جمع ہے جس طرح سکاری سکران کی اور کسالی کسالن کی جمع ہے۔ فرا ١۔٩٤

مطلب ہے کہ تم عليحده عليحده ايک ايک کر کے ميرے پاس آؤ گے، تمہارے ساتھ نہ مال ہوگا 
ار سمجھ رکھا تھا، يعنی ان ميں نہ اوالد اور نہ معبود، جن کو تم نے هللا کا شريک اور اپنا مددگ

سے کوئی چيز بھی فائده پہنچانے پر قادر نہ ہوگی۔ اگلے جملوں ميں انہی امور کی مزيد 
  وضاحت ہے۔

 
ِت ِمَن الْـَحّيِ ٰۭذِلُمكُ  رُِج الَْحيَّ ِمَن الَْمّيِِت َوُمْخِرُج الَْمّيِ َ فَاِلُق الَْحّبِ َوالنَّٰوى  ۭ ُخيْ ُ فَ  ِانَّ اهلّلٰ   95َاّىنٰ تُْؤفَُكْوَن   اهلّلٰ

) وه جاندار کو بےجان سے نکال ١بيشک هللا تعاٰلی دانہ کو اور گٹھليوں کو پھاڑنے واال ہے (
) هللا تعاٰلی يہ ہے، سو تم کہاں ٣) اور وه بےجان کو جاندار سے نکالنے واال ہے (٢التا ہے (

  الٹے چلے جا رہے ہو۔
:۔ هللا درت اور کاريگری کا بيان شروع ہو رہا ہے، فرمايا يہاں سے هللا تعاٰلی کی بےمثال ق ١۔٩٥

تعاٰلی دانے (حب) اور گھٹلی کو، جسے کاشتکار زمين کی طے ميں دبا ديتا ہے، پھاڑ کر اس 
سے انواع و اقسام کے درخت پيدا فرماتا ہے۔ زمين ايک ہوتی ہے پانی بھی جس سے کھيتياں 

س جس چيز کے وه دانے يا گٹھلياں ہوتی ہيں، اس سيراب ہوتی ہيں، ايک ہی ہوتا ہے۔ ليکن ج
کے مطابق ہی هللا تعاٰلی مختلف قسم کے غلو اور پھلوں کے درخت ان سے پيدا فرماتا ديتا ہے۔ 

  کيا هللا کے سوا بھی کوئی ہے، جو يہ کام کرتا ہو يا کر 
  سکتا ہو؟ 

تی ہے اور وه بڑھتا يعنی دانے اور گٹھليوں سے درخت اگا ديتا ہے جس ميں زندگی ہو ٢۔٩٥
ا ہے يا وه خوشبو دار رنگ برنگ کے پھول ہوتے ہيں جن کو ديکھ پھيلتا ہے اور پھل يا غلہ ديت

کر يا سونگھ کر انسان فرحت و انبسات محسوس کرتا يا نطفے اور انڈے سے انسان اور 
  حيوانات پيدا کرتا ہے۔

اور ميت کی تعبير مومن اور  يعنی حيوانات سے انڈے، جو مرده کے حکم ميں ہيں۔ حی ٣۔٩٥
کافر سے بھی کی گئی ہے، يعنی مومن کے گھر ميں کافر اور کافر کے گھر ميں مومن پيدا کر 

  ديتا ہے۔
 

ْمَس َوالَْقَمَر ُحْسـَبااًن  ٰۭذكِلَ تَْقِديُْر الَْعزِْيِز الَْعلِ  الشَّ َّْيَل َسَكنًا وَّ   96ْميِ    فَاِلُق اْالِْصَباحِ ۚ َوَجَعَل ال
) اور سورج اور چاند ٢) اس نے رات کو راحت کی چيز بنايا ہے (١وه صبح کا نکالنے واال (

  ) يہ ٹھہرائی بات ہے ايسی ذات کی جو قادر ہے بڑے علم واال ہے۔٣کو حساب سے رکھا ہے (
اندھيرے اور روشنی کا خالق بھی وہی ہے۔ وه رات کی تاريکی سے صبح روشن پيدا  ١۔٩٦

  چيز روشن ہوتی ہو جاتی ہے۔کرتا ہے جس سے ہر
کيوں ميں بدل ديتا ہے تاکہ لوگ روشنی کی تمام مصروفيات ترک کر يعنی رات کو تاري ٢۔٩٦

  کے آرام کر سکيں۔
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يعنی دونوں کے لئے ايک حساب بھی مقدر ہے جس ميں کوئی تغير و اضطراب نہيں  ٣۔٩٦
ور سردی ميں رواں رہتے ہيں۔ ہوتا، بلکہ دونوں کی اپنی اپنی منزليں ہيں، جن پر وه گرمی ا

ميں دن چھوٹے اور راتيں لمبی اور گرمی ميں اس سے برعکس دن جس کی بنياد پر سردی 
اور سوره  ٤٠سورة ٰيسين  ٥لمبے اور راتيں چھوٹی ہوجاتی ہيں۔ جس کی تفصيل سوره يونس۔

  ميں بھی بيان کی گئی ہے۔ ٥٤اعراف 
 

ْي َجَعَل لَُمكُ النُُّجوْ  ِ َّْعلَُمْوَن    َوُهَو اذلَّ يِٰت ِلَقْوٍم ي لْنَا اْالٰ ِ َوالَْبْحِر ۭ قَْد فَصَّ   97َم ِلَهتَْتُدْوا ِهبَا ِيفْ ُظلُٰمِت الَْربّ
اور وه ايسا ہے جس نے تمہارے لئے ستاروں کو پيدا کيا تاکہ تم ان کے ذريعہ سے اندھيروں 

م نے دالئل خوب کھول کھول )۔ بيشک ہ١ميں، خشکی ميں اور دريا ميں راستہ معلوم کر سکو (
  کر بيان کر ديئے ان لوگوں کے لئے جو خبر رکھتے ہيں۔

ستاروں کا يہاں يہ ايک فائده اور مقصد بيان کيا گيا ہے، ان کے دو مقصد اور ہيں جو  ١۔٩٧
دوسرے مقام پر بيان کئے گئے ہيں۔ آسمانوں کی زينت اور شيطانوں کی مرمت۔ رجو ما 

بن کر گرتے ہی۔ سمان پر جانے کی کوشش کرتے ہيں تو يہ ان پر شعلہ للشيطين۔ يعنی شيطان آ
بعض علماء کا قول ہے۔ من اعتقد فی ہذاه النجوم غير ثالث فقد اخطاء وکذب علی هللا ان تينوں 

باتوں کے عالوه ان ستاروں کے بارے ميں اگر کوئی شخص کوئی اور عقيده رکھتا ہے تو وه 
باندھتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ملک ميں جو علم نجوم  غلطی پر ہے اور هللا پر جھوٹ

کا چرچا ہے، جس ميں ستاروں کے ذريعے سے مستقبل کے حاالت اور انسانی زندگی يا کائنات 
ميں ان کے اثرات بتانے کا دعٰوی کيا جاتا ہے وه بےبنياد ہے اور شريعت کے خالف بھی۔ 

ک شعبہ بتاليا گيا ہے۔ من اقتبس علماء من النجوم چنانچہ ايک حديث ميں اسے جادو ہی کا اي
  اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد ( حسنہ االلبانی صحيح ابی داؤد)

 
 َّ يِٰت ِلَقْوٍم ي لْنَا اْالٰ ُمْسـَتْوَدٌع ۭ قَْد فَصَّ َتَقرٌّ وَّ اِحَدٍة فَُمسـْ َّْفٍس وَّ ْن ن ْيٓ َانَْشاَُمكْ ِمّ ِ   98ْفَقهُْوَن   َوُهَو اذلَّ

وه ايسا ہے جس نے تم کو ايک شخص سے پيدا کيا پھر ايک جگہ زياده رہنے کی ہے اور  اور
) بيشک ہم نے دالئل خوب کھول کھول کر بيان کر ديئے ان ١ايک جگہ چندے رہنے کی (

  لوگوں کے لئے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہيں۔
ے صلب پدر مراد ہے اکثر مفسرين کے نزديک ُمْستَقَر، سے رحم مادر اور ُمْستِْوَدع، س ١۔٩٨

  قدير)(فتح ال
 

ا خنُّْ  ٍء فََاْخَرْجنَا ِمنُْه َخِرضً َماِۗء َماًۗء  ۚ فََاْخَرْجنَا ِبٖه نََباَت ُلكِّ َيشْ ْيٓ َاْنَزَل ِمَن السَّ ِ ّٰ َوُهَو اذلَّ َجن اِكًبا ۚ  َوِمَن النَّْخِل ِمْن َطلِْعهَا ِقنَْواٌن َداِنَيٌة ۙ وَّ َرتَ ٍت ِرُج ِمنُْه َحبًّا مُّ
ا ِاٰىل ثََمرِٖهٓ ِاَذآ َاثْمَ  غَْريَ ُمتََشاِبٍه ۭ ُانُْظُرْوٓ اَن ُمْشتَِهبًا وَّ مَّ يُْتْوَن َوالرُّ الزَّ ْن َاْعنَاٍب وَّ ُّْؤِمنُْوَن    ِمّ َِّقْوٍم ي   99ــَر َويَْنِعٖه ِۭانَّ ِيفْ ٰذِلُمكْ َالٰيٍٰت ل

ے اس کے ذريعہ سے ہر قسم کے اور وه ايسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسايا پھر ہم ن
) کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے ٢) پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی (١نباتات کو نکاال (

)۔ اور کھجور کے درختوں سے ان کے گچھے ميں سے، خوشے ٣چڑھے ہوئے نکالتے ہيں (
 ہيں جو نيچے کو لٹک جاتے ہيں اور انگوروں کے باغ اور زيتوں اور انار کے بعض ايک

دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہيں اور کچھ ايک دوسرے سے ملتے جلتے نہيں ہوتے ہر ايک 
) ان لوگوں ٤کے پھل کو ديکھو جب وه پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو ديکھو ان ميں دالئل ہيں (

  کے لئے جو ايمان رکھتے ہيں۔
نی بارش کا يہاں سے اس کی ايک اور عجيب صنعت (کاريگری) کا بيان ہو رہا ہے يع ١۔٩٩

  ماتا ہے۔پانی جس سے وه ہر قسم کے درخت پيدا فر
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اس سے مراد سبز شاخيں اور کونپليں ہيں جو زمين ميں دبے ہوئے دانے سے هللا تعاٰلی  ١۔٩٩ 
  زمين کے اوپر ظاہر فرما رہا ہے، پھر وه پودا يا درخت نشو نما پاتا ہے۔

ہوئے نکالتے ہيں۔ جس طرح گندم اور يعنی ان سبز شاخوں سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے  ٢۔٩٩
ہوتی ہيں۔ مراد يہ سب غلہ جات مثالً جو، جوار، باجره، مکئی، گندم اور چاول  چاول کی بالياں

  وغيره۔
قنوان قنو کی جمع ہے جيسے ٓصنو اور صنوان ہے مراد خوشے ہيں۔ طَْلع،ُ وه گابھا يا  ٣۔٩٩

خوشہ بنتا ہے اور پھر رطب کی شکل  گچھا ہے جو کھجور کی ابتدائی شکل ہے، يہی بڑھ کر
ہے۔ دنِيَۃُ، سے مراد وه خوشے ہيں جو قريب ہوں۔ اور کچھ خوشے دور ہوتے ہيں  اختيار کر ليتا

جن تک ہاتھ نہيں پہنچتے بطور امتنان دانيۃ کا ذکر فرما ديا ہے مطلب ہے منھا دانيہ ومنھا بعيدة 
جنات زيتون اور  ٤۔٩٩وف ہے۔ (فتح اْلقدير)۔ (کچھ خوشے قريب ہيں اور کچھ دور) بَِعيدةُ، مخد

يہ سب منصوب ہيں جن کا عطف نبات پر ہے يعنی فاخرجنا بہ جنات يعنی بارش کے پانی رمان 
  سے ہم نے انگوروں کے باغات اور زيتون اور انار پيدا کيے۔

ا ان يعنی بعض اوصاف ميں يہ باہم ملتے جلتے ہيں اور بعض ميں ملتے جلتے نہيں ہيں ي ٤۔٩٩
يا شکل ميں ايک دوسرے سے ملتے ہيں  کے پتے ايک دوسرے سے ملتے ہيں پھل نہيں ملتے

  ليکن مزے اور ذائقے ميں باہم مختلف ہيں۔
يعنی مذکوره تمام چيزوں ميں خالق کائنات کے کمال قدرت اور اس کی حکمت و رحمت  ٤۔٩٩ 

  ہيں۔ کے دالئل
 

َاكَۗء الِْجنَّ وَ  ِ ُرشَ ْبٰحنَٗه َوتَٰعٰىل َمعَّا يَِصُفْوَن    َوَجَعلُْوا هلِلّٰ   ۧ ١٠٠َخلََقهُْم َوَخَرقُْوا هَلٗ بَِنْنيَ َوبَنٍٰت ِبغَْريِ ِعْملٍ ۭسـُ
اور لوگوں نے شياطين کو هللا تعاٰلی کا شريک قرار دے رکھا ہے حاالنکہ ان لوگوں کو هللا ہی 

يٹياں بال سند تراش رکھی ہيں اور نے پيدا کيا ہے اور ان لوگوں نے هللا کے حق ميں بيٹے اور ب
  وه پاک اور برتر ہے ان بتوں سے جو يہ کرتے ہيں۔

 
ٍء ۚ َوهُ  ٗ َصاِحَبٌة  ۭ َوَخلََق ُلكَّ َيشْ لَْم تَُكْن هلَّ ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۭ َاّىنٰ يَُكْوُن هَلٗ َودَلٌ وَّ ٍء عَِلْميٌ      بَِديُْع السَّ   ١٠١َو ِبُلكِّ َيشْ

زمين کا موجد ہے، هللا تعاٰلی کے اوالد کہاں ہوسکتی ہے حاالنکہ اس کے کوئی وه آسمانوں اور 
  ) اور وه ہرچيز کو خوب جانتا ہے۔١بيوی تو ہے نہيں اور هللا تعاٰلی نے ہرچيز کو پيدا کيا (

يعنی جس طرح هللا تعاٰلی ان تمام چيزوں کو پيدا کرنے ميں واحد ہے، کوئی اس کا  ١۔١٠١
ميں کسی اور کو  وه اس الئق ہے اس اکيلے کی عبادت کی جائے، عبادت شريک نہيں اس طرح

شريک نہ بنايا جائے۔ ليکن لوگوں نے اس ذات واحد کو چھوڑ کر جنوں کو اس کا شريک بنا 
رکھا ہے، حاالنکہ وه خود هللا کے پيدا کرده ہيں مشرکين عبادت تو بتوں کی يا قبروں ميں مدفون 

ہاں کہا گيا ہے کہ انہوں نے جنات کو هللا کا شريک بنايا ہوا ہے، اشخاص کی کرتے ہيں ليکن ي
بات دراصل يہ ہے کہ جنات سے مراد شياطين کے کہنے سے ہی شرک کيا جاتا ہے اس لئے 

  گويا شيطان ہی کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس مضمون کو قرآن کريم ميں متعدد
  ۔٤١، سوره سبا۔٦٠سورة ٰيسين  ٤٤سورة مريم۔  ١١٧جگہ بيان کيا گيا ہے مثالً سوره نساء۔

 
ِكيْ  ٍء وَّ ٍء فَاْعُبُدْوُه  ۚ َوُهَو عَٰيل ُلكِّ َيشْ ُُّمكْ ۚ َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُهَو ۚ َخاِلُق ُلكِّ َيشْ ُ َرب   ١٠٢ٌل   ٰذِلُمكُ اهلّلٰ

يہ هللا تعاٰلی تمہارا رب! اس کے سوا کوئی عبادت کے الئق نہيں، ہرچيز کا پيدا کرنے واال ہے 
  تم اس کی عبادت کرو اور وه ہرچيز کا کارساز ہے۔

 
  ١٠٣َال تُْدرُِكُه اْالَبَْصاُر ۡ َوُهَو يُْدِرُك اْالَبَْصاَر  ۚ َوُهَو اللَِّطْيُف الَْخِبْريُ    
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) اور وه سب نگاہوں کو محيط ہو جاتا ہے اور ١اس کو تو کسی کی نگاه محيط نہيں ہوسکتی (
  ۔وہی بڑا باريک بين باخبر ہے

آنکھيں هللا کی حقيقت تک نہيں پہنچ ابصار بصر نگاه کی جمع ہے۔ يعنی انسان کی ١۔١٠٣
سکتيں۔ اور اگر اس سے مراد روئيت بصری ہو تو اس کا تعلق دنيا سے ہوگا۔ يعنی دنيا کی آنکھ 

سے کوئی هللا کو نہيں ديکھ سکتا۔ تاہم يہ صحيح اور متواتر روايات سے ثابت ہے کہ قيامت 
ن اہل ايمان هللا تعاٰلی کو ديکھيں گے اور جنت ميں بھی ديدار سے مشرف ہونگے۔ اس والے د

لئے مسلمانوں کا ايک فرقہ کا اس آيت سے ثبوت و دليل کرتے ہوئے يہ کہنا کہ هللا کو کوئی 
بھی نہيں ديکھ سکتا، دنيا ميں نہ آخرت ميں، صحيح نہيں ہے۔ کيونکہ اس نفی کا تعلق صرف 

سی لئے حضرت عائشہ بھی اس آيت سے استدالل کرتے ہوئے فرماتی ہيں، جس دنيا سے ہے۔ ا
شخص نے بھی يہ دعوٰی کيا کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے (شب معراج ميں) هللا تعاٰلی کی 

زيارت کی ہے، اس نے قطًعا جھوت بوال (صحيح بخاری)، کيونکہ اس آيت کی روح سے 
پر قادر نہيں ہے۔ البتہ آخرت کی زندگی ميں ديدار ممکن  پيغمبر سميت کوئی بھی هللا کو ديکھنے

اِٰلى  ۙ◌ 22ہوگا، جيسے دوسرے مقام پر قرآن نے اس کا اثبات فرمايا :۔(ُوُجْوهٌ يَّْوَمٕٮٍِذ نَّاِضَرةٌ  
) کئی چہرے اس دن ترو تازه ہوں گے، اپنے رب کی 22-23۔ القيامۃ:75)  ۚ◌ 23َربِّھَا نَاِظَرةٌ  

  ونگے۔طرف ديکھ رہے ہ
 

َي فََعلَْهيَا  َۭوَمآ َااَن عَلَيْ  ُِّمكْ ۚ فََمْن َابَْرصَ فَِلنَْفِسٖه  ۚ َوَمْن َمعِ ب ُِٕر ِمْن رَّ
ِفْيظٍ   قَْد َجاَۗءُمكْ بََصاۗى   ١٠٤ُمكْ ِحبَ

اب بالشبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بينی کے ذرائع پہنچ چکے ہيں سو جو 
) ١فائده کرے گا اور جو شخص اندھا رہے گا وه اپنا نقصان کرے گا (شخص ديکھ لے گا وه اپنا 

  )٢اور ميں تمہارا نگران نہيں ہوں (
بصائر بصيرة کی جمع ہے جو اصل ميں دل کی روشنی کا نام ہے يہاں مراد وه دالئل  ١۔١٠٤

م نے ہيں، جو قرآن نے جگہ جگہ اور بار بار بيان کئے ہيں اور جنہيں نبی صلی هللا عليہ وسل
کو ديکھ کر ہدايت کا راستہ اپنا لے گا اس ميں اسی بھی احاديث ميں بيان فرمايا ہے جو ان دالئل 

  کا
فائده ہے، نہيں اپنائے گا تو اسی کا نقصان ہے۔ جيسے فرمايا من اھتدی فانما يھتدی لنفسہ ومن 

  کا ہےضل فانما يضل عليھا بنی اسرائيل اس کا مطلب بھی وہی ہے جو زير وضاحت آيت 
بلکہ صرف مبلغ داعی اور بشير و نذير ہوں راه دکھالنا ميرا کام ہے راه پر چال دينا يہ  ٢۔١٠٤ 

  هللا کے اختيار ميں ہے۔
 

َّْعلَُمْوَن     ِّنَٗه ِلَقْوٍم ي يِٰت َوِلَيُقْولُْوا َدَرْسَت َوِلُنَبي   ١٠٥َوَكٰذكِلَ نَُرصُِّف اْالٰ
لوؤں سے بيان کرتے ہيں تاکہ يوں کہيں کہ آپ نے کسی اور ہم اس طور پر دالئل کو مختلف پہ

  ) اور تاکہ ہم کو دانشمندوں کے لئے خوب ظاہر کر ديں۔١سے پڑھ ليا ہے (
يعنی ہم توحيد اور اس کے دالئل کو اس طرح کھول کھول کر اور مختلف انداز سے بيان  ١۔١٠٥

وسلم کہيں سے پڑھ کر اور  کرتے ہيں کہ مشرکين يہ کہنے لگتے ہيں کہ محمد صلی هللا عليہ
ٓ اِْفكُ  ا اِْن ٰھَذٓا ااِلَّ اْفتَٰرٮهُ  ۨ◌ سيکھ کر آيا ہے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا۔ (َوقَاَل الَِّذْيَن َكفَُرْوٓ

ُزْوًرا ۗ◌ فَقَْد َجا ڔَواََعانَٗه َعلَْيِه قَْوٌم ٰاَخُرْوَن  لِيْ  ڔĆُءْو ظُْلًما وَّ ا اََساِطْيُر ااْلَوَّ َن اْكتَتَبَھَا فَِھَي تُْمٰلى َوقَالُْوٓ
اَِصْياًل  ) کافروں نے کہا، يہ قرآن تو اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے، 4- 5۔ الفرقان:25) Ĉَعلَْيِه بُْكَرةً وَّ

جس پر دوسروں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ يہ لوگ ايسا دعٰوی کر کے ظلم اور جھوٹ پر اتر 
کی کہانياں ہيں، جس کو اس نے لکھ کر رکھا ہے  آئے ہيں۔ نيز انہوں نے کہا کہ يہ پہلے لوگوں
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' حاالنکہ بات يہ نہيں ہے، جس طرح يہ سمجھتے يا دعٰوی کرتے ہيں بلکہ مقصد اس تفصيل 
  سے سمجھ دار لوگوں کے لئے بيان و تشريح ہے تاکہ ان پر حجت بھی ہو جائے۔

 
َِّك  ۚ َالٓ ِاهٰلَ  ب َِّبْع َمآ ُاْويِحَ ِالَْيَك ِمْن رَّ   ١٠٦ِاالَّ ُهَو  ۚ َوَاْعِرْض َعِن الُْمْرشِِكْنيَ  ِات

آپ خود اس طريقہ پر چلتے رہئے جس کی وحی آپ کے رب تعاٰلی کی طرف سے آپ کے پاس 
  آئی ہے، هللا تعاٰلی کے سوا کوئی الئق عبادت نہيں اور مشرکين کی طرف خيال نہ کيجئے۔

 
ُكْوا  َۭوَما ُ َمآ َاْرشَ ْم ِبَوِكْيٍل  َولَْو َشاَۗء اهلّلٰ ْم َحِفْيًظا  ۚ َوَمآ َانَْت عَلَْهيِ   ١٠٧َجَعلْٰنَك عَلَْهيِ

) اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہيں بنايا۔ ١اگر هللا تعاٰلی کو منظور ہوتا تو يہ شرک نہ کرتے (
  )۔٢اور نہ آپ ان پر مختار ہيں (

اور چيز ہے اور اس کی  اس نکتے کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے کہ هللا کی مشيت ١۔١٠٧
ے ساتھ شرک نہ کيا جائے۔ تاہم اس نے اس پر انسانوں کو مجبور رضا تو اسی ميں ہے کہ اس ک

نہيں کيا کيونکہ جبر کی صورت ميں انسان کی آزمائش نہ ہوتی، ورنہ هللا تعاٰلی کے پاس تو 
و سکے (مزيد ايسے اختيارات ہيں کہ وه چاہے تو کوئی انسان شرک کرنے پر قادر ہی نہ ہ

  کا حاشيہ)۔  ٣٥النعام آيتاور سوره ا ٢٥٣ديکھئے سورة بقره آيت 
يہ مضمون بھی قرآن مجيد ميں متعدد جگہ بيان کيا گيا ہے مقصد نبی صلی هللا عليہ وسلم ٢۔١٠٧

کی داعيانہ اور مبلغانہ حيثيت کی وضاحت ہے جو منصب رسالت کا تقاضا ہے اور آپ صرف 
س سے زياده آپ کے پاس اگر اختيارات ہوتے تو آپ اپنے محسن چچا اسی حد تک مکلف تھے ا

  ابو طالب کو ضرور مسلمان کر ليتے جن کے قبول اسالم کی آپ شديد خواہش رکھتے تھے
 

َّنَّ  َ عَْدًوا ِبَغْريِ ِعْملٍ َۭكٰذكِلَ َزي بُّوا اهلّلٰ ِ فَيَسـُ ْيَن يَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ ِ بُّوا اذلَّ ُهئُْم ِبَماَاكنُْوا يَْعَملُْوَن   َوَال تَسـُ ِّ ْرِجُعهُْم فَُينَب ْم مَّ ِ لَهُْم ۠ ُمثَّ ِاٰىل َرّهبِ ٍة َمعَ   ١٠٨ا ِلُلكِّ ُامَّ
اور گالی مت دو ان کو جن کی يہ لوگ هللا تعاٰلی کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہيں کيونکہ پھر وه 

) ہم نے اسی طرح ہر ١ريں گے (جاہالنہ ضد سے گزر کر هللا تعاٰلی کی شان ميں گستاخی ک
طريقہ والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے سو 

  وه ان کو بتال دے گا جو کچھ بھی کيا کرتے تھے۔
يہ سد ذريعہ کے اصول پر مبنی ہے کہ اگر ايک درست کام، اس سے بھی زياده بڑی  ١۔١٠٨

طرح نبی صلی وہاں اس درست کام کا ترک راجح اور بہتر ہے۔ اسی  خرابی کا سبب بنتا ہو تو
هللا عليہ وسلم نے فرمايا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو کہ اس طرح تم خود اپنے 

  والدين کے لئے گالی کا سبب بن جاؤ گے (صحيح مسلم)
 

ْن َجاَۗءْهتُْم 
ِٕ
ْم لَى َد َايَْماِهنِ ِ هَجْ َآ ِاَذا َجاَۗءْت َال يُْؤمِ َوَاْقَسُمْوا اِبهلّلٰ ِ َوَما يُْشِعُرُمكْ ۙ َاهنَّ يُٰت ِعْنَد اهلّلٰ ََّما اْالٰ َُّيْؤِمُننَّ ِهبَا  ۭ قُْل ِان   ١٠٩نُْوَن    ٰايٌَة ل

) اگر ان کے پاس ١اور ان لوگوں نے قسموں ميں بڑا زور لگا کر هللا تعاٰلی کی قسم کھائی (
ہی اس پر ايمان لے آئيں گے، آپ کہہ ديجئے کہ نشانياں  ) تو وه ضرور٢کوئی نشانی آجائے (

) اور تم کو اس کی کيا خبر وه نشانياں جس وقت آجائيں گی يہ ٣سب هللا کے قبضہ ميں ہيں (
  لوگ تب بھی ايمان نہ الئيں گے۔

  جھد ايمانہم، ای : حلفوا ايمانا مؤکدة بڑی تاکيد سے قسميں کھائيں۔ ١۔١٠٩
ٰی عليہ عجزه جو ان کی خواہش کے مطابق ہو، جيسے عصائے موسيعنی کوئی بڑا م ٢۔١٠٩

  السالم۔ احيائے موتی اور ناقہء خمود وغيره جيسا۔
ان کا يہ مطالبہ خرق عادت تعنت و عناد کے طور پر ہے، طلب ہدايت کی نيت سے نہيں  ٣۔١٠٩

کا مطالبہ پورا  ہے۔ تاہم ان نشانيوں کا ظہور تمام تر هللا کے اختيار ميں ہے، وه چاہے تو ان
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کفار نے مطالبہ کيا تھا کہ صفا پہاڑ سونے کا بنا ديا  کردے۔ بعض مرسل روايات ميں ہے کہ
جائے تو وه ايمان لے آئيں گے، جس پر جبرائيل عليہ السالم نے آکر کہا کہ اگر اس کے بعد بھی 

سلم نے پسند نہ ايمان نہ الئے تو پھر انھيں ہالک کر ديا جائے گا جسے نبی صلی هللا عليہ و
  فرمايا۔ (ابن کثير)

 
ْم  نََذُرُمهْ ِيفْ ُطْغَياِهنِ ٍة وَّ َل َمرَّ َدَهتُْم َوَابَْصاَرُمهْ امَكَ لَْم يُْؤِمنُْوا ِبٖهٓ َاوَّ

ِٕ
  ۧ ١١٠يَْعَمهُْوَن    َونَُقلُِّب َافْـ

س پر پہلی اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھير ديں گے جيسا کہ يہ لوگ ا
  ) اور ہم ان کی سرکشی ميں حيران رہنے ديں گے۔١دفعہ ايمان نہيں الئے (

اس کا مطلب ہے کہ جب پہلی مرتبہ ايمان نہيں الئے تو اس کا وبال ان پر اس طرح پڑا  ١۔١١٠
کہ آئنده بھی ان کے ايمان النے کا امکان ختم ہوگيا۔ دلوں اور نگاہوں کو پھير دينے کا يہی مفہوم 

  کثير)(ابن ہے 
 

 80 پاره  
 

ٍء قُُبًال مَّ  ْم ُلكَّ َيشْ اَن عَلَْهيِ َكَة َوَلكََّمهُُم الَْمْوٰىت َوَحَرشْ
ِٕ
ُم الَْمٰلۗى لْنَآ ِالَْهيِ َّنَا نَزَّ هَلُْوَن    َولَْو َان ُمهْ َجيْ ُ َوٰلِكنَّ اَْكَرثَ ََّشاَۗء اهلّلٰ ٓ َاْن ي ا ِاالَّ   ١١١ا َاكنُْوا ِلُيْؤِمنُْوٓ

) ١گر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھی بھيج ديتے اور ان سے مردے باتيں کرنے لگتے (اور ا
) تب ٢اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو ال کر جمع کر ديتے ہيں (

بھی يہ لوگ ہرگز ايمان نہ التے ہاں اگر هللا ہی چاہے تو اور بات ہے ليکن ان ميں زياده لوگ 
  )٣اتيں کرتے ہيں۔(جہالت کی ب

  ت کی تصديق کر ديتے۔ اور وه حضرت محمد رسول هللا کی رسال ١۔١١١
دوسرا مفہوم اس کا بيان کيا گيا ہے کہ جو نشانياں وه طلب کرتے ہيں وه سب ان کے  ٢۔١١١

روبرو پيش کر ديتے۔ اور ايک مفہوم يہ بھی بيان کيا گيا ہے کہ ہرچيز جمع ہو کر گروه در 
طالبوں کے پورا ی دے کہ پيغمبروں کا سلسلہ برحق ہے تو ان تمام نشانيوں اور مگروه يہ گواہ

کر دينے کے باوجود يہ ايمان النے والے نہيں ہيں۔ مگر جس کو هللا چاہے اسی مفہوم کی يہ آيت 
) جن پر تيرے رب کی بات ثابت ہوگئی ہے وه ايمان نہيں الئيں ٩٧۔٩٦بھی ہے (سورة يونس 

  يں۔پاس ہر قسم کی نشانی آجائے يہاں تک کہ وه دردناک عذاب ديکھ لگے، اگرچہ ان کے 
اور يہ جہالت کی باتيں ہی ان کے اور حق قبول کرنے کے درميان حائل ہيں۔ اگر جہالت  ٣۔١١١

  کا پرده اٹھ جائے تو شايد حق ان کی سمجھ ميں آجائے اور هللا کی مشيت سے حق کو اپنا ليں۔
 

ا َشـٰيِطْنيَ اْالِنِْس َوالِْجّنِ يُْويِحْ بَْعُضهُْم ِاٰىل بَْعٍض ُزْخُرَف الَْقْوِل غُُرْوًرا  ۭ َولَوْ َوَكٰذكِلَ َجَعلْنَا ِلُلكِّ  ْوَن       نَِيبٍّ عَُدوًّ َُّك َما فََعلُْوُه فََذْرُمهْ َوَما يَْفَرتُ َشاَۗء َرب
١١٢  

چھ آدمی اور کچھ جن اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شيطان پيدا کئے تھے ک
) جن ميں سے بعض بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو ١(

) سو ان لوگوں ٣) اور اگر هللا تعاٰلی چاہتا تو يہ ايسے کام نہ کر سکتے (٢دھوکا ميں ڈال ديں (
  کو اور جو کچھ يہ الزام تراشی کر رہے ہيں اس کو آپ رہنے ديجئے۔

مائی گئی ہے کہ وہی بات ہے جو مختلف انداز ميں رسول هللا کی تسلی کے لئے فر يہ ١۔١١٢
آپ سے پہلے جتنے بھی انبياء گزرے ان کو جھٹاليا گيا انھيں ايذائيں دی گئيں وغيره وغيره۔ 
مقصد يہ ہے کہ جس طرح انہوں نے صبر اور حوصلے سے کام ليا، آپ بھی ان دشمنان حق 

تقامت کا مظاہره فرمائيں، اس سے يہ بھی معلوم ہوا کہ شيطان کے کے مقابلے ميں صبر و اس
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پيروکار جنوں ميں سے بھی ہيں اور يہ وه ہيں جو دونوں گروہوں ميں سے، باغی اور متکبر 
  قسم کے ہيں۔

َو ْحُی، خفيہ بات کو کہتے ہيں يعنی انسانوں اور جنوں کو گمراه کرنے کے لئے ايک  ٢۔١١٢
کر ور حيلے سکھاتے ہيں تاکہ لوگوں کو دھوکے اور فريب ميں مبتال دوسرے کو چالبازياں ا

سکيں۔ يہ بات عام مشاہدے ميں بھی آئی ہے کہ شيطانی کاموں ميں لوگ ايک دوسرے کے ساتھ 
  خوب بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہيں جسکی وجہ سے برائی بہت جلدی فروغ پا جاتی ہے۔

نڈوں کو ناکام بنانے پر قادر ہے۔ ليکن بالجبر ايسا نہيں نی هللا تعاٰلی تو ان شيطانی ہتھکيع ٣۔١١٢
کرے گا کيونکہ ايسا کرنا اس کے نظام اور اصول کے خالف ہے جو اس نے اپنی مشيت کے 

  تحت اختيار کيا، جس کی حکمتيں وه بہتر جانتا ہے۔
 

ِخَرةِ  ْيَن َال يُْؤِمنُْوَن اِبْالٰ ِ َدُة اذلَّ
ِٕ
ْقَرتِفُْوَن     َوِلَتْصٰغٓى ِالَْيِه َافْـ َضْوُه َوِلَيْقَرتِفُْوا َما ُمهْ مُّ   ١١٣َوِلَريْ

اور تاکہ اس طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہوجائيں جو آخرت پر يقين نہيں رکھتے اور تاکہ 
  )۔١اس کو پسند کرليں اور مرتکب ہوجائيں ان امور کے جن کے وه مرتکب ہوتے تھے (

وہی لوگ ہوتے ہيں اور وہی اس کو پسند کرتے ہيں اور يعنی شيطانی وسوسہ کا شکار  ١۔١١٣
بق عمل کرتے ہيں جو آخرت ميں ايمان نہيں رکھتے۔ اور يہ حقيقت ہے کی جس اس کے مطا

حساب سے لوگوں کے اندر عقيدء آخرت کے بارے ميں ضعف پيدا ہو رہا ہے، اسی حساب سے 
  لوگ شيطانی جال ميں پھنس رہے ہيں۔

 
 ِ يَْن ٰاتَيْٰهنُُم اْلِكٰتَب يَْعلَُموْ َافَغَْريَ اهلّلٰ ِ ًال  َۭواذلَّ ْيٓ َاْنَزَل ِالَْيُمكُ اْلِكٰتَب ُمَفصَّ ِ ُهَو اذلَّ َِّك اِبلَْحّقِ فََال تَُكْونَنَّ ِمَن الُْمْمَرتِيَْن    َابَْتِغْي َحَمكًا وَّ ب ْن رَّ َّٗه ُمَزنٌَّل ِمّ َن َان
١١٤  

ے والے کو تالش کروں حاالنکہ وه ايسا ہے اس نے تو کيا هللا کے سوا کسی اور فيصلہ کرن
ايک کتاب کامل تمہارے پاس بھيج دی اس کے مضامين خوب صاف صاف بيان کئے گئے ہيں 
اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وه اس بات کو يقين کے ساتھ جانتے ہيں کہ يہ آپ کے 

  )۔١وں ميں سے نہ ہوں (رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھيجی گئی ہے سو آپ شبہ کرنے وال
  آپ کو خطاب کرکے دراصل امت کو تعليم دی جا رہی ہے۔ ١۔١١٤

 
ِمْيُع الَْعِلْميُ     ٰمِتٖه ۚ َوُهَو السَّ َل ِلَلكِ عَْدًال  َۭال ُمَبّدِ َِّك ِصْدقًا وَّ َمُت َرب   ١١٥َوتَمَّْت َلكِ

الم کا کوئی بنانے ) اس ک١آپ کے رب کا کالم سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے (
  )۔٣) اور وه خوب سننے واال اور جاننے واال ہے (٢واال نہيں (

اخبار اور واقعات کے لحاظ سے سچا ہے اور احکام و مسائل کے اعتبار سے عادل ہے،  ١۔١١٥
يعنی اس کا ہر امر اور نہی عدل و انصاف پر مبنی ہے، کيونکہ اس نے انہی باتوں کا حکم ديا 

فساد ہے۔  نوں کا فائده ہے اور انہی چيزوں سے روکا ہے جس ميں نقصان اورہے جن ميں انسا
  گو انسان اپنی نادانی يا اغوائے شيطانی کی وجہ سے اس حقيقت کو نہ سمجھ سکيں۔

جو رب کے کسی حکم ميں تبديلی کردے، کيونکہ اس سے بڑھ کر يعنی کوئی ايسا نہيں  ٢۔١١٥
  کوئی طاقتور نہيں۔

کے اقوال سننے واال اور ان کی ايک ايک حرکت و ادا کو جاننے واال ہے  يعنی بندوں ٣۔١١٥
  اور اس کے مطابق ہر ايک کو جزا دے گا۔

 
نَّ َوِاْن مهُْ  َِّبُعْوَن ِاالَّ الظَّ َّت ِ ۭ ِاْن ي ُّْوَك َعْن َسِبْيِل اهلّلٰ ُرُصْوَن     َوِاْن تُِطْع اَْكَرثَ َمْن ِيف اْالَْرِض يُِضل   ١١٦ِاالَّ َخيْ
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اور دنيا ميں زياده لوگ ايسے ہيں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگيں تو آپ کو هللا کی راه سے 
  )١بےراه کر ديں محض بے اصل خياالت پر چلتے ہيں اور بالکل قياسی باتيں کرتے ہيں۔(

قرآن کی اس بيان کرده حقيقت کا بھی، واقعہ کے طور پر ہر دور ميں مشاہده کيا  ١۔١١٦
ی خوہش کے باوجود ) آپ ک١٠٣۔ دوسرے مقام پر هللا تعاٰلی نے فرمايا (سوره يوسف،جاسکتا ہے

اکثر لوگ ايمان والے نہيں، اس سے معلوم ہوا، حق اور صداقت کے راستے پر چلنے والے 
لوگ ہميشہ تھوڑے ہی ہوتے ہيں۔ جس سے يہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حق وباطل کا معيار، دالئل 

کی اکثريت و اقليت نہيں۔ يعنی ايسا نہيں ہے کہ جس بات کو اکثريت نے وبراہين ہيں، لوگوں 
اختيار کيا ہوا ہو، وه حق ہو اور اقليت ميں رہنے والے باطل پر ہوں۔ بلکہ مذکوره حقيقت قرآنی 

کی رو سے يہ زياده ممکن ہے کہ اہل حق تعداد کے لحاظ سے اقليت ميں ہوں اور اہل باطل 
د اس حديث سے بھی ہوتی ہے جس ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم نے اکثريت ميں۔ جس کی تائي
فرقوں ميں بٹ جائے گی، جن ميں سے صرف ايک فرقہ جنتی  ٧٣فرمايا ہے کہ ميری امت 

ہوگا، باقی سب جہنمی۔ اور اس جنتی فرقے کی نشانی آپ صلی هللا عليہ وسلم نے يہ بيان فرمائی 
  يرے صحابہ کے طريقے پر چلنے واال ہوگا۔کہ جو ما انا عليہ واصحابی ميرے اور م

 
َِّضلُّ َعْن َسِبْيهِلٖ ۚ َوُهَو َاْعَملُ اِبلُْمهْتَِدْيَن     ََّك ُهَو َاْعَملُ َمْن ي   ١١٧ِانَّ َرب

باليقين آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے اور جو اس کی راه سے بےراه ہو جاتا ہے۔ اور وه ان 
  ه پر چلتے ہيں۔کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی را

 
يٰتِٖه ُمْؤِمِنْنيَ     ِ عَلَْيِه ِاْن ُكْنُمتْ اِبٰ ا ُذِكَر اْمسُ اهلّلٰ   ١١٨فَُلكُْوا ِممَّ

جس جانور پر هللا کا نام ليا جائے اس ميں سے کھاؤ! اگر تم اس کے احکام پر ايمان رکھتے ہو 
  )۔١(

 کا نام ليا جائے۔ اسے کھالو يعنی جس جانور پر شکار کرتے وقت يا ذبح کرتے وقت هللا ١۔١١٨
ہو جن کا کھانا حالل ہے۔ اس کا مظلب يہ ہوا کہ جس جانور بشرطيکہ وه ان جانوروں ميں سے 

پر هللا کا نام نہ ليا جائے وه حالل و طيب نہيں البتہ اس سے ايسی صورت مستشٰنی ہے جس ميں 
ا ہے يا نہيں؟ اس ميں حکم يہ ہے يہ التباس ہو کہ ذبح کے وقت ذبح کرنے والے نے هللا کا نام لي

کہ هللا کا نام لے کر اسے کھالو۔ حديث ميں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے رسول هللا سے پوچھا 
کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہيں (اس سے مراد اعرابی تھے جو نئے نئے 

ھے) ہم نہيں مسلمان ہوئے تھے اور اسالمی تعليم و تربيت سے پوری طرح بہره ور نہيں ت
جانتے کہ انہوں نے هللا کا نام ليا يا نہيں؟ آپ نے فرمايا تم هللا کا نام لے کر اسے کھا لو ' البتہ 

شبہ کی صورت ميں يہ رخصت ہے۔ اس کا مطلب يہ نہيں کہ ہر قسم کے جانور کا گوشت بسم 
کہ مسلمانوں کی  هللا پڑھ لينے سے حالل ہو جائے گا۔ اس سے زياده سے زياده يہ ثابت ہوتا ہے

منڈيوں اور دکانوں پر ملنے واال گوشت حالل ہے۔ ہاں اگر کسی کو وہم اور التباس ہو تو وه 
  کھاتے وقت بسم هللا پڑھ لے۔

 
َم عَلَْيُمكْ ِاالَّ َما ا َحرَّ َل لَُمكْ مَّ ِ عَلَْيِه َوقَْد فَصَّ ا ُذِكَر اْمسُ اهلّلٰ ُلكُْوا ِممَّ ََّك ُهَو َاعَْملُ اضْ  َوَما لَُمكْ َاالَّ اَتْ ْم ِبَغْريِ ِعْملٍ ۭ ِانَّ َرب ِ ِٕ

ۗ ْهَوا ُّْوَن اِبَ َُّيِضل ا ل ُطِرْرُمتْ ِالَْيِه َۭوِانَّ َكِثْريً
  ١١٩اِبلُْمْعَتِديَْن     

اور آخر کيا وجہ ہے کہ تم ايسے جانور ميں سے نہ کھاؤ جس پر هللا کا نام ليا گيا ہو حاالنکہ هللا 
) مگر وه بھی ١انوروں کی تفصيل بتا دی ہے جن کو تم پر حرام کيا ہے (تعاٰلی نے ان سب ج

جب تمہيں سخت ضرورت پڑ جائے تو حالل ہے اور يہ يقينی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے 
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خياالت پر بال کسی سند کے گمراه کرتے ہيں اس ميں کوئی شبہ نہيں کہ هللا تعاٰلی حد سے نکل 
  جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔

بھی اور سورتوں نيز جس کی تفصيل اسی سورت ميں آگے آرہی ہے، اس کے عالوه  ١۔ ١١٩
احاديث ميں محرمات کی تفصيل بيان کر دی گئی ہے۔ ان کے عالوه باقی حالل ہيں اور حرام 

  جانور بھی عند االضطرار سد رمق کی حد تک جائز ہيں۔
 

ْمثِ َواَبِطنَٗه  ِۭانَّ  ُيْجَزْوَن ِبَما َاكنُْوا يَْقَرتِفُْوَن     َوَذُرْوا َظاِهَر اْالِ ْمثَ سـَ ُبْوَن اْالِ ْيَن يَْكسـِ ِ   ١٢٠اذلَّ
اور تم ظاہری گناه کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناه کو بھی چھوڑ دو بالشبہ جو لوگ گناه کر 

  رہے ہيں ان کو ان کے کئے کی عنقريب سزا ملے گی۔
 

ا لَْم يُْذَكِر  ُلكُْوا ِممَّ ــهِْم ِلُيَجاِدلُْوُمكْ َۚوَال اَتْ
ِٕ
ٰيِطْنيَ لَُيْوُحْوَن ِاٰيلٓ َاْوِلٰيۗـــ َّٗه لَِفْسٌق َۭوِانَّ الشـَّ ِ عَلَْيِه َوِان   ۧ ١٢١َوِاْن َاَطْعُتُمْوُمهْ ِانَُّمكْ لَُمْرشُِكْوَن     اْمسُ اهلّلٰ

ام نافرمانی کا ہے اور ايسے جانوروں ميں سے مت کھاؤ جن پر هللا کا نام نہ ليا گيا ہو اور يہ ک
) اور ٢) اور يقيناً شياطين اپنے دوستوں کے دل ميں ڈالتے ہيں تاکہ يہ تم سے جدال کريں (١(

  اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو يقيناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔
يعنی عمداً هللا کا نام جس جانور پر نہ ليا گيا، اس کا کھانا فسق اور ناجائز ہے، حضرت  ١۔١٢١

بھول جانے والے کو فاسق ابن عباس نے اس کے يہی معنی بيان کئے ہيں کہ وه کہتے ہيں کہ 
نہيں کہا جاتا اور امام بخاری کا رجحان بھی يہی ہے تاہم امام شافعی کا مسلک يہ ہے کہ مسلمان 

ْسق،ُکو کا ذبيحہ دونوں صورتوں ميں حالل ہے چاہے وه هللا کا نام لے يا چھوڑ دے اور َو اِنَّہُ لَفِ 
  غير هللا کے نام ذبح کئے گئے جانور سے متعلق قرار ديتے ہيں

شيطان نے اپنے ساتھيوں کے ذريعے سے يہ بات پھيالئی کہ يہ مسلمان هللا کے ذبح  ٢۔١٢١
کئے ہوئے جانور (يعنی مرده) کو تو حرام اور اپنے ہاتھ سے ذبح شده کو حالل قرار ديتے ہيں 

اور اس ہم هللا کو ماننے والے ہيں۔ هللا تعاٰلی نے فرمايا کہ شيطان اور دعوٰی يہ کرتے ہيں کہ 
کے دوستوں کے وسوسوں کے پيچھے مت لگو، جو جانور مرده ہے يعنی بغير ذبح کئے مر گيا 
(سوائے سمندرى مچھلی کے وه حالل ہے) اس پر چونکہ هللا کا نام نہيں ليا گيا، اس لئے اس کا 

  کھانا حالل نہيں ہے۔
 

لُٰمِت لَيَْس َاَومَ  ثهَُلٗ ِيف الظُّ َّْمِيشْ ِبٖه ِيف النَّاِس َمكَْن مَّ ْهنَا   ۭ َكٰذكِلَ ُزيَِّن ِلْلٰكِفرِْيَن َما َاكنُْوا يَْعَملُْوَن    ْن َاكَن َمْيتًا فََاْحيَْيٰنُه َوَجَعلْنَا هَلٗ نُْوًرا ي ِخبَاِرجٍ ِمّ
١٢٢  

زنده کر ديا اور ہم نے اس کو ايک ايسا نور ديا  ايسا شخص جو پہلے مرده تھا پھر ہم نے اس کو
کہ وه اس کو لئے ہوئے آدميوں ميں چلتا پھرتا ہے کيا ايسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا 

) اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوش نما ١ہے؟ جو تاريکيوں سے نکل ہی نہيں پاتا (
  معلوم ہوا کرتے ہيں۔

کافروں کو ميت (مرده) مومن کو حی (زنده) قرار ديا۔ اس لئے  اس آيت ميں هللا تعاٰلی نے ١۔١٢٢
ہ کافر کفرو ضاللت کی تاريکيوں ميں بھٹکتا پھرتا ہے اور اس سے نکل ہی نہيں پاتا جس کا ک

نتيجہ ہالکت و بربادی ہے۔ اور مومن کے دل کو هللا تعاٰلی ايمان کے ذريعے سے زنده فرماتا 
لئے روشن ہو جاتی ہيں اور وه ايمان اور ہدايت کے ہے جس سے زندگی کی راہيں اس کے 

راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، جس کا نتيجہ کاميابی اور کامرانی ہے۔ يہ وہی مضمون ہے جو 
  ،١٩،٢٢، سوره فاطر، ٢٤، سوره ھود ٢۵٧حسب ذيل آيات ميں بيان کيا گيا ہے۔ سوره بقره 

 
نُْفِسهِْم َوَما يَْشُعُرْوَن    َوَكٰذكِلَ َجَعلْنَا ِيفْ ُلكِّ قَْريٍَة اَٰكِربَ    ١٢٣ ُمْجرِِمْهيَا ِلَيْمُكُرْوا ِفْهيَا  َۭوَما يَْمُكُرْوَن ِاالَّ اِبَ
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اور اسی طرح ہم نے ہر بستی ميں وہاں کے رئيسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنايا تاکہ وه لوگ 
  )۔٢کو ذرا خبر نہيں ( ) اور لوگ اپنے ہی ساتھ فريب کر رہے ہيں اور ان١وہاں فريب کريں (

وں اور فاسقوں کے سرغنے اور کھڑپينچ ہيں کيونکہ اکابر اکبر کی جمع ہے مراد کافر ١۔١٢٣
يہی انبياء اور داعيان حق کی مخالفت ميں پيش پيش ہوتے ہيں اور عام لوگ تو صرف ان کے 

ر خاندانی پيچھے لگنے والے ہوتے ہيں۔ عالوه ازيں ايسے لوگ عام طور پر دنياوی دولت او
وجاہت کے اعتبار سے بھی نماياں ہوتے ہيں۔ اس ليے مخالفت حق ميں بھی ممتاز ہوتے ہيں يہی 

وغيرھا ميں بھی بيان کيا  ٢٢سوره نوح  ٢٣سوره زخرف  ٣٣تا  ٣١مضمون سوره سبا کی آيات 
  گيا ہے۔
وبال، يعنی ان کی اپنی شرارت کا وبال اور اسی طرح ان کے پيچھے لگنے والے کا  ٢۔١٢٣

  )٢٥ل سوره نح ١٣انہی پر پڑے گا (مزيد ديکھے سورة عنکبوت 
 

ُ َاْعَملُ  ِ    ۀَاهلّلٰ ُّْؤِمَن َحّيتٰ نُْؤٰىت ِمثَْل َمآ ُاْوِيتَ ُرُسُل اهلّلٰ يَْن َاْجَرُمْوا َصَغاَوِاَذا َجاَۗءْهتُْم ٰايٌَة قَالُْوا لَْن ن ِ ُيِصيُْب اذلَّ َعُل ِرَسالََتٗه  ۭسـَ ِ َوعََذاٌب َحْيُث َجيْ ٌر ِعْنَد اهلّلٰ
  ١٢٤َشِديٌْد ِبَما َاكنُْوا يَْمُكُرْوَن    

اور جب ان کو کوئی آيت پہنچتی ہے تو يوں کہتے ہيں کہ ہم ہرگز ايمان نہ الئيں گے جب تک 
) اس موقع کو ١کہ ہم کو بھی ايسی ہی چيز نہ دی جائے جو هللا کے رسولوں کو دی جاتی ہے (

) عنقريب ان لوگوں کو ٢ی خوب جانتا ہے کہ کہاں وه اپنی پيغمبری رکھے (تو هللا تعاٰلی ہ
جنہوں نے جرم کيا هللا کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی اور ان کی شرارتوں کے مقابلے ميں 

  سزائے سخت۔
يعنی ان کے پاس بھی فرشتے وحی لے کر آئيں ان کے سروں پر بھی نبوت اور رسالت  ١۔١٢٤

  کا تاج رکھا جائے۔
هللا ہی کام ہے کيونکہ وہی ہر بات يعنی يہ فيصلہ کرنا کہ کس کو نبی بنايا جائے؟ يہ تو  ٢۔١٢٤ 

کی حکمت و مصلحت کو جانتا ہے اور اسے ہی معلوم ہے کون اس منصب کا اہل ہے؟ مکہ کا 
  کوئی چوہدری اور رئيس يا جناب عبد هللا و حضرت آمنہ کا در يتيم۔

 
ُ اَ  ََّما فََمْن يُّرِِد اهلّلٰ قًا َحَرًجا َاكَن َعْل َصْدَرٗه َضّيِ ٗ َجيْ ُِّضهلَّ ْسَالِم ۚ َوَمْن يُّرِْد َاْن ي ْح َصْدَرٗه ِلْالِ ِديَٗه يَْرشَ ُ الّرِْجَس عََيل ْن هيَّ َعُل اهلّلٰ َماِۗء  ۭ َكٰذكِلَ َجيْ عَُّد ِيف السَّ يَصَّ

يَْن َال يُْؤِمنُْوَن     ِ   ١٢٥اذلَّ
ی راستہ پر ڈالنا چاہے اس کے سينہ کو اسالم کے لئے کشاده کر ديتا سو جس شخص کو هللا تعالٰ 

ہے جس کو بےراه رکھنا چاہے اس کے سينے کو بہت تنگ کر ديتا ہے جيسے کوئی آسمان پر 
  )۔٢) اس طرح هللا تعاٰلی ايمان نہ النے والوں پر ناپاکی مسلط کر ديتا ہے (١چڑھتا ہے (

مان پر چڑھنا ممکن نہيں۔ اسی طرح جس شخص کے يعنی جس طرح زور لگا کر آس ١۔١٢٥
ٰلی تنگ کردے اس ميں توحيد اور ايمان کا داخلہ ممکن نہيں، االيہ کہ هللا تعاٰلی سينے کو هللا تعا

  ہی اس کا سينہ اس کے لئے کھول دے۔
نگ کر ديتا ہے اسی طرح رجس ميں مبتال کر ديتا ہے، رجس يعنی جس طرح سينہ ت ٢۔١٢٥

  ی يا عذاب يا شيطان کا تسلط ہے۔سے مراد پليد
 

كَُّرْوَن     َّذَّ يِٰت ِلَقْوٍم ي لْنَا اْالٰ تَِقـْيًما   ۭ قَْد فَصَّ َِّك ُمسـْ اُط َرب   ١٢٦َوٰھَذا ِرصَ
اور يہی تيرے رب کا سيدھا راستہ ہے ہم نے نصيحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان 

  آيتوں کو صاف صاف بيان کر ديا۔
 

ُْم ِبَما َاكنُْوا يَْعَملُْوَن    لَهُْم َداُر السَّ  ْم َوُهَو َوِلهيُّ ِ   ١٢٧ٰملِ ِعْنَد َرّهبِ
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ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سالمتی کا گھر ہے اور هللا تعاٰلی ان سے محبت 
  )۔١رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے (

بچ کر ايمان و  يعنی جس طرح دنيا ميں اہل ايمان کفر و ضاللت کے کج راستوں سے ١۔١٢٧
ميں بھی ان کے لئے سالمتی کا گھر ہے ہدايت کی صراط مستقيم پر گامزن رہے، اب آخرت 

  اور هللا تعاٰلی بھی ان کا، ان کے نيک عملوں کی وجہ سے دوست اور کار ساز ہے۔
 

 ْ ن َن اْالِ ُمتْ ّمِ تَْكَرثْ الِْجّنِ قَِد اسـْ ْيًعا   ۚ يَٰمْعَرشَ ُمهْ َمجِ ُرشُ ْيٓ َاجَّ َويَْوَم َحيْ ِ بَلَْغنَآ َاَجلَنَا اذلَّ َتْمَتَع بَْعُضنَا ِبَبْعٍض وَّ َّنَا اسـْ َن اْالِنِْس َرب لَْت لَنَا   ۭ قَاَل ِس ۚ َوقَاَل َاْوِلٰيۗـُؤُمهْ ّمِ
ََّك َحِكْميٌ عَِلْميٌ      ُ   ِۭانَّ َرب يَْن ِفْهيَآ ِاالَّ َما َشاَۗء اهلّلٰ   ١٢٨النَّاُر َمثْٰوىُمكْ ٰخدِلِ

اور جس روز هللا تعاٰلی تمام خالئق کو جمع کرے گا (کہے گا) اے جماعت جنات کی! تم نے 
) جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وه کہيں ١انسانوں ميں سے بہت سے اپنا لئے (

) اور ہم اپنی ٢گے اے ہمارے پروردگار! ہم ميں ايک نے دوسرے سے فائده حاصل کيا تھا (
عاد تک آپہنچے جو تو نے جو ہمارے لئے معين فرمائی هللا فرمائے گا کہ تم سب کا اس معين مي

) ٣ٹھکانہ دوزخ ہے جس ميں ہميشہ رہو گے ہاں اگر هللا ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے۔ (
  بيشک آپ کا رب بڑی حکمت واال بڑا علم واال ہے۔

کرکے اپنا پيروکار بنا ليا۔ جس طرح يعنی انسانوں کی ايک بہت بڑی تعداد تم نے گمراه  ١۔١٢٨
ن ميں فرمايا ' اے بنی آدم کيا ميں نے تمہيں خبردار نہيں کر ديا تھا کہ تم هللا تعاٰلی نے سورة ٰيسي

شيطان کی پوجا مت کرنا، وه تمہارا کھال دشمن ہے اور يہ کہ تم صرف ميری عبادت کرنا يہی 
بڑی تعداد کو گمراه کر ديا ہے کيا پس تم نہيں سيدھا راستہ ہے اور شيطان نے تمہاری ايک بہت 

  )۔ ٦٠،٦٢سمجھتے (ٰيسين۔ 
جنوں اور انسانوں نے ايک دوسر سے کيا فائده حاصل کيا؟ اس کے دو مفہوم بيان کئے  ٢۔١٢٨

گئے ہيں۔ جنوں کا انسانوں سے فائده اٹھانا ان کو اپنا پيروکار بنا کر تلذذ حاصل کرنا اور 
بنا ديا ائده اٹھانا يہ ہے کہ شيطان نے گناہوں کو ان کے لئے خوبصورت انسانوں کا جنوں سے ف

جسے انہوں نے قبول کيا اور گناہوں کی لذت ميں پھنسے رہے۔ دوسرا مفہوم يہ ہے کی انسان 
ان غيبی خبروں کی تصديق کرتے رہے جو شياطين و جنات کی طرف سے کہانت کے طور پر 

نے انسانوں کو بيوقوف بنا کر فائده اٹھايا يہ ہی انسان جنات  پھيالئی جاتی تھيں ا۔ يہ گويا جنات
کا بيان کرده جھوٹی اٹکل پچو باتوں سے لطف اندوز ہوتے اور کاہن قسم کے لوگ ان سے 

  دنياوی مفادات حاصل کرتے۔ 
يعنی قيامت واقع ہوگئی جسے ہم دنيا ميں نہيں مانتے تھے۔ اس کے جواب ميں هللا تعاٰلی  ٣۔١٢٨

  گا کہ اب جہنم تمہارا دائمی ٹھکانا ہے۔ فرمائے
 

ُبْوَن      ِلِمْنيَ بَْعًضا ِبَما َاكنُْوا يَْكسـِ ْ بَْعَض الّظٰ   ١٢٩َۧوَكٰذكِلَ نَُوّيلِ
  )١اور اسی طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قريب رکھيں گے ان کے اعمال کے سبب (

م يہ ہے کہ جس طرح ہم نے يعنی جہنم ميں جيسا کہ ترجمہ سے واضح ہے۔ دوسرا مفہو ١۔١٢٩
اتھی اور مددگار بنايا اسی طرح ہم نے ظالموں کے انسانوں اور جنوں کو ايک دوسرے کے س

ساتھ معاملہ کرتے ہيں ايک ظالم کو دوسرے ظالم پر ہم مسلط کر ديتے ہيں اس ايک ظالم 
  لے ليتے ہيں۔دوسرے ظالم کو ہالک اور تباه کرتا ہے اور ايک ظالم کا انتقام دوسرے ظالم سے 

 
 ۗ ْوَن عَلَْيُمكْ ٰايِٰيتْ َويُْنِذُرْونَُمكْ  ِلَقا نُْمكْ يَُقصُّ ِتُمكْ ُرُسٌل ِمّ نِْس َالَْم اَيْ نَْيا َوَشهُِدْوا عَٰيلٓ يَٰمْعَرشَ الِْجّنِ َواْالِ ْهتُُم الَْحٰيوُة ادلُّ َء يَْوِمُمكْ ٰھَذا  ۭ قَالُْوا َشهِْداَن عَٰيلٓ َانُْفِسـنَا َوغَرَّ

ُْم َاكنُْوا ٰكِفرِيَْن      ١٣٠َانُْفِسهِْم َاهنَّ
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) جو ١اے جنات اور انسانوں کی جماعت! کيا تمہارے پاس تم ميں سے پيغمبر نہيں آئے تھے (
تم سے ميرے احکام بيان کرتے اور تم کو آج کے دن کی خبر ديتے؟ وه سب عرض کريں گے 

زندگی نے بھول ميں ڈالے رکھا اور يہ لوگ  کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہيں اور ان کو دنياوی
  )٢اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وه کافر تھے (

رسالت و نبوت کے معاملے ميں جنات انسانوں کے ہی تابع ہيں ورنہ جنات ميں الگ نبی  ١۔١٣٠
نہيں آئے البتہ رسولوں کا پيغام پہنچانے والے اور منذرين جنات ميں ہوتے رہے ہيں جو اپنی 

يال يہ بھی ہے کہ جنوں کو هللا کی طرف ديتے رہے ہيں اور ديتے ہيں۔ ليکن ايک خ قوم کے
چونکہ جنات کا وجود انسان کے وجود سے پہلے سے ہے تو ان کی ہدايت کے لئے انہيں ميں 
سے کوئی نبی آيا ہوگا پھر آدم عليہ السالم کے وجود کے بعد ہو سکتا ہے وه انسانی نبيوں کے 

بتہ نبی کريم کی رسالت بہرحال تمام جن انس کے لئے ہے اس ميں کوئی شبہ تابع رہے ہوں، ال
  نہيں۔
ميدان حشر ميں کافر مختلف پينترے بدليں گے، کبھی اپنے مشرک ہونے کا انکار کريں  ٢۔١٣٠

) اور کبھی اقرار کئے بغير چاره نہيں ہوگا، جيسے يہاں ان کا اقرار نقل کيا ١٢٣گے (اال نعام،
  گيا ہے۔

 
َاْهلُهَا ٰغِفلُْوَن    ٰذكِلَ  َُّك ُمهْكِلَ الُْقٰري ِبُظْملٍ وَّ ب َّْم يَُكْن رَّ   ١٣١ َاْن ل

اس وجہ سے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ايسی حالت ميں ہالک نہيں کرتا 
  )۔١کہ اس بستی کے رہنے والے بےخبر ہوں (

م نہيں کرديتا، ہالک نہيں کرتا يعنی رسولوں کے ذريعے سے جب تک اپنی حجت قائ ١۔١٣١
اور سوره ملک  ١٥، سورة بنی اسرائيل ٦٢۔ سورة نحل ٤٢جيسا کہ يہی بات سورة فاطر آيت، 

  وغيره ميں بيان کی گئی ہے۔ ٨،٩
 

َُّك ِبَغاِفٍل َمعَّا يَْعَملُْوَن     لُْوا   َۭوَما َرب ا َمعِ مَّ   ١٣٢َوِلُلكٍّ َدَرٰجٌت ّمِ
) ان کے اعمال ١ے اعمال کے سبب درجے مليں گے اور آپ کا رب (اور ہر ايک کے لئے ان ک

  سے بےخبر نہيں ہے۔
يعنی ہر انسان اور جن کے، ان کے با ہمی درجات ميں، عملوں کے مطابق، فرق، تفاوت  ١۔١٣٢

  ہوگا، اس سے يہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی انسانوں کی طرح جنتی اور جہنمی ہونگے۔
 

َُّك الْغَِينُّ  َّةِ  َوَرب ْن ُذّرِي ٓ َانَْشاَُمكْ ِمّ ا يََشاُۗء امَكَ َتْخِلْف ِمْنۢ بَْعِدُمكْ مَّ ََّشْا يُْذِهْبُمكْ َويَسـْ ِة  ِۭاْن ي ْمحَ   ۭ ١٣٣ قَْوٍم ٰاَخرِْيَن   ُذو الرَّ
اور آپ کا رب بالکل غنی ہی ہے رحمت واال ہے۔ اگر وه چاہے تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے 

ی جگہ آباد کردے جيسا کہ تم کو ايک دوسری قوم کی نسل سے پيدا کيا بعد جس کو چاہے تمہا
  )١ہے۔ (
وه غنی بےنياز ہے اپنی مخلوقات سے۔ ان کا محتاج ہے نہ ان کی عبادتوں کا ضرورت  ١۔١٣٣

مند ہے، ان کا ايمان اس کے ليے نفع مند ہے نہ ان کا کفر اس کے ليے ضرر رساں ليکن اس 
مخلوق کے ليے رحيم بھی ہے۔ اس کی بےنيازی اپنی مخلوق پر  شان غنا کے ساتھ وه اپنی

  ت کرنے ميں مانع نہيں ہے۔رحم
يہ اس کی بےپناه قوت اور غير محدود قدرت کا اظہار ہے جس طرح پچھلی کئی قوموں ٢۔١٣٣

کو اس نے حرف غلط کی طرح مٹا ديا اور ان کی جگہ نئی قوموں کو اٹھا کھڑا کيا، وه اب بھی 
قادر ہے کہ جب چاہے تمہيں نيست و نبود کردے اور تمہاری جگہ ايسی قوم پيدا اس بات پر 
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، سوره فاطر ٢٠، سوره ابراہيم ١٣٣کردے جو تم جيسی نہ ہو۔ مزيد مالحظہ ہو سوره نساء 
  ۔٣٨، سوره محمد١٧،١۵

 
َمآ َانُْمتْ ِبُمْعِجزِيَْن      ١٣٤ِانَّ َما تُْوعَُدْوَن َالٍٰت  ۙ وَّ

  سے وعده کيا جاتا ہے وه بيشک آنے والی چيز ہے تم عاجز نہيں کر سکتے۔ جس چيز کا تم
اس سے مراد قيامت ہے اور تم عاجز نہيں کرسکتے کا مطلب ہے کہ وه تمہيں دوباره ١۔١٣٤

  ے ہو۔پيدا کرنے پر قادر ہے چاہے تم مٹی ميں مل کر ريزه ريزه ہوچک
 

لُْوا عَٰيل َمَاكنَِتُمكْ اِ  ِلُمْوَن    قُْل يَٰقْوِم اْمعَ َّٗه َال يُْفِلُح الّظٰ اِر ۭ ِان ْ عَاِمٌل ۚ فََسْوَف تَْعلَُمْوَن  ۙ َمْن تَُكْوُن هَلٗ عَاِقَبُة ادلَّ   ١٣٥ّىنِ
آپ يہ فرما ديجئے اے ميری قوم! تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو ميں بھی عمل کر رہا ہوں 

لم کا انجام کار کس کے لئے نافع ہوگا ) سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ اس عا١(
  يہ يقينی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فالح نہ ہوگی۔

يہ کفر اور معصيت پر قائم رہنے کی اجازت نہيں ہے بلکہ سخت وعيد ہے جيسا کہ  ١۔١٣٥
اگلے الفاظ سے واضح ہے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا (جو ايمان نہيں التے ان سے کہہ 

يجئے! کہ تم اپنی جگہ عمل کئے جاؤ ہم بھی عمل کرتے ہيں اور انتظار کرو ہم بھی منتظر د
  ۔٢٢١۔٢١ہيں) سورة ہود ۔

ہجری  ٨جيساکہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد هللا تعاٰلی نے اپنا يہ وعده سچا کر دکھا يا۔٢۔١٣٥
نا شروع ہوگئے ميں مکہ فتح ہوگيا اور اس کی فتح کے بعد عرب قبائل جوق در جوق مسلمان ہو

  اور پورا جزيره عرب مسلمانوں کے زيرنگيں آگيا۔
 

هِْم َوٰھَذا ِلُرشَ  ِ ِبَزْمعِ نَْعاِم نَِصْيًبا فََقالُْوا ٰھَذا هلِلّٰ ا َذَرَا ِمَن الَْحْرِث َواْالَ ِ ِممَّ ِ َوَجَعلُْوا هلِلّٰ ْم فََال يَِصُل ِاَىل اهلّلٰ ِ
ِٕ
ۗ َاك نَا   ۚ فََما َاكَن ِلُرشَ

ِٕ
ِ فَهَُو يَِصُل ِاٰيل  َۚاكۗى  َوَما َاكَن هلِلّٰ

ُمكُْوَن     ْم َۭساَۗء َما َحيْ ِ
ِٕ
ۗ َاك   ١٣٦ُرشَ

اور هللا تعاٰلی نے جو کھيتی اور مويشی پيدا کئے ہيں ان لوگوں نے ان ميں سے کچھ حصہ 
) پھر ١هللا کا مقرر کيا اور خود کہتے ہيں کہ يہ تو هللا کا ہے اور يہ ہمارے معبودوں کا ہے (

) اور جو چيز هللا ٢جو چيز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وه تو هللا کی طرف نہيں پہنچتی (
  ) کيا برا فيصلہ وه کرتے ہيں۔٣کی ہوتی ہے وه ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے (

اس آيت ميں مشرکوں کے عقيده و عمل کا ايک نمونہ بتاليا گيا ہے جو انہوں نے اپنے  ١۔١٣٦
ر گھڑ رکھا تھا اور وه زمينی پيداوار اور مال مويشی ميں سے کچھ حصہ هللا کے لئے طور پ

اور کچھ اپنے خود ساختہ معبودوں کے لئے مقرر کر ليتے هللا کے حصے کو مہمانوں، فقرا 
اور صلہ رحمی پر خرچ کرتے اور بتوں کے حصے کو مجاورين اور ان کی ضروريات پر 

مقرر حصے ميں توقع کے مطابق پيداوار نہ ہوتی تو هللا کے خرچ کرتے۔ پھر اگر بتوں کے 
حصے ميں سے نکال کر اس ميں شامل کر ليتے اور اس کے برعکس معاملہ ہو تو بتوں کے 

  حصے ميں سے نہ نکالتے اور کہتے کہ هللا تو غنی ہے۔
يعنی هللا کے حصہ کی کمی کی صورت ميں بتوں کی مقرره حصے ميں سے صدقات و  ٢۔١٣٦
  رات نہ کرتے۔خي

ہاں اگر بتوں کے مقرره حصے ميں کمی ہوجاتی تو وه هللا کے مقرره حصے سے لے  ٣۔١٣٦
کر بتوں کے مصالح اور ضروريات پر خرچ کر ليتے۔ يعنی هللا کے مقابلے ميں بتوں کی 

عظمت اور ان کا خوف ان کے دلوں ميں زياده تھا جس کا مشاہده آج کے مشرکين کے رويے 
  جاسکتا ہے۔سے بھی کيا 
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ُدْوُمهْ َوِلَيلِْبُسْوا عَلَهيِْ  َاكُۗؤُمهْ ِلُريْ َن الُْمْرشِِكْنيَ قَْتَل َاْوَالِدِمهْ ُرشَ ْوَن   َوَكٰذكِلَ َزيََّن ِلَكِثْريٍّمِ ُ َما فََعلُْوُه فََذْرُمهْ َوَما يَْفَرتُ   ١٣٧ْم ِديَْهنُْم ۭ َولَْو َشاَۗء اهلّلٰ
خيال ميں ان کے معبودوں نے ان کی اوالد کے قتل  اور اسی طرح بہت سے مشرکين کے

) تاکہ وه ان کو برباد نہ کريں اور تاکہ ان کے دين کو ان ١کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے (
) تو آپ نے ان کو ٣) اور اگر هللا کو منظور ہوتا تو ايسا کام نہ کرتے (٢پر مشتبہ کرديں (

  نے ديجئے۔اور جو کچھ غلط باتيں بنا رہے ہيں يونہی رہ
يہ اشاره ہے ان کی بچيوں کے زنده درگور کر دينے يا بتوں کی بھينٹ چڑھانے کی  ١۔١٣٧
  طرف۔
  يعنی ان کے دين ميں شرک کی آميزش کر ديں۔  ٢۔١٣٧
يعنی هللا تعاٰلی اپنے اختيارات اور قدرت سے ان کے اراده و اختيار کی آزادی کو سلب  ٣۔١٣٧

ام نہ کرتے جو مذکور ہوئے ہی ليکن ايسا کرنا چونکہ جبر ہوتا، جس کر ليتا، تو پھر يقينا يہ وه ک
ميں انسان کی آزمائش نہيں ہوسکتی تھی، جب کہ هللا انسان کو اراده و اختيار کی آزادی دے کر 

  آزمانا چاہتا ہے، اس لئے هللا نے جبر نہيں فرمايا۔
 

 َ َحْرٌث ِحْجٌر   ڰ الَّ ي ِ عَ َوقَالُْوا ٰهِذٖهٓ َانَْعاٌم وَّ هِْم َوَانَْعاٌم ُحّرَِمْت ُظُهْوُرَها َوَانَْعاٌم الَّ يَْذُكُرْوَن اْمسَ اهلّلٰ ََّشاُۗء ِبَزْمعِ ْم ِبَما ْطَعُمهَآ ِاالَّ َمْن ن َيْجزِْهيِ اًۗء عَلَْيِه   ۭسـَ لَْهيَا افِْرتَ
ْوَن      ١٣٨َاكنُْوا يَْفَرتُ

ہيں اور کھيت ميں جن کا استعمال ہر  اور وه اپنے خيال پر يہ بھی کہتے ہيں يہ کچھ مويشی
) اور ١شخص کو جائز نہيں ان کو کوئی نہيں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہيں (

) اور کچھ مويشی ہيں جن پر ٢مويشی ہيں جن پر سواری يا بار برداری حرام کر دی گئی (
)۔ ابھی هللا ٣ے کے طور پر (لوگ هللا تعاٰلی کا نام نہيں ليتے محض هللا پر افترا (بہتان) باندھن

  تعاٰلی ان کو ان کے افترا کی سزا ديئے ديتا ہے۔
اس ميں ان کی جاہلی شريعت اور اباطيل کی تين صورتيں اور بيان فرمائی ہيں۔  ١۔١٣٨

حجًر(بمعنی منع) اگرچہ مصدر ہے ليکن مفعول يعنی َمْحُجْور (ممنوع) کے معنی ہيں يہ پہلی 
ں کھيت کی پيداوار، ان کا استعمال ممنوع ہے۔ اسے صرف وہی صورت ہے کہ جانور يا فال

  کھائے گا جسے ہم اجازت ديں گے۔ يہ اجازت بتوں کے خادم اور مجاورين کے لئے ہوتی ہے۔
يہ دوسری صورت ہے کہ مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام آزاد چھوڑ  ٢۔١٣٨

  م نہ ليتے جيسے تفصيل پہلے گزر چکی ہے۔ ديتے ہيں جن سے وه بار برداری يا سواری کا کا
يہ تيسری صورت ہے کہ وه ذبح کرتے وقت صرف اپنے بتوں کا نام ليتے ہيں، هللا کا  ٣۔١٣٨

نام نہ ليتے، بعض نے اس کا مفہوم يہ بيان کيا ہے کہ جانوروں پر بيٹھ کر وه حج کے لئے نہ 
تھيں ليکن هللا پر افترا باندھتے  جاتے۔ بہرحال يہ ساری صورتيں گھڑی ہوئی تو ان کی اپنی

  يعنی يہ باور کراتے کہ هللا کے حکم سے ہی سب کچھ کر رہے ہيں۔
 

ٌم عَٰيلٓ َاْزَواِجنَا   ۚ َوِاْن يَُّكْن  ُكْوِراَن َوُمَحرَّ ُ نَْعاِم َخاِلَصٌة ذِلّ َاكُۗء   َۭوقَالُْوا َما ِيفْ بُُطْوِن ٰهِذِه اْالَ ْيتًَة فَهُْم ِفْيِه ُرشَ َّٗه َحِكْميٌ عَِلْميٌ       مَّ ْم َوْصَفهُْم ِۭان َيْجزِْهيِ سـَ
١٣٩  

اور وه کہتے ہيں کہ جو چيز مويشی کے پيٹ ميں ہے وه خالص ہمارے مردوں کے لئے ہے 
) ابھی هللا ١اور ہماری عورتوں پر حرام ہيں۔ اور اگر وه مرده ہے تو اس ميں سب برابر ہيں۔(

  ) بالشبہ وه حکمت واال اور بڑا علم واال ہے۔٢تا ہے (ان کی غلط بيانی کی سزا ديئے دي
يہ ايک اور شکل ہے کہ جو جانور وه اپنے بتوں کے نام وقف کرتے، ان ميں سے  ١۔١٣٩

بعض کے بارے ميں کہتے کہ ان کا دودھ اور ان کے پيٹ سے پيدا ہونے زنده بچہ صرف 
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اگر بچہ مرده پيدا ہوتا تو پھر ہمارے مردوں کے ليے حالل ہے، عورتوں کے ليے حرام ہے ہاں 
  اس کے کھانے ميں مرد و عورت برابر ہيں۔

هللا تعاٰلی نے فرمايا يہ جو غلط بيانی کرتے ہيں اور هللا پر افترا باندھتے ہيں، ان پر هللا  ٢۔١٣٩
تعاٰلی انہيں سزا دے گا۔ وه اپنے فيصلوں ميں حکيم ہے اور اپنے بندوں کے بارے ميں پوری 

ھنے واال ہے اور اپنے علم اور حکمت کے مطابق وه جزا اور سزا کا اہتمام طرح علم رک
  فرمائے گا۔

 
اًۗء عََيل  ُ اْفِرتَ ُمْوا َما َرَزقَهُُم اهلّلٰ َحرَّ ا َاْوَالَدُمهْ َسَفهًا ِبَغْريِ ِعْملٍ وَّ ْيَن قَتَلُْوٓ ِ ُّْوا َوَما َاكنُْوا ُمهَْتدِ قَْد َخِرسَ اذلَّ ِ   ۭ قَْد َضل   ١٤٠ْۧيَن    اهلّلٰ

واقع ہی خرابی ميں پڑ گئے وه لوگ جنہوں نے اپنی اوالد کو محض برائے حماقت بال کسی 
سند کے قتل کر ڈاال اور جو چيزيں ان کو هللا نے ان کو کھانے پينے کے لئے دی تھيں ان کو 

ور حرام کر ليا جو هللا پر افترا باندھنے کے طور پر۔ بيشک يہ لوگ گمراہی ميں پڑ گئے ا
  کبھی راه راست پر چلنے والے نہيں ہوئے۔

 
يْ  ْرَع ُمْخَتِلًفا ُاُلكُٗه َوالزَّ النَّْخَل َوالزَّ غَْريَ َمْعُرْوٰشٍت وَّ ْعُرْوٰشٍت وَّ ْيٓ َانَْشَا َجنٍّٰت مَّ ِ ٓ َوُهَو اذلَّ غَْريَ ُمتََشاِبٍه   ۭ ُلكُْوا ِمْن ثََمرِٖهٓ ِاَذا اَن ُمتََشاِهبًا وَّ مَّ َاثَْمَر َوٰاتُْوا  ُتْوَن َوالرُّ

بُّ الُْمْرسِِفْنيَ      َّٗه َال ُحيِ   ۙ ١٤١َحقَّٗه يَْوَم َحَصاِدٖه   ڮ َوَال تُْرسِفُْوا    ۭ ِان
اور وہی ہے جس نے باغات پيدا کئے وه بھی جو ٹٹيوں ميں چڑھائے جاتے ہيں اور وه بھی جو 

ن ميں کھانے کی مختلف ٹٹيوں پر نہيں چڑھائے جاتے اور کھجور کے درخت اور کھيتی ج
) اور زيتون اور انار جو باہم ايک دوسر کے مشابہ بھی ١چيزيں مختلف طور کی ہوتی ہيں (

) ان سب کے پھلوں ميں سے کھاؤ ٢ہوتے ہيں اور ايک دوسرے کے مشابہ بھی نہيں ہوتے (
د ) اور ح٣جب وه نکل آئے اور اس ميں جو حق واجب ہے وه اس کے کاٹنے کے دن ديا کرو (

  )۔٥) مت گزرو يقيناً وه حد سے گزرنے والوں کو پسند نہيں کرتا ہے (٤سے (
معروشات کا ماده عرش ہے جس کے معنی بلند کرنے اور اٹھانے کے ہيں۔ معروشات  ١۔١٤١

سے مراد بعض درختوں کی وه بيليں ہيں ٹٹيوں (چھپروں منڈيروں وغيره) پر چڑھائی جاتی ہيں، 
يوں کی بيليں ہيں۔ اور غير معروشات، وه درخت ہيں جن کی بيليں جيسے انگور اور بعض ترکار

اوپر نہيں چڑھائی جاتيں بلکہ زمين پر ہی پھيلتی ہيں، جيسے خربوزه اور تربوز کی بيليں 
درخت اور کھجور کے درخت اور کھيتياں، جن کے ذائقے ايک دوسرے سے مختلف ہوتے ہيں 

  واال هللا ہے۔اور زيتون اور انار، ان سب کا پيدا کرنے 
  کا حاشيہ۔ ٩٩اس کے ليے ديکھئے آيت  ٢۔١٤١
يعنی جب کھيتی سے غلہ کاٹ کر صاف کرلو اور پھل درختوں سے توڑ لو، تو اس کا  ٣۔١٤١

حق ادا کرو۔ حق سے مراد علماء کے نزديک نفلی صدقہ ہے اور بعض کے نزديک صدقہ 
عشر يعنی بيسواں حصہ (اگر  واجبہ يعنی عشر، دسواں حصہ اگر زمين بارانی ہو تو نصف

  زمين کنويں، ٹيوب ويل يا نہری پانی سے سيراب کی جاتی ہے)۔ 
يعنی صدقہ خيرات ميں بھی حد سے تجاور نہ کرو، ايسا نہ ہو کل کو تم ضرورت مند ہو  ٤۔١٤١

جاؤ۔ بعض کہتے ہيں اس کا تعلق حکام سے ہے يعنی صدقات اور زکوة کی وصولی ميں حد 
و اور امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ سياق آيت کی رو سے زياده صحيح لگتی سے تجاور نہ کر

ہے کہ کھانے ميں اسراف مت کرو کيونکہ بسيار خوری عقل اور جسم کے لئے مضر ہے 
دوسرے مقامات پر بھی هللا تعاٰلی نے کھانے پينے ميں اسراف سے منع فرمايا، جس سے واضح 

ہت ضروری ہے اور اس سے تجاوز هللا کی نافرمانی ہے۔ ہے کہ کھانے پينے ميں بھی اعتدال ب
  آج کل مسلمانوں نے اس اسراف کو اپنی امارت کے اظہار کی عالمت بنا ليا ہے۔ 



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	313	of	1441	

اس لئے اسراف کسی چيز ميں بھی پسنديده نہيں، صدقہ و خيرات دينے ميں نہ کسی اور  ٥۔١٤١
  وب ہے اس کی تاکيد کی گئی ہے۔چيز ميں، ہرچيز ميں اعتدال اور ميانہ روی مطلوب اور محب

 
 َّ ْيٰطِن ِۭان َِّبُعْوا ُخُطٰوِت الشـَّ ُ َوَال تَت ا َرَزقَُمكُ اهلّلٰ فَْرًشا   ُۭلكُْوا ِممَّ ْوةَلً وَّ نَْعاِم َمحُ ِبْنيٌ   َوِمَن اْالَ   ۙ ١٤٢ٗه لَُمكْ عَُدوٌّ مُّ

هللا نے تم کو ديا  ) پيدا کيے ہيں جو کچھ١اور مويشی ميں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے (
  ) بالشبہ وه تمہارا صريح دشمن ہے۔٣) اور شيطان کے قدم بقدم مت چلو (٢کھاؤ (
ُحُمولَۃً (بوجھ اٹھانے والے) مراد اونٹ، بيل، گدھا خچر وغيره ہيں، جو بار برداری کے  ١۔١٤٢

ا کام آتے ہيں اور فَْرًشا سے مراد زمين سے لگے ہوئے جانور، جيسے بکری وغيره جس ک
  دودھ پيتے ہو گوشت کھاتے ہو۔

يعنی پھلوں کھيتوں اور چوپايوں سے۔ ان سب کو هللا تعاٰلی نے پيدا کيا اور انکو تمہاری  ٢۔١٤٢
  خوراک بنايا ہے۔

جس طرح مشرکين اس کے پيچھے لگ گئے اور حالل جانوروں کو بھی اپنے اوپر  ٣۔١٤٢
ا حرام کو حالل کر لينا، يہ شيطان کی پيروی حرام کر ليا گويا هللا کی حالل کرده چيز کو حرام ي

  ہے۔
 

 َ نْثَي َم َاِم اْالُ َكَريِْن َحرَّ ْاِن اثْنَْنيِ َوِمَن الَْمْعِز اثْنَْنيِ  ۭقُْل ٰءۗاذلَّ ْوِينْ بِ ثَٰمِنَيَة َاْزَواجٍ   ۚ ِمَن الضَّ ـــــُـٔ نْثَيَْنيِ  ۭ نَبِّ ا اْشـَتَملَْت عَلَْيِه َاْرَحاُم اْالُ ِعْملٍ ِاْن ُكْنُمتْ ٰصِدِقْنيَ   ْنيِ َامَّ
١٤٣ۙ  

) آپ کہئے کہ کيا ٢) يعنی بھيڑ ميں دو قسم اور بکری ميں دو قسم (١(پيدا کئے) آٹھ نر ماده (
هللا نے ان دونوں نروں کو حرام کيا ہے يا دونوں ماده کو؟ يا اس کو جس کو دونوں ماده پيٹ ميں 

  )۔٤تاؤ اگر سچے ہو () تم مجھ کو کسی دليل سے ب٣لئے ہوئے ہے (
يعنی انشأ ثمانيۃ ازواج (اسی هللا تعاٰلی نے آٹھ زوج پيدا کيئے) ايک ہی جنس کے نر اور  ١۔١٤٣

ماده کو زوج (جوڑا) کہا جاتا ہے اور ان دونوں کے ايک فرد کو بھی زوج کہہ ليا جاتا ہے کيا 
ی ازواج، افراد ہی کے ان کہ ہر ايک دوسرے کے لئے زوج ہوتا ہے۔ قرآن ميں اس مقام پر بھ

افراد هللا نے پيدا کيے۔ جو باہم ايک دوسرے کا جوڑا ہيں يہ  ٨معنی ميں استعمال ہوا ہے۔ يعنی 
ہوجائے گی  ١٦کے بجائے  ٨نہيں کہ زوج کہ بمعنی جوڑے پيدا کيے کيونکہ اس طرح تعداد 

  جو آيت کے اگلے حصہ کے مطابق نہيں ہے۔
ے اور مراد دو قسم نر اور ماده يعنی بھيڑ سے نر اور ماده۔ اور يہ ثََما نِيَۃَ سے بدل ہ ٢۔١٤٣

  بکری سے نر اور ماده پيدا کيئے (بھيڑ ميں ہی دنبہ چھترا شامل ہے)۔ 
مشرکين بعض جانوروں کو اپنے طور پر ہی حرام کر ليتے تھے، اس کے حوالے سے  ٣۔١٤٣

حرام کيا ہے يا ماداؤں کو يا اس بچے  هللا تعاٰلی پوچھ رہا ہے کہ هللا تعاٰلی نے ان کے نروں کو
  کو جو دونوں ماداؤں کے پيٹ ميں ہيں؟ مطلب يہ کہ هللا نے کسی کو حرام نہيں کيا۔

تمہارے پاس حرام کر دينے کی کوئی دليل ہے تو پيش کرو کہ بَِحْيَرة، َساَئِبَِۃ، َوِصْيلَِۃ اور  ٤۔١٤٣
  َحاِم وغيره اس دليل کی بنياد پر حرام ہيں۔

 
َتَملَْت عَ َومِ  ا اشـْ نْثَيَْنيِ َامَّ َم َاِم اْالُ َكَريِْن َحرَّ ِبِل اثْنَْنيِ َوِمَن الَْبَقِر اثْنَْنيِ  ۭقُْل ٰءۗ اذلَّ ُ ِبھَٰذا   ۚ فََمْن َاْظَملُ َن اْالِ ىُمكُ اهلّلٰ نْثَيَْنيِ ۭ َاْم ُكْنُمتْ ُشهََداَۗء ِاْذ َوّصٰ لَْيِه َاْرَحاُم اْالُ

ِن افَْرتٰي عَ  ِلِمْنيَ   ِممَّ َ َال َهيِْدي الَْقْوَم الّظٰ ُِّيِضلَّ النَّاَس ِبَغْريِ ِعْملٍ ِۭانَّ اهلّلٰ ِ َكِذاًب ل   ١٤٤َۧيل اهلّلٰ
) آپ کہئے کہ کيا يہ هللا تعاٰلی نے ان دونوں ١اور اونٹ ميں دو قسم اور گائے ميں دو قسم (

نوں ماده پيٹ ميں لئے ہوئے ہوں؟ نروں کو حرام کيا ہے يا دونوں ماده کو؟ يا اسکو جس کو دو
) تو اس سے زياده کون ظالم ٢کيا تم حاضر تھے جس وقت هللا تعاٰلی نے تم کو اس کا حکم ديا (



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	314	of	1441	

) تاکہ لوگوں کو گمراه کرے يقيناً هللا تعاٰلی ٣ہوگا جو هللا تعاٰلی پر بال دليل جھوٹی تہمت لگائے (
  ظالم کو راست نہيں دکھالتا۔

انِْيۃَ سے بدل ہے اور يہاں بھی دو دو قسم سے دونوں کے نر ماده مراد ہيں اور يہ بھی ثَمَ  ١۔١٤٤
  يوں يہ آٹھ قسميں پوری ہوگئيں۔

يعنی تم جو بعض جانوروں کو حرام قرار ديتے ہو، کيا جب هللا نے ان کی حرمت کا  ٢۔١٤٤
کوئی حکم ہی حکم ديا تو تم اس کے پاس موجود تھے، مطلب يہ ہے کہ هللا نے ان کی حرمت کا 

  نہيں ديا۔ يہ سب تمہارا افترا ہے اور هللا پر جھوٹ باند ھتے ہو۔
يعنی يہ ہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ حديث ميں آتا ہے نبی نے فرمايا کہ ميں نے عمر بن  ٣۔١٤٤

لحی کو جہنم ميں اپنی انتڑياں کھنچتے ہوئے ديکھا، اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر 
جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کيا، امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ يہ عمر  وصيلہ اور حام وغيره

بن لحی، خزعہ قبيلے کے سرداروں ميں سے تھا جو جرہم قبيلے کے بعد خانہ کعبہ کا ولی بنايا 
تھا، اس نے سب سے پہلے دين ابراہيمی ميں تبديلی کی قائم کرکے لوگوں کو ان کی عبادت 

کانہ رسميں جاری کيں (ابن کثير) بہرحال مقصود آيت يہ ہے کہ کرنے کی دعوت دی اور مشر
هللا تعاٰلی نے مزکوره آٹھ قسم کے جانور پيدا کرکے بندوں پر احسان فرمايا ہے، ان ميں سے 

بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام کر لينا، هللا کے احسان کو رد کرنا بھی ہے اور شرک 
  کا ارتکاب بھی۔

 
ٓ َاِجدُ  ْسُفْوًحا َاوْ  قُْل الَّ ٓ َاْن يَُّكْوَن َمْيَتًة َاْو َدًما مَّ َّْطَعُمٗهٓ ِاالَّ ًما عَٰيل َطاِمعٍ ي ِ ِبٖه   ۚ  فََمِن  ِيفْ َمآ ُاْويِحَ ِاَيلَّ ُمَحرَّ َّٗه ِرْجٌس َاْو ِفْسقًا ُاِهلَّ ِلَغْريِ اهلّلٰ لَْحَم ِخْزنِْيٍر فَِان

َال عَاٍد فَاِ  ِحْميٌ   اْضُطرَّ غَْريَ اَبغٍ وَّ ََّك غَُفْوٌر رَّ   ١٤٥نَّ َرب
آپ کہہ ديجئے جو کچھ احکام بذريعہ وحی ميرے پاس آئے ان ميں تو ميں کوئی حرام نہيں پاتا 
کسی کھانے والے کے لئے جو اس کو کھائے، مگر يہ کہ وه مردار ہو يا کہ بہتا ہوا خون ہو يا 

شرک کا ذريعہ ہو کر غير هللا کے لئے خنزير کا گوشت ہو، کيونکہ وه بالکل ناپاک ہے يا جو 
) پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطيکہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ ١نامزد کر ديا گيا ہو (

  تجاوز کرنے واال ہو تو واقع ہی آپ کا رب غفور و رحيم ہے۔
 ١٧٣اس آيت ميں جن چار محرمات کا ذکر ہے، اس کی ضروری تفصيل سورة بقره  ١۔١٤٥

يں گزر چکی ہے يہاں يہ نکتہ مزيد قابل وضاحت ہے کہ ان چار محرمات کا ذکر کے حاشيہ م
کلمہ حصر سے کيا گيا ہے جس سے بظاہر يہ معلوم ہوتا ہے کہ ان چار قسموں کے عالوه اور 
جانور بھی شريعت ميں حرام ہيں، پھر يہاں حصر کيوں کيا گيا؟ بات دراصل يہ ہے کہ اس سے 

وں اور ان کے بيان چال رہا ہے۔ ان ہی ميں بعض جانوروں کا بھی قبل مشرکين جاہالنہ طريق
ذکر آيا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر حرام کر رکھے تھے۔ امام شوکانی نے اس کی توجيہ 
اس طرح کی ہے اگر يہ آيت مکی نہ ہوتی تو پھر يقينا محرمات کا حصر قابل تسليم تھا ليکن 

ه ميں بعض محرمات کا ذکر کيا ہے اور نبی نے بھی چونکہ اس کے بعد خود قرآن نے المائد
کچھ محرمات بيان فرمائيں ہيں، تو اب وه بھی ان ميں شامل ہونگے۔ اس کے عالوه نبی صلی هللا 

عليہ وسلم نے پرندوں اور درندوں کے حلت وحرمت معلوم کرنے کے ليے دو اصول بيان 
يں موجود ہے۔ او فسقا کا عطف لحم فرمادئيے ہيں جن کی وضاحت بھی مذکوره محولہ حاشيہ م

خنزير پر ہے۔ اس ليے منصوب ہے، معنی ہی ای ذبح علی االصنام، وه جانور جو بتوں کے نام 
پر يا ان کے تھانوں پر ان کا تقرب حاصل کرنے کے ليے ذبح کيے جائيں۔ يعنی ايسے جانوروں 

کہ ان سے هللا کا تقرب نہيں۔ غير پر گو عند الذبح هللا کا نام ليا جئے تب بھی حرام ہوں گے کيون
هللا کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہے۔ فسق رب کی اطاعت سے خروج کا نام ہے۔ رب نے حکم 
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ديا ہے کہ هللا تعاٰلی کے نام پر جانور ذبح کيا جائے اور سارا اسی کے تقرب ونياز کے ليے کيا 
  جائے اگر ايسا نہيں کيا جائے گا تو يہی فسق اور شرک ہے۔

 
ْوَمهَُمآ اِ وَ  ْم ُحشُ ْمنَا عَلَْهيِ ْمنَا ُلكَّ ِذْي ُظُفٍر ۚ َوِمَن الَْبَقِر َوالَْغَمنِ َحرَّ يَْن َهاُدْوا َحرَّ ِ لَْت ُظُهْوُرُمهَآ َاِو الَْحَوااَيٓ َاْو َما اْختَلََط ِبَعْظٍم ٰۭذكِلَ َجَزيْٰهنُْم عََيل اذلَّ الَّ َما َمحَ

ْم  ڮ  َوِاانَّ لَٰصدِ    ١٤٦قُْوَن    ِبَبْغِهيِ
) اور گائے اور بکری ميں ١اور يہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دئيے تھے (

سے ان دونوں کی چربياں ان پر ہم نے حرام کر دی تھيں مگر وه جو ان کی پشت پر يا انتڑيوں 
) اور ہم ٣) ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو يہ سزا دی (٢ميں لگی ہو يا ہڈی سے ملی ہو (

  )۔٤يقيناً سچے ہيں (
ناخن والے جانوروں سے مراد وه ہاتھ والے جانور جن کی انگلياں پھٹی ہوئی يعنی جدا  ١۔١٤٦

جدا نہ ہوں۔ جيسے اونٹ شتر مرغ، بطخ، قاز گائے اور بکری وغيره۔ ايسے سب چرند پرند 
  پنجے کھلے ہوں۔حرام تھے۔ گويا صرف وه جانور اور پرندے ان کے لئے حالل تھے جن کے 

يعنی جو چربی گائے يا بکری کی پشت پر ہو (دنبے کی چکی ہو) يا انتريوں (يا اوجھ)  ٢۔١٤٦
  يا ہڈيوں کے ساتھ ملی ہو۔ چربی کی مقدار حالل تھی۔

يہ چيزيں ہم نے بطور سزا ان پر حرام کی تھيں يعنی يہود کا يہ دعوٰی صحيح نہيں کہ  ٣۔١٤٦
السالم نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھيں اور ہم تو ان کو اتباع يہ چيزيں حضرت يعقوب عليہ 
  ميں ان کو حرام سمجھتے ہيں۔

  اس کا مطلب يہ ہے کہ يہود يقينا اپنے مذکوره دعوے ميں جھوٹے تھے۔ ٤۔١٤٦
 

ُسٗه َعِن الْقَوْ  اِسَعٍة ۚ َوَال يَُردُّ اَبْ ٍة وَّ ُُّمكْ ُذْو َرْمحَ ب بُْوَك فَُقْل رَّ   ١٤٧ِم الُْمْجرِِمْنيَ    فَِاْن َكذَّ
) ٥پھر اگر يہ آپ کو جھوٹا کہيں تو آپ فرما ديجئے کہ تمہارا رب بڑی وسيع رحمت واال ہے (

  )۔٦اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا (
  اس لئے تکذيب کے باوجود عذاب دينے ميں جلدی نہيں کرتا۔ ١۔١٤٧
عذاب اٰلہی سے محفوظ ہونا نہيں ہے۔ وه جب يعنی مہلت دينے کا مطلب ہميشہ کے لئے  ٢۔١٤٧

  بھی عذاب دينے کا فيصلہ کرے گا تو پھر اسے کوئی ٹال نہيں سکے گا۔
 

ٍء  ۭ َكذٰ  ْمنَا ِمْن َيشْ ْكنَا َوَالٓ ٰااَبُۗؤاَن َوَال َحرَّ ُ َمآ َاْرشَ ُكْوا لَْو َشاَۗء اهلّلٰ يَْن َاْرشَ ِ َيُقْوُل اذلَّ يَْن مِ سـَ ِ َب اذلَّ ْن ِعْملٍ كِلَ َكذَّ َسـنَا  ۭ قُْل َهْل ِعْنَدُمكْ ِمّ ْن قَْبِلهِْم َحّيتٰ َذاقُْوا اَبْ
ُرُصْوَن    نَّ َوِاْن َانُْمتْ ِاالَّ َختْ َِّبُعْوَن ِاالَّ الظَّ   ١٤٨فَُتْخرُِجْوُه لَنَا  ِۭاْن تَت

ر نہ ہمارے يہ مشرکين (يوں) کہيں گے کہ اگر هللا تعاٰلی کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے او
) اس طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ١باپ دادا اور نہ ہم کسی چيز کو حرام کر سکتے (

) آپ ٢ہيں انہوں نے بھی تکذيب کی تھی يہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزه چکھا (
) تم لوگ محض ٣کہيے کيا تمہارے پاس کوئی دليل ہے تو اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو (

  توں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل پچو سے باتيں بناتے ہو۔خيالی با
يہ وہی مغالطہ ہے جو مشيت اٰلہی اور رضائے اٰلہی کو ہم معنی سمجھ لينے کی وجہ  ١۔١٤٨

سے الحق ہوتا ہے۔ حاالنکہ يہ ايک دوسرے سے مختلف ہيں۔ جس کی وضاحت پہلے کی جا 
  چکی ہے۔

الہ اس طرح فرمايا اگر يہ شرک هللا کی رضا کا مظہر هللا تعاٰلی نے اس مغالطے کا از ٢۔١٤٨
تھا تو پھر ان پر عذاب کيوں آيا، عذاب اٰلہی سے اس بات کی دليل ہے کہ مشيت اور چيز ہے 

  اور رضائے اٰلہی اور چيز۔
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يعنی اپنے دعوے پر تمہارے پاس دليل ہے تو پيش کرو ليکن ان کے پاس دليل کہاں؟  ٣۔١٤٨
  ظنون ہی ہيں۔ وہاں تو صرف اوہام و

 
ِعْنيَ     ُة الَْباِلغَُة   ۚ فَلَْو َشاَۗء لَهَٰدىُمكْ َاْمجَ ِ الُْحجَّ   ١٤٩قُْل فَِلهّلٰ

آپ کہئے کہ بس پوری حجت هللا ہی کی ہی رہی۔ پھر اگر وه چاہتا تو تم سب کو راه راست پر 
  لے آتا۔

 
يَْن يَْشهَُدْوَن َانَّ ا ِ يٰتِ قُْل َهُملَّ ُشهََداَۗءُمكُ اذلَّ بُْوا اِبٰ يَْن َكذَّ ِ َِّبْع َاْهَواَۗء اذلَّ َم ٰھَذا   ۚ فَِاْن َشهُِدْوا فََال تَْشهَْد َمَعهُْم  ۚ َوَال تَت َ َحرَّ ِخَرِة َوُمهْ هلّلٰ يَْن َال يُْؤِمنُْوَن اِبْالٰ ِ نَا َواذلَّ

ْم يَْعِدلُْوَن     ِ   ۧ ١٥٠ِبَرّهبِ
ر شہادت ديں کہ هللا نے ان چيزوں کو حرام کر آپ کہيے کہ اپنے گواہوں کو الؤ جو اس بات پ

) نہ ديجئے اور ايسے لوگوں ٢) پھر اگر وه گواہی دے ديں تو آپ اس کی شہادت (١ديا ہے (
کے باطل خياالت کا اتباع مت کيجئے! جو ہماری آيتوں کی تکذيب کرتے ہيں اور وه جو آخرت 

  )۔٣کو ٹھہراتے ہيں ( پر ايمان نہيں رکھتے اور وه اپنے رب کے برابر دوسروں
  يعنی وه جانور، جن کو مشرکين حرام قرار ديے ہوئے تھے۔ ١۔١٥٠
  کيونکہ ان کے پاس سوائے کذب و افترا کے کچھ نہيں۔  ٢۔١٥٠
  يعنی اس کا عديل (برابر کا) ٹھہرا کر شرک کرتے ہيں۔ ٣۔١٥٠

 
 ُ ُُّمكْ عَلَْيُمكْ َاالَّ ت َم َرب ُن نَْرُزقُ قُْل تََعالَْوا َاتُْل َما َحرَّ ْن ِاْمَالٍق َۭحنْ ْيِن ِاْحَسااًن َۚوَال تَْقُتلُْوٓا َاْوَالَدُمكْ ِمّ اِبلَْوادِلَ ا وَّ ً ُمهْ ۚ َوَال تَْقَربُوا الَْفَواِحَش َما ْرشُِكْوا ِبٖه َشـْيـــــٔ ُمكْ َوِاايَّ

 ُ َم اهلّلٰ َِّيتْ َحرَّ َُّمكْ تَْعِقلُْوَن     َظهََر ِمْهنَا َوَما بََطَن ۚ َوَال تَْقُتلُوا النَّْفَس ال ىُمكْ ِبٖه لََعل   ١٥١ ِاالَّ اِبلَْحّقِ ۭ ٰذِلُمكْ َوّصٰ
آپ کہيے کہ آؤ تم کو وه چيزيں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما ديا ہے 

) اور ماں باپ کے ساتھ احسان ٢) وه يہ کہ هللا کے ساتھ کسی چيز کو شريک مت ٹھہراؤ (١(
) ٤) اور اپنی اوالد کو افالس کے سبب قتل مت کرو ہم تم کو اور ان کو رزق ديتے ہيں (٣کرو (

اور بےحيائی کے جتنے طريقے ہيں ان کے پاس مت جاؤ خواه وه اعالنيہ ہوں خواه پوشيده اور 
) ان ٥جس کا خون کرنا هللا تعاٰلی نے حرام کر ديا اس کو قتل مت کرو ہاں مگر حق کے ساتھ (

  و تاکيدی حکم ديا ہے تاکہ تم سمجھو۔کا تم ک
يعنی حرام وه نہيں ہيں جن کو تم بال دليل، محض اپنے اوبام باطلہ اور ظنون فاسده کی  ١۔١٥١

بنياد پر قرار دے رکھا ہے۔ بلکہ حرام تو وه چيزيں ہيں جن کو تمہارے رب نے حرام کيا ہے، 
ہے ہرچيز کا علم بھی اسی کے پاس ہے  کيونکہ تمہارا پيدا کرنے واال اور تمہارا پالنہار وہی

اس لئے اسی کو يہ حق حاصل ہے کہ وه جس چيز چاہے حالل اور جس چيز کو چاہے حرام 
  کرے۔ چنانچہ ميں تم کو ان باتوں کی تفصيل بتالتا ہوں جن کی تاکيد تمہارے رب نے کی ہے۔

تمہيں اس بات کا حکم ان ال تشرکوا سے پہلے اوصاکم محذوف ہے يعنی هللا تعاٰلی نے  ٢۔١٥١
ديا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چيز کو تم شريک مت ٹھہراؤ شرک سب سے بڑا گناه ہے، جس 

کے لئے معافی نہيں، مشرک پر جنت حرام اور دوزخ واجب ہے۔ قرآن مجيد ميں ساری چيزيں 
ر مختلف انداز سے بار بار بيان ہوئی ہيں۔ اور نبی کريم نے بھی حديث ميں ان کو تفصيل او

وضاحت بيان فرمايا ہے۔ اس کے باوجود يہ واقع ہے کہ لوگ شيطان کے بہکاوے ميں آکر 
  شرک کا عام ارتکاب کر تے ہيں۔

هللا تعاٰلی کی توحيد و اطاعت کے بعد يہاں بھی (اور قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی)  ٣۔١٥١
ی ہے کہ اطاعت والدين کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ديا گيا ہے جس سے يہ چيز واضح ہوت

رب کے بعد اطاعت والدين کی بڑے اہميت ہے، اگر کسی نے اس ربوبيت صغرٰی (والدين کی 
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(سلوک) کے تقاضے پورے نہيں کيئے تو وه ٦اال نعام  ٨اطاعت اور ان سے حسن َو لَْو اَ نَّنَا 
  ربوبيت کبرٰی کے تقاضے بھی پورے کرنے ميں ناکام رہے گا۔

يہ فعل قبيح آجکل ضبط والدت يا خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے زمانہء جاہليت کا  ٤۔١٥١
  پوری دنيا ميں زورو شور سے جاری ہے۔ هللا تعاٰلی اس سے محفوظ رکھے۔ 

يعنی قصاص کے طور پر، نہ صرف جائز ہے بلکہ اگر مقتول کے وارث معاف نہ  ٥۔١٥١
) ' قصاص ميں 179۔ البقرة:2ِص َحٰيوةٌ) کريں تو يہ قتل نہايت ضروری ہے ولکم (َولَُكْم فِي اْلقَِصا

  تمہاری زندگی ہے ۔
 

ٗه  ۚ َوَاْوفُوا اْلَكْيَل َوالْمِ  َِّيتْ ِىهَ َاْحَسُن َحّيتٰ يَْبلَُغ َاُشدَّ ُف نَْفًسا ِاالَّ ُوْسَعهَا  ۚ َوِاَذا قُ َوَال تَْقَربُْوا َماَل الَْيِتْميِ ِاالَّ اِبل اَن اِبلِْقْسطِ ۚ َال نَُلكِّ لُْمتْ فَاعِْدلُْوا َولَْو َاكَن َذا ْزيَ
َُّمكْ تََذكَُّرْوَن     ىُمكْ ِبٖه لََعل ِ َاْوفُْوا  ٰۭذِلُمكْ َوّصٰ   ۙ ١٥٢قُْرٰيب ۚ َوِبَعهِْد اهلّلٰ

اور يتيم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ايسے طريقے سے جو کہ مستحسن ہے يہاں تک کہ وه 
) ہم ٢پوری پوری کرو، انصاف کے ساتھ ( ) اور ناپ تول١اپنے سن رشد تک پہنچ جائے (

) اور جب تم بات کرو تو انصاف ٣کسی شخص کو اس کی طاقت سے زياده تکليف نہيں ديتے (
کرو گو وه شخص قرابت دار ہی ہو اور هللا تعاٰلی سے جو عہد کيا اس کو پورا کرو ان کا هللا 

  تعاٰلی نے حکم ديا ہے تاکہ تم ياد رکھو۔
کفالت تمہاری ذمہ داری قرار پائے، تو اس کی ہر طرح خير خواہی کرنا  جس يتيم کی ١۔١٥٢

تمہارا فرض ہے اس خير خواہی کا تقاضا ہے کہ اگر اس کے مال سے وارثت ميں سے اس کو 
حصہ مال ہے، چاہے وه نقدی کی صورت ميں ہو يا زمين اور جائداد کی صورت ميں، تاہم ابھی 

يں رکھتا۔ اس کے مال کی اس وقت تک پورے خلوص وه اس کی حفاظت کرنے کی اہليت نہ
سے حفاظت کی جائے جب تک وه بلوغت اور شعور کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ يہ نہ ہو کہ 

کفالت کے نام پر، اس کی عمر شعور سے پہلے ہی اس کے مال يا جايئداد کو ٹھکانے لگا ديا 
  جائے۔
يا تول کر لينا، مگر ديتے وقت ايسا نہ ناپ تول ميں کمی کرنا ليتے وقت تو پورا ناپ  ٢۔١٥٢

کرنا بلکہ ڈنڈی مار کر دوسرے کو کم دينا، يہ نہايت پست اور اخالق سے گری ہوئی بات ہے۔ 
  قوم شعيب ميں يہی اخالقی بيماری تھی جو ان کی تباہی کے من جملہ اسباب ميں تھی۔

کر رہے ہيں، يہ ايسے  يہاں اس بات کے بيان سے يہ مقصد ہے کہ جن باتوں کی تاکيد ٣۔١٥٢
نہيں ہيں کہ جن پر عمل کرنا مشکل ہو، اگر ايسا ہوتا تو ہم ان کا حکم ہی نہ ديتے اس لئے کہ 

طاقت سے بڑھ کر ہم کسی کو مکلف ہی نہيں ٹھہراتے۔ اس لئے اگر نجات اخروی اور دنيا ميں 
  يز مت کرو۔عزت اور سرفرازی چاہتے ہو تو ان احکام اٰلہی پر عمل کرو اور ان سے گر

 
َق ِبُمكْ َعْن َسِبْيهِلٖ  ٰۭذلِ  ُبَل فَتََفرَّ َِّبُعوا السـُّ َِّبُعْوُه  ۚ َوَال تَت َتِقـْيًما فَات اِطْي ُمسـْ َُّمكْ تَتَُّقْوَن    َوَانَّ ٰھَذا ِرصَ ىُمكْ ِبٖه لََعل   ١٥٣ُمكْ َوّصٰ

دوسری راہوں پر مت  )٢) ميرا راستہ ہے جو مستقيم ہے سو اس راه پر چلو (١اور يہ کہ دين (
چلو کہ وه راہيں تم کو هللا کی راه سے جدا کرديں گی۔ اس کا تم کو هللا تعاٰلی نے تاکيدی حکم ديا 

  ہے تاکہ تم پرہزگاری اختيار کرو۔
ھََذا (يہ) سے مراد قرآن مجيد يا دين اسالم يا وه احکام ہيں جو بطور خاص اس سورت  ١۔١٥٣

ہيں توحيد، معاد اور رسالت اور يہی اسالم کے ثالثہ ہيں جن کے ميں بيان کئے گئے ہيں اور وه 
  گرد پورا دين گھومتا ہے، اس لئے جو مراد ليا جائے مفہوم سب کا ايک ہے۔

صراط مستقيم کو واحد کے صيغے سے بيان فرمايا ہے کيونکہ هللا کی، يا قرآن کی،  ٢۔١٥٣
ئے پيروی صرف اس ايک راه کی کرنی يارسول هللا کی راه ايک ہے ايک سے زياده نہيں۔ اس ل

ہے کسی اور کی نہيں، يہی ملت مسلمہ کی وحدت و اجماع کی بنياد ہے جس سے بہت ہٹ کر يہ 
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امت مختلف فرقوں اور گروہوں ميں بٹ گئی ہے، حاالنکہ اس کی تاکيد کی گئی ہے کہ دوسری 
۔ دوسرے مقام پر هللا تعاٰلی راہوں پر مت چلو کہ وه راہيں تم کو هللا کی راه سے جدا کر ديں گی

نے فرمايا دين کو قائم رکھو اور اس ميں پھوٹ نہ ڈالو گويا اختالف اور تفرقہ کی قطعا اجازت 
نہيں ہے۔ اسی بات کو حديث ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم نے اس طرح واضح فرمايا کہ آپ نے 

راستہ ہے۔ اور چند خطوط اس کی اپنے ہاتھ سے ايک خط کھينچا اور فرمايا کہ يہ هللا کا سيدھا 
دائيں اور بائيں طرف کھينچے اور فرمايا يہ راستے ہيں جن پر شيطان بيٹھا ہوا ہے اور وه ان 
کی طرف لوگوں کو بالتا ہے۔ پھر آپ صلی هللا عليہ وسلم نے يہی آيت تالوت فرمائی جو زير 

  وضاحت ہے۔
 

ْم يُْؤِمنُْوَن   ُمثَّ ٰاتَيْنَا ُمْوَىس اْلِكٰتَب تََماًما عََيل  ِ َّهُْم ِبِلَقاِۗء َرّهبِ ََّعل ًة ل َرْمحَ ُهًدى وَّ ٍء وَّ ُِّلكِّ َيشْ ْيٓ َاْحَسَن َوتَْفِصْيًال ل ِ   ۧ ١٥٤ اذلَّ
پھر ہم نے موسٰی(عليہ السالم) کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر 

  ملنے پر يقين الئيں۔) تاکہ وه لوگ اپنے رب کو ١نعمت پوری ہو اور رحمت ہو (
قرآن کريم کا يہ اسلوب ہے جو متعدد جگہ دہرايا کہ جہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے وہاں  ١۔١٥٤

تورات کا اور جہاں تورات کا ذکر ہو وہاں قرآن کا بھی ذکر کر ديا جاتا ہے۔ اس کی متعدد مثاليں 
اور اس کے وصف کا حافظ ابن کثير نے نقل کی ہيں۔ اسی اسلوب کے مطابق يہاں تورات کا 

بيان ہے کہ وه بھی اپنے دور کی ايک جامع کتاب تھی جس ميں ان کی دينی ضروريات کی تمام 
  باتيں تفصيل سے بيان کی گئی تھيں اور وه ہدايت اور رحمت کا باعث تھی۔

 
ْوَن  َُّقْوا لََعلَُّمكْ تُْرَمحُ َِّبُعْوُه َوات   ١٥٥ۙ  َوٰھَذا ِكٰتٌب َاْنَزلْٰنُه ُمٰربٌَك فَات

) سو اس کا اتباع کرو اور ٢اور يہ ايک کتاب ہے جس کو ہم نے بھيجا بڑی خيرو برکت والی (
  ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔

  اس سے مراد قرآن مجيد ہے جس ميں دين و دنيا کی برکتيں اور بھالئياں ہيں۔ ١۔١٥٥
 

َِٕفتَ 
ََّمآ ُاْنزَِل اْلِكٰتُب عَٰيل َطاۗى ْم لَٰغِفِلْنيَ    َاْن تَُقْولُْوٓا ِان ِهتِ   ١٥٦ْۙنيِ ِمْن قَْبِلنَا  ۠ َوِاْن ُكنَّا َعْن ِدَراسـَ

) کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو دو فرقے تھے ان پر نازل ١کہيں تم لوگ يوں نہ کہو (
  )٢ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بےخبر تھے (

  نہ کہو۔ دو فرقوں سے مراد يہود و انصارٰی ہيں۔يعنی يہ قرآن اس لئے اتارا تاکہ تم يہ  ١۔١٥٦
اس لئے کہ وه ہماری زبان ميں نہ تھی۔ چنانچہ اس عذر کو قرآن عربی ميں اتار کر ختم  ٢۔١٥٦

  کر ديا۔
 

نٌَة مِّ  ِّ ٓ ُاْنزَِل عَلَْينَا اْلِكٰتُب لَُكنَّآ َاْهٰدي ِمْهنُْم ۚ فَقَْد َجاَۗءُمكْ بَي نَْجزِي َاْو تَُقْولُْوا لَْو َاانَّ ِ َوَصَدَف َعْهنَا ۭ سـَ يِٰت اهلّلٰ َب اِبٰ ْن َكذَّ ٌة ۚ فََمْن َاْظَملُ ِممَّ َرْمحَ ُِّمكْ َوُهًدى وَّ ب ْن رَّ
َء الَْعَذاِب ِبَما َاكنُْوا يَْصِدفُْوَن     يَْن يَْصِدفُْوَن َعْن ٰايِٰتنَا ُسْوۗ ِ   ١٥٧اذلَّ

تو ہم اب سے بھی زياده راه راست پر ہوتے۔  يا يوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی
سو اب تمہارے پاس رب کے پاس سے ايک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذريعہ اور رحمت 

) ان ميں اس شخص سے زياده ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آيتوں کو جھوٹا بتائے ١آچکی ہے (
روکتے ہيں ان کے اس  ) ہم جلدی ہی ان لوگوں کو جو ہماری آيتوں سے٢اور اس سے روکے (

  روکنے کے سبب سخت سزا ديں گے۔
  گويا يہ عذر بھی تم نہيں کر سکتے۔ ١۔١٥٧
يعنی کتاب ہدايت و رحمت کے نزول کے بعد اب جو شخص ہدايت (اسالم) کا راستہ  ٢۔١٥٧

اختيار کرکے رحمت اٰلہی کا مستحق نہيں بنتا، بلکہ تکذيب و اعراض کا راستہ اپناتا ہے تو اس 
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ڑھ کر ظالم کون ہے؟ َصَدَف کے معنی اعراض کرنے کے بھی کئے گئے ہيں اور سے ب
  دوسروں کو روکنے کے بھی۔

 
َِّك  ۭ يَوْ  ِيتَ بَْعُض ٰايِٰت َرب َُّك َاْو اَيْ ِيتَ َرب َكُة َاْو اَيْ ِٕ

ِتَهيُُم الَْمٰلۗى ٓ َاْن اَتْ َِّك َال َهْل يَْنُظُرْوَن ِاالَّ ِيتْ بَْعُض ٰايِٰت َرب يَْنَفُع نَْفًسا ِايَْماُهنَا لَْم تَُكْن ٰاَمنَْت ِمْن قَْبُل َاْو َم اَيْ
ا ِاانَّ ُمنَْتِظُرْوَن    ا ۭ قُِل انَْتِظُرْوٓ ٓ ِايَْماِهنَا َخْريً   ١٥٨َكَسبَْت ِيفْ

کيا يہ لوگ اس امر کے منتظر ہيں کہ ان کے پاس فرشتے آئيں يا ان کے پاس رب آئے يا آپ 
) جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آپہنچے ١شانی آئے (کے رب کی کوئی (بڑی) ن

) يا ٢گی کسی ايسے شخص کا ايمان اس کے کام نہيں آئے گا جو پہلے سے ايمان نہيں رکھتا (
) آپ فرما ديجئے کہ تم منتظر رہو ہم بھی ٣اس نے اپنے ايمان ميں کوئی نيک عمل نہ کيا ہو (

  منتظر ہيں۔
اور حضرت محمد کی رسالت کے ذريعے سے ہم نے حجت قائم قرآن مجيد کے نزول  ١۔١٥٨

کر دی ہے۔ اب بھی اگر يہ اپنی گمراہی سے باز نہ آئے تو کيا اس بات کے منتظر ہيں کہ ان 
کے پاس فرشتے آئيں يعنی ان کی روحيں قبض کرنے کے لئے اس وقت يہ ايمان الئيں گے، يا 

جائے اور هللا کے ربرو پيش کئے جائيں۔ اس آپ کا رب ان کے پاس آئے۔ يعنی قيامت برپا ہو 
وقت يہ ايمان الئيں گے؟ يا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے، جيسے قيامت کے قريب 

سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، تو اس قسم کی بڑی نشانی ديکھ کر يہ ايمان 
ميں ہيں تو بہت ہی  الئيں گے۔ اگلے جملے ميں وضاحت کی جارہی ہے کہ اگر يہ اس انتظار

نادانی کا مظاہر کر رہے ہيں۔ کيونکہ بڑی نشانی کے ظہور کے بعد کافر کا ايمان اور فاسق 
وفاجر شخص کی توبہ قبول نہيں ہوگی۔ صحيح حديث ہے نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا کہ 

ب ايسا قيامت قائم نہيں ہوگی يہاں تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو پس ج
ہوگا اور لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتے ديکھيں گے تو سب ايمان لے آئيں گے۔ پھر آپ نے 

يہ آيت تالوت فرمائی الينفع نفسا ايمانھا لم تکن ٰامنت من قبل۔ يعنی اس وقت ايمان النا کسی کو 
  نفع نہيں دے گا جو اس سے قبل ايمان نہ اليا ہوگا۔

  مند، يعنی قبول نہ ہوگا۔يعنی کافر کا ايمان فائده  ٢۔١٥٨
اس کا مطلب ہے کہ کوئی گناه گار مومن گناہوں سے توبہ کرے گا تو اس وقت اس توبہ  ٣۔١٥٨

قبول نہيں ہوگی اور اس کے بعد عمل صالح غير مقبول ہوگا۔ جيسا کہ احاديث بھی اس پر داللت 
  کرتی ہے۔

 
َيعً  قُْوا ِدْيَهنُْم َوَاكنُْوا شـِ يَْن فَرَّ ِ ُهئُْم ِبَما َاكنُْوا يَْفَعلُْوَن    ِانَّ اذلَّ ِّ ِ ُمثَّ يُنَب ََّمآ َاْمُرُمهْ ِاَىل اهلّلٰ ٍء  ۭ ِان َّْسَت ِمْهنُْم ِيفْ َيشْ   ١٥٩ا ل

) آپ کا ان سے ١بيشک جن لوگوں نے اپنے دين کو جدا جدا کر ديا اور گروه گروه بن گئے (
  لے ہے پھر ان کو ان کا کيا ہوا جتال ديں گے۔کوئی تعلق نہيں بس ان کا معاملہ هللا تعاٰلی کے حوا

اس سے بعض لوگ يہود و نصارٰی مراد ليتے ہيں جو مختلف گروہوں ميں بٹے ہوئے  ١۔١٥٩
تھے۔ بعض مشرکين مراد ليتے ہيں کہ کچھ مشرک مالئکہ کی، کچھ ستاروں کی، کچھ مختلف 

ن سميت وه سب لوگ اس بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ليکن يہ آيت عام ہے کہ کفار و مشرکي
ميں داخل ہيں۔ جو هللا کے دين کو اور رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر 

دوسرے دين يا دوسرے طريقے کو اختيار کر کے تفرق وتخرب کا راستہ اپناتے ہيں۔ شيعا کے 
ے ميں مجتمع معنی فرقے اور گروه اور يہ بات ہر اس قوم پر صادق آتی ہے جو دين کے معامل

تھی ليکن پھر ان کے مختلف افراد نے اپنے کسی بڑے کی رائے کو ہی مستند اور حرف آخر 
  قرار دے کر اپنا راستہ الگ کرليا، چاہے وه رائے حق وصواب کے خالف ہی کيوں نہ ہو۔
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ئَِة فَ  ِّ ي نَِة فهََلٗ َعْرشُ َاْمثَاِلهَا  ۚ َوَمْن َجاَۗء اِبلسَّ ٰزٓى ِاالَّ ِمثْلَهَا َوُمهْ َال يُْظلَُمْوَن    َمْن َجاَۗء اِبلَْحسـَ   ١٦٠َال ُجيْ
) جو شخص برا کام کرے گا ١جو شخص نيک کام کرے گا اس کو اس کے دس گنا مليں گے (
  اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہ ہو گا۔

مان کے ساتھ وه کرے گا کہ يہ هللا تعاٰلی کے اس فضل و احسان کا بيان ہے کہ جو اہل اي ١۔١٦٠
ايک نيکی کا بدلہ دس نيکيوں کے برابر عطا فرمائے گا، يہ کم از کم اجر ہے۔ ورنہ قرآن اور 
  حديث دونوں سے ثابت ہے کی بعض نيکيوں کا اجر کئی سو گنا ہے بلکہ ہزار گنا تک ملے گا۔

اس نے اس سے  يعنی جن گناہوں پر سزا مقرر نہيں ہے اور اس کے ارتکاب کے بعد ٢۔١٦٠
توبہ بھی نہيں کی يا اس کی نيکياں اس کی برائيوں پر غالب نہ آئيں يا هللا نے اپنے فضل خاص 
سے اسے معاف نہيں فرماديا کيونکہ ان تمام صورتوں ميں مجازات کا قانون بروئے عمل نہيں 

  آئے گا تو پھر هللا تعاٰلی ايسی برائی کی سزا دے اور اس کے برابر ہی دے گا۔
 

َ ِاْبٰرِهْميَ َحِنْيًفا ۚ َوَما اكَ  ةلَّ تَِقْميٍ ڬ ِديْنًا ِقـَيًما ّمِ سـْ اٍط مُّ ٓ ِاٰيل ِرصَ ْ َِّينْ َهٰدىِينْ َرّيبِ   ١٦١َن ِمَن الُْمْرشِِكْنيَ     قُْل ِان
آپ کہ ديجئے کہ مجھ کو ميرے رب نے ايک سيدھا راستہ بتايا ہے کہ وه دين مستحکم ہے جو 

يہ السالم) کا جو هللا کی طرف يکسو تھے اور وه شرک کرنے والوں ميں سے طريقہ ابراہيم (عل
  نہ تھے۔

 
ِ َرّبِ الْٰعلَِمْنيَ       ۙ ١٦٢قُْل ِانَّ َصَالِيتْ َونُُسِيكْ َوَمْحَياَي َوَمَماِيتْ هلِلّٰ

آپ فرما ديجئے کہ باليقين ميری نماز اور ميری ساری عبادت اور ميرا جينا اور ميرا مرنا يہ 
  ب خالص هللا ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔س

 
ُل الُْمْسِلِمْنيَ      ١٦٣َال َرشِيَْك هَلٗ  ۚ َوِبٰذكِلَ ُاِمْرُت َوَااَن َاوَّ

اس کا کوئی شريک نہيں اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور ميں سب ماننے والوں ميں سے 
  )١پہال ہوں (

نبياء نے دی، جس طرح يہاں آخری پيغمبر کی زبان توحيد الوہيت کی يہ دعوت تمام ا ١۔١٦٣
مبارک سے کہلوايا گيا کہ ' مجھے اسی کا حکم ديا گيا ہے اور ميں سب ماننے والوں سے پہال 

ہوں۔ ' دوسرے مقام پر هللا تعاٰلی نے فرمايا ' ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبياء بھيجے، سب 
) چنانچہ ٢٥ں پس تم ميری ہی عبادت کرو ' (انبيا۔ کو يہ وحی کی کہ ميرے سوا کوئی معبود نہي

حضرت نوح عليہ السالم کے بارے ميں آتا ہے جب هللا تعاٰلی نے انہيں کہا کہ اسلم تو انہوں نے 
فرمايا اسلمت لرب العالمين۔ حضرت ابراہيم عليہ السالم و يعقوب عليہ السالم نے اپنی اوالد کو 

ر آنی چاہيے۔ حضرت يوسف عليہ السالم نے دعا فرمائی وصيت فرمائی کہ تمہيں موت اسالم پ
کہ مجھے اسالم کی حالت ميں دنيا سے اٹھانا۔ حضرت موسٰی عليہ السالم نے اپنی قوم سے کہا 
اگر تم ملسمان ہو تو اسی هللا پر بھروسہ کرو۔ حضرت عيسٰی عليہ السالم کے حواريوں نے کہا 

م انبياء اور ان کے مخلص پيروکاروں نے اسی اسالم واشھد باننا مسلمون اسی طرح اور بھی تما
کو اپنايا جس ميں توحيد الوہيت کو بنيادی حيثيت حاصل تھی۔ گو بعض بعض شرع احکام ايک 

  دوسرے سے مختلف تھی۔
 

 َ ٍء  ۭ َوَال تَْكِسُب ُلكُّ نَْفٍس ِاالَّ عَل ُهَو َربُّ ُلكِّ َيشْ ِ َابِْغْي َرابًّ وَّ ئُُمكْ ِبَما ُكْنُمتْ ِفْيِه قُْل َاغَْريَ اهلّلٰ ِّ ْرِجُعُمكْ فَُينَب ُِّمكْ مَّ ْزَر ُاْخٰري ۚ ُمثَّ ِاٰيل َرب ْهيَا  ۚ َوَال تَِزُر َواِزَرٌة ّوِ
َتِلُفْوَن       ١٦٤َختْ

آپ فرما ديجئے کہ ميں هللا کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لئے تالش کروں حاالنکہ وه 
شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے اور وه اسی پر رہتا ہے اور ) اور جو ١مالک ہے ہرچيز کا (
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) پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، ٢کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہيں اٹھائے گا (
  )۔٣پھر تم کو جتاالئے گا جس جس چيز ميں تم اختالف کرتے تھے (

ہے ہيں اور جو اس يہاں رب سے مراد وہی هللا ماننا ہے جس کا انکار مشرکين کرتے ر ١۔١٦٤
کی ربوبيت کا تقاضا ہے۔ ليکن مشرکين اس کی ربوبيت کو تو مانتے تھے۔ اور اس ميں کسی کو 

  شريک نہيں گردانتے تھے ليکن اس کی الوہيت ميں شريک ٹھہراتے تھے۔
يعنی هللا تعاٰلی عدل و انصاف کا پورا اہتمام فرمائے گا اور جس نے اچھا، يا برا، جو  ٢۔١٦٤

ہوگا اس کے مطابق جزا اور سزا دے گا، نيکی پر اچھی جزا اور بدی پر سزا دے گا  کچھ کيا
  اور ايک کا بوجھ دوسرے پر نہيں ڈالے گا۔

اس لئے اگر تم اس دعوت توحيد کو نہيں مانتے جو تمام انبياء کی مشترکہ دعوت رہی  ٣۔١٦٤
دن هللا کی بارگاه ميں ہی ہمارا ہے تو تم اپنا کام کئے جاؤ، ہم اپنا کئے جاتے ہيں۔ قيامت والے 

  تمہارا فيصلہ ہوگا۔
 

َِّيْبلَُوُمكْ ِيفْ َمآ ٰاٰتىُمكْ  َف اْالَْرِض َوَرفََع بَْعَضُمكْ فَْوَق بَْعٍض َدَرٰجٍت ل
ِٕ
ْي َجَعلَُمكْ َخٰلۗى ِ ِحْميٌ     َوُهَو اذلَّ َّٗه لَغَُفْوٌر رَّ ََّك َرسِيُْع الِْعَقاِب ڮَوِان   ۧ ١٦٥ ۭ ِانَّ َرب

) اور ايک کا دوسرے پر رتبہ بڑھايا تاکہ تم ١وه ايسا ہے جس نے تم کو زمين ميں خليفہ بنايا (
) باليقين آپ کا رب جلد سزا دينے واال ہے اور ٢کو آزمائے ان چيزوں ميں جو تم کو دی ہيں (

  باليقين وه واقعی بڑی مغفرت کرنے واال مہربانی کرنے واال ہے۔
اختيارات سے نوازا۔ يا ايک کے بعد دوسرے کو اس کا وارث  يعنی حکمران بنا کر ١۔١٦٥

  (خليفہ) بنايا۔
يعنی فقر و غنی، علم و جہل، صحت اور بيماری، جس کو جو ديا، اسی ميں اس کی  ٢۔١٦٥

  آزمائش ہے۔
 
 

 سورة االعراف
)٢٠٦۔ تعداد آيات  ٧(سورة االعراف ۔ سوره نمبر   

 
ِحْميِ  ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ          ِبْسِم اهلّلٰ

  شروع کرتا ہوں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم کرنے واال ہے
 

  Ǻۚالّۗمۗۗص    
  المص

 
نُْه ِلُتْنِذَر ِبٖه َوِذْكٰري ِللُْمْؤِمِنْنيَ       Ąِكٰتٌب ُاْنزَِل ِالَْيَك فََال يَُكْن ِيفْ َصْدِرَك َحَرٌج ِمّ

بھيجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذريعہ ڈرائيں، سو آپ  يہ ايک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لئے
  ) اور نصيحت ہے ايمان والوں کے لئے۔١کے دل ميں اس سے بالکل تنگی نہ ہو (

يعنی اس کے بھيجنے سے آپ کا دل تنگ نہ ہو کہ کہيں کافر ميری تکذيب (جھٹالئيں) نہ  ١۔٢
ناصر ہے يا حرج شک کے  کريں اور مجھے ايذا نہ پہنچائيں اس لئے کہ هللا سب کا حافظ و
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معنی ميں ہے۔ يعنی اس کی منزل من هللا ہونے کے بارے ميں آپ اپنے سينے ميں شک محسوس 
  نہ کريں۔ يہ نہی بطور تعريف ہے اور اصل مخاطب امت ہے کہ وه شک نہ کرے۔

 
َِّبُعْوا ِمْن ُدْونِ  ُِّمكْ َوَال تَت ب ْن رَّ َِّبُعْوا َمآ ُاْنزَِل ِالَْيُمكْ ِمّ ا تََذكَُّرْوَن    ِات   Ǽٖهٓ َاْوِلَياَۗء  ۭ قَِلْيًال مَّ

) اور هللا کو چھوڑ کر ١تم لوگ اس کی پيروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے (
  من گھڑت سرپرستوں کی پيروی مت کرو تم لوگ بہت ہی کم نصيحت پکڑتے ہو۔

سول هللا نے فرمايا يعنی جو هللا کی طرف سے نازل کيا گيا ہے، يعنی قرآن، اور جو ر ١۔٣
حديث، کيونکہ آپ نے فرمايا کہ ' ميں قرآن اور اس کی مثل اس کے ساتھ ديا گيا ہوں۔ ' ان 

دونوں کی پيروی ضروری ہے ان کے عالوه کسے کا اتباع (پيروی) ضرور ی ٰ نہيں بلکہ ان کا 
چھوڑ کر دوسروں کی انکار الزمی ہے۔ جيسے کہ اگلے فقرے ميں فرمايا گيا کہ هللا تعاٰلی کو 

پيروی مت کرو۔ جس طرح زمانہء جاہليت ميں سرداروں اور نجوميوں کاہنوں کی بات کو ہی 
  اہميت دی جاتی تھی حتٰی کہ حالل اور حرام ميں بھی ان کو سند تسليم کيا جاتا تھا۔

 
 ۗ نَا بََيااًت َاْو ُمهْ قَا سـُ ْن قَْريٍَة َاْهلَْكٰهنَا فََجاَۗءَها اَبْ لُْوَن    َوَمكْ ِمّ
ِٕ
  Ćى

اور بہت بستيوں کو ہم نے تباه کر ديا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا يا ايسی حالت 
  ميں کہ وه دوپہر کے وقت آرام ميں تھے۔

فَائِلُْوَن قَْيلُْولَۃ،ُ سے ہے، جو دوپہر کے وقت استراحت (آرام کرنے) کو کہا جاتا ہے۔ مطلب  ١۔٤
چانک ايسے وقتوں ميں آيا جب وه آرام و راحت کے لئے بےخبر بستروں يہ ہے کہ ہمارا عذاب ا
  ميں آسوده خواب تھے۔

 
ٓ َاْن قَالُْوٓا ِاانَّ ُكنَّا ٰظِلِمْنيَ    نَآ ِاالَّ سـُ ُْم ِاْذ َجاَۗءُمهْ اَبْ   Ĉفََما َاكَن َدْعٰو

ت نہ نکلی جس وقت ان پر ہمارا عذاب آيا اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے اور کوئی با
  واقع ہم ظالم تھے۔

ليکن عذاب آجانے کے بعد ايسے اعتراف کا کوئی فائده نہيں۔ جيسا کہ پہلے وضاحت گزر  ١۔٥
ا َراَْوا بَاَْسـنَا)  ) جب انہوں نے ہمارا عذاب ديکھ ليا 85۔غافر:40چکی ہے (فَلَْم يَُك يَْنفَُعھُْم اِْيَمانُھُْم لَمَّ

  ان کے لئے نفع مند نہيں ہوا۔تو اس وقت ان کا ايمان النا، 
 

لَنَّ الُْمْرَسِلْنيَ     ْم َولَنَْســــَـٔ يَْن ُاْرِسَل ِالَْهيِ ِ لَنَّ اذلَّ   Čۙفَلَنَْســــَـٔ
پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھيں گے جن کے پاس پيغمبر بھيجے گئے تھے اور ہم 

  )۔٤پيغمبروں سے بھی ضرور پوچھيں گے (
گا کہ تمہارے پاس پيغمبر آئے تھے؟ انہوں نے تمہيں ہمارا پيغام  امتوں سے پوچھا جائے ١۔٦

پہنچايا تھا؟وه جواب ديں گے کہ ہاں! يا هللا تيرے پيغمبر يقينا ہمار پاس آئے تھے ليکن ہماری 
قسمت پھوٹی تھی کہ ہم نے ان کی پروا نہيں کی اور پيغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے 

و پہنچايا تھا؟ اور انہوں نے اس کے مقابلے ميں کيا رويہ اختيار کيا؟ ہمارا پيغام اپنی امتوں ک
  پيغمبر سوال کا جواب ديں گے۔ جس کی تفصيل قرآن مجيد کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔

 
ِِٕبْنيَ   

َما ُكنَّا غَاۗى ْم ِبِعْملٍ وَّ نَّ عَلَْهيِ   Ċفَلَنَُقصَّ
) اور ہم کچھ بےخبر نہ ١و بيان کر ديں گے (پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہيں ان کے روبر

  تھے۔
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چونکہ ہر ظاہر اور پوشيده بات کا علم رکھتے ہيں اس لئے پھر ہم دونوں (امتيوں اور  ١۔٧
پيغمبروں) کے سامنے ساری باتيں بيان کريں گے اور جو جو کچھ انہوں نے کيا ہوگا، ان کے 

  سامنے رکھ ديں گے۔
 

ِذۨ الْ 
ِٕ
َك ُمهُ الُْمْفِلُحْوَن   َوالَْوْزُن يَْوَمى

ِٕ
ۚ  فََمْن ثَُقلَْت َمَواِزيُْنٗه فَُاوٰلۗى   Ďَحقُّ

  اور اس روز وزن بھی برحق پھر جس شخص کا پال بھاری ہوگا سو ايسے لوگ کامياب ہونگے۔
 

ا َانُْفَسهُْم ِبَما َاكنُْوا اِبٰ  ْوٓ يَْن َخِرسُ ِ َِٕك اذلَّ
  Ḍيِٰتنَا يَْظِلُمْوَن     َوَمْن َخفَّْت َمَواِزيُْنٗه فَُاوٰلۗى

اور جس شخص کا پال ہلکا ہوگا سو يہ وه لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر ليا بسبب اس 
  )١کے کہ ہماری آيتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے (

ان آيات ميں وزن اعمال کا مسئلہ بيان کيا گيا ہے جو قيامت والے دن ہوگا جسے قرآن کريم  ١۔٩
گہ اور احاديث ميں بھی بيان کيا گيا ہے۔ جس کا مطلب يہ ہے کہ ترازو ميں ميں بھی متعدد ج

اعمال تولے جائيں گے۔ جس کا نيکيوں کا پال بھاری ہوگا، وه کامياب ہوگا اور جس کا بديوں واال 
پلڑا بھاری ہوگا، وه ناکام ہوگا۔ يہ اعمال کس طرح تولے جائيں گے جب کہ يہ اعراض ہيں يعنی 

وجود اور جسم نہيں ہے؟ اس بارے ميں ايک رائے تو يہ ہے کہ هللا تعاٰلی قيامت ان کا ظاہری 
والے دن ان کو اجسام ميں تبديل فرمادے گا اور ان کا وزن ہوگا۔ دوسری رائے يہ ہے کہ وه 

صحيفے اور رجسٹر تولے جائيں گے۔ جن ميں انسان کے اعمال درج ہونگے۔ تيسری رائے يہ 
توال جائے گا، تينوں مسلکوں والے کے پاس اپنے مسلک کی ہے کہ خود صاحب عمل کو 

حمايت ميں صحيح احاديث و آثار موجود ہيں، اس لئے امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ تينوں ہی 
باتيں صحيح ہوسکتی ہيں ممکن ہے، کبھی اعمال، کبھی صحيفے اور کبھی صاحب عمل کو توال 

) بہرحال ميزان اور وزن اعمال کا مسئلہ قرآن و جائے (دالئل کے لئے ديکھئے تفسير ابن کثير
حديث سے ثابت ہے۔ اس کا انکار اس کی تاويل گمراہی ہے۔ اور موجوده دور ميں تو اس کے 

  انکار کی اب مزيد کوئی گنجائش نہيں کہ بےوزن چيزيں بھی تولی جانے لگی ہيں۔
 

ُّٰمكْ ِيف اْالَْرِض َوَجَعلْنَا لَُمكْ ِفْهيَ  ا تَْشُكُرْوَن   َولََقْد َمكَّن   ۧ 10ا َمَعاِيَش ۭقَِلْيًال مَّ
اور بيشک ہم نے تم کو زمين پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لئے اس ميں سامان 

  رزق پيدا کيا تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔
 

ُدْوا َكِة اْجسُ
ِٕ
ْرٰنُمكْ ُمثَّ قُلْنَا ِللَْمٰلۗى ِجِديَْن      َولََقْد َخلَْقٰنُمكْ ُمثَّ َصوَّ َن الّسٰ ٓ ِابِْليَْس ۭ لَْم يَُكْن ّمِ َدَم ڰ فََسَجُدْوٓا ِاالَّ    11ِالٰ

) پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم ١اور ہم نے تم کو پيدا کيا (
  کو سجده کرو سو سب نے سجده کيا بجز ابليس کے وه سجده کرنے والوں ميں شامل نہ ہوا۔

  َخلَْقنَاُکْم ميں ضمير اگرچہ جمع کی ہے ليکن مراد ابو البشر حضرت آدم عليہ السالم ہيں۔ ١۔١١
 

َخلَْقتَٗه مِ  ٍر وَّ نُْه   ۚ َخلَْقتَِينْ ِمْن انَّ    12ْن ِطْنيٍ    قَاَل َما َمنََعَك َاالَّ تَْسُجَد ِاْذ َاَمْرتَُك  ۭ قَاَل َااَن َخْريٌ ِمّ
) جب کہ ميں ١سجده نہيں کرتا تو تجھ کو اس سے کونسا امر مانع ہے (حق تعاٰلی نے فرمايا تو 

تم کو حکم دے چکا ہوں کہنے لگا ميں اس سے بہتر ہوں آپ نے مجھ کو آگ سے پيدا کيا اور 
  )٢اس کو آپ نے خاک سے پيدا کيا (

ان ال تسجدوا ميں ال زائد ہے يعنی ان تسجد تجھے سجده کرنے سے کس نے روکا؟ يا  ١۔١٢
بارت محذوف ہے يعنی تجھے کس چيز نے اس بات پر مجبور کيا کہ تو سجده نہ کرے، ع

شيطان فرشتوں ميں سے نہيں تھا بلکہ خود قرآن کی صراحت کے بموجب وه جنات ميں سے تھا 
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) ليکن آسمان پر فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس سجده حکم ميں شامل تھا ٥٠(الکہف۔ 
يا تھا۔ اس لئے اس سے باز پرس بھی ہوئی اور اس پر عتاب بھی نازل جو هللا نے فرشتوں کو د

  ہوا۔ اگر وه اس حکم ميں شامل يہ نہ ہوتا تو اس سے باز پرس ہوتی نہ وه رانده درگاه قرار پاتا۔
شيطان کا يہ عذر ' عذر گناه بدتر از گناه ' جس کا آئينہ دار ہے۔ ايک تو اس کا سمجھنا کہ  ٢۔١٢

کی تعظيم کا حکم نہيں ديا جاسکتا ، غلط ہے۔ اس لئے کہ اصل چيز تو هللا کا افضل کو مفعول 
حکم ہے اس کے حکم کے مقابلے ميں افضل وغيره افضل کی بحث هللا سے سرتابی ہے۔ 

دوسرے، اس نے بہتر ہونے کی دليل يہ دی کہ ميں آگ سے پيدا ہوا ہوں اور يہ مٹی سے۔ ليکن 
انداز کر ديا جو حضرت آدم عليہ السالم کو حاصل ہوا کہ اس نے اس شرف اور عظمت کو نظر 

هللا نے انہيں اپنے ہاتھ سے بنايا اور اپنی طرف سے اس ميں روح پھونکی۔ اس شرف کے 
مقابلے ميں دنيا کی کوئی بھی چيز ہوسکتی ہے؟ تيسرا، نص کے مقابلے ميں قياس سے کام ليا، 

ہو سکتا اور يہ قياس بھی فاسد تھا۔ آگ، مٹی سے  جو کسی بھی هللا کو ماننے والے کا شيوا نہيں
کس طرح بہتر ہے؟ آگ ميں سوائے تيزی، بھڑکنے اور جالنے کے کيا ہے؟ جب کہ مٹی ميں 
سکون اور ثبات ہے، اس ميں نبات و نمو، زيادتی اور اصالح کی صالحيت ہے۔ يہ صفات آگ 

کہ شيطان کی تخليق آگ سے ہوئی،  سے بہرحال بہتر اور زياده مفيد ہيں۔ اس آيت سے معلوم ہوا
جيسا کہ حديث ميں بھی آتا ہے کہ ' فرشتے نور سے، ابليس آگ کی لپيٹ سے اور آدم عليہ 

  السالم مٹی سے پيدا کئے گئے ہيں۔
 

ِغرِْيَن    ََّك ِمَن الّصٰ َ ِفْهيَا فَاْخُرْج ِان   13قَاَل فَاْهِبطْ ِمْهنَا فََما يَُكْوُن كَلَ َاْن تََتَكربَّ
) تجھ کو کوئی حق حاصل نہيں کہ تو آسمان ميں ره ١حق تعاٰلی نے فرمايا تو آسمان سے اتر (

  )٢کر تکبر کرے سو نکل بيشک تو ذليلوں ميں سے ہے۔ (
ِمْنھَا کی ضمير کا مرجع اکثر مفسرين نے جنت قرار ديا اور بعض نے اس مرتبہ کو جو  ١۔ ١٣

م نے اسی دوسرے مفہوم کے مطابق آسان ترجمہ ملکوت اعٰلی ميں اسے حاصل تھا۔ فاضل مترج
  )٢کيا ہے۔ نکل بيشک تو ذليلوں ميں سے ہے (

هللا کے حکم کے مقابلے ميں تکبر کرنے واال احترام و تعظيم کا نہيں، ذلت اور خواری  ٢۔١٣ 
  کا مستحق ہے۔

 
ٓ ِاٰيل يَْوِم يُْبَعثُْوَن       14قَاَل َانِْظْرِينْ

  ديجئے قيامت کے دن تک۔اس نے کہا مجھ کو مہلت 
 

ََّك ِمَن الُْمْنَظرِيَْن      15قَاَل ِان
  )۔١هللا تعاٰلی نے فرمايا تجھ کو مہلت دی گئی (

هللا تعاٰلی نے اس کی خواہش کے مطابق اسے مہلت عطا فرما دی جو اس کی حکمت،  ١۔١٥
ہ نظر آتی ہے ارادے اور مشيت کے مطابق تھی جس کا پورا علم اسی کو ہے۔ تاہم ايک حکمت ي

کہ اس طرح اپنے بندوں کی آزمائش کر سکے گا کہ کون رحمان کا بنده بنتا ہے اور کون 
  شيطان کا پجاری۔

 
َتِقْميَ       اَطَك الُْمسـْ   ۙ 16قَاَل فَِبَمآ َاغَْويْتَِينْ َالَْقُعَدنَّ لَهُْم ِرصَ

کھاتا ہوں کہ ميں ان  ) ميں قسم١اس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراه کيا ہے (
  کے لئے آپ کی سيدھی راه پر بيٹھوں گا۔
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گمراه تو هللا کی تکوينی مشيت کے تحت ہوا۔ ليکن اس نے اسے بھی مشرکوں کی طرح  ١۔١٦
  الزام بنا ليا، جس طرح وه کہتے تھے کہ اگر هللا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔

 
مْ  ْنۢ بَْنيِ َايِْدْهيِ ُْم ِمّ ُمهْ ٰشِكرِْيَن     ُمثَّ َالِٰتيَهنَّ ُد اَْكَرثَ ِلهِْم ۭ َوَال َجتِ

ِٕ
اۗى ْم َوَعْن َمشَ   17َوِمْن َخلِْفهِْم َوَعْن َايَْماِهنِ

پھر ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی اور ان کے پيچھے سے بھی ان کی داہنی جانب 
ر گزار نہ پائيں ) اور آپ ان ميں سے اکثر کو شک١سے بھی اور ان کی بائيں جانب سے بھی (

  )٢گے (
مطلب يہ ہے کہ ہر خير اور شر کے راستے پر بيٹھوں گا۔ خير سے روکوں گا اور شر  ١۔١٧

  کو ان کی نظروں ميں پسنديده بنا کر ان کو اختيار کرنے کی ترغيب دوں گا۔
شاکرين کے دوسرے معنی موحدين کے کيے گئے ہيں۔ يعنی اکثر لوگوں کو ميں شرک  ٢۔١٧

کر دوں گا۔ شيطان نے اپنا يہ گمان فی الواقع سچا کر دکھايا، (َولَقَْد َصدََّق َعلَْيِھْم اِْبلِْيُس  ميں مبتال
َن اْلُمْؤِمنِْيَن)  )) شيطان نے اپنا گمان سچا کر دکھايا، اور مومنوں 20۔سبأ:34ظَنَّٗه فَاتَّبَُعْوهُ ااِلَّ فَِرْيقًا مِّ

يچھے لگ گئے۔ اسی لئے حديث ميں شيطان کے ايک گروه کو چھوڑ کر سب لوگ اس کے پ
  سے پناه مانگنے اور قرآن ميں اس کے مکر و کيد سے بچنے کی بڑی تاکيد آئی ہے۔

 
ِعْنيَ     َ ِمنُْمكْ َاْمجَ ْدُحْوًرا  ۭ لََمْن تَِبَعَك ِمْهنُْم َالَْملََنئَّ هَجَمنَّ   18قَاَل اْخُرْج ِمْهنَا َمْذُءْوًما مَّ

ايا کہ يہاں سے ذليل و خوار ہو کر نکل جا جو شخص ان ميں تيرا کہنا مانے هللا تعاٰلی نے فرم
  گا ميں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔

 
َجَرَة فَتَُكْوانَ  َدُم اْسُكْن َانَْت َوَزْوُجَك الَْجنََّة فالَُكَ ِمْن َحْيُث ِشـْئُتَما َوَال تَْقَراَب ٰهِذِه الشَّ ٰ ِلِمْنيَ َواٰيٓ   19      ِمَن الّظٰ

اور ہم نے حکم ديا کہ اے آدم! تم اور تمہاری بيوی جنت ميں رہو پھر جس جگہ سے چاہو 
  ) ورنہ تم دونوں ظالموں ميں سے ہو جاؤ گے۔١دونوں کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ (

يعنی صرف اس درخت کو چھوڑ کر جہاں سے اور جتنا چاہو کھاؤ۔ ايک درخت کا پھل  ١۔١٩
  بندی آزمائش کے طور عائد کی۔کھانے کی پا

 
ُُّمكَا عَ  ىُمكَا َرب َما َوقَاَل َما َهنٰ ْيٰطُن ِلُيْبِدَي لَهَُما َما ٗوِرَي َعْهنَُما ِمْن َسْوٰاِهتِ يَْن     فََوْسَوَس لَهَُما الشـَّ ٓ َاْن تَُكْواَن َملََكْنيِ َاْو تَُكْواَن ِمَن الْٰخدِلِ َجَرِة ِاالَّ ْن ٰهِذِه الشَّ

20  
) ڈاال تاکہ ان کی شرمگاہيں جو ايک دوسرے ١شيطان نے ان دونوں کے دلوں ميں وسوسہ ( پھر

) کردے اور کہنے لگے کہ تمہارے رب نے تم ٢سے پوشيده تھيں دونوں کے روبرو بےپرده (
دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہيں فرمايا مگر محض اس وجہ سے کہ تم 

  يا کہيں ہميشہ زنده رہنے والوں ميں سے ہو جاؤ۔دونوں کہيں فرشتے ہو جاؤ 
وسوسہ اور وسواس زلزلہ اور زلزال کے وزن پر ہے شيطان دل ميں جو بری باتيں ڈالتا  ١۔٢٠

  ہے، اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔
يعنی شيطان کا مقصد اس بہکاوے سے حضرت آدم و حوا کو اس لباس جنت سے محروم  ١۔٢٠

ھا، جو انہيں جنت ميں پہننے کے لئے ديا گيا تھا شرم گاه کو َسْوَءة،ُ کرکے انہيں شرمنده کرنا ت
 سے اس لئے تعبير کيا گيا ہے کہ اس کے ظاہر ہونے کو برا سمجھا جاتا ہے۔

 
ِصِحْنيَ     ْ لَُمكَا لَِمَن النّٰ هَُمآ ِاّىنِ   21َۙوقَاَمسَ

  )۔١ں کا خير خواه ہوں (اور ان دونوں کے رو برو قسم کھا لی کہ يقين جانيے ميں تم دونو
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جنت کی جو نعمتيں اور آسائشيں حضرت آدم عليہ السالم و حوا کو حاصل تھيں، اس کے  ١۔٢١
حوالے سے شيطان نے دونوں کو بہاليا اور يہ جھوٹ بوال کہ هللا تمہيں ہميشہ جنت ميں رکھنا 

کی تاثير ہی يہ ہے نہيں چاہتا، اس لئے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمايا ہے کيونکہ اس 
جو اسے کھا ليتا ہے، وه فرشتہ بن جاتا ہے يا دائمی زندگی اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر قسم 
کھا کر اپنا خير خواه ہونا بھی ظاہر کيا، جس سے حضرت آدم عليہ السالم و حوا متاثر ہوگئے 

  اس لئے هللا والے هللا کے نام پر آسانی سے دھوکا کھا جاتے ہيں۔
 
 ّٰ َرِق الْ فََدل َما ِمْن وَّ ِصٰفِن عَلَْهيِ َجَرَة بََدْت لَهَُما َسْوٰاُهتَُما َوَطِفَقا َخيْ ا َذاقَا الشَّ َُّمكَآ ِانَّ َُما ِبُغُرْوٍر ۚ فَلَمَّ َجَرِة َوَاُقْل ل َُمآ َالَْم َاْهنَُمكَا َعْن ِتْلُمكَا الشَّ َُما َرهبُّ َجنَِّة  َۭواَنٰد

ْيٰطَن لَُمكَا عَدُ  ِبْنيٌ    الشـَّ   22وٌّ مُّ
) آيا پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کی ١سو ان دونوں کو فريب کے نيچے لے (

شرمگاہيں ايک دوسرے کے روبرو بےپرده ہوگئيں اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ 
ت ) اور ان کے رب نے ان کو پکارا کيا ميں نے تم دونوں کو اس درخ٢جوڑ کر رکھنے لگے (

  )،٣سے منع نہ کر چکا تھا اور يہ نہ کہہ چکا کہ شيطان تمہارا صريح دشمن ہے (
تدليۃ اور ادالء کے معنی ہيں کسی چيز کو اوپر سے نيچے چھوڑ دينا گويا شيطان ان کو  ١۔٢٢

  مرتبہ عليا سے اتار کر ممنوعہ درخت کا پھل کھانے تک لے آيا
ليہ السالم و حوا سے غير شعوری اور غير ارادی يہ اس مصيت کا اثر ظاہر ہوا جو آدم ع٢۔٢٢ 

طور پر ہوئی اور پھر دونوں مارے شرم کے جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنی شرم گاه چھپانے 
لگے۔ اس سے قبل انہيں هللا تعاٰلی کی طرف سے ايک ايسا نورانی لباس مال ہوا تھا، جو اگرچہ 

  ساتر (پرده پوش) تھا۔ ابن کثيرغير مرئی تھا ليکن ايک دوسرے کی شرم گاه کے لئے 
يعنی اس تنبہ کے باوجود تم شيطان کے وسوسوں کا شکار ہوگئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ  ٣۔٢٢

شيطان کے جال بڑے حسين اور دلفريب ہوتے ہيں اور جن سے بچنے کے لئے بڑی کاوش و 
  محنت اور ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔

 
َّنَا َظلَْمنَآ اَ  نَا لَنَُكْونَنَّ ِمَن الْٰخِرسِْيَن   قَاَال َرب َّْم تَْغِفْر لَنَا َوتَْرَمحْ نَا    َ۫وِاْن ل   23نُْفسـَ

دونوں نے کہا اے ہمارے رب! ہم نے اپنا بڑا نقصان کيا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا 
  )۔١اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں ميں سے ہو جائيں گے (

توبہ استغفار کے يہ وہی کلمات ہيں جو حضرت آدم عليہ السالم نے هللا تبارک و تعاٰلی  ١۔٢٣
ميں صراحت ہے (ديکھئے آيت مذکوره کا حاشيہ)  ٣٧سے سيکھے، جيسا کہ سوره بقره، آيت 

گويا شيطان نے هللا کی نافرمانی کا ارتکاب کيا تو اس کے بعد وه اس پر نہ صرف اڑ گيا بلکہ 
اثبات ميں عقلی قياسی دالئل دينے لگا، جس کے نتيجہ ميں وه رانده درگاه اور ہميشہ جواز و 

کے لئے ملعون قرار پايا اور حضرت آدم عليہ السالم نے اپنی غلطی پر ندامت و پشيمانی کا 
اظہار اور بارگاه اٰلہی ميں توبہ و استفغار کا اہتمام کيا۔ تو هللا تعاٰلی کی رحمت و مغفرت کے 

ق قرار پائے۔ يوں گويا دونوں راستوں کی نشان دہی ہوگئی، شيطانی راستے کی بھی اور مستح
هللا والوں کے راستے کی بھی۔ گناه کرکے اس پر اترانا، اصرار کرنا اور اسکو صحيح ثابت 

کرنے کے لئے دالئل ' کے انبار فراہم کرنا شيطانی راستہ ہے۔ اور گناه کے بعد احساس ندمت 
کر بارگاه اٰلہی ميں جھک جانا اور توبہ استغفار کا اہتمام کرنا بندگان اٰلہی کا سے مغلوب ہو 

  راستہ ہے۔
 

َمتَاٌع ِاٰيل ِحْنيٍ    تََقرٌّ وَّ   24قَاَل اْهِبُطْوا بَْعُضُمكْ ِلَبْعٍض عَُدوٌّ ۚ َولَُمكْ ِيف اْالَْرِض ُمسـْ
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ايک دوسرے کے دشمن ہو گے  حق تعاٰلی نے فرمايا کہ نيچے ايسی حالت ميں جاؤ کہ تم باہم
  اور تمہارے واسطے زمين ميں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ايک وقت تک۔

 
َرُجْوَن     َيْوَن َوِفْهيَا تَُمْوتُْوَن َوِمْهنَا ُختْ   ۧ 25قَاَل ِفْهيَا َحتْ

نکالے  فرمايا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی ميں سے پھر
  جاؤ گے

 
َُّواِرْي َسْوٰاِتُمكْ َوِريًْشا  َۭوِلَباُس التَّْقٰوىۙ  ٰذكِلَ َخْريٌ  ٓ ٰاَدَم قَْد َاْنَزلْنَا عَلَْيُمكْ ِلَباًسا ي كَُّرْوَن    يٰبَِينْ َّهُْم يَذَّ ِ لََعل   26  ٰۭذكِلَ ِمْن ٰايِٰت اهلّلٰ

پيدا کيا جو تمہاری شرم گاہوں کو بھی  اے آدم (عليہ السالم) کی اوالد ہم نے تمہارے لئے لباس
) يہ هللا ٣) يہ اس سے بڑھ کر (٢) اور تقوٰے کا لباس (١چھپاتا ہے اور موجب زينت بھی ہے (

  تعاٰلی کی نشانيوں ميں سے ہے تاکہ يہ لوگ ياد رکھيں۔
َسْوآتُ، ،ُ جسم کے وه حصے جنہيں چھپانا ضروری ہے جيسے شرم گاه اور وه لباس جو  ١۔٢٦
ن و رعنائی کے لئے پہنا جائے۔ گويا لباس کی پہلی قسم ضروريات سے اور دوسری قسم حس

تتمہ اضافہ سے ہے۔ هللا تعاٰلی نے ان دونوں قسموں کے لباس کے لئے سامان اور مواد پيدا 
  فرمايا۔
اس سے مراد بعض کے نزديک وه لباس ہے جو متقين قيامت والے دن پہنيں گے۔ بعض  ٢۔٢٦

ان، بعض کے نزديک عمل صالح مشيت اٰلہی وغيره ہيں۔ مفہوم سب کا تقريبًا کے نزديک ايم
ايک ہے کہ ايسالباس، جسے پہن کر انسان تکبر کرنے کی بجائے، هللا سے ڈرے اور ايمان و 

  عمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کرے۔ 
ہ لباس اس سے يہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ زيب و زينت اور آرائش کے لئے بھی اگرچ ٣۔٢٦

پہننا جائز ہے، تاہم لباس ميں ايسی سادگی زياده پسنديده ہے جو انسان کے زہد اور تقوٰے کی 
مظہر ہو۔ عالوه ازيں نيا لباس پہن کر يہ دعا بھی پڑھی جائے، کيونکہ نبی صلی هللا عليہ وسلم 

ِ الَِّزْی َکَسانِی َماْئو َواِرْی بِ 
ّٰ ِ ْل بِِہ فِْی َحيَاتِْی) تمام دعا پڑھا کرتے تھے : (واَْلَحْمُد  ٖہ َعْوَربِّی َواَتََجمَّ

تعريفيں اس هللا کے لئے ہيں جس نے مجھے ايسا لباس پہنايا جس ميں اپنا ستر چھپالوں اور اپنی 
  زندگی ميں اس سے زينت حاصل کروں۔

 
ٓ َاْخَرَج َابََوْيُمكْ مِّ  ْيٰطُن امَكَ ٓ ٰاَدَم َال يَْفِتنَنَُّمكُ الشـَّ َّٗه يَٰرىُمكْ ُهَو َوقَِبْيهُلٗ ِمْن َحْيُث َال يٰبَِينْ َما  ِۭان  تََرْوَهنُْم  ِۭاانَّ َجَعلْنَا َن الَْجنَِّة يَْزنُِع َعْهنَُما ِلَباَسهَُما ِلُريَِهيَُما َسْوٰاِهتِ

يَْن َال يُْؤِمنُْوَن     ِ ٰيِطْنيَ َاْوِلَياَۗء ِلذلَّ   27الشـَّ
ابی ميں نہ ڈال دے جيسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو اے اوالد آدم! شيطان تم کو کسی خر

جنت سے باہر کر ديا ايسی حالت ميں ان کا لباس بھی اتروا ديا تاکہ وه ان کو ان کی شرم گاہيں 
) ہم ١دکھائے۔ وه اور اس کا لشکر تم کو ايسے طور پر ديکھتا ہے کہ تم ان کو نہيں ديکھتے ہو (

  )۔٢وست بنايا ہے جو ايمان نہيں التے (نے شيطانوں کو ان ہی لوگوں کا د
اس ميں اہل ايمان کو شيطان اور اور اس کے قبيلے يعنی چيلے چانٹوں سے ڈرايا گيا ہے  ١۔٢٧

کہ کہيں وه تمہاری غفلت اور سستی سے فائده اٹھا کر تمہيں بھی اس طرح فتنے اور گمراہی 
ے جنت سے نکلوا ديا اور لباس ميں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے ماں باپ (آدم حوا) کو اس ن

جنت بھی اتروا ديا۔ بالخصوص جب کہ وه نظر بھی نہيں آتے۔ تو اس سے بچنے کا اہتمام اور 
  فکر بھی زياده ہونا چاہئے۔

يعنی بے ايمان قسم کے لوگ ہی اس کے دوست اور اس کے خاص شکار ہيں۔ تاہم اہل  ٢۔٢٧
نہيں تو شرک خفی (رياکاری) اور شرک ميں ہی  ايمان پر بھی وه ڈورے ڈالتا رہتا ہے۔ کچھ اور
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ان کو مبتال کر ديتا ہے اور يوں ان کو بھی ايمان کے بعد ايمان صحيح کی پونجی سے محروم 
  کر ديتا ہے۔

 
َ َال  ُ َاَمَراَن ِهبَا  ۭقُْل ِانَّ اهلّلٰ ِ َما َال تَْعلَُمْوَن   َوِاَذا فََعلُْوا فَاِحَشًة قَالُْوا َوَجْداَن عَلَْهيَآ ٰااَبَۗءاَن َواهلّلٰ ُمُر اِبلَْفْحَشاِۗء  َۭاتَُقْولُْوَن عََيل اهلّلٰ   28 اَيْ

اور وه لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہيں تو کہتے ہيں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طريق 
کی پر پايا ہے اور هللا نے بھی ہم کو يہی بتاليا ہے۔ کہ آپ کہہ ديجئے کہ هللا تعاٰلی فاش بات 

  )١تعليم نہيں ديتا کيا هللا کے ذمہ ايسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہيں رکھتے۔ (
اسالم سے قبل مشرکين بيت هللا کا ننگا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس حالت  ١۔٢٨

کو اختيار کرکے طواف کرتے ہيں جو اس وقت تھی جب ہماری ماؤں نے جنا تھا۔ بعض کہتے 
کی يہ تاويل کرتے تھے کہ ہم جو لباس پہنے ہوتے ہيں اس ميں ہم هللا کی ہيں کہ وه اس 

نافرمانی کرتے رہتے ہيں، اس لئے اس لباس ميں طواف کرنا مناسب نہيں۔ چنانچہ وه لباس اتار 
کر طواف کر تے اور عورتيں بھی ننگی طواف کرتيں، اس لئے، صرف اپنی شرم گاه پر کوئی 

ليتيں۔ اپنے اس شرم ناک فعل کے لئے دو عذر انہوں نے اور پيش کپڑا يا چمڑے کا ٹکڑا رکھ 
کيے۔ ايک تو يہ کہ هللا نے ہميں اس کا حکم ديا ہے۔ هللا نے اس کی ترديد فرمائی کہ يہ کس 

طرح ہو سکتا ہے کہ هللا تعاٰلی بےحيائی کا حکم دے؟ يوں ہی تم هللا کے ذمہ وه بات لگاتے ہو 
ں حق کی بات بتائی جاتی ہے تو اس کے مقابلے ميں يہی عذر جو اس نے نہيں کہی۔ جب انہي

پيش کرتے ہيں کہ ہمارے بڑے يہی کرتے آئے ہيں يا ہمارے امام اور پير و شيخ کا يہی حکم 
ہے، يہی وه خصلت ہے جس کی وجہ سے يہودی، يہوديت پر، نصرانی نصرانيت پر اور بدعتی 

  بدعتوں پر قائم رہے (فتح القدير)
 

َ قُْل َامَ  ْيَن ڛ امَكَ ب اْدُعْوُه ُمْخِلِصْنيَ هَلُ ادّلِ ْ اِبلِْقْسِط  َۣوَاِقْيُمْوا ُوُجْوَهُمكْ ِعْنَد ُلكِّ َمْسِجٍد وَّ   ۭ 29َداَُمكْ تَُعْوُدْوَن    َر َرّيبِ
) اور يہ کہ تم ہر سجده کے وقت ١آپ کہہ ديجئے کہ ميرے رب نے حکم ديا ہے انصاف کا (

) اور هللا تعاٰلی کی عبادت اس طور پر کرو کا اس عبادت کو خاص ٢( اپنا رخ سيدھا رکھا کرو
هللا ہی کے واسطے رکھو تم کو هللا نے جس طرح شروع ميں پيدا کيا تھا اسی طرح تم دوباره 

  پيدا ہو گے۔
ُ يعنی توحيد ہے۔ ١۔٢٩   انصاف سے مراد يہاں بعض کے نزديک اَل اِٰلہَ ااِلَّ ّهللاٰ
اس کا مطلب يہ بيان کيا ہے کہ ' اپنی نمازوں اپنا رخ قبلے کی طرف امام شوکانی نے  ٢۔٢٩

کرلو، چاہے تم کسی بھی مسجد ميں ہو ' اور امام ابن کثير نے اس سے استقامت بمعنی متابعت 
رسول مراد لی ہے اور اگلے جملے سے اخالص هللا اور کہا ہے کہ ہر عمل کی مقبوليت کے 

ابق ہو اور دوسرے خالص رضائے اٰلہی کے لئے ہو لئے ضروری ہے کہ وه شريعت کے مط
  آيت ميں ان باتوں کی تاکيد کی گئی ہے۔

 
 ِ ٰيِطْنيَ َاْوِلَياَۗء ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ َُذوا الشـَّ ُُم اختَّ ٰلةَلُ   ِۭاهنَّ ُم الضَّ هْتَُدْوَن    فَرِيْقًا َهٰدي َوفَرِيْقًا َحقَّ عَلَْهيِ ُْم مُّ ُبْوَن َاهنَّ سـَ   30 َوَحيْ

بعض لوگوں کو هللا نے ہدايت دی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے هللا 
  کو چھوڑ کر شيطان کو دوست بنا ليا اور خيال رکھتے ہيں کہ وه راست پر ہيں۔

 
بُْوا َوَال تُْرسِفُوْ  ُلكُْوا َواْرشَ ٓ ٰاَدَم ُخُذْوا ِزيْنَتَُمكْ ِعْنَد ُلكِّ َمْسِجٍد وَّ بُّ الُْمْرسِِفْنيَ    يٰبَِينْ َّٗه َال ُحيِ   ۧ 31ا  ۚ ِان

) اور خوب کھاؤ ١اے اوالد آدم! تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت پر اپنا لباس پہن ليا کرو (
  )۔٢اور پيو اور حد سے مت نکلو۔ بيشک هللا تعاٰلی حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہيں کرتا (
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س کا سبب نزول بھی مشرکين کے ننگے طواف سے آيت ميں زينت سے مراد لباس ہے۔ ا ١۔٣١
  متعلق ہے۔ اس لئے انہيں کہا گيا ہے کہ لباس پہن کر هللا کی عبادت کرو اور طواف کرو۔

اِْسَراُف، (حد سے نکل جانا) کسی چيز ميں حتٰی کے کھانے پينے ميں بھی ناپسنديده ہے،  ٢۔٣١
چاہے پيو جو چاہے پہنو البتہ دو باتوں  ايک حديث ميں نبی نے فرمايا ' جو چاہو کھاؤ اور جو

سے گريز کرو۔ اسراف اور تکبر سے (صحيح مسلم، صحيح بخاری)، بعض سلف کا قول ہے، 
ُكلُْوا َواْشَربُْوا َواَل تُْسِرفُْوا   ) اس آدھی 31۔ االعراف:7اِنَّٗه اَل يُِحبُّ اْلُمْسِرفِْيَن )  ۚ◌ کہ هللا تعاٰلی نے (وَّ

ع فرما دی ہے (ابن کثير) بعض کہتے ہيں زينت سے وه لباس مراد ہے آيت ميں ساری طب جم
جو آرائش کے ليے پہنا جائے۔ جس سے ان کے نزديک نماز اور طواف کے وقت تزئين کا حکم 
نکلتا ہے۔ اس آيت سے نماز ميں ستر عورت کے وجوب پر بھی استدالل کيا گيا ہے بلکہ احاديث 

ر ناف تک کے حصے کو ڈھانپنا ہرحال ميں کی رو سے ستر عورت گھٹنوں سے لے ک
ضروری ہے چاہے آدمی خلوت ميں ہی ہو۔ (فتح القدير) جمعہ اور عيدين کے دن خوشبو کا 

  استعمال بھی مستحب ہے کہ يہ بھی زينت کا ايک حصہ ہے۔ (ابن کثير)
 

بٰ  ّيِ ٓ َاْخَرَج ِلِعَباِدٖه َوالطَّ َِّيتْ ِ ال َم ِزيْنََة اهلّلٰ َّْوَم الِْقٰيَمِة َۭكٰذكِلَ نَُفصِّ قُْل َمْن َحرَّ نَْيا َخاِلَصًة ي ْيَن ٰاَمنُْوا ِيف الَْحٰيوِة ادلُّ ِ ْزِق  ۭقُْل ِىهَ ِلذلَّ يِٰت ِلقَْوٍم ِت ِمَن الّرِ ُل اْالٰ
َّْعلَُمْوَن      32ي

آپ فرماديجيے کہ هللا تعاٰلی کے پيدا کئے ہوئے اسباب زينت کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے 
ے بنايا ہے اور کھانے پينے کی حالل چيزوں کو کس شخص نے حرام کيا ہے؟ آپ کہہ واسط

ديجئے کہ يہ اشياء اس طور پر کہ قيامت کے روز خالص ہونگی اہل ايمان کے لئے، دينوی 
) ہم اس طرح تمام آيات کو سمجھ داروں کے واسطے ١زندگی ميں مومنوں کے بھی ہيں۔ (

  صاف صاف بيان کرتے ہيں۔
مشرکين نے جس طرح طواف کے وقت لباس پہننے کو ناپسنديده قرار دے رکھا تھا، اسی  ١۔٣٢

طرح حالل چيزيں بھی بطور تقرب اٰلہی اپنے اوپر حرام کر لی تھيں نيز بہت سی حالل چيزيں 
اپنے بتوں کے نام وقف کر دينے کی وجہ سے حرام گردانتے تھے۔ هللا تعاٰلی نے فرمايا لوگوں 

ے (مثالً لباس وغيره) اور کھانے کی عمده چيزيں بنائی ہيں۔ گو کفار بھی ان کی زينت کے لئ
سے فيض ياب اور فائده اٹھا ليتے ہيں بلکہ بعض دفعہ دينوی چيزوں اور آسائشوں کے حصول 
ميں وه مسلمانوں سے زياده کامياب نظر آتے ہيں ليکن يہ بالتبع اور عارضی ہے جس ميں هللا 

ت اور حکمت ہے تاہم قيامت والے دن يہ نعمتيں صرف اہل ايمان کے ليے تعاٰلی کی تکوينی مشي
ہوں گی کيونکہ کافروں پر جس طرح جنت حرام ہوگی، اسی طرح ماکوالت ومشروبات بھی 

  حرام ہوں گے۔
 

ْمثَ َوالَْبْغَي ِبغَ  َ الَْفَواِحَش َما َظهََر ِمْهنَا َوَما بََطَن َواْالِ َم َرّيبِ ََّما َحرَّ َ قُْل ِان ِ َما َال تَْعل َاْن تَُقْولُْوا عََيل اهلّلٰ ِ َما لَْم يَُزنِّْل ِبٖه ُسلْٰطنًا وَّ ُمْوَن  ْريِ الَْحّقِ َوَاْن تُْرشُِكْوا اِبهلّلٰ
33  

آپ فرماديجيے کہ البتہ ميرے رب نے صرف حرام کيا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعالنيہ 
) اس بات کو ٢کی بات کو ناحق کسی پر ظلم کرنے کو () اور جو پوشيده ہيں اور ہر گناه ١ہيں (

کہ هللا کے ساتھ کسی ايسی چيز کو شريک ٹھہراؤ جس کی هللا نے کوئی سند نازل نہيں کی اور 
  اس بات کو تم لوگ هللا کے ذمے ايسی بات نہ لگا دو جس کو تم جانتے نہيں۔

کے اڈوں پر جا کر بدکاری اعالنيہ فحش باتوں سے مراد بعض کے نزديک طوائفوں  ١ ١۔ ٣٣
اور پوشيده سے مراد کسی ' گرل فرينڈ ' سے خصوصی تعلق قائم کرنا ہے، بعض کے نزديک 

اول الذکر سے مراد محرموں سے نکاح کرنا ہے جو ممنوع ہے، اس ميں ہر قسم کی ظاہری 
بےحيائی کو شامل ہے، جيسے فلميں، ڈرامے،ٹی وی، وی سی آر فحش اخبارات و رسائل، 
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ص و سرور اور مجروں کی محفليں، عورتوں کی بےپردگی اور مردوں سے ان کا بےباکانہ رق
اختالط، مہندی اور شادی کی رسموں ميں بےحيائی کے کھلے عام مظاہره وغيره يہ سب 

  فواحش ظاہره ہيں
اه گناه هللا کی نافرمانی کا نام ہے اور ايک حديث ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا گن٢۔ ٣٣

وه ہے جو تيرے سينے ميں کھٹکے اور لوگوں کے اس پر مطلع ہونے کو تو برا سمجھے، 
بعض کہتے ہيں گناه وه ہے جس کا اثر کرنے والے کی اپنی ذات تک محدود ہو اور بغی يہ ہے 
کہ اس کے اثرات دوسروں تک بھی پہنچيں يہاں بغی کے ساتھ بغير الحق کا مطلب ناحق ظلم و 

گوں کا حق غضب کرلينا، کسی کا مال ہتھيالينا ناجائز مارنا پيٹنا اور سب وشتم کر زيادتی مثال لو
  کے بےعزتی کرنا وغيره ہے۔

 
َتْقِدُمْوَن   َال يَسـْ ٍة َاَجٌل  ۚ فَِاَذا َجاَۗء َاَجلُهُْم َال يَْسـتَْاِخُرْوَن َساعًَة وَّ   34َوِلُلكِّ ُامَّ

جس وقت انکی ميعاد معين آجائے گی اس ايک ) سو ١ہر گروه کے لئے ايک معياد معين ہے (
  ساعت نہ پيچھے ہٹ سکيں گے اور نہ آگے بڑھ سکيں گے۔

ميعاد معين سے مراد وه مہلت عمل ہے جو هللا وتبارک و تعاٰلی ہر گروه کو آزمانے کے  ١۔٣٤
لئے عطا فرماتا ہے کہ وه اس مہلت سے فائده اٹھا کر هللا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے 

ا اس کی بغاوت و سرکشی ميں مزيد اضافہ ہوتا ہے يہ مہلت بعض دفعہ ان کی پوری زندگيوں ي
تک محدود ہوتی ہے۔ يعنی دينوی زندگی ميں وه گرفت نہيں فرماتا بلکہ صرف آخرت ميں ہی 

سزا دے گا ان کی اجل مسمی قيامت کا دن ہی ہے اور جن کو دنيا ميں وه عذاب سے دوچار کر 
  ی اجل مسٰمی وه ہے۔ جب ان کا مواخذه فرماتا ہے۔ديتا ہے، ان ک

 
َّٰقى َوَاْصلََح فََال  ْوَن عَلَْيُمكْ ٰايِٰيتْ  ۙ فََمِن ات نُْمكْ يَـُقصُّ َُّمكْ ُرُسٌل ِمّ تِيَن ا اَيْ ٓ ٰاَدَم ِامَّ َزنُْوَن  يٰبَِينْ ْم َوَال ُمهْ َحيْ   35َخْوٌف عَلَْهيِ

ئيں جو تم ميں ہی سے ہوں جو ميرے احکام تم سے بيان اے اوالد آدم! اگر تمہارے پاس پيغمبر آ
کريں تو جو شخص تقٰوی اختيار کرے اور درستی کرے سو ان لوگوں پر نہ کچھ انديشہ ہے اور 

  )۔١نہ وه غمگين ہونگے (
يہ ان اہل ايمان کا حسن انجام بيان کيا گيا ہے جو تقوٰے اور عمل صالح سے آراستہ ہوں  ١۔٣٥

ن کے ساتھ، اکثر جگہ، عمل صالح کا ذکر ضرور کيا ہے۔ جس سے معلوم گے۔ قرآن نے ايما
  ہوتا ہے کہ عند هللا ايمان وہی معتبر ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہوگا۔

 
ْوَن    ُب النَّاِر ۚ ُمهْ ِفْهيَا ٰخدِلُ َك َاْحصٰ

ِٕ
ْوا َعْهنَآ ُاوٰلۗى َتْكَربُ يِٰتنَا َواسـْ بُْوا اِبٰ ْيَن َكذَّ ِ   36َواذلَّ

و لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹالئيں اور ان سے تکبر کريں وه لوگ دوزخ والے ہونگے اور ج
  )۔١اور وه اس ميں ہميشہ ہميشہ رہيں گے (

اس ميں اہل ايمان کے برعکس ان لوگوں کا برا انجام بيان کيا گيا ہے جو هللا کے احکام کو  ١۔٣٦
يمان اور اہل کفر دونوں کا انجام بيان جھٹالتے اور ان کے مقابلے ميں استکبار کرتے ہيں۔ اہل ا

کرنے سے مقصود يہ ہے کہ لوگ اس کردار کو اپنائيں جس کا انجام اچھا ہے اور اس کردار 
  سے بچيں جس کا انجام برا ہے۔

 
َك يَنَالُهُْم نَِصيْ 

ِٕ
يِٰتٖه ُۭاوٰلۗى َب اِبٰ ِ َكِذاًب َاْو َكذَّ ِن اْفَرتٰي عََيل اهلّلٰ َن اْلِكٰتِب ۭ َحّىتٰ ِاَذا َجاَۗءْهتُْم ُرُسلُنَا يََتَوفَّْوَهنُْم ۙ قَالُْوٓا َايَْن َما ُكْنُمتْ تَْدُعْوَن ِمنْ فََمْن َاْظَملُ ِممَّ  ُهبُْم ّمِ

ُْم َاكنُْوا ٰكِفرِيَْن   ُّْوا َعنَّا َوَشهُِدْوا عَٰيلٓ َانُْفِسهِْم َاهنَّ ِ ۭ قَالُْوا َضل   37ُدْوِن اهلّلٰ
الم کون ہوگا جو هللا تعاٰلی پر جھوٹ باندھے يا اس کی آيتوں کو سو اس شخص سے زياده ظ

) يہاں تک ١جھوٹا بتائے ان لوگوں کے نصيب کا جو کچھ کتاب سے ہے وه ان کو مل جائے گا (
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کہ جب ان کے پاس ہمارے بھيجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئيں گے تو کہيں گے 
کر عبادت کرتے تھے وه کہيں گے کہ وه سب غائب  کہ وه کہاں گئے جن کی تم هللا کو چھوڑ

  ہوگئے اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کريں گے۔
اسکے مختلف معنی کئے گئے ہيں۔ ايک معنی عمل، رزق اور عمر کے کئے گئے ہيں۔  ١۔٣٧

يعنی ان کے مقدر ميں جو عمر اور رزق ہے اسے پورا کر لينے اور جتنی عمر ہے، اس کو 
د باآلخر موت سے ہمکنار ہونگے۔ اسی کے ہم معنی يہ آيت ہے:(اِنَّ الَِّذْيَن گزار لينے کے بع

ِ اْلَكِذَب اَل يُْفلُِحْوَن     ِدْيَد بَِما 69يَْفتَُرْوَن َعلَي ّهللاٰ ْنيَا ثُمَّ اِلَْينَا َمْرِجُعھُْم ثُمَّ نُِذْيقُھُُم اْلَعَذاَب الشَّ  َمتَاٌع فِي الدُّ
) جو لوگ هللا پر جھوٹ باندھتے ہيں وه کامياب نہيں 69-70۔يونس:10)  ۧ◌ 70   َكانُْوا يَْكفُُرْوَن 

  ہونگے، دنيا کا چند روزه فائده اٹھا کر، باآلخر ہمارے پاس ہی انہيں لوٹ کر آنا ہے۔
 

 َّ َن الِْجّنِ َواْالِنِْس ِيف النَّاِر  ُۭلك ٓ ُاَمٍم قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلُمكْ ّمِ ُْم قَاَل اْدُخلُْوا ِيفْ ْوٰل ُْم ِالُ ْيًعا  ۙ قَالَْت ُاْخٰر اَرُكْوا ِفْهيَا َمجِ ََّعنَْت ُاْخَهتَا ۭ َحّىتٰ ِاَذا ادَّ ٌة ل َما َدَخلَْت ُامَّ
ٰلِكْن الَّ تَْعلَُموْ  َن النَّاِر ڛ قَاَل ِلُلكٍّ ِضْعٌف وَّ ْم عََذااًب ِضْعًفا ّمِ ُّْواَن فَٰاِهتِ َّنَا ٰهُٓؤَالِۗء َاَضل   38َن  َرب

) جنات ميں سے بھی اور ١هللا تعاٰلی فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہيں (
آدميوں ميں سے بھی ان کے ساتھ تم بھی دوزخ ميں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل 

) يہاں تک کہ جب اس ميں سب جمع ہوجائيں ٢ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی (
) کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان ٣پہلے لوگوں کی نسبت کہيں گے ( ) تو پچھلے لوگ٣گے (

) هللا تعاٰلی فرمائے گا کہ سب ٤لوگوں نے گمراه کيا تھا سو ان کو دوزخ کا عذاب دوگنا دے۔ (
  ) ليکن تم کو خبر نہيں۔٥ہی کا دوگنا ہے (

تکذيب ميں امم امۃ کی جمع ہے مراد وه فرقے اور گروه ہيں جو کفر شقاق اور شرک و ١۔٣٨
ايک جيسے ہوں گے۔ فی بمعنی مع بھی ہوسکتا ہے۔ يعنی تم سے پہلے انسانوں اور جنوں ميں 
جو گروه تم جيسے يہاں آچکے ہيں ان کے ساتھ جہنم ميں داخل ہو جاؤ يا ان ميں شامل ہو جاؤ۔ 

يک جماعت (لَّْعنَُت اُْختَھَا) اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی۔ اُْخت"بہن" کو کہتے ہيں۔ ا
(امت) کو دوسری جماعت (امت) کی بہن بہ اعتبار دين، يا گمراہی کے کہا گيا۔ يعنی دونوں ہی 

ايک غلط مذہب کے پيرو يا گمراه تھے يا جہنم کے ساتھی ہونے کے اعتبار سے ان کو ايک 
  دوسری کی بہن قرار ديا گيا ہے۔

اَرُکْوا کے معنی ہيں تََداَرُکْوا۔ جب ايک د ٢۔٣٨   وسرے کو مليں گے اور باہم اکٹھے ہونگے۔اِدَّ
اخری (پچھلے) سے مراد بعد ميں داخل ہونے والے اور اولی (پہلے) سے مراد ان سے  ٣۔٣٨

پہلے داخل ہونے والے ہيں۔ يا اخری سے مراد اتباع پيروکار اور اولی سے متبوع ليڈر اور 
راه حق سے دور ہو رہے ہيں سردار مراد ہيں۔ ان کا جرم چونکہ زياده شديد ہے کہ خود بھی 

اور دوسروں کو بھی کوشش کرکے اس سے دور رکھا، اس لئے يہ اپنے پيرو کاروں سے پہلے 
  جہنم ميں جائيں گے۔

جس طرح ايک دوسرے مقام پر فرمايا گيا۔ جہنمی کہيں گے، اے ہمارے رب! ہم تو اپنے  ٤۔٣٨
يدھے راستے سے گمراه کيا، سرداروں اور بڑوں کے پيچھے لگے رہے، پس انہوں نے ہميں س

  يا هللا ان کو دوگنا عذاب دے اور ان کو بڑی لعنت کر۔
يعنی ايک دوسرے کو طعنے دينے، کوسنے اور ايک دوسرے پر الزام دھرنے سے کوئی  ٥۔٣٨

فائده نہيں، تم سب ہی اپنی اپنی جگہ بڑے مجرم ہو اور تم سب ہی دوگنے عذاب کے مستحق ہو۔ 
  ميں بيان کيا گيا ہے۔ ٣١،٢٣ة سبا۔ان کا يہ مکالمہ سور

 
ُبْونَ  ُْم فََما َاكَن لَُمكْ عَلَْينَا ِمْن فَْضٍل فَُذْوُقوا الَْعَذاَب ِبَما ُكْنُمتْ تَْكسـِ ْخٰر ُْم ِالُ   ۧ 39   َوقَالَْت ُاْوٰل
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اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہيں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقيت نہيں سو تم بھی 
  ائی کے بدلے ميں عذاب کا مزه چکھو۔اپنی کم

 
َماِۗء َوَال يَْدُخلُْونَ  ْوا َعْهنَا َال تَُفتَُّح لَهُْم َابَْواُب السَّ تَْكَربُ يِٰتنَا َواسـْ بُْوا اِبٰ يَْن َكذَّ ِ زِي الُْمْجرِِمْنيَ  ِانَّ اذلَّ   الَْجنََّة َحّيتٰ يَِلَج الَْجَمُل ِيفْ َمسِّ الِْخَياِط َۭوَكٰذكِلَ َجنْ

40  
جن لوگوں نے ہماری آيتوں کو جھٹاليا اور ان سے تکبر کيا ان کے لئے آسمان کے دروازے نہ 

) اور وه لوگ کبھی جنت ميں نہ جائيں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ١کھولے جائيں گے (
  ) اور ہم مجرموں کو ايسی ہی سزا ديتے ہيں۔٢ناکہ کے اندر سے نہ چال جائے (

مال، بعض نے ارواح اور بعض نے دعا مراد لی ہے، يعنی ان کے اس سے بعض نے اع ١۔٤٠
عملوں، يا روحوں يا دعا کے لئے آسمان کے دروازے نہيں کھولے جاتے، يعنی اعمال اور دعا 

 ٢قبول نہيں ہوسکتی اور روحيں واپس زمين ميں لوٹا دی جاتی ہيں (جيساکہ مسند احمد، جلد 
وم ہوتا ہے امام شوکانی فرماتے ہيں کہ تينوں ہی کی ايک حديث سے بھی معل ٣٦٤،٣٦٥صفحہ 

  چيزيں مراد ہوسکتی ہيں۔ 
يہ تعليق بالمحال ہے جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ممکن نہيں، اسی  ٢۔٤٠

طرح اہل کفر کا جنت ميں داخلہ ممکن نہيں۔ اونٹ کی مثال بيان فرمائی ہے اس لئے کہ اونٹ 
سمانی اعتبار سے ايک بڑا جانور تھا اور سوئی کا ناکہ (سوراخ) عربوں ميں متعارف تھا اور ج

يہ اپنے باريک تنگ ہونے کے اعتبار سے بےمثال ہے۔ ان دونوں کے ذکر کرنے اس تعليق 
بالمحال کے مفہوم کا درجہ واضح کر ديا ہے۔ تعليق بالمحال کا مطلب ہے ايسی چيز کے ساتھ 

سوئی کے ناکے ميں داخل نہيں ہو سکتا۔ اب کسی  مشروط کر دينا جو ناممکن ہو۔ جيسے اونٹ
چيز کے وقوع کو، اونٹ کے سوئی کے ناکے ميں داخل ہونے کے ساتھ مشروط کر دينا تعليق 

  بالمحال ہے۔
 

ِلِمْنيَ    زِي الّظٰ ِمْن فَْوِقهِْم غََواٍش َۭوَكٰذكِلَ َجنْ َ ِمهَاٌد وَّ ْن هَجَمنَّ   41لَهُْم ِمّ
) اور ہم ايسے ١بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر (اسی کا) اوڑھنا ہوگا (ان کے لئے آتش دوزخ کا 

  ظالموں کو ايسی ہی سزا ديتے ہيں۔
غواش غاشيۃ کی جمع ہے ڈھانپ لينے والی۔ يعنی آگ ہی ان کا اوڑھنا ہوگا، يعنی اوپر  ١۔٤١

  سے بھی آگ نے ان کو ڈھانپا يعنی گھيرا ہوگا۔
 

لُوا ْيَن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ ْوَن    َواذلَّ ُب الَْجنَِّة ۚ ُمهْ ِفْهيَا ٰخدِلُ َك َاْحصٰ
ِٕ
ُف نَْفًسا ِاالَّ ُوْسَعهَآ   ۡ ُاوٰلۗى ِلٰحِت َال نَُلكِّ   42الّصٰ

اور جو لوگ ايمان الئے اور انہوں نے نيک کام کئے ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے 
اس ميں ہميشہ ہميشہ رہيں  ) وہی لوگ جنت والے ہيں اور وه١زياده کسی کا مکلف نہيں بناتے (

  گے۔
يہ جملہ معترضہ ہے جس سے مقصود يہ بتانا ہے کہ ايمان اور عمل صالح، يہ ايسی  ١۔٤٢

چيزيں نہيں ہيں کہ جو انسانی طاقت سے زياده ہوں اور انسان ان پر عمل کرنے کی قدرت نہ 
و بروئے کار ال سکتا رکھتے ہوں، بلکہ ہر انسان ان کو باآسانی اپنا سکتا ہے اور ان کے عمل ک

  ہے۔
 

ْي هَ  ِ ِ اذلَّ نْھُٰر  ۚ َوقَالُوا الَْحْمُد هلِلّٰ ُم اْالَ ِهتِ رِْي ِمْن َحتْ ْن ِغّلٍ َجتْ ُ  ۚ لََقْد َجاَۗءْت ُرُسُل َونََزْعنَا َما ِيفْ ُصُدْوِرِمهْ ِمّ ٰدىنَا ِلھَٰذا      ۣ َوَما ُكنَّا ِلَهنَْتِدَي لَْوَالٓ َاْن َهٰدىنَا اهلّلٰ
ِّنَا اِبلَْحّقِ ۭ َونُْوُدْوٓا َاْن ِتْلُمكُ الَْجنَُّة ُاْوِرثُْتُمْوَها ِبَما ُكْنُمتْ تَْعَملُْوَن  رَ    43ب
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) ان کے نيچے نہريں جاری ١جو کچھ ان کے دلوں ميں (کينہ) تھا ہم اس کو دور کر ديں گے (
کو اس مقام تک پہنچايا  ہونگی۔ اور وه لوگ کہيں گے کہ هللا کا (الکھ الکھ) شکر ہے جس نے ہم

) ہمارے رب کے پيغمبر سچی ٢اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر هللا تعاٰلی ہم کو نہ پہنچاتا (
باتيں لے کر آئے تھے۔ اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے 

  )۔٣ہو اپنے اعمال کے بدلے (
رمائے گا کہ ان کے سينوں ميں ايک دوسرے کے خالف هللا تعاٰلی اہل جنت پر انعام ف ١۔٤٣

بغض و عداوت کے جذبات ہوں گے، وه دور کردے گا، پھر ان کے دل ايک دوسرے کے بارے 
ميں آئينے کی طرح صاف ہوجائيں گے، کسی کے بارے ميں دل ميں کوئی کدورت اور عداوت 

کے درميان درجات و منازل نہيں رہے گی۔ بعض نے اس کا مطلب يہ بيان کيا ہے کہ اہل جنت 
کا جو تفاوت ہوگا، اس پر وه ايک دوسرے سے حسد نہيں کريں گے۔ پہلے مفہوم کی تائيد ايک 
حديث ميں ہوتی ہے کہ جنتيوں کو، جنت اور دوزخ کے درميان ايک پل پر روک ليا جائے گا 

يا جائے گا، حتّی اور ان کے درميان آپس کی جو زيادتياں ہونگی، ايک دوسرے کو ان کا بدلہ دال
کہ جب وه بالکل پاک صاف ہوجائيں گے تو پھر انہيں جنت ميں داخلے کی اجازت دے دی 

  جائے گی (صحيح بخاری) 
يعنی يہ ہدايت جس سے ہميں ايمان اور عمل صالح کی زندگی نصيب ہوئی اور پھر بارگاه  ٢۔٤٣

حمت ہے اور اس کا فضل ہے۔ اٰلہی قبوليت کا درجہ بھی حاصل ہوا، يہ هللا تعاٰلی کی خاص ر
اگر يہ رحمت اور فضل نہ ہوتا تو ہم يہاں تک نہ پہنچ سکتے، اسی مفہوم کی يہ حديث ہے جس 
ميں نبی نے فرمايا ' يہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم ميں سے کسی کو محض اس کا عمل جنت 

چھا يارسول هللا آپ ميں نہيں لے جائے گا، جب تک هللا تعاٰلی کی رحمت نہ ہوگی۔ صحابہ نے پو
بھی؟ فرمايا ہاں ميں بھی اس وقت تک جنت ميں نہيں جاؤں گا جب تک کہ رحمت الہی مجھے 

  اپنے دامن ميں نہيں سميٹ لے گی۔
يہ تشريح پچھلی بات اور حديث مذکوره کے منافی نہيں، اس لئے کہ نيک عمل کی توفيق  ٣۔٤٣

  بھی بجائے خود هللا کا فضل و احسان ہے۔
 

 ٓ ُّ َواَنٰد ا َوعََد َرب ْ مَّ ُّنَا َحقًّا فَهَْل َوَجْدمتُّ َب النَّاِر َاْن قَْد َوَجْداَن َما َوعََداَن َرب ُب الَْجنَِّة َاْحصٰ ِ عََيل ي َاْحصٰ َّْعنَُة اهلّلٰ ٌن بَيَْهنُْم َاْن ل َن ُمَؤّذِ ُمكْ َحقًّا   ۭقَالُْوا نََعْم ۚ فََاذَّ
ِلِمْنيَ      ۙ 44الّظٰ

ہل دوزخ کو پکاريں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعده فرمايا تھا ہم نے اس اور اہل جنت ا
کو واقعہ کے مطابق پايا سو تم سے جو تمہارے رب نے وعده کيا تھا تم نے بھی اس کو واقعہ 

) وه کہيں گے ہاں پھر ايک پکارنے واال دونوں کے درميان ميں پکارے گا ١کے مطابق پايا؟ (
  ظالموں پر۔ کہ هللا کی مار ہو ان

يہی بات نبی نے جنگ بدر ميں جو کافر مارے گئے تھے اور ان کی الشيں ايک کنوئيں  ١۔٤٤
ميں پھينک دی گئيں تھيں۔ انہيں خطاب کرتے ہوئے کہی تھی، جس پر حضرت عمر نے کہا تھا 

' آپ ايسے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہيں جو ہالک ہو چکے ہيں ' آپ صلی هللا عليہ وسلم نے 
رمايا هللا کی قسم، ميں انہيں جو کچھ کہ رہا ہوں، وه تم سے زياده سن رہے ہيں، ليکن اب وه ف

  جواب دينے کی طاقت نہيں رکھتے (صحيح مسلم)
 

ِخَرِة ٰكِفُرْوَن    ِ َويَْبُغْوَهنَا ِعَوًجا  ۚ  َوُمهْ اِبْالٰ ْوَن َعْن َسِبْيِل اهلّلٰ يَْن يَُصدُّ ِ   ۘ 45اذلَّ
ے روگردانی کرتے تھے اور اس ميں کجی تالش کرتے تھے وه لوگ آخرت جو هللا کی راه س

  کے بھی منکر تھے۔
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َب الَْجنَِّة َانْ  ُْم ۚ َواَنَدْوا َاْحصٰ ْيٰم ۢ ِبسـِ َّْعرِفُْوَن الُكًّ َ َوبَيَْهنَُما ِحَجاٌب ۚ َوعََيل اْالَْعَراِف ِرَجاٌل ي   46ْطَمُعْوَن     َسٰملٌ عَلَْيُمكْ   ۣ لَْم يَْدُخلُْوَها َوُمهْ ي
) اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہونگے وه ١اور ان دونوں کے درميان ايک آڑ ہوگی (

) اور اہل جنت کو پکار کر کہيں گے ٣) ہر ايک کو ان کے قيافہ سے پہچانيں گے (٢لوگ (
السالُم عليکم! ابھی يہ اہل اعراف (دوزخ اور جنت کے درميان) جنت ميں داخل نہيں ہوئے 

  )۔٤ہونگے اور اس کے اميدوار ہونگے (
' ان دونوں کے درميان ' سے مراد جنت دوزخ کے درميان يا کافروں اور مومنوں کے  ١۔٤٦

درميان ہے۔ ِحَجاب،ُ (آڑ) سے وه فصيل (ديوار) مراد ہے جس کا ذکر سورة حديد ميں ہے 
ن کے درميان ايک ديوار کھڑی کر دی جائے ) پس ا13۔ الحديد:57:(فَُضِرَب بَْينَھُْم بُِسْوٍر لَّٗه بَاٌب) 

  گی، جس ميں ايک دروازه ہوگا يہی اعراف کی ديوار ہے۔
يہ کون ہونگے؟ ان کی تعين ميں مفسرين کے درميان خاصا اختالف ہے۔ اکثر مفسرين  ٢۔٤٦

کے نزديک يہ وه لوگ ہونگے جن کی نيکياں اور برائياں برابر ہوں گی۔ ان کی نيکياں جہنم ميں 
ے سے اور برائياں جنت ميں جانے سے مانع ہونگی اور يوں هللا تعاٰلی کی طرف سے قطعی جان

  فيصلہ ہونے تک وه درميان ميں معلق رہيں گے۔
سيماء کے معنی عالمت کے ہيں جنتيوں کے چہرے روشن اور جہنميوں کے چہرے سياه  ٣۔٤٦

  ان ليں گے۔اور آنکھيں نيلی ہونگی۔ اس طرح وه دونوں قسم کے لوگوں کو پہچ
يہاں يَْطَمُعْوَن کے معنی بعض لوگوں نے يَْعلَُمْون کے کئے ہيں يعنی ان کو علم ہوگا کہ وه  ٤۔٤٦

  عنقريب جنت ميں داخل کر دئے جائيں گے۔
 

َعلْنَا َمَع الْقَْوِم ال َّنَا َال َجتْ ِب النَّاِر ۙ  قَالُْوا َرب ِلِمْنيَ   َوِاَذا ُرصِفَْت َابَْصاُرُمهْ ِتلَْقاَۗء َاْحصٰ   ۧ 47ّظٰ
جب ان کی نگاہيں اہل دوزخ کی طرف پھريں گی تو کہيں گے اے ہمارے رب! ہم کو ان ظالم 

  لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔
 

ُعُمكْ َوَما ُكنْ  ُْم قَالُْوا َمآ َاْغٰىن َعْنُمكْ َمجْ ْيٰم َّْعرِفُْوَهنُْم ِبسـِ ُب اْالَْعَراِف ِرَجاًال ي َ َواَنٰدٓي َاْحصٰ ْوَن   ُمتْ ت َتْكِربُ   48سـْ
اور اہل اعراف بہت سے آدميوں کو جن کو ان کے قيافہ سے پہچانيں گے پکاريں گے کہيں گے 

  )۔١کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آيا (
يہ اہل دوزخ ہونگے جن کو اصحاب االعراف ان کی عالمتوں سے پہچان ليں گے اور وه  ١۔٤٨

اپنے جتھے اور دوسری چيزوں پر جو گھمنڈ کرتے تھے اس کے حال سے انہيں ياد دالئيں گے 
  کہ يہ چيزيں تمہارے کچھ کام نہ آئيں۔

 
 ٓ ٍة   ۭ ُاْدُخلُوا الَْجنََّة َال َخْوٌف عَلَْيُمكْ َوَال ُ ِبَرْمحَ ْيَن َاْقَسْمُمتْ َال يَنَالُهُُم اهلّلٰ ِ   49َزنُْوَن    َانُْمتْ حتَْ َاٰهُٓؤَالِۗء اذلَّ

) رحمت ١کيا يہ وہی ہيں جن کی نسبت تم قسميں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ هللا تعاٰلی ان پر (
نہ کرے گا ان کو يوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت ميں تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم مغموم ہو 

  گے۔
فلس و نادار قسم کے اس سے مراد وه اہل ايمان ہيں جو دنيا ميں غريب و مسکين اور م ١۔٤٩

تھے جن کا مذاق مذکوره منکرين اڑايا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اگر يہ هللا کے محبوب 
ہوتے تو ان کا دنيا ميں يہ حال نہ ہوتا؟ پھر مزيد جسارت کرتے ہوئے دعوٰی کرتے کہ قيامت 

قائل اصحاب  والے دن بھی هللا کی رحمت ہم پر ہوگی نہ کہ ان پر (ابن کثير) بعض نے اس کا
االعراف کو بتاليا ہے اور بعض کہتے ہيں جب اصحاب االعراف جہنميوں کو يہ کہيں گے کہ 
تمہارا جتھہ اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آيا۔ تو اس وقت هللا کی طرف 
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 سے جنتيوں کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہا جائے گا يہ وہی لوگ ہيں جن کے بارے ميں تم
  قسميں کھاتے تھے کہ ان پر هللا کی رحمت نہيں ہوگی۔

 
ُ  ۭ قَ  ا َرَزقَُمكُ اهلّلٰ َب الَْجنَِّة َاْن َاِفْيُضْوا عَلَْينَا ِمَن الَْماِۗء َاْو ِممَّ ُب النَّاِر َاْحصٰ َمهَُما عََيل اْلٰكِفرِْيَن  َواَنٰدٓي َاْحصٰ َ َحرَّ   50ۙالُْوٓا ِانَّ اهلّلٰ

والوں کو پکاريں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو يا اور ہی کچھ اور دوزخ والے جنت 
دے دو جو هللا نے تم کو دے رکھا ہے جنت والے کہيں گے کہ هللا تعاٰلی نے دونوں چيزوں کی 

  )۔١کافروں کے لئے بندش کر دی ہے (
ہل ايمان جس طرح پہلے گزر چکا ہے کہ کھانے پينے کی نعمتيں قيامت والے دن صرف ا ١۔٥٠

) يہاں اس کی مزيد وضاحت جنتيوں کی 32۔ االعرف:7کے لئے ہونگی (َخالَِصةً يَّْوَم اْلقِٰيَمِة) 
  زبان سے کر دی گئی ہے۔

 
 َ ُْم امَكَ ن نَْيا  ۚ فَالَْيْوَم نَنْسـٰ ْهتُُم الَْحٰيوُة ادلُّ غَرَّ لَِعًبا وَّ ُذْوا ِدْيَهنُْم لَهًْوا وَّ َ يَْن اختَّ ِ َحُدْوَن    ُسْوا لِ اذلَّ يِٰتنَا َجيْ   51َقاَۗء يَْوِمهِْم ٰھَذا  ۙ َوَما َاكنُْوا اِبٰ

جنہوں نے دنيا ميں اپنے دين کو لہو و لعب بنا رکھا تھا اور جن کو دنياوی زندگی نے دھوکے 
ميں ڈال رکھا تھا سو ہم (بھی) آج کے روز ان کا نام بھول جائيں گے جيسا کہ وه اس دن بھول 

  جيسا يہ ہماری آيتوں کا انکار کرتے تھے۔) اور ١گئے (
حديث ميں آتا ہے کہ قيامت والے دن هللا تعاٰلی اس قسم کے بندے سے پوچھے گا کيا ميں  ١۔٥١

نے تمہيں بيوی بچے نہيں ديئے تھے؟ تمہيں عزت اور اکرام سے نہيں نوازا تھا اور کيا اونٹ 
اری کرتے ہوئے لوگوں سے چونگی اور گھوڑے تيرے تابع نہيں کر ديئے تھے؟ کيا تو سرد

وصول نہيں کرتا تھا؟ وه کہے گا کيوں نہيں؟ يا هللا يہ سب باتيں صحيح ہيں، هللا تعاٰلی اس سے 
پوچھے گا، کيا تو ميری مالقات کا يقين رکھتا تھا؟ وه کہے گا نہيں، هللا تعاٰلی فرمائے گا ' پس 

جاتا ہوں (صحيح مسلم) قرآن کريم کی جس طرح تو مجھے بھوال رہا آج ميں بھی تمہيں بھول 
اس آيت سے معلوم ہوا کہ دين کو لہو و لعب بنانے والے وہی ہوتے ہيں جو دنيا کے فريب ميں 

مبتال ہوتے ہيں۔ ايسے لوگوں کے دلوں سے چونکہ آخرت کی فکر اور هللا کا خوف نکل جاتا 
کر ليتے ہيں احکام اور ہے۔ اس لئے وه دين ميں بھی اپنی طرف سے جو چاہتے ہيں اضافہ 

  فرائض پر عمل کی اہميت ختم ہو جاتی ہے۔
 

ُّْؤِمنُْوَن    َِّقْوٍم ي ًة ل َرْمحَ لْٰنُه عَٰيل ِعْملٍ ُهًدى وَّ   52َولََقْد ِجْئٰهنُْم ِبِكٰتٍب فَصَّ
اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ايک ايسی کتاب پہنچا دی جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت 

) وه ذريعہ ہدايت اور رحمت ان لوگوں کے لئے ہے جو ايمان ١بيان کر ديا (واضح کر کے 
  الئے ہيں۔

يہ هللا تعاٰلی جہنميوں کے ضمن ميں ہی فرما رہا ہے کہ ہم نے تو اپنے علم کامل کے  ١۔٥٢
مطابق ايسی کتاب بھيج دی تھی جس ميں ہرچيز کو کھول کر بيان کر ديا تھا۔ ان لوگوں نے اس 

يں اٹھايا، تو ان کی بد قسمتی، ورنہ جو لوگ اس کتاب پر ايمان لے آئے، وه ہدايت و سے فائده نہ
ى نَْبَعَث َرُسْواًل)  بِْيَن َحتّٰ ۔ 17رحمت اٰلہی سے فيض ياب ہوئے گويا ہم نے تو (َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

ے ) جب تک ہم رسول بھيج کر اتمام حجت نہيں کر ديتے، ہم عذاب نہيں ديتے 'ک15االسراء:
  مطابق اہتمام کر ديا تھا۔

 
يَْن نَُسْوُه ِمْن قَْبُل قَْد َجاَۗءْت  ِ ِويهُْلٗ يَُقْوُل اذلَّ ِيتْ اَتْ ِويهَْلٗ  ۭ يَْوَم اَيْ َّنَا ِمْن ُشَفَعاَۗء فَيَْشَفُعْوا لَنَآ َاْو نَُردُّ فَنَْعَملَ َهْل يَْنُظُرْوَن ِاالَّ اَتْ نَا اِبلَْحّقِ ۚ فَهَْل ل ِّ غَْريَ  ُرُسُل َرب

ْوَن   ا َاكنُْوا يَْفَرتُ ا َانُْفَسهُْم َوَضلَّ َعْهنُْم مَّ ْوٓ ْي ُكنَّا نَْعَمُل  ۭقَْد َخِرسُ ِ   ۧ 53اذلَّ
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) جس ١ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہيں صرف اس کے اخير نتيجہ کا انتظار ہے (
ھولے ہوئے تھے يوں روز اس کا اخير نتيجہ پہنچ آئے گا اس روز وه لوگ اس کو پہلے سے ب

کہيں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پيغمبر سچی سچی باتيں الئے تھے سو اب کيا کوئی ہمارا 
سفارشی ہے کہ ہماری سفارش کر دے يا کيا ہم پھر واپس بھيجے جاسکتے ہيں تاکہ ہم لوگ ان 
 اعمال کے جو ہم کيا کرتے تھے برخالف دوسرے اعمال کريں بيشک ان لوگوں نے اپنے آپ

  )۔٢کو خساره ميں ڈال ديا اور يہ جو جو باتيں تراشتے تھے سب گم ہوگئيں (
تاويل کا مطلب ہے کسی چيز کی اصل حقيقت۔ يعنی کتاب اٰلہی کے ذريعے سے وعدے،  ١۔٥٣

وعيد اور جنت و دوزخ وغيره کا بيان تو کر ديا تھا، ليکن يہ اس دنيا کا انجام اپنی آنکھوں سے 
  ، سو اب وه انجام ان کے سامنے آگيا۔ديکھنے کے منتظر تھے

يعنی جس انجام کے منتظر تھے اس کے سامنے آجانے کے بعد اعتراف حق کرنے يا  ٢۔٥٣
دوباره دنيا ميں بھيجے جانے کی آرزو اور کسی سفارش کی تالش، يہ سب بےفائده ہونگی۔ وه 

ے تھے، وه ان کی مدد معبود بھی ان سے گم ہوجائيں گے جن کی وه هللا کو چھوڑ کر عبادت کرت
  کر سکيں گے نہ سفارش اور نہ عذاب جہنم سے چھڑا ہی سکيں گے۔

 
تَٰوى عََيل الَْعْرِش يُْغِيش  ٍم ُمثَّ اسـْ تَِّة َاايَّ ٰمٰوِت َواْالَْرَض ِيفْ سـِ ْي َخلََق السَّ ِ ُ اذلَّ َُّمكُ اهلّلٰ الشَّ ِانَّ َرب َاَر يَْطلُُبٗه َحِثْيثًا   ۙ وَّ َّْيَل الهنَّ ٰرٍت ال ْمَس َوالَْقَمَر َوالنُُّجْوَم ُمَسخَّ

ُ َربُّ الْٰعلَِمْنيَ   َك اهلّلٰ   54اِبَْمرِٖه  َۭاَال هَلُ الَْخلُْق َواْالَْمُر  ۭ تَٰربَ
) ١بيشک تمہارا رب هللا ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمين کو چھہ روز ميں پيدا کيا ہے (

يسے طور پر چھپا ديتا ہے کہ وه رات اس دن کو ) وه رات سے دن ا٢پھر عرش پر قائم ہوا (
) اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پيدا کيا ايسے طور پر ٣جلدی سے آ ليتی ہے (

کہ سب اس کے حکم کے تابع ہيں۔ ياد رکھو هللا ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا 
  دگار ہے۔بڑی خوبيوں سے بھرا ہوا هللا جو تمام عالم کا پرور

يہ چھ دن اتوار، پير، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ ہيں۔ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم  ١۔٥٤
عليہ السالم کی تخليق ہوئی، ہفتے والے دن کہتے ہيں کوئی تخليق نہيں ہوئی، اسی لئے اس کو 
کا  يوم البست کہا جاتا ہے، کيونکہ سبت کے معنی ہيں قطع (کاٹنے) کے ہيں يعنی اس دن تخليق

کام قطع ہوگيا۔ پھر اس دن سے کيا مراد ہے؟ ہماری دنيا کا دن، جو طلوع شمس سے شروع ہوتا 
ہے اور غروب شمس پر ختم ہو جاتا ہے۔ يا يہ دن ہزار سال کے برابر ہے؟ جس طرح کہ هللا 

کے يہاں کے دن کی گنتی ہے، يا جس طرح قيامت کے دن کے بارے ميں آتا ہے۔ بظاہر يہ 
زياده صحيح معلوم ہوتی ہے۔ کيونکہ ايک تو اس وقت سورج چاند کا يہ نظام ہی دوسری بات 

نہيں تھا، آسمان اور زمين کی تخليق کے بعد ہی يہ نظام قائم ہوا دوسرے يہ عالم باال کا واقعہ 
ہے جس کو دنيا سے کوئی نسبت نہيں ہے، اس لئے اس دن کی اصل حقيقت هللا تعاٰلی ہی بہتر 

طعيت کے ساتھ کوئی بات نہيں کہہ سکتے۔ عالوه ازيں هللا تعاٰلی تو ُکْن سے سب جانتا ہے، ہم ق
کچھ پيدا کر سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے ہرچيز کو الگ الگ درجہ بدرجہ سلسلہ وار بنايا 
اس کی بھی اصل حکمت هللا تعاٰلی ہی جانتا ہے تاہم بعض علماء نے اس کی ايک حکمت لوگوں 

ُ اَْعلَمکو آرام، وقار ا ّٰ   ور تدريج (سلسلہ وار) کے ساتھ کام کرنے کا سبق دينا بتالئی ہے۔ َوا 
يعنی هللا تعاٰلی عرش پر مستقر ( ّٹھہرا) ہے۔ ليکن کس طرح، کس کيفيت کے ساتھ، اسے  ٢۔٥٤

ہم بيان نہيں کرسکتے کسی کے ساتھ تشبيہ ہی دے سکتے ہيں۔ نعيم بن حماد کا قول ہے ' جو هللا 
ليق کے ساتھ تشبيہ دے اس نے بھی کفر کيا اور جس نے هللا کی اپنے بارے ميں بيان کی تخ

کرده کسی بات کا انکار کيا، اس نے بھی کفر کيا ' اور هللا کے بارے ميں اس کی يا اس کے 
رسول کی بيان بات کو بيان کرنا، تشبيہ نہيں ہے۔ اس لئے جو باتيں هللا تعاٰلی کے بارے ميں 
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) سے ثابت ہيں، ان پر بال تاويل اور بال کيف و تشبيہ پر ايمان رکھنا ضروری نص(قطعی حکم
  ہے۔ (ابن کثير) 

حثيثا کے معنی ہيں نہايت تيزی سے اور مطلب ہے کہ ايک کے بعد دوسرا فورا آجاتا ہے  ٣۔٥٤
يعنی دن کی روشنی آتی ہے تو رات کی تاريکی فوراً غائب ہو جاتی ہے اور رات آتی ہے تو دن 

  ا اجاال ختم ہو جاتا ہے اور سب دور و نزديک سياہی چھا جاتی ہے۔ک
 

بُّ الُْمْعَتِدْيَن    َّٗه َال ُحيِ ُخْفيًَة   ِۭان َُّمكْ تََرضُّعًا وَّ   55ُۚاْدُعْوا َرب
تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کيا کرو گڑ گڑا کے بھی اور چپکے چپکے بھی واقعی هللا 

  کرتا ہے جو حد سے نکل جائيں۔ تعاٰلی ان لوگوں کو نہ پسند
 

َن ا ِ قَرِيٌْب ّمِ َطَمًعا   ِۭانَّ َرْمحََت اهلّلٰ ا َواْدُعْوُه َخْوفًا وَّ نِْنيَ   َوَال تُْفِسُدْوا ِيف اْالَْرِض بَْعَد ِاْصَالهِحَ   56لُْمْحسـِ
عبادت  اور دنيا ميں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے فساد مت پھيالؤ اور تم هللا کی

کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور اميدوار رہتے ہوئے بيشک هللا تعاٰلی کی رحمت نيک کام کرنے 
  )۔١والوں کے نزديک ہے (

۔ هللا تعاٰلی سے آه زاری اور خفيہ طريقے ١ان آيات ميں چار چيزوں کی تلقين کی گئی ہے  ١۔٥٦
کے ساتھ نرمی کرو سے دعا کی جائے، جس طرح کہ حديث ميں آتا ہے ' لوگو! اپنے نفس 

(يعنی آواز پست رکھو) تم جس کو پکار رہے ہو، وه بہرا نہ غائب، وه تمہاری دعائيں سننے واال 
۔ دعا ميں زيادتی نہ کی جائے يعنی اپنی حيثيت اور مرتبے سے ٢اور قريب ہے (صحيح بخاری)

کی نافرمانياں کر ۔ اصالح کے بعد فساد نہ پھياليا جائے يعنی هللا ٣بڑھ کر دعا نہ کی جائے۔ 
۔ اس کے عذاب کا ڈر بھی دل ميں ہو اور اس کی ٤کے فساد پھيالنے ميں حصہ نہ ليا جائے۔ 

رحمت کی اميد بھی ہو۔ اس طريقے سے دعا کرنے والے محسنين ہيں۔ يقينا هللا کی رحمت ان 
  کے قريب ہے۔

 
ا بَْنيَ يََدْي َرْمحَ  ْي يُْرِسُل الّرِيَٰح بُْرشً ِ يٍِّت فََاْنَزلْنَا ِبِه الَْماَۗء فََاْخَرْجنَا ِبٖه َوُهَو اذلَّ ِرُج ِتٖه  ۭ َحّىتٰ ِاَذآ َاقَلَّْت َحسَااًب ِثَقاًال ُسْقٰنُه ِلَبدَلٍ مَّ ِمْن ُلكِّ الثََّمٰرِت  ۭكَٰذكِلَ ُخنْ

َُّمكْ تََذكَُّرْوَن      57الَْمْوٰىت لََعل
ؤں کو بھيجتا ہے کہ وه خوش کر ديتی ہيں اور وه ايسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہوا

) تو ہم اس بادل کو کسی خشک ٢) يہاں تک کہ جب وه ہوائيں بھاری بادلوں کو اٹھا ليتی ہيں (١(
سرزمين کی طرف ہانک لے جاتے ہيں پھر اس بادل سے پانی برساتے ہيں پھر اس پانی سے ہر 

  )۔٤ھڑا کريں گے تاکہ تم سمجھو () يوں ہی ہم مردوں کو نکال ک٣قسم کے پھل نکالتے ہيں (
اپنی الوہيت و ربوبيت کے اثبات ميں هللا تعاٰلی مزيد دالئل بيان فرما کر پھر اس سے احياء  ١۔٥٧

موتی کا اثبات فرما رہا ہے۔ بشرا بشير کی جمع ہے، رحمۃ سے مراد يہاں مطر بارش ہے يعنی 
  يد ہوتی ہيں۔بارش سے پہلے وه ٹھنڈی ہوائيں چالتا ہے جو بارش کی نو

  بھاری بادل سے مراد پانی سے بھرے ہوئے بادل ہيں۔ ٢۔١٥٧
ہر قسم کے پھل، جو رنگوں ميں، ذائقوں ميں، خوشبوؤں ميں اور شکل و صورت ميں  ٣۔٥٧

  ايک دوسرے سے مختلف ہوتے ہيں۔
 جس طرح ہم پانی کے ذريعے مرده زمين روئيدگی پيدا کر ديتے ہيں اور وه انواع و اقسام ٤۔٥٧

کے غلہ اور پھل پيدا کرتی ہے۔ اسی طرح قيامت والے دن تمام انسانوں کو، جو مٹی ميں مل کر 
  مٹی ہو چکے ہونگے ہم دوباره زنده کريں گے اور پھر ان کا حساب ليں گے۔

 
ُرُج ِاالَّ نَكِ  ْي َخُبَث َال َخيْ ِ ِّٖه ۚ َواذلَّ ْذِن َرب ُرُج نََباتُٗه اِبِ يُِّب َخيْ َّْشُكُرْوَن   َوالَْبدَلُ الطَّ يِٰت ِلَقْوٍم ي   ۧ 58ًدا   ۭ َكٰذكِلَ نَُرصُِّف اْالٰ
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اور جو ستھری سرزمين ہوتی ہے اس کی پيداوار تو هللا کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو 
) اس طرح ہم دالئل بھی طرح طرح سے بيان ١خراب ہے اس کی پيداوار بھی کم نکلتی ہے (

  ر کرتے ہيں۔کرتے ہيں ان لوگوں کے لئے جو شک
عالوه ازيں يہ تمثيل بھی ہوسکتی ہے۔ اَْلبَلَُد الطَّيُِّب سے مراد سريع الفہم اور اَْلبَلَُد الطَّيُِّب  ١۔٥٨

سے کند ذہن، وعظ و نصيحت قبول کرنے واال دل اور اس کے برعکس دل۔ قلب مومن يا قلب 
ر وعظ و نصحت قبول کرنے واال منافق يا پاکيزه انسان اور ناپاک انسان مومن، پاکيزه انسان او

دل بارش کو قبول کرنے والی زمين کی طرح، آيات اٰلہی کو سن کر ايمان و عمل صالح ميں 
مزيد پختہ ہوتا ہے اور دوسرا دل اس کے برعکس زمين شور کی طرح ہے جو بارش کا پانی 

رائے نام ہوتی قبول ہی نہيں کرتی يا کرتی ہے تو برائے نام جس سے پيداوار بھی نکمی اور ب
ہے۔ اسی کو ايک حديث ميں اس طرح بيان کيا گيا ہے۔ رسول هللا نے بيان فرمايا کہ ' مجھے هللا 

تعاٰلی نے علم ہدايت دے کر بھيجا ہے، اس کی مثال اس موسال دھار بارش کی طرح ہے جو 
ره زمين پر برسی۔ اس کے جو حصے زرخيز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کرکے چا
اور گھاس خوب اگايا (يعنی بھرپور پيداوار دی) اور اس کے بعض حصے سخت تھے جنہوں 

نے پانی کو روک ليا (اندر جذب نہيں ہوا ' تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائده اٹھايا، خود بھی پيا۔ 
کھيتوں کو بھی سيراب کيا اور کاشتکاری کی اور زمين کا کچھ حصہ بالکل چٹيل تھا، جس نے 

روکا اور نہ کچھ کيا۔ پس يہ اس شخص کی مثال ہے جس نے هللا کی دين ميں سمجھ حاصل  پانی
کی اور هللا نے مجھے جس چيز کے ساتھ بھيجا اس سے اس نے نفع اٹھايا، پس خود بھی علم 
حاصل کيا اور دوسروں کو بھی سکھاليا اور مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے کچھ نہيں 

  ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھيجا گيا (صحيح بخاری)سيکھا اور نہ وه ہدايت 
 

ٓ َاخَ  ْ ٗه  ۭ ِاّىنِ ْن ِاهٰلٍ غَْريُ َ َما لَُمكْ ِمّ   59اُف عَلَْيُمكْ عََذاَب يَْوٍم َعِظْميٍ    لََقْد َاْرَسلْنَا نُْوًحا ِاٰيل قَْوِمٖه فََقاَل يٰقَْوِم اْعُبُدوا اهلّلٰ
قوم کی طرف بھيجا تو انہوں نے فرمايا اے ميری قوم تم هللا ہم نے نوح (عليہ السالم) کو ان کی 

کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہيں مجھ کو تمہارے لئے ايک 
  بڑے دن کے عذاب کا انديشہ ہے۔

 
ِبْنيٍ    َك ِيفْ َضٰلٍل مُّ   60قَاَل الَْمَالُ ِمْن قَْوِمٖهٓ ِاانَّ لََرنٰ

  )۔١ڑے لوگوں نے کہا ہم تم کو صريح غلطی ميں ديکھتے ہيں (ان کی قوم کے ب
شرک اس طرح انسانی عقل کو ماؤف کر ديتا ہے کہ انسان کو ہدايت، گمراہی اور  ١۔٦٠

گمراہی۔ ہدايت نظرياتی ہے۔ چنانچہ قوم نوح کی بھی يہی قلبی ماہيت ہوئی، ان کو حضرت نوح 
قوم کو دعوت دے رہے تھے، نعوذبا گمراه نظر  عليہ السالم، جو هللا کی توحيد کی طرف اپنی

  آتے تھے۔: تھا جو ناخوب، بتدريج وہی خوب ہوا۔ کہ غالمی ميں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمير۔
 

ّبِ الْٰعلَِمْنيَ     ْن رَّ ْ َرُسْوٌل ِمّ ٰلِكّينِ   61قَاَل يَٰقْوِم لَيَْس ِيبْ َضٰلةَلٌ وَّ
ھ ميں تو ذرا بھی گمراہی نہيں ليکن ميں پروردگار عالم انہوں نے فرمايا کہ اے ميری قوم! مج

  کا رسول ہوں۔
 

ِ َما َال تَْعلَُمْوَن     ْ َوَانَْصُح لَُمكْ َوَاْعَملُ ِمَن اهلّلٰ ُِّغُمكْ ِرٰسٰلِت َرّيبِ   62ُابَل
تم کو اپنے پروردگار کے پيغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خير خواہی کرتا ہوں اور ميں هللا کی 

  ف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہيں۔طر
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َُّمكْ تُرْ  نُْمكْ ِلُيْنِذَرُمكْ َوِلَتتَُّقْوا َولََعل ُِّمكْ عَٰيل َرُجٍل ِمّ ب ْن رَّ ْبُمتْ َاْن َجاَۗءُمكْ ِذْكٌر ِمّ ْوَن    َاَوَجعِ   63َمحُ
ے تمہارے پاس ايک اور کيا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف س

ايسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصيحت کی بات آ گئی تاکہ وه 
  ) اور تاکہ تم پر رحم کيا جائے۔١شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ (

حضرت نوح عليہ السالم اور حضرت آدم عليہ السالم کے درميان دس قرنوں يا دس پشتوں  ١۔٦٣
ت نوح عليہ السالم کے کچھ پہلے تک تمام لوگ اسالم پر قائم چلے آرہے کا فاصلہ ہے، حضر

تھے پھر سب سے پہلے توحيد سے انحراف اس طرح آيا کہ اس قوم کے صالحين فوت ہوگئے 
تو ان کے عقيدت مندوں نے ان پر سجده گاہيں (عبادت خانے) قائم کرديں اور ان کی تصويريں 

تھا کہ اس طرح ان کی ياد سے وه بھی هللا کا ذکر کريں گے  بھی وہاں لٹکا ديں، مقصد ان کا يہ
اور ذکر اٰلہی ميں ان کی مشابہت اختيار کريں گے۔ جب کچھ وقت گزرا تو انہوں نے تصويروں 

کے مجسمے بنا ديئے اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد يہ مجسمے بتوں کی شکل اختيار 
وم نوح کے يہ صالحين معبود بن گئے۔ ان کر گئے اور ان کی پوجا پاٹ شروع ہوگئی اور ق

حاالت ميں هللا تعاٰلی نے حضرت نوح عليہ السالم کو ان ميں نبی بنا کر بھيجا جنہوں نے 
ساڑھے نو سو سال تبليغ کی۔ ليکن تھوڑے سے لوگوں کے سوا، کسی نے آپ کی تبليغ کا اثر 

۔ اس آيت ميں بتاليا جارہا ہے کہ قبول نہيں کيا باآلخر اہل ايمان کے سوا سب کو غرق کرديا گيا
قوم نوح نے اس بات پر تعجب کا اظہار کيا کہ ان ہی ميں کا ايک آدمی نبی بن کر آگيا جو انہيں 

  هللا کے عذاب سے ڈرا رہا ہے؟ يعنی ان کے خيال ميں نبوت کے لئے انسان موزوں نہيں۔
 

يَْن َمَعٗه ِيف الْفُ  ِ ْيٰنُه َواذلَّ بُْوُه فََاْجنَ ْنيَ   فََكذَّ ُْم َاكنُْوا قَْوًما َمعِ يِٰتنَا ۭ ِاهنَّ بُْوا اِبٰ يَْن َكذَّ ِ   ۧ 64كْلِ َوَاْغَرْقنَا اذلَّ
سو وه لوگ ان کو جھٹالتے ہی رہے تو ہم نے نوح (عليہ السالم) کو اور ان کو جو ان کے ساتھ 

نے غرق کر ديا۔  کشتی ميں تھے بچا ليا اور جن لوگوں نے ہماری آيتوں کو جھٹاليا تھا ان کو ہم
  )۔١بيشک وه لوگ اندھے ہو رہے تھے (

  يعنی حق سے حق کو ديکھتے تھے نہ اس کو اپنانے کے لئے تيار تھے۔ ١۔٦٤
 

ٗه  ۭ َافََال تَتَُّقْوَن    ْن ِاهٰلٍ غَْريُ َ َما لَُمكْ ِمّ   65َوِاٰيل عَاٍد َاَخاُمهْ ُهْوًدا  ۭقَاَل يَٰقْوِم اْعُبُدوا اهلّلٰ
)، انہوں نے فرمايا اے ١قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود (عليہ السالم) کو بھيجا (اور ہم نے 

  ميری قوم! تم هللا کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہيں سو کيا تم نہيں ڈرتے۔
يہ قوم عاد، عاد اولٰی ہے جن کی رہائش يمن ميں ريتلے پہاڑوں پر تھی اور اپنی قوت و  ١۔٦٥

بےمثال تھی۔ ان کی طرف حضرت ہود عليہ السالم، جو اسی قوم کے ايک فرد تھے  طاقت ميں
  نبی بن کر آئے۔

 
ِاانَّ لَنَُظنَُّك ِمَن اْلٰكِذِبْنيَ   َك ِيفْ َسَفاَهٍة وَّ يَْن َكَفُرْوا ِمْن قَْوِمٖهٓ ِاانَّ لََرنٰ ِ   66  قَاَل الَْمَالُ اذلَّ

) ١ں نے کہا ہم تم کو کم عقلی ميں ديکھتے ہيں (ان کی قوم ميں جو بڑے لوگ کافر تھے انہو
  اور ہم بيشک تم کو جھوٹے لوگوں ميں سمجھتے ہيں۔

يہ کم عقلی ان کے نزديک يہ تھی کہ بتوں کو چھوڑ کر، جن کی عبادت ان کے آباواجداد  ١۔٦٦
  سے ہوتی آرہی تھی۔ هللا واحد کی عبادت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔

 
ّبِ الْٰعلَِمْنيَ    قَاَل يَٰقْوِم لَيْ  ْن رَّ ْ َرُسْوٌل ِمّ ٰلِكّينِ   67َس ِيبْ َسَفاَهٌة وَّ

انہوں نے فرمايا کہ اے ميری قوم! مجھ ميں ذرا بھی کم عقلی نہيں ليکن ميں پروردگار عالم کا 
  بھيجا ہوا پيغمبر ہوں۔
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ْ َوَااَن لَُمكْ اَنِحصٌ َاِمْنيٌ     ُِّغُمكْ ِرٰسٰلِت َرّيبِ   68ُابَل

  م کو اپنے پروردگار کے پيغام پہنچاتا ہوں اور ميں تمہارا امانتدار خير خواه ہوں۔ت
 

ا ِاْذ َجَعلَُمكْ  نُْمكْ ِلُيْنِذَرُمكْ ۭ َواْذُكُرْوٓ ُِّمكْ عَٰيل َرُجٍل ِمّ ب ْن رَّ ْبُمتْ َاْن َجاَۗءُمكْ ِذْكٌر ِمّ َزاَدُمكْ َاَوَجعِ َُّمكْ ُخلََفاَۗء ِمْنۢ  بَْعِد قَْوِم نُْوحٍ وَّ ِ لََعل ا ٰاَالَۗء اهلّلٰ َطًة ۚ  فَاْذُكُرْوٓ ِيف الَْخلِْق بَْصۜ
  69تُْفِلُحْوَن    

اور کيا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ايک 
ايسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصيحت کی بات آ گئی تاکہ وه 

اور تم يہ حالت ياد کرو کہ هللا نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشين بنايا اور  شخص تم کو ڈرائے
  ) سو هللا کی نعمتوں کو ياد کرو تاکہ تم کو فالح ہو۔١ڈيل ڈول ميں تم کو پھيالؤ زياده ديا (

ايک دوسرے مقام پر هللا تعاٰلی نے ان کی بابت فرمايا ' اس جيسی قوت والی قوم پيدا نہيں  ١۔٦٩
ةً ہم سے زياده  کی گئی ' اپنی اس قوت کے گھمنڈ ميں مبتال ہو کر اس نے کہا َمْن اَ َشدُّ ِمنَّا قُوَّ

طاقتور کون ہے؟ هللا تعاٰلی نے فرمايا ' جس نے انہيں پيدا کيا وه ان سے زياده قوت واال ہے ' 
  )١٥(ٰحم سجده۔

 
َ َوْحَدٗه َونََذَر مَ  ِدِقْنيَ   قَالُْوٓا َاِجْئَتنَا ِلنَْعُبَد اهلّلٰ   70ا َاكَن يَْعُبُد ٰااَبُۗؤاَن  ۚ فَْاِتنَا ِبَما تَِعُداَنٓ ِاْن ُكْنَت ِمَن الّصٰ

انہوں نے کہا کہ کيا ہمارے پاس اس واسطے آئے ہيں کہ ہم صرف هللا ہی کی عبادت کريں اور 
) پس ہم کو جس عذاب کی دھمکی ١جس کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ان کو چھوڑ ديں (

  )۔٢يتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو (د
آباؤ اجداد کی تقليِد ہر دور ميں گمراہی کی بنياد رہی ہے۔ قوم عاد نے بھی يہی ' دليل '  ١۔٧٠

پيش کی اور شرک کو چھوڑ کر، توحيد کا راستہ اختيار کرنے پر آماده نہيں ہوئے۔ بدقسمتی 
  قليد کی يہ بيماری عام ہے۔سے مسلمانوں ميں بھی اپنے بڑوں کی ت

جس طرح قريش مکہ نے بھی رسول هللا کی دعوت توحيد کے جواب ميں کہا تھا ' اے هللا!  ٢۔٧٠
اگر يہ حق ہے تيری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا يا کوئی اور 
ہے۔  دردناک عذاب ہم پر بھيج دے '۔ يعنی شرک کرتے کرتے مشرک کی مت بھی ماری جاتی

حاالنکہ عقل مندی کا تقاضا يہ تھا کہ يہ کہا جاتا يا هللا اگر يہ سچ ہے اور تيری ہی طرف سے 
ہے تو ہميں اسے قبول کرنے کی توفيق عطا فرما۔ بہرحال قوم عاد نے اپنے پيغمبر حضرت ہود 

ے، عليہ السالم سے کہديا، کہ اگر تو سچا ہے تو اپنے هللا سے کہہ جس عذاب سے وه ڈراتا ہ
  بھيج دے۔

 
 ْ اٍۗء َمسَّْيُتُمْوَهآ َان ٓ َاْمسَ اِدلُْونَِينْ ِيفْ غََضٌب  ۭ َاُجتَ ُِّمكْ ِرْجٌس وَّ ب ْن رَّ َن الُْمْنَتِظرِْينَ قَاَل قَْد َوقََع عَلَْيُمكْ ِمّ ْ َمَعُمكْ ّمِ ا ِاّىنِ ُ ِهبَا ِمْن ُسلْٰطٍن ۭ فَانَْتِظُرْوٓ َل اهلّلٰ ا نَزَّ     ُمتْ َوٰااَبُۗؤُمكْ مَّ

71  
) اور غضب آيا ہی چاہتا ہے کيا تم ١انہوں نے فرمايا کہ اب تم پر هللا کی طرف سے عذاب (

) جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٢مجھ سے ايسے ناموں کے باب ميں جھگڑتے ہو (
ھی ٹھہرا ليا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی هللا نے کوئی دليل نہيں بھيجی۔ سو تم منتظر رہو ميں ب

  تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔
' ِرْجس،ُ 'کے معنی پليدی کے ہيں۔ ليکن يہاں يہ مقلوب (بدال ہوا) ہے ِرْجز،ُ سے جس کے  ١۔٧١

  معنی عذاب کے ہيں۔ يا پھر ِرْجُس،ُ يہاں نارضگی اور غضب کے معنی ميں ہے (ابن کثير) 
ے رکھے ہوئے تھے مثاًل صدا، اس سے مراد وه نام ہيں جو انہوں نے اپنے معبودوں ک ٢۔٧١

صمود، ھبا۔ وغيره جيسے قوم نوح کے پانچ بت تھے جن کے نام هللا نے قرآن ميں ذکر کئے ہيں 
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ٰی، َمنَات ھُبَل وغيره۔ يا جيسے آج کل  جيسے مشرکين عرب کے بتوں کے نام تھے۔ ال ت، عزَّ
مثال داتا گنج بخش، کے مشرکانہ عقائد واعمال ميں ملوث لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہيں۔ 

خواجہ غريب نواز، بابا فريد شکر گنج، مشکل کشا وغيره جن کے معبود يا مشکل کشا وگنج 
  بخش وغيره ہونے کی کوئی دليل ان لوگوں کے پاس نہيں ہے۔

 
يٰتِ  بُْوا اِبٰ يَْن َكذَّ ِ نَّا َوقََطْعنَا َداِبَر اذلَّ ٍة ّمِ ْيَن َمَعٗه ِبَرْمحَ ِ ْيٰنُه َواذلَّ   72ۧنَا َوَما َاكنُْوا ُمْؤِمِنْنيَ    فََاْجنَ

غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھيوں کو اپنی رحمت سے بچا ليا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ 
  )۔١دی جنہوں نے ہماری آيتوں کو جھٹاليا تھا اور ايمان النے والے نہ تھے (

ل جاری رہا جس نے ہرچيز اس قوم پر باد تند کا عذاب آيا جو سات راتيں اور آٹھ دن مسلس ١۔٧٢
کو تہس نہس کر کے رکھ ديا اور يہ قوم عاد کے لوگ، جنہيں اپنی قوت پر بڑا ناز تھا، ان کے 

الشے کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح زمين پر پڑے نظر آتے تھے (ديکھئے سورة 
  آيات) ٢٥۔٤٢سوره احقاف  ٥٦۔٥٣سوره ھود۔  ٨۔٦الحاقہ 

 
ُِّمكْ  ۭ َوِاٰيل ثَُمْوَد َاَخامهُْ  ب ْن رَّ نٌَة ِمّ ِّ ٗه ۭ قَْد َجاَۗءْتُمكْ بَي ْن ِاهٰلٍ غَْريُ َ َما لَُمكْ ِمّ ِ َوَال ٰصِلًحا  ۘ قَاَل يَٰقْوِم اْعُبُدوا اهلّلٰ ٓ َاْرِض اهلّلٰ ُلكْ ِيفْ ِ لَُمكْ ٰايًَة فََذُرْوَها اَتْ ٰهِذٖه اَنقَُة اهلّلٰ

ٍء فَيَْاُخَذُمكْ عََذا ْوَها ِبُسْوۗ   73ٌب َاِلْميٌ    تََمسُّ
) انہوں نے فرمايا اے ١اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح (عليہ السالم) کو بھيجا (

ميری قوم! تم هللا کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہيں۔ تمہارے پاس تمہارے 
رے لئے دليل پروردگار کی طرف سے ايک واضح دليل آچکی ہے يہ اونٹنی ہے هللا کی جو تمہا

ہے سو اس کو چھوڑ دو کہ هللا کی زمين ميں کھاتی پھرے اور اسکو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی 
  مت لگانا کہ کہيں تم کو دردناک عذاب آ پکڑے۔

ہجری ميں تبوک  ٩يہ ثمود، حجاز اور شام کے درميان وادی القرٰی ميں رہائش پذير تھے  ١۔٧٣
ہ کا ان کے مساکن اور وادی سے گزر ہوا، جس پر آپ جاتے ہوئے رسول هللا اور آپ کے صحاب

نے صحابہ سے فرمايا کہ معذب قوموں کے عالقے سے گزرو تو روتے ہوئے، يعنی عذاب 
اٰلہی سے پناه مانگتے ہوئے گزرو (صحيح بخاری) ان کی طرف حضرت صالح عليہ السالم نبی 

پنے پيغمبر سے مطالبہ کيا کہ پتھر بنا کر بھيجے گئے۔ يہ عاد کے بعد کا واقعہ ہے۔ انہوں نے ا
کی چٹان سے ايک اونٹنی نکال کر دکھا، جسے ہم نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے ديکھيں۔ 

حضرت صالح عليہ السالم نے ان سے عہد ليا کہ اس کے بعد اگر ايمان نہ الئے تو وه ہالک کر 
ہر فرما دی۔ اس اونٹنی کے ديئے جائيں گے۔ چنانچہ هللا تعاٰلی نے ان کے مطالبے پر اونٹنی ظا

متعلق انہيں تاکيد کر دی گئی کہ اسے بری نيت سے کوئی ہاتھ نہ لگائے ورنہ عذاب اٰلہی کی 
گرفت ميں آجاؤ گے۔ ليکن ان ظالموں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر ڈاال، جس کے تين دن بعد 

ک کر ديا گيا، جس سے انہيں چنگھاڑ (َصْيَحۃ، سخت چيخ اور َرْجفَۃ، زلزلہ) کے عذاب سے ہال
  وه اپنے گھروں ميں اوندھے کے اوندھے پڑے ره گئے۔

 
اَُمكْ ِيف اْالَْرِض تَتَِّخُذْوَن ِمْن ُسهُْوِلهَا قُُصوْ  بَوَّ ا ِاْذ َجَعلَُمكْ ُخلََفاَۗء ِمْنۢ بَْعِد عَاٍد وَّ ۗ َواْذُكُرْوٓ ا ٰاَال تَْنِحُتْوَن الِْجَباَل بُُيْواًت  ۚ فَاْذُكُرْوٓ ِ َوَال تَْعثَْوا ِيف اْالَْرِض ًرا وَّ َء اهلّلٰ

  74ُمْفِسِديَْن   
تم يہ حالت ياد کرو کہ هللا تعاٰلی نے تم کو عاد کے بعد جانشين بنايا اور تم کو زمين پر رہنے کا 

) اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان ميں گھر بناتے ١ٹھکانا ديا کہ نرم زمين پر محل بناتے ہو (
  )۔٣ تعاٰلی کی نعمتوں کو ياد کرو اور زمين ميں فساد مت پھيالؤ () سو هللا٢ہو (
اس کا مطلب ہے کہ نرم زمين سے مٹی لے لے کر اينٹيں تيار کرتے ہو اور اينٹوں سے  ١۔٧٤

  محل، جيسے آج بھی بھٹوں پر اسی طرح مٹی سے اينٹيں تيار کی جاتی ہيں۔
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  ر ہے۔يہ ان کی قوت، صالحيت اور مہارت فن کا اظہا ٢۔٧٤
يعنی ان نعمتوں پر هللا کا شکر کرو اور اس کی اطاعت کا راستہ اختيار کرو، نہ کہ کفران  ٣۔٧٤

  نعمت اور معصيت کا ارتکاب کرکے فساد پھيالؤ۔
 

ُتْضِعُفْوا ِلَمْن ٰاَمَن ِمْهنُْم َاتَْعلَُموْ  يَْن اسـْ ِ ْوا ِمْن قَْوِمٖه ِلذلَّ تَْكَربُ يَْن اسـْ ِ ِّٖه  ۭقَالُْوٓا ِاانَّ ِبَمآ ُاْرِسَل ِبٖه ُمْؤِمنُْوَن   قَاَل الَْمَالُ اذلَّ ب ْن رَّ ْرَسٌل ِمّ   75َن َانَّ ٰصِلًحا مُّ
ان کی قوم ميں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غريب لوگوں سے جو کہ ان ميں سے ايمان لے 

طرف سے  آئے تھے پوچھا کيا تم کو اس بات کا يقين ہے کہ صالح (عليہ السالم) اپنے رب کی
بھيجے ہوئے ہيں؟ انہوں نے کہا کہ بيشک ہم تو اس پر پورا يقين رکھتے ہيں جو ان کو دے کر 

  )۔١بھيجا ہے (
يعنی جو دعوت توحيد وه لے کر آئے ہيں، وه چونکہ فطرت کی آواز ہے، ہم تو اس پر  ١۔٧٥

ن کا سوال تھا اس ايمان لے آئے ہيں، باقی رہی يہ بات کہ صالح واقعی هللا کے رسول ہيں؟ جو ا
سے ان اہل ايمان نے مزاحمت ہی نہيں کی کيونکہ ان کے رسول من هللا ہونے کو وه بحث کے 

قابل ہی نہيں سمجھتے تھے۔ ان کے نزديک ان کی رسالت ايک مسلمہ حقيقت و صداقت تھی۔ 
  جيسا کہ فی الواقع تھی۔

 
ْيٓ ٰامَ  ِ ا ِاانَّ اِبذلَّ ْوٓ َتْكَربُ ْيَن اسـْ ِ   76نُْمتْ ِبٖه ٰكِفُرْوَن   قَاَل اذلَّ

  )۔٢وه متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس بات پر يقين الئے ہوئے ہو ہم تو اس کے منکرين ہيں (
  اس معقول جواب کے باوجود وه اپنے استکبار اور انکار پر اڑے رہے۔ ١۔٧٦

 
ْم َوقَالُْوا يٰٰصِلُح ا ِ   77ئِْتنَا ِبَما تَِعُداَنٓ ِاْن ُكْنَت ِمَن الُْمْرَسِلْنيَ   فََعَقُروا النَّاقََة َوَعَتْوا َعْن َاْمِر َرّهبِ

پس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈاال اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے 
  لگے کہ اے صالح! جس کی آپ ہم کو دھمکی ديتے تھے اس کو منگوائيے اگر آپ پيغمبر ہيں۔

 
ْجَفُة فَاَ    78ْصَبُحْوا ِيفْ َداِرِمهْ ٰجِثِمْنيَ  فََاَخَذْهتُُم الرَّ

  ) اور وه اپنے گھروں ميں اوندھے اوندھے پڑے ره گئے۔١پس ان کو زلزلہ نے آپکڑا (
يہاں َرْجفَہ،ُ (زلزلے) کا ذکر ہے۔ دوسرے مقام پر َصْيَحۃ،ُ،ُ (چيخ) کا۔ جس سے معلوم ہوتا  ١۔٧٨

خت چيخ اور نيچے سے زلزلہ۔ ان دونوں ہے کہ يہ دونوں قسم کا عذاب ان پر آيا۔ اوپر سے س
  عذابوں نے انہيں تہس نہس کرکے رکھ ديا۔

 
بُّْوَن النّٰ  ْ َونََصْحُت لَُمكْ َوٰلِكْن الَّ ُحتِ   79ِصِحْنيَ   فَتََوّىلٰ َعْهنُْم َوقَاَل يَٰقْوِم لَقَْد َابْلَْغُتُمكْ ِرَساةَلَ َرّيبِ
) کہ اے ميری ١ر چلے گئے اور فرمانے لگے (اس وقت (صالح عليہ السالم) ان سے منہ موڑ ک

قوم ميں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا ديا تھا اور ميں نے تمہاری خير خواہی کی 
  ليکن تم لوگ خير خواہوں کو پسند نہيں کرتے۔

يہ يا تو ہالکت سے قبل کا خطاب ہے يا پھر ہالکت کے بعد اسی طرح کا خطاب ہے، جس  ١۔٧٩
ل هللا نے جنگ بدر ختم ہونے کے بعد جنگ بدر ميں مشرکين کی الشوں سے خطاب طرح رسو
  فرمايا تھا۔

 
َن الْٰعلَِمْنيَ   َبَقُمكْ ِهبَا ِمْن َاَحٍد ّمِ تُْوَن الَْفاِحَشَة َما سـَ   80َولُْوًطا ِاْذ قَاَل ِلقَْوِمٖهٓ َااَتْ

پنی قوم سے فرمايا کہ تم ايسا فحش ) جبکہ انہوں نے ا١اور ہم نے لوط (عليہ السالم) کو بھيجا (
  کام کرتے ہو جس کا تم سے پہلے کسی نے دنيا جہان والوں ميں سے نہيں کيا۔
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يہ حضرت لوط عليہ السالم حضرت ابراہيم عليہ السالم کے بھتيجے تھے اور حضرت  ١۔٨٠
نے ايک عالقے ابراہيم عليہ السالم پر ايمان النے والوں ميں سے تھے پھر ان کو بھی هللا تعاٰلی 

ميں نبی بنا کر بھيجا۔ يہ عالقہ اردن اور بيت المقدس کے درميان تھا جسے سدوم کہا جاتا ہے، 
يہ زمين سرسبز اور شاداب تھی اور يہاں ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی قرآن نے 

عليہ السالم نے غالبًا اس جگہ کو ُمْئوتَفَِکۃ،ُ يا مْؤتَفَِکات،ُ کے الفاظ سے ذکر کيا ہے۔ حضرت لوط 
سب سے پہلے يا دعوت توحيد کے ساتھ ہی، (جو ہر نبی کی بنيادی دعوت تھی اور سب سے 

پہلے وه اس کی دعوت اپنی قوم کو ديتے تھے۔ جيسا کہ پچھلے نبيوں کے حوالے ميں، جن کا 
وم لوط ذکر ابھی گزرا ہے، ديکھا جاسکتا ہے۔) دوسری بڑی خرابی مردوں کے ساتھ بد فعلی، ق

ميں تھی، اس کی شناخت و قباحت بيان فرمائی۔ اس کی وجہ يہ معلوم ہوتی ہے کہ يہ ايک ايسا 
گناه ہے جسے دنيا ميں سب سے پہلے اسی قوم لوط نے کيا، اس گناه کا نام ہی لواطت پڑ گيا۔ 
اس لئے مناسب سمجھا گيا کہ پہلے قوم کو اس جرم کی خطرناکی سے آگاه کيا جائے۔ عالوه 

زيں حضرت ابراہيم عليہ السالم کے ذريعے دعوت توحيد بھی يہاں پہنچ چکی ہوگی، لواطت ا
کی سزا ميں ائمہ کے درميان اختالف ہے، بعض ائمہ کے نزديک اس کی وہی سزا ہے جو زنا 

کی ہے يعنی مجرم اگر شادی شده ہو تو رجم، غير شادی شده ہو تو سو کوڑے۔ بعض کے 
ہے چاہے مجرم کيسا بھی ہو اور بعض کے نزديک فاعل اور نزديک اس کی سزا ہی رجم 

مفعول دونوں کو قتل کر دينا چاہئے۔ البتہ امام ابو حنيفہ صرف تعزيری سزا کے قائل ہيں، حد 
  کے نہيں۔

 
ْرسِفُْوَن    َِّساِۗء ۭ بَْل َانُْمتْ قَْوٌم مُّ ْن ُدْوِن الن   81ِانَُّمكْ لََتْاتُْوَن الّرَِجاَل َشهَْوًة ِمّ
) بلکہ تم تو حد ہی سے ٢) عورتوں کو چھوڑ کر (١تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو (

  )٣گزر گئے ہو (
يعنی مردوں کے پاس تم اس بےحيائی کے کام کے لئے محض شہوت رانی کی غرض  ١۔٨١

سے آتے ہو، اس کے عالوه تمہاری اور کوئی غرض ايسی نہيں ہوتی جو موافق عقل ہو۔ اس 
  جاہلوں کی طرح تھے يا محض شہوت رانی کے لئے ايک دوسرے پر چڑھتے ہيں۔لحاظ سے 

جو قضائے شہوت کا اصل محل اور حصول لذت کی اصل جگہ ہے۔ يہ ان کی فطرت  ٢۔١٨١
کے مسخ ہونے کی طرف اشاره ہے، يعنی هللا نے مرد کی جنسی لذت کی تسکين کے لئے 

ہے اور ان ظالموں نے اس سے تجاوز  عورت کی شرم گاه کو اس کا محل اور موضع بنايا
  کرکے مرد کی دبر کو اس کے لئے استعمال کرنا شروع کر ديا۔

ليکن اب يہ فطرت صحيحہ سے انحراف اور حدود اٰلہی سے تجاوز کو مغرب کی ' مہذب  ٣۔٨١
' قوموں نے اختيار کر ليا ہے تو يہ انسان کا بنيادی حق قرار پا گيا ہے، جس سے روکنے کا 

و حق حاصل نہيں ہے۔ چنانچہ اب وہاں لواطت کو قانونی تحفظ حاصل ہوگيا ہے۔ اور يہ کسی ک
  سرے سے جرم ہی نہيں رہا۔

 
ََّتَطهَُّرْوَن    ُْم ُااَنٌس ي ْن قَْريَتُِمكْ ِۚاهنَّ ا َاْخرُِجْوُمهْ ِمّ ٓ َاْن قَالُْوٓ   82َوَما َاكَن َجَواَب قَْوِمٖهٓ ِاالَّ

ب نہ بن پڑا بجز اس کے آپس ميں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اور ان کی قوم سے کوئی جوا
  )۔١اپنی بستی سے نکال دو۔ يہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہيں (

يہ حضرت لوط کو بستی سے نکالنے کی علت ہے۔ باقی ان کی پاکيزگی کا اظہار يا تو  ١۔٨٢
چاہتے ہيں، اس  حقيقت کے طور پر ہے اور مقصد ان کا يہ ہوا کہ يہ لوگ اس برائی سے بچنا

ليئے بہتر ہے کہ يہ ہمارے ساتھ ہماری بستی ميں ہی نہ رہيں اور تمسخر کے طور پر انہوں 
  نے ايسا کيا۔
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ٓ ِاالَّ اْمَرَاتَٗه  ڮ َاكنَْت ِمَن الْٰغِربِْيَن   ْيٰنُه َوَاْههَلٗ   83فََاْجنَ

ان کی بيوی کے کہ وه ان  سو ہم نے لوط (عليہ السالم) کو اور ان کے گھر والوں کو بچا ليا بجز
  )١ہی لوگوں ميں رہی جو عذاب ميں ره گئے تھے (

يعنی وه ان لوگوں ميں باقی ره گئی۔ جن پر هللا کا عذاب آيا۔ کيونکہ وه بھی مسلمان نہيں  ١۔٨٣
تھی اور اس کی ہمدردياں بھی مجرمين کے ساتھ تھيں بعض نے اس کا ترجمہ ' ہالک ہونے 

  ۔ ليکن يہ الزمی معنی ہيں، اصل معنی وہی ہيں۔والوں ميں سے ' کيا ہے
 

َطًرا   ۭفَانُْظْر َكْيَف َاكَن عَاِقَبُة الُْمْجرِِمْنيَ   ْم مَّ   84َۧوَاْمَطْراَن عَلَْهيِ
) برسايا پس ديکھو تو سہی ان مجرموں کا انجام کيسا ١اور ہم نے ان پر خاص طرح کا مينہ (

  )٢ہوا۔(
تھا؟ پتھروں کا مينہ جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا، ہم نے يہ خاص طرح کا مينہ کيا  ١۔٨٤

ان پر تہ بہ تہ پتھروں کی بارش برسائی اس سے پہلے فرمايا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نيچے 
  اوپر کر ديا۔

يعنی اے محمد صلی هللا عليہ وسلم ديکھئے تو سہی جو لوگ اعالنيہ هللا کی معاصی کا ٢۔٨٤
  تکذيب کرتے ہيں، ان کا انجام کيا ہوتا ہے۔ ارتکاب اور پيغمبروں کی

 
ٗه   ۭقَْد َجاَۗءْتُمكْ  ْن ِاهٰلٍ غَْريُ َ َما لَُمكْ ِمّ اَن َوَال تَْبَخُسوا النَّاَس  َوِاٰيل َمْديََن َاَخاُمهْ ُشَعْيًبا  ۭقَاَل يَٰقْوِم اْعُبُدوا اهلّلٰ ُمكْ فََاْوفُوا اْلَكْيَل َوالِْمْزيَ ِّ ب ْن رَّ نٌَة ِمّ ِّ َاْشـَياَۗءُمهْ َوَال  بَي

ْؤِمِنْنيَ    َُّمكْ ِاْن ُكْنُمتْ مُّ ا  ٰۭذِلُمكْ َخْريٌ ل   ٨5ۚتُْفِسُدْوا ِيف اْالَْرِض بَْعَد ِاْصَالهِحَ
) انہوں نے فرمايا اے ١اور ہم نے مدين کی طرف ان کے بھائی شعيب (عليہ اسالم) کو بھيجا (

تمہارا کوئی معبود نہيں تمہارے پاس تمہارے ميری قوم! تم هللا کی عبادت کرو اس کے سوا 
پروردگار کی طرف سے واضح دليل آچکی ہے پس تم ناپ اور تول پورا پورا کيا کرو اور 

) دو اور روئے زمين ميں اس کے بعد اس کی درستی ٢لوگوں کو ان کی چيزيں کم کر کے مت (
  ق کرو۔کر دی گئی فساد مت پھيالؤ يہ تمھارے لئے نافع ہے اگر تم تصدي

مدين حضرت ابراہيم عليہ السالم کے بيٹے يا پوتے کا نام تھا پھر انہيں کی نسل پر مبنی  ١۔٨٥
قبيلے کا نام مدين اور جس بستی ميں يہ رہائش پذير تھے اس کا نام بھی مدين پڑ گيا۔ يوں اس کا 

قريب انہی اطالق قبيلے اور بستی دونوں پر ہوتا ہے۔ يہ بستی حجاز کے راستے ميں معان کے 
کو قرآن ميں دوسرے مقام پر اَْصَحاُب األْيَکِۃ (بن کے رہنے والے) بھی کہا گيا ہے۔ ان کی 

کا حاشيہ)  ١٧٦طرف حضرت شعيب عليہ السالم نبی بنا کر بھيجے گئے (ديکھئے الشعرا۔ 
ے ملحوظہ: ہر نبی کو اس قوم کا بھائی کہا گيا ہے، جس کا مطلب اسی قوم اور قبيلے کا فرد ہ

جس کو بعض جگہ رسول منھم يا من انفسہم سے بھی تعبير کی گيا ہے، اور مطلب ان سب کا يہ 
ہے کہ رسول اور نبی انسانوں ميں سے ہی ايک انسان ہوتا ہے جسے هللا تعاٰلی لوگوں کی ہدايت 

  کے ليے چن ليتا ہے اور وحی کے ذريعے سے اس پر اپنی کتاب اور احکام نازل فرماتا ہے۔
عوت توحيد کے بعد اس قوم ميں ناپ تول کی بڑی خرابی تھی، اس سے انہيں منع فرمايا د ٢۔٨٥

اور پورا پورا ناپ اور تول کر دينے کی تلقين کی۔ يہ کوتاہی بھی بڑی خطرناک ہے جس سے 
اس قوم کا اخالق پستی اور گراوٹ کا پتہ چلتا ہے جس کے اندر يہ ہو۔ يہ بدترين خيانت ہے کہ 

ے جائيں اور چيز کم دی جائے۔ اس لئے سوره ُمطَفِّفِْين ميں ايسے لوگوں کی پيسے پورے لئ
  ہالکت کی خبر دی گئی ہے۔
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ِ َمْن ٰاَمَن ِبٖه َوتَْبُغْوَهنَا ِعَوًجا  ۚ ْوَن َعْن َسِبْيِل اهلّلٰ اٍط تُْوِعُدْوَن َوتَُصدُّ ا ِاْذ ُكْنُمتْ قَِليْ َوَال تَْقُعُدْوا ِبُلكِّ ِرصَ ُمكْ  ۠ َوانُْظُرْوا َكْيَف َاكَن عَاِقَبُة  َواْذُكُرْوٓ َ ًال فََكرثَّ
  86الُْمْفِسِدْيَن   

اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بيٹھا کرو کہ هللا پر ايمان النے والوں کو دھمکياں دو اور 
) اور اس حالت کو ياد کرو ١هللا کے راه سے روکو اور اس ميں کجی کی تالش ميں لگے رہو (

  تھے پھر هللا نے تم کو زياده کر ديا اور ديکھو کہ کيسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔جب تم کم 
هللا کے راستے سے روکنے کے لئے هللا کے راستے ميں کجياں تالش کرنا۔ يہ ہر دور  ١۔٨٦

کے نافرمانوں کا محبوب مشغلہ رہا ہے جس کے نمونے آجکل کے متجدين اور فرنگيت زده 
ے ہيں۔ مثالً لوگوں کو ستانے کے لئے بيٹھنا، جيسے عام طور پر اوباش قسم لوگوں ميں نظر آت

کے لوگوں کا شيوا ہے۔ يا حضرت شعيب عليہ السالم کی طرف جانے والے راستوں پر بيٹھنا 
اور اس راه پر چلنے والوں کو روکنا۔ يوں لوٹ مار کی غرض سے ناکوں پر بيٹھنا تاکہ آنے 

يں، يا بعض کے نزديک محصول اور چونگی وصول کرنے کے جانے والوں کا مال سلب کرل
لئے ان کے راستوں پر بيٹھنا۔ امام شوکانی فرماتے ہيں کہ سارے ہی مفہوم صحيح ہو سکتے ہيں 

 کيونکہ ممکن ہے کہ وه سب ہی کچھ کرتے ہوں۔ (فتح القدير)
 

ْيٓ ُاْرِسلُْت  ِ نُْمكْ ٰاَمنُْوا اِبذلَّ َفٌة ِمّ
ِٕ
ْنيَ    َوِاْن َاكَن َطاۗى ُ بَْينَنَا   ۚ َوُهَو َخْريُ الْٰحِمكِ ُمكَ اهلّلٰ ْوا َحّيتٰ َحيْ َّْم يُْؤِمنُْوا فَاْصِربُ َفٌة ل

ِٕ
  87ِبٖه َوَطاۗى

اور اگر تم ميں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھ کو بھيجا گيا ايمان لے آئے ہيں 
ہمارے درميان هللا فيصلہ کئے ديتا ہے  اور کچھ ايمان نہيں الئے تو ذرا ٹھہر جاؤ! يہاں تک کہ

  اور وه سب فيصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔
کفر پر صبر کرنے کا حکم نہيں ہے بلکہ اس کے لئے تہديد اور سخت وعيد ہے کيونکہ  ١۔٨٧

هللا تعاٰلی کا فيصلہ اہل حق کا اہل باطل پر فتح و غلبہ ہی ہوتا ہے۔ يہ ايسے ہی ہے جيسے 
تََربُِّصْوَن) دوسرے مقام پر ف ا اِنَّا َمَعُكْم مُّ   ))52۔ التوبہ:9رمايا (فَتََربَُّصْوٓ

 

 90 پاره  
 

يَْن ٰاَمنُْوا َمَعَك ِمْن قَْريَتِ  ِ ْوا ِمْن قَْوِمٖه لَُنْخرَِجنََّك يُٰشَعْيُب َواذلَّ تَْكَربُ يَْن اسـْ ِ َِّتنَا  ۭ قَاقَاَل الَْمَالُ اذلَّ   ۣ 88َل َاَولَْو ُكنَّا ٰكرِِهْنيَ  نَآ َاْو لََتُعْوُدنَّ ِيفْ ِمل
ان قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعيب! ہم آپ کو اور آپ کے ہمراه جو ايمان والے 

) شعيب عليہ ١ہيں ان کو اپنی بستی سے نکال ديں گے اال يہ کہ تم ہمارے مذہب ميں پھر آجاؤ (
  گو ہم اس کو مکروه ہی سمجھتے ہوں۔السالم نے جواب ديا کہ کيا ہم تمہارے مذہب ميں آجائيں 

ان سرداروں کے تکبر اور سرکشی کا اندازه کيجئے کہ انہوں نے ايمان اور توحيد کی  ١۔٨٨
دعوت کو ہی رد نہيں کيا بلکہ اس سے بھی تجاوز کرکے هللا کے پيغمبر اور اس پر ايمان النے 

ں تو ہم تمہيں يہاں سے نکال ديں والوں کو دھمکی دی يا تو اپنے آبائی مذہب ميں واپس آجاؤ نہي
گے۔ اہل ايمان کے لئے اپنے سابق مذہب کی طرف واپسی کی بات تو قابل فہم ہے کيونکہ انہوں 

نے کفر چھوڑ کر ايمان اختيار کيا تھا۔ ليکن حضرت شعيب عليہ السالم کو بھی ملت اَبائی کی 
ر تبليغ ودعوت سے پہلے طرف لوٹنے کی دعوت اس لحاظ سے تھی کہ وه انہيں بھی نبوت او

) يہ ٢اپنا مذہب ہی سمجھتے تھے کو حقيقتا ايسا نہ ہو۔ يا بطور تغليب انہيں بھی شامل کر ليا ہو۔ (
سوال مقدر کا جواب ہے اور ہمزه انکار کے لئے اور واو حاليہ ہے۔ يعنی کيا تم ہميں اپنے مذہب 

حاليکہ ہم اس مذہب کی طرف لوٹنا کی طرف لوٹاؤ گے يا ہميں اپنى بستی سے نکال دوگے دراَں 
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اور اس بستی سے نکلنا پسند نہ کرتے ہوں؟مطلب يہ ہے کہ تمہارے ليے يہ بات مناسب نہيں 
  ہے کہ تم ہميں ان ميں سے کسی ايک بات کے اختيار کرنے پر مجبور کرو۔

 
َِّتُمكْ بَْعَد اِ  ِ َكِذاًب ِاْن عُْداَن ِيفْ ِمل يْنَا عََيل اهلّلٰ ُّنَا  َۭوِسعَ قَِد افَْرتَ ُ َرب ََّشاَۗء اهلّلٰ ٓ َاْن ي َُّعْوَد ِفْهيَآ ِاالَّ ُ ِمْهنَا  َۭوَما يَُكْوُن لَنَآ َاْن ن ىنَا اهلّلٰ ِ  ْذ َجنّٰ ٍء ِعلًْما ۭ عََيل اهلّلٰ ُّنَا ُلكَّ َيشْ َرب

َّنَا افْتَْح بَْينَنَا َوبَْنيَ قَْوِمنَا اِبلَْحّقِ َوَانَْت َخْريُ  ْنَا  َرب   89 الْٰفِتِحْنيَ    تََولكَّ
ہم تو هللا تعاٰلی پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہوجائيں گے اگر ہم تمہارے دين ميں آجائيں 

) اور ہم سے ممکن نہيں کہ تمہارے مذہب ١اس کے بعد هللا تعاٰلی نے ہم کو اس سے نجات دی (
) ہمارے رب کا ٢قدر کيا ہو (ميں پھر آجائيں، ليکن ہاں يہ کہ هللا ہی نے جو ہمارا مالک ہے م

) اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ٣علم ہرچيز کو محيط ہے، ہم هللا ہی پر بھروسہ رکھتے ہيں (
ہماری قوم کے درميان حق کے موافق فيصلہ کردے اور تو سب سے اچھا فيصلہ کرنے واال 

  ہے۔
نے ہميں نجات دی، تو  يعنی اگر ہم دوباره اس دين آبائی کی طرف لوٹ آئے، جس سے هللا ١۔٨٩

اس کا مطلب يہ ہوگا کہ ہم نے ايمان و توحيد کی دعوت دے کر هللا پر جھوٹ باندھا تھا؟ مطلب 
  يہ تھا کہ يہ ممکن ہی نہيں ہے کہ ہماری طرف سے ايسا ہو۔

اپنا عزم ظاہر کرنے کے بعد معاملہ هللا کی مشيت کے سپرد کر ديا۔ يعنی ہم نے اپنی  ٢۔٩٨
  ب کفر کی طرف نہيں لوٹ سکتے۔ ہاں اگر هللا چاہے تو بات اور ہے۔ رضامندی سے ا

کہ وه ہميں ايمان پر ثابت رکھے گا اور ہمارے اور کفر و اہل کفر کے درميان حائل رہے  ٣۔٨٩ 
  گا، ہم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے گا اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔

 
يَْن كََفُروْ  ِ ْوَن    َوقَاَل الَْمَالُ اذلَّ ٰخِرسُ َـّ َُّمكْ ِاًذا ل ََّبْعُمتْ ُشَعْيًبا ِان ِِٕن ات

  90ا ِمْن قَْوِمٖه لَى
اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا اگر تم شعيب (عليہ السالم) کی راه پر چلوگے تو 

  )١بيشک بڑا نقصان اٹھاؤ گے (
يہ ان کے نزديک خسارے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑنا اور ناپ تول ميں کمی نہ کرنا،  ١۔٩٠

والی بات تھی درآنحاليکہ ان دونوں باتوں ميں ان ہی کا فائده تھا، ليکن دنيا والوں کی نظر ميں 
نفع عاجل (دنيا ميں فوراً حاصل ہونے واال نفع) ہی سب کچھ ہوتا ہے، جو ناپ تول ميں ڈنڈی مار 

آجل (دير ميں ملنے واال نفع)  کر انہيں حاصل ہو رہا تھا، وه اہل ايمان کی طرح آخرت کے نفع
  کے لئے اسے کيوں چھوڑتے۔

 
ْجَفُة فََاْصَبُحْوا ِيفْ َداِرِمهْ ٰجِثِمْنيَ       ٻ91فََاَخَذْهتُُم الرَّ

  پس ان کو زلزلے نے آپکڑا سو وه اپنے گھروں ميں اوندھے کے اوندھے پڑے ره گئے۔
وں کا اجتماع ہوا پہلے بادل نے ان امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ عذاب ميں ساری ہی چيز ١۔٩١

پر سايہ کيا جس ميں شعلے چنگارياں اور آگ کے بھبھوکے تھے، پھر آسمان سے سخت چيخ 
آئی اور زمين سے بھونچال، جس سے ان کی روحيں پرواز کر گئيں اور بےجان الشے ہو کر 

  پرندوں کی طرح گھٹنوں ميں منہ دے کر اوندھے کے اوندھے پڑے ره گئے
 
 ِ بُْوا ُشَعْيًبا َاكنُْوا ُمهُ الْٰخِرسِْيَن   اذلَّ يَْن َكذَّ ِ َّْم يَْغنَْوا ِفْهيَا  ڔ َاذلَّ بُْوا ُشَعْيًبا َاكَْن ل   92 يَْن َكذَّ

جنہوں نے شعيب عليہ السالم کی تکزيب کی تھی ان کی يہ حالت ہوگئی جيسے ان کے گھروں 
لسالم کی تکذيب کی وه ہی خسارے ميں ) جنہوں نے شعيب عليہ ا١ميں کبھی بسے ہی نہ تھے (

  پڑ گئے۔
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يعنی جس بستی سے يہ هللا کے رسول اور ان کے پيروکارں کو نکالنے پر تلے ہوئے  ١۔٩٢
تھے هللا کی طرف سے عذاب نازل ہونے کے بعد ايسے ہوگئے جيسے وه يہاں رہتے ہی نہ 

  تھے۔
ب کی، نہ کہ پيغمبر اور ان يعنی خسارے ميں وہی لوگ رہے جنہوں نے پيغمبر کی تکذي ٢۔٩٢

پر ايمان النے والے۔ اور خساره بھی دونوں جہانوں ميں۔ دنيا ميں بھی ذلت کا عذاب چکھا اور 
  آخرت ميں اس سے کہيں زياده عذاب شديد ان کے لئے تيار ہے۔

 
 َ ْ َونََصْحُت ل   93ُۧمكْ ۚ فََكْيَف ٰاٰيس عَٰيل قَْوٍم ٰكِفرِيَْن    فَتََوّيلٰ َعْهنُْم َوقَاَل يَٰقْوِم لَقَْد َابْلَْغُتُمكْ ِرٰسٰلِت َرّيبِ

اس وقت شعيب عليہ السالم ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے کہ اے ميری قوم! 
ميں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دئيے تھے اور ميں نے تو تمہاری خير خواہی 

  )۔١روں (کی۔ پھر ميں ان کافر لوگوں پر کيوں رنج ک
عذاب و تباہی کے بعد جب وه وہاں سے چلے، تو انہوں نے وفور جذبات ميں باتيں کيں۔  ١۔٩٣

اور ساتھ کہا کہ جب ميں نے حق تبليغ ادا کرديا اور هللا کا پيغام ان تک پہنچا ديا، تو اب ميں 
ڈٹے ايسے لوگوں پر افسوس کروں تو کيوں کروں؟ جو اس کے باوجود اپنے کفر اور شرک پر 

  رہے۔
 

 َّ َّهُْم يَرضَّ اِۗء لََعل َّ ٓ َاَخْذاَنٓ َاْهلَهَا اِبلَْبْاَساِۗء َوالرضَّ َِّيبٍّ ِاالَّ ْن ن   94ُعْوَن    َوَمآ َاْرَسلْنَا ِيفْ قَْريٍَة ِمّ
اور ہم نے کسی بستی ميں کوئی نبی نہيں بھيجا وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور 

  )١ہ گڑگڑائيں (تکليف ميں نہ پکڑا ہوتا ک
مطلب يہ کہ جس کسی بستی ميں بھی ہم نے رسول بھيجا انہوں اس کی تکذيب کی جس  ١۔٩٤

کی پاداش ميں ہم نے ان کو بيماری اور محتاجی ميں مبتال کر ديا جس سے مقصد يہ تھا کہ هللا 
  کی طرف رجوع کريں اور اس کی بارگا ميں گڑگڑائيں۔

 
لْنَا َمَاكَن السَّ  اُۗء فََاَخْذٰهنُْم بَْغَتًة وَّ ُمثَّ بَدَّ َّ اُۗء َوالرسَّ َّ قَالُْوا قَْد َمسَّ ٰااَبَۗءاَن الرضَّ نََة َحّيتٰ َعَفْوا وَّ ئَِة الَْحسـَ ِّ   95ُمهْ َال يَْشُعُرْوَن    ي

پھر ہم نے اس بد حالی کی جگہ خوش حالی ميں بدل دی، يہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی 
آباؤ اجداد کو بھی تنگی اور راحت پيش آئی تھی تو ہم نے ان کو دفعتًا اور کہنے لگے کہ ہمارے 

  ) اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔١پکڑ ليا (
يعنی فقر و بيماری کو صحت و عافيت سے بدل ديا جب کے ان کے اندر رجوع الی هللا کا  ١۔٩٥

کو صحت عافيت  داعيہ پيدا نہيں ہوا تو ہم نے ان کو تنگ دستی کو خوش حالی سے اور بيماری
سے بدل ديا تاکہ وه اس پر هللا کا شکر کريں۔ ليکن اس انقالب حال سے بھی ان کے اندر کوئی 
تبديلی نہيں آئی اور انہوں نے کہا يہ تو ہميشہ سے ہوتا چال آرہا ہے تو پھر ہم نے اچانک اپنے 

ان فرمايا گيا عذاب کی گرفت ميں لے ليا۔ اسی ليے حديث مومنوں کامعاملہ اس کے برعکس بي
ہے۔ کہ وه اَرام وراحت ملنے پر هللا کا شکر ادا کرتے ہيں اور تکليف پہنچنے پر صبر سے کام 

  ليتے ہيں يوں دونوں ہی حالتيں ان کے ليے خير اور اجر کا باعث ہوتی ہيں۔
 

ْم بََرٰكٍت مِّ  ََّقْوا لََفتَْحنَا عَلَْهيِ ُبْوَن    َولَْو َانَّ َاْهَل الُْقٰرٓي ٰاَمنُْوا َوات بُْوا فََاَخْذٰهنُْم ِبَما َاكنُْوا يَْكسـِ َماِۗء َواْالَْرِض َوٰلِكْن َكذَّ   96َن السَّ
اور اگر ان بستيوں کے رہنے والے ايمان لے آتے اور پرہيزگاری اختيار کرتے تو ہم ان پر 

ال کی آسمان اور زمين کی برکتيں کھول ديتے ليکن انہوں نے تکذيب کی تو ہم نے ان کے اعم
 وجہ سے ان کو پکڑ ليا۔
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ُمْوَن    
ِٕ
ُمهْ اَنۗى ـُنَا بََيااًت وَّ س ِتَهيُْم اَبْ ْ   97َۭافََاِمَن َاْهُل الُْقٰرٓي َاْن ايَّ

کيا پھر بھی ان بستيوں کے رہنے والے اس بات سے بےفکر ہوگئے کہ ان پر ہمارا عذاب شب 
  کے وقت آپڑے جس وقت وه سوتے ہوں۔

 
ُمهْ يَلَْعُبْوَن    َاَوَاِمَن َاْهلُ  نَا ُحضًى وَّ سـُ ِتَهيُْم اَبْ ْ   98الُْقٰرٓي َاْن ايَّ

اور کيا ان بستيوں کے رہنے والے اس بات سے بےفکر ہوگئے ہيں کہ ان پر ہمارا عذاب دن 
  چڑھے آ پڑے جس وقت کہ وه اپنے کھيلوں ميں مشغول ہوں۔

 
َمُن َمْكرَ  ِ ۚ فََال اَيْ ْوَن     َافََاِمنُْوا َمْكَر اهلّلٰ ِ ِاالَّ الَْقْوُم الْٰخِرسُ   ۧ 99اهلّلٰ

کيا پس وه هللا کی اس پکڑ سے بےفکر ہوگئے۔ سو هللا کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت 
  )١ہی آگئی ہو اور کوئی بےفکر نہيں ہوتا (

aان آيات ميں هللا تعاٰلی نے پہلے يہ بيان فرمايا کہ ايمان و تقوٰی ايسی چيز ہے کہ جس ١۔٩٩ 
بستی کے لوگ اسے اپناليں تو ان پر هللا تعاٰلی آسمان و زمين کی برکتوں کے دروازے کھول ديتا 

ہے يعنی حسب ضرورت انہيں آسمان سے بارش مہيا فرماتا ہے اور زمين اس سے سيراب ہو 
کر خوب پيداوار ديتی جس سے خوش حالی و فروانی ان کا مقدر بن جاتی ہے ليکن اس کے 

ور کفر کا راست اختيار کرنے پر قوميں هللا کے عذاب کی مستحق ٹھہر جاتی برعکس تکذيب ا
ہيں، پھر پتہ نہيں ہوتا کہ شب و روز کی کس گھڑی ميں عذاب آجائے اور ہنستی کھيلتی بستيوں 

کو آن واحد ميں کھنڈرات بنا کر رکھ ديے اس لئے هللا کی ان تدبيروں سے بےخوف نہيں ہونا 
نتيجہ سوائے خسارے اور کچھ نيں۔ َمْکر،ُ کے مفہوم کی وضاحت کے  چاہيئے۔ اس بےخوفی کا

  کا حاشيہ۔ ٥٤لئے ديکھئے سورة آل عمران آيت،
 

ْم ۚ وَ  َّْو نََشاُۗء َاَصْبٰهنُْم ِبُذنُْوِهبِ ْيَن يَرِثُْوَن اْالَْرَض ِمْنۢ بَْعِد َاْهِلَهآ َاْن ل ِ مْ َاَولَْم َهيِْد ِلذلَّ   ١٠٠فَهُْم َال يَْسَمُعْوَن     نَْطَبُع عَٰيل قُلُْوِهبِ
اور کيا ان لوگوں کو جو زمين کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہالکت کے بعد (ان واقعات 
مذکور ميں ہيں) يہ بات نہيں بتالئی کہ اگر ہم چاہيں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہالک کر 

  )۔١( ڈاليں اور ہم ان کے دلوں پر بند لگاديں، پس وه نہ سن سکيں
يعنی گناہوں کے نتيجے ميں عذاب ہی نہيں آتا، دلوں پر قفل لگ جاتے ہيں، پر بڑے  ١۔١٠٠

بڑے عذاب بھی انہيں خواب غفلت سے بيدار نہيں کر پاتے، ديگر بعض مقامات کی طرح يہاں 
بھی هللا تعاٰلی نے ايک تو يہ بيان فرمايا ہے کہ جس طرح گزشتہ قوموں کو ہم نے ان کے 

ی پاداش ميں ہالک کيا ہم چاہيں تو تمہيں بھی تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہالک کر گناہوں ک
ديں اور دوسری بات يہ بيان فرمائی کہ مسلسل گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے لوگوں کے 

دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کا نتيجہ يہ ہوتا ہے کی حق کی آواز کے لئے ان کے کان 
ھر واعظ و نصيحت ان کے لئے بيکار ہو جاتے ہيں۔ آيت ميں ہدايت تبيين بھی بند ہوجاتے ہيں پ

(وضاحت) کے معنی ميں ہے اسی ليے الم کے ساتھ متعدی ہے اََولَْم يَْھِد لِلَِّذيَن يعنی کيا ان پر يہ 
 بات واضح نہيں ہوئی۔

 
َا  ۚ َولَقَْد َجاَۗءهتُْ 

ِٕ
ُ عَٰيل ِتكْلَ الُْقٰري نَُقصُّ عَلَْيَك ِمْن َانَْۢباۗ بُْوا ِمْن قَْبُل   ۭكَٰذكِلَ يَْطَبُع اهلّلٰ نِٰت ۚ فََما َاكنُْوا ِلُيْؤِمنُْوا ِبَما َكذَّ قُلُْوِب اْلٰكِفرِيَْن     ْم ُرُسلُهُْم اِبلَْبّيِ

١٠١  
ان بستيوں کے کچھ کچھ قصے ہم آپ سے بيان کر رہے ہيں ان سب کے پاس ان کے پيغمبر 

س چيز کو انہوں نے ابتدا ميں جھوٹا کہہ ديا يہ بات نہ ہوئی کہ پھر معجزات لے کر آئے پھر ج
  ) هللا تعاٰلی اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا ديتا ہے۔١اس کو مان ليتے (
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) جس طرح گزشتہ صفحات ميں چند انبياء کا ذکر گزرا۔ بينات سے مراد دالئل و براہين اور ١(
ولوں کے ذريعے سے جب تک ہم نے حجت تمام نہيں معجزات دونوں ہيں۔ مقصد يہ ہے کہ رس

کردی ہم نے انہيں ہالک نہيں کيا۔ کيونکہ جب تک ہم رسول نہيں بھيجتے عذاب نازل نہيں 
  کرتے ۔
اس کا ايک مفہوم تو يہ ہے کہ يوم ميثاق کو جب عہد ليا گيا تھا تو يہ هللا کے علم ميں  ١۔١٠١

پاس رسول آئے تو هللا کے علم کے مطابق ايمان  ايمان النے والے نہ تھے اس لئے جب ان کے
نہيں الئے، کيونکہ ان کی تقدير ميں ہی ايمان نہيں تھا جسے هللا نے اپنے علم کے مطابق لکھ ديا 
تھا۔ جس کو حديث ميں تعبير کيا گيا ہے دوسرا مفہوم يہ ہے کہ جب پيغمبر ان کے پاس آئے تو 

اس سے قبل حق کی تکذيب کر چکے تھے۔ گويا ابتدا  اس وجہ سے ان پر ايمان نہيں الئے کہ وه
ميں جس چيز کی تکذيب کرچکے تھے، يہی گناه ان کے عدم ايمان کا سبب بن گيا اور ايمان 

النے کی توفيق ان سے سلب کر لی گئی، اسی کو اگلے جملے ميں مہر لگانے سے تعبير کيا گيا 
 َونُقَلُِّب اَْفــــَِٕدتَھُْم َواَْبَصاَرھُْم َكَما لَْم ١٠٩َءْت اَل يُْؤِمنُْوَن  ۗ◌ اَنَّھَآ اَِذا َجا ۙ◌ ہے۔ ( َوَما يُْشِعُرُكْم 

ٍة )  َل َمرَّ ) اور تمہيں کيا معلوم ہے يہ تو ايسے (بدبخت) ہيں کہ ان 109۔ االنعام:6يُْؤِمنُْوا بِٖهٓ اَوَّ
اور آنکھوں کو الٹ ديں  کے پاس نشانياں بھی اَجائيں تب بھی ايمان نہ الئيں اور ہم ان کے دلوں

  گے (تو) جيسے يہ اس (قرآن) پر پہلی دفعہ ايمان نہيں الئے (ويسے پھر نہ الئيں گے)۔
 

ُمهْ لَٰفِسِقْنيَ     َجْداَنٓ اَْكَرثَ ْن َعهٍْد ۚ َوِاْن وَّ ِمهْ ِمّ   ١٠٢َوَما َوَجْداَن ِالَْكَرثِ
  ثر لوگوں کو بےحکم ہی پايا۔) اور ہم نے اک١اور اکثر لوگوں ميں وفائے عہد نہ ديکھا (

اس سے بعض نے عہد الست جو عالم ارواح ميں ليا گيا تھا، بعض نے عذاب ٹالنے کے  ١۔١٠٢
لئے پيغمبروں سے جو عہد کرتے تھے، وه عہد اور بعض نے عام عہد مراد ليا ہے جو آپس ميں 

  فسق ہی ہے۔ايک دوسرے سے کرتے تھے۔ اور يہ عہد شکنی، چاہے وه کسی بھی قسم کی ہو، 
 

ٖه فََظلَُمْوا ِهبَا  ۚ فَانُْظْر َكْيَف اكَ 
ِٕ
ى يِٰتنَآ ِاٰىل ِفْرَعْوَن َوَمَال۟ ْوٰيس اِبٰ   ١٠٣َن عَاِقَبُة الُْمْفِسِدْيَن    ُمثَّ بََعثْنَا ِمْنۢ بَْعِدِمهْ مُّ

کے  پھر ان کے بعد ہم نے موسٰی (عليہ السالم) کو اپنے دالئل دے کر فرعون اور اس کے امرا
) مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کيا۔ سو ديکھئے ان مفسدوں کا کيا انجام ١پاس بھيجا (

  )۔٢ہوا (
يہاں سے حضرت موسٰی عليہ السالم کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو مذکوره انبياء کے بعد  ١۔١٠٣

ئل و آئے جو جليل القدر پيغمبر تھے، جنہيں فرعون مصر اور اس کی قوم کی طرف دال
  معجزات دے کر بھيجا تھا۔

  يعنی انہيں غرق کر ديا گيا، جيسا کہ آگے آئے گا۔ ٢۔١٠٣
 

ّبِ الْٰعلَِمْنيَ     ْن رَّ ْ َرُسْوٌل ّمِ   ۙ ١٠٤َوقَاَل ُمْوٰيس يِٰفْرَعْوُن ِاّىنِ
  اور موسٰی (عليہ السالم) نے فرمايا کہ اے فرعون ميں رب العالمين کی طرف سے پيغمبر ہوں۔

 
ُِّمكْ فََاْرِسْل َمِعَي َحِقيْ  ب ْن رَّ نٍَة ِمّ ِّ ِ ِاالَّ الَْحقَّ  ۭقَْد ِجْئُتُمكْ ِبَبي ٓ َاُقْوَل عََيل اهلّلٰ اِۗءيَْل    ٌق عَٰيلٓ َاْن الَّ ٓ ِا ْرسَ   ۭ ١٠٥بَِينْ

ميرے لئے يہی شايان ہے کہ بجز سچ کے هللا کی طرف کوئی منسوب نہ کروں، ميں تمہارے 
) سو تو بنی اسرائيل کو ميرے ٢طرف سے ايک بڑی دليل اليا ہوں ( ) تمہارے رب کی١پاس (

  ساتھ بھيج دے۔
جو اس بات کی دليل ہے کہ ميں واقعی هللا کی طرف سے مقرر کرده رسول ہوں۔ اس  ١۔١٠٥

  معجزے اور بڑی دليل کی تفصيل بھی آگے آرہی ہے۔
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ف عليہ السالم کے بنی اسرائيل جن کا اصل مسکن شام کا عالقہ تھا، حضرت يوس ٢۔١٠٥
زمانے ميں مصر چلے گئے تھے اور پھر وہيں کے ہو کر ره گئے۔ فرعون نے ان کو غالم بنا 

ليا تھا اور ان پر طرح طرح کے مظالم کرتا تھا، جس کی تفصيل پہلے سوره، بقره ميں گزر 
چکی ہے اور آئنده بھی آئے گی۔ فرعون اور اس کے درباری امراء نے جب حضرت موسٰی 

ہ السالم کی دعوت کو ٹھکرا ديا تو حضرت موسٰی نے فرعون سے دوسرا مطالبہ کيا کہ بنی علي
اسرائيل کو آزاد کردے تاکہ يہ اپنے آبائی مسکن ميں جاکر عزت اور احترام کی زندگی گزاريں 

  اور هللا کی عبادت کريں۔
 

يٍَة فَْاِت ِهبَآ ِاْن ُكْنَت ِمَن ا ِدِقْنيَ    قَاَل ِاْن ُكْنَت ِجْئَت اِبٰ   ١٠٦لّصٰ
فرعون نے کہا، اگر آپ کوئی معجزه لے کر آئے ہيں تو اس کو اب پيش کيجئے! اگر آپ سچے 

  ہيں
 

ِبْنيٌ      ښ١٠٧فََالْٰقى َعَصاُه فَِاَذا ِھَى ثُْعَباٌن مُّ
  پس آپ نے اپنا عصا ڈال ديا، سو دفعتاً وه صاف ايک اژدھا بن گيا۔

 
نََزَع يََدٗه فَِاَذا ِھىَ  ِظرِْيَن     وَّ   ۧ ١٠٨بَْيَضاُۗء ِللنّٰ

اور اپنا ہاتھ باہر نکاال سو وه يکا يک سب ديکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہوگيا 
  )۔١(

يعنی هللا تعاٰلی نے نے جو دو معجزے انہيں عطا فرمائے تھے، اپنے صداقت کے لئے  ١۔١٠٨
  انہيں پيش کر ديا۔

 
  ١٠٩ِۙفْرَعْوَن ِانَّ ٰهَذا لَٰسِحٌر عَِلْميٌ       قَاَل الَْمَالُ ِمْن قَْومِ   

قوم فرعون ميں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی يہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے 
)٢(  

معجزے ديکھ کر، ايمان النے کی بجائے، فرعون کے درباريوں نے اسے جادو قرار  ١۔١٠٩
  ديکر يہ کہہ ديا يہ تو 

جس سے اس کا مقصد تمہاری حکومت کو ختم کرنا ہے کيونکہ حضرت  بڑا ماہر جادوگر ہے 
موسٰی عليہ کے زمانے ميں جادو کا بڑا زور تھا اور اس کا عام چلن تھا، اس لئے انہوں نے 
معجزات کو بھی جادو سمجھا جس ميں سرے سے انسان کا دخل ہی نہيں ہوتا۔ خالص هللا کی 

يوں کو حضرت موسٰی عليہ السالم کے بارے ميں معشيت سے ظہور ميں آتے ہيں تاہم دربار
  فرعون کو بہکانے کا موقع مل گيا۔

 
ُمُرْوَن      ْن َاْرِضُمكْ ۚ فََماَذا اَتْ رَِجُمكْ ِمّ ْ   ١١٠يُّرِيُْد َاْن خيُّ

  يہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمين سے باہر کردے سو تم لوگ کيا مشوره ديتے ہو۔
 

ِن ٰحِرشِيَْن    قَالُْوٓا َاْرِجْه َوَاخَ 
ِٕ
  ۙ ١١١اُه َوَاْرِسْل ِيف الَْمَداۗى

انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ان کے بھائی کو مہلت ديجئے اور شہروں ميں ہرکاروں کو بھيج 
  ديجئے۔

 
ٍر عَِلْميٍ     تُْوَك ِبُلكِّ ٰحسِ   ١١٢اَيْ
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  )۔١کہ وه سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس الکر حاضر کرديں (
وسٰی عليہ السالم کے زمانے ميں جادوگری کو بڑا عروج حاصل تھا، اس لئے حضرت م ١۔١١٢

حضرت موسٰی عليہ السالم کی پيش کرده معجزات کو بھی انہوں نے جادو سمجھا اور جادو کے 
ذريعے اس کا توڑ مہيا کرنے کا منصوبہ بنايا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا کہ فرعون اور 

موسٰی کيا تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہميں ہماری  اس کے درباريوں نے کہا اے
زمين سے نکال دے؟ پس ہم بھی اس جيسا جادو تيرے مقابلے ميں الئيں گے، اس کے لئے کسی 
ہموار جگہ اور وقت کا ہم تعين کرليں جس کی دونوں پابندی کريں، حضرت موسٰی عليہ السالم 

ہے اس حساب سے لوگ جمع ہوجائيں (سوره نے کہا نو روز کا دن اور چاشت کا وقت 
  )٥٩۔٥٧ٰطہ۔

 
ُن الْٰغِلِبْنيَ     ا ِانَّ لَنَا َالَْجًرا ِاْن ُكنَّا َحنْ َحَرُة ِفْرَعْوَن قَالُْوٓ   ١١٣َوَجاَۗء السَّ

اور جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آگئے تو ہم کو کوئی بڑا 
  صلہ ملے گا۔

 
 َ ِبْنيَ    قَاَل ن َُّمكْ لَِمَن الُْمَقرَّ   ١١٤َعْم َوِان

  )۔١فرعون نے کہا ہاں اور تم مقرب لوگوں ميں داخل ہو جاؤ گے (
جادوگر، چونکہ طالب دنيا تھے، دنيا کمانے کے لئے ہی شعبده بازی کا فن سيکھتے  ١۔١١٤

ورت الحق ہوئی تھے، اس لئے انہوں نے موقع غنيمت جانا کہ اس وقت تو بادشاه کو ہماری ضر
ہے کيوں نہ اس موقع سے فائده اٹھا کر زياده سے زياده اجرت حاصل کی جائے۔ چنانچہ انہوں 
نے اپنا مطالبہ اجرت، کاميابی کی صورت ميں پيش کر ديا، جس پر فرعون نے کہا کہ اجرت 

  ہی نہيں بلکہ تم ميرے مقربين ميں بھی شامل ہو جاؤ گے۔
 

 ٓ ا ُن الُْملِْقْنيَ     قَالُْوا يُٰمْوٰيسٓ ِامَّ َُّكْوَن َحنْ آ َاْن ن   ١١٥َاْن تُلِْقَي َوِامَّ
  )١ان ساحروں نے عرض کيا اے موٰسی! خواه آپ ڈالئے اور يا ہم ہی ڈاليں (

جادوگروں نے يہ اختيار اپنے آپ پر مکمل اعتماد کرنے کی وجہ سے ديا۔ انہيں پورا  ١۔١١٥
موسٰی عليہ السالم کا معجزه جسے وه ايک کرتب ہی  يقين تھا کہ ہمارے جادو کے مقابلے ميں

سمجھتے تھے، کوئی حيثيت نہيں رکھتا اور اگر موسٰی عليہ السالم کو پہلے اپنے کرتب دکھانے 
کا موقع دے بھی ديا تو اس سے کوئی فرق نہيں پڑے گا، ہم اس کے کرتب کا توڑ بہر صورت 

  مہيا کرليں گے۔
 

آ  َهُبْوُمهْ َوَجاُۗءْو ِبِسْحٍر َعِظْميٍ    قَاَل َالُْقْوا ۚ فَلَمَّ ا َاْعُنيَ النَّاِس َواْسَرتْ ُرْوٓ   ١١٦َالَْقْوا َحسَ
) پس جب انہوں نے ڈاال تو لوگوں کی نظر بندی ١(موٰسی عليہ السالم) نے فرمايا کہ تم ہی ڈالو (

  )۔٢کردی اور ان پر ہيبت غالب کردی اور ايک طرح کا بڑا جادو دکھايا (
ليکن موسٰی عليہ السالم چونکہ هللا کے رسول تھے اور هللا کی تائيد انہيں حاصل تھی،  ١۔١١٦

اس لئے انہيں اپنے هللا کی مدد کا يقين تھا، لہذا انہوں نے بغير کسی خوف اور تامل کے 
جادوگروں سے کہا پہلے جو تم دکھانا چاہتے ہو، دکھاؤ! عالوه ازيں اس ميں حکمت بھی 

دوگروں کے پيش کرده جادو کا توڑ جب حضرت موسٰی عليہ السالم کی ہوسکتی ہے کہ جا
طرف سے معجزانہ انداز ميں پيش ہوگا تو يہ لوگوں کے لئے زياده متاثر کن ہوگا، جس سے ان 

  کی صداقت واضح تر ہوگی اور لوگوں کے لئے ايمان النا سہل ہو جائے گا۔
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ہزار کی تعداد ميں تھے۔ بظاہر يہ تعداد  ٧٠بعض آثار ميں بتايا گيا ہے کہ يہ جادوگر  ٢۔١١٦
مبالغے سے خالی نہيں، جن ميں سے ہر ايک نے ايک ايک رسی اور ايک ايک الٹھی ميدان 

ميں پھينکی، جو ديکھنے والوں کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھيں۔ يہ گويا بزم خويش بہت بڑا 
  جادو تھا جو انہوں نے پيش کيا۔

 
ِفُكْوَن    َوَاْوَحْينَآ ِاٰىل ُموْ    ۚ ١١٧ٰيسٓ َاْن َالِْق َعَصاَك ۚ فَِاَذا ِىهَ تَلَْقُف َما اَيْ

ہم نے موسٰی (عليہ السالم کو حکم ديا کہ اپنا عصا ڈال ديجئے! سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے 
  )١ان کے سارے بنے بنائے کھيل کو نگلنا شروع کيا (

ازی اور جادو تھا جو حقيقت کا مقابلہ نہيں ليکن يہ جو کچھ بھی تھا ايک تخيل شعبده ب ١۔١١٧
کر سکتا تھا چنانچہ موسٰی عليہ السالم کے الٹھی ڈالتے ہی سب کچھ ختم ہوگيا اور الٹھی نے 

  ايک خوفناک اژدھا کی شکل اختيار کرکے سب کچھ نگل ليا۔
 

  ۚ ١١٨فََوقََع الَْحقُّ َوبََطَل َما َاكنُْوا يَْعَملُْوَن    
  ا اور انہوں نے جو کچھ بنايا تھا سب جاتا رہا۔پس حق ظاہر ہوگي

 
  ١١٩ۚفَُغِلُبْوا ُهنَاكِلَ َوانْقَلَُبْوا ٰصِغرِيَْن     

  پس وه لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذليل ہو کر پھرے۔
 

ِدْيَن     َحَرُة ٰجسِ   ښ١٢٠َوُالِْقَي السَّ
  اور وه جو ساحر تھے سجده ميں گر گئے۔

 
 َّ   ۙ ١٢١ا ِبَرّبِ الْٰعلَِمْنيَ     قَالُْوٓا ٰاَمن

  )١کہنے لگے ہم ايمان الئے رب العالمين پر (
جادوگر جادو کے فن اور اس کی اصل حقيقت جانتے تھے يہ ديکھا تو سمجھ گئے کہ  ١۔١٢١

موسٰی عليہ السالم نے جو کچھ يہاں پيش کيا، جادو نہيں ہے، يہ واقع ہی هللا کا نمائنده ہے اور هللا 
سے ہی اس نے يہ معجزه پيش کيا ہے جس نے آن واحد ميں ہم سب کے کرتبوں پر پانی کی مدد 

پھير ديا۔ چنانچہ انہوں نے موسٰی عليہ السالم پر ايمان النے کا اعالن کر ديا۔ اس سے يہ بات 
واضح ہوئی کہ باطل باطل ہے چاہے اس پر کتنے ہی حسين غالف چڑھا لئے جائيں اور حق 

  کتنے ہی پردے ڈال ديئے جائيں تاہم حق کا ڈنکا بج کر رہتا ہے۔حق ہے چاہے اس پر 
 
  ١٢٢َرّبِ ُمْوٰيس َوٰهُرْوَن      

  )١جو موسٰی اور ہارون کا بھی رب ہے (
سجدے ميں گر کر انہوں نے رب العالمين پر ايمان النے اعالن ديا جس سے فرعونيوں  ١۔١٢٢

ا گيا ہے جس کی الوہيت کے وه قائل تھے اس کو مغالطہ ہو سکتا تھا کہ يہ سجده فرعون کو کي
لئے انہوں نے موسٰی عليہ السالم اور ہارون عليہ السالم کا رب کہہ کر واضح کرديا کہ يہ سجده 

  ہم جہانوں کے رب کو ہی کر رہے ہيں۔ لوگوں کے خود ساختہ کسی رب کو نہيں۔
 

َكْرتُُمْوُه ِيف الَْمِديْنَِة ِلُتْخرُِجْوا ِمْهنَآ َاْهلَهَا  ۚ فََسْوَف تَْعلَُمْوَن      ۚقَاَل ِفْرَعْوُن ٰاَمنُْمتْ ِبٖه قَْبَل َاْن ٰاَذَن لَُمكْ    ١٢٣ ِانَّ ٰهَذا لََمْكٌر مَّ
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فرعون کہنے لگا کہ تم موسٰی پر ايمان الئے ہو بغير اس کے کہ ميں تم کو اجازت دوں؟ بيشک 
ر ميں تاکہ تم سب اس شہر سے يہاں يہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا ہے اس شہ

  )١کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ سو اب تم کو حقيقت معلوم ہوئی جاتی ہے (
يہ جو کچھ ہوا فرعون کے لئے بڑا حيران کن اور تعجب خيز تھا اس لئے اسے اور تو  ١۔١٢٣

ا مقصد کچھ نہيں سوجھا، اس نے يہی کہہ ديا کہ تم سب آپس ميں ملے ہوئے ہو اور اس ک
  ہمارے اقتدار کا خاتمہ ہے۔ اچھا اس کا انجام عنقريب تمہيں معلوم ہوجائے گا۔

 
ِعْنيَ     َبنَُّمكْ َاْمجَ ِّ َصل ْن ِخَالٍف ُمثَّ َالُ َعنَّ َايِْديَُمكْ َوَاْرُجلَُمكْ ِمّ قَّطِ   ١٢٤َالُ

سولی پر ميں تمہارے ايک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو 
  )١لٹکا دونگا (

يعنی داياں پاؤں اور باياں ہاتھ پھر يہی نہيں سولی پر چڑھا کر تمہيں نشان عبرت بھی بنا  ١۔١٢٤
  دونگا۔

 
ِّنَا ُمنَْقِلُبْوَن     ٓ ِاٰىل َرب   ۧ ١٢٥قَالُْوٓا ِاانَّ

  )١انہوں نے جواب ديا کہ ہم (مر کر) اپنے مالک ہی کے پاس جائيں گے (
يک مفہوم تو يہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ايسا معاملہ کرے گا تو تجھے بھی اس اس کا ا ١۔١٢٥

بات کے لئے تيار رہنا چاہيے کہ قيامت والے دن هللا تعاٰلی تجھے اس جرم کی سخت سزا دے گا 
اس لئے کہ ہم سب کو مر کر اس کے پاس جانا ہے اس کی سزا سے کون بچ سکتا ہے؟ گويا 

ابلے ميں اسے عذاب آخرت سے ڈرايا گيا ہے۔ دوسرا مفہوم يہ ہے فرعون کے عذاب دنيا کے مق
کہ موت تو ہميں آنی ہی آنی ہے اس سے کيا فرق پڑے گا کہ موت سولی پر بھی آئے يا کسی 

  اور طريقے سے۔
 

َّنَآ َافْرِْغ  ا َجاَۗءتْنَا  َۭرب نَا لَمَّ ِّ يِٰت َرب ٓ َاْن ٰاَمنَّا اِبٰ ا وَّ تََوفَّنَا ُمْسِلِمْنيَ    َوَما تَْنِقُم ِمنَّآ ِاالَّ   ۧ ١٢٦عَلَْينَا َصْربً
اور تو نے ہم ميں کون سا عيب ديکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ايمان الئے 

) اور ٢) جب وه ہمارے پاس آئے۔ اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فيضان فرما (١ہيں (
  )٣ہماری جان حالت اسالم پر نکال (

يعنی تيرے نزديک ہمارا يہ عيب ہے۔ جس پر تو ہم سے ناراض ہوگيا ہے اور ہميں سزا  ١۔١٢٦
دينے پر تل گيا ہے۔ درآنحاليکہ يہ سرے سے عيب ہی نہيں يہ تو خوبی ہے بہت بڑی خوبی کہ 
جب حقيقت ہمارے سامنے واضح ہو کر آگئی تو ہم نے اس کے مقابلے ميں تمام دنياوی مفادات 

قيقت کو اپنا ليا۔ پھر انہوں نے اپنا روئے سخن فرعون سے پھير کر هللا کی ٹھکرا ديئے اور ح
  طرف کر ليا اور اس کی بارگاه ميں دست دعا ہوگئے۔

تاکہ ہم تيرے اس دشمن کے عذاب کو برداشت کرليں، اور حق اور ايمان پر ثابت قدم  ٢۔١٢٦
  رہيں۔
آئے نہ کسی اور فتنے ميں ہم  اس دنياوی آزمائش سے ہمارے اندر ايمان سے انحراف ٣۔١٢٦

  مبتال ہوں۔
 

َتْحٖي ِنَساَۗءُمهْ  ۚ َوِاانَّ فَْوقَهُْم ٰقهُِرْونَ َوقَاَل الَْمَالُ ِمْن قَْوِم ِفْرَعْوَن َاتََذُر ُمْوٰيس َوقَْوَمٗه ِلُيْفِسُدْوا ِيف اْالَْرِض َويََذَرَك َوٰاِلهََتَك   ۭقَ  ُنَقتُِّل َابْنَاَۗءُمهْ َونَسـْ     اَل سـَ
١٢٧  

اور قوم فرعوں کے سرداروں نے کہا کہ کيا آپ موسٰی (عليہ السالم) اور ان کی قوم يوں ہی 
) اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک ١رہنے ديں گے کہ وه ملک فساد کرتے پھريں (
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) فرعون نے کہا ہم ابھی ان لوگوں کے بيٹوں کو قتل کرنا شروع کر ديں گے اور ٢کيئے رہيں (
  )٣توں کو زنده رہنے ديں گے اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ (عور
يہ ہر دور کے مفسدين کا شيوا رہا ہے کہ وه هللا والوں کو فسادی اور ان کی دعوت  ١۔١٢٧

  ايمان و توحيد کو فساد سے تعبير کرتے ہيں فرعون نے بھی يہی کہا۔
) ميں تمہارا 24۔ الزاريات:79بُُّكُم ااْلَْعٰلى) فرعون کو بھی اگرچہ دعوٰی ربوبيت تھا (اَنَا رَ  ٢۔١٢٧

بڑا رب ہوں وه کہا کرتا تھا ليکن دوسرے چھوٹے چھوٹے معبود بھی تھے جن کے ذريعے سے 
  لوگ فرعون کا تقرب حاصل کرتے تھے۔

ہمارے اس انتظام ميں يہ رکاوٹ نہيں ڈال سکتے قتِل انبياء کا يہ پروگرام فرعونيوں کے  ٣۔١٢٧
بنايا گيا اس سے قبل بھی جب موسٰی عليہ السالم کی والدت نہيں ہوئی تھی موسٰی عليہ کہنے پر 

السالم کے بعد از والدت خاتمے کے لئے اس نے بنی اسرائيل کے نوملود بچوں کو قتل کرنا 
شروع کيا تھا، هللا تعاٰلی نے موسٰی عليہ السالم کی والدت کے بعد ان کو بچانے کی يہ تدبير کی 

ٰی عليہ السالم کو خود فرعون کے محل ميں پہنچوا کر اس کی گود ميں ان کی پرورش کہ موس
ِه اْلَمْكُر َجِمْيًعا)    )۔42۔ الرعد:13کروائی۔ (فَلِلّٰ

 
ََّشاُۗء مِ  ِ     ڐ يُْوِرهُثَا َمْن ي ْوا  ۚ ِانَّ اْالَْرَض هلِلّٰ ِ َواْصِربُ َتِعْينُْوا اِبهلّلٰ   ١٢٨ْن ِعَباِدٖه   َۭوالَْعاِقَبُة ِللُْمتَِّقْنيَ    قَاَل ُمْوٰيس ِلَقْوِمِه اسـْ

موٰسی عليہ السالم نے اپنی قوم سے فرمايا هللا تعاٰلی کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، يہ 
زمين هللا تعاٰلی کی ہے، اپنے بندوں ميں سے جس کو چاہے وه مالک بنا دے اور آخر کاميابی ان 

  )۔١ے ہيں (ہی کی ہوتی ہے جو هللا سے ڈرت
جب فرعون کی طرف سے دوباره اس ظلم کا آغاز ہوا تو حضرت موسٰی عليہ السالم  ١۔١٢٨

نے اپنی قوم کو هللا سے مدد حاصل کرنے اور صبر کرنے کی تلقين کی اور تسلی دی کہ اگر تم 
  صحيح رہے تو زمين کا اقتدار باآلخر 

  تمہيں ہی ملے گا
 

َتْخِلَفُمكْ ِيف اْالَ  قَالُْوٓا ُاْوِذيْنَا ِمْن قَْبلِ  ُمكْ َويَسـْ ْكِلَ عَُدوَّ ُُّمكْ َاْن هيُّ ِتيَنَا َوِمْنۢ بَْعِد َما ِجْئَتنَا    ۭ قَاَل َعٰيس َرب   ۧ ١٢٩ْرِض فَيَْنُظَر َكْيَف تَْعَملُْوَن     َاْن اَتْ
قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہميشہ مصيبت ہی ميں رہے، آپ کی تشريف آوری سے قبل 

) موسٰی (عليہ السالم) نے فرمايا کہ بہت جلد ٢) اور آپ کی تشريف آوری کے بعد بھی (١( بھی
هللا تمہارے دشمن کو ہالک کرے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمين کا خليفہ بنا دے گا 

  )۔٣پھر تمہارا طرز عمل ديکھے گا (
م سے قبل ان پر ہوتے يہ اشاره ہے ان مظالم کی طرف جو والدت موسٰی عليہ السال ١۔١٢٩
  رہے۔
جادوگروں کے واقعہ کے بعد ظلم و ستم کا يہ نيا دور جو موسٰی عليہ السالم کے آنے  ٢۔١٢٩

  کے بعد شروع ہوا۔
حضرت موسٰی عليہ السالم نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہيں بہت جلد هللا تمہارے دشمن کو  ٣۔١٢٩

گا پھر تمہاری آزمائش کا نيا دور شروع ہالک کردے گا، زمين ميں تمہيں اقتدار عطا فرمائے 
ہوگا۔ ابھی تو تکليفوں کے ذريعے سے آزمائے جا رہے ہو، پھر انعام واکرام کی بارش کرکے 

  اور اختيار اور اقتدار سے بہره مند کرکے تمہيں آزمايا جائے گا۔
 

َن الثََّمٰرِت  ِنْنيَ َونَْقٍص ّمِ كَُّرْوَن     َولََقْد َاَخْذاَنٓ ٰاَل ِفْرَعْوَن اِبلسـِّ َّهُْم يَذَّ   ١٣٠لََعل
ہم نے فرعون والوں کو مبتال کيا قحط سالی ميں اور پھلوں کی کم پيداواری ميں، تاکہ وه 

  )۔١نصيحت قبول کريں (



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	355	of	1441	

آل فرعون سے مراد فرعون کی قوم ہے۔ اور سنين سے قحط سالی۔ يعنی بارش کے  ١۔١٣٠
ے پيداوار ميں کمی۔ مقصد آزمائش سے يہ تھا فقدان اور درختوں ميں کيڑے وغيره لگ جانے س

  کہ اس ظلم اور استکبار سے باز آجائيں جس ميں وه مبتال تھے۔
 

عَ  ْوا ِبُمْوٰيس َوَمْن مَّ ُ ريَّ َّطَّ ئٌَة ي ِّ نَُة قَالُْوا لَنَا ٰهِذٖه    ۚ َوِاْن تُِصْهبُْم َسي ُمهْ فَِاَذا َجاَۗءْهتُُم الَْحسـَ ُ
ِٕ
ََّما ٰطۗ ُمهْ َال يَْعلَُمْوَن     ٗه  َۭاَالٓ ِان ِ َوٰلِكنَّ اَْكَرثَ   ١٣١ِعْنَد اهلّلٰ

سو جب خوشحالی آجاتی تو کہتے يہ تو ہمارے لئے ہونا ہی تھا اور اگر ان کو کوئی بدحالی پيش 
) ياد رکھو ان کی نحوست ١آتی تو (موسٰی عليہ السالم اور ان کے ساتھيوں کی نحوست بتالتے (

  ) ليکن ان کے اکثر لوگ نہيں جانتے۔٢ے (هللا تعاٰلی کے پاس ہ
َحَسنَةُ (بھالئی) سے مراد غلے اور پھلوں کی فروانی َسيِّئَةٌ (برائی) سے اس کے  ١۔١٣١

برعکس اور قحط سالی اور پيداوار ميں کمی۔ بھالئی کا سارا کريڈٹ خود لے ليتے کہ يہ ہماری 
السالم) اور اس پر ايمان النے والوں محنت کا ثمر ہے اور بدحالی کا سبب حضرت موسٰی (عليہ 

  کو قرار ديتے کہ يہ تم لوگوں کی نحوست کے اثرات ہمارے ملک پر پڑ رہے ہيں۔
طَائُِر کی معنی اڑنے واال يعنی پرنده ۔ چونکہ پرندے کے بائيں يا دائيں اڑنے سے وه  ٢۔١٣١

يے بھی استعمال ہونے لوگ نيک فالی يا بدفالی ليا کرتے تھے۔ اس ليے يہ لفظ مطلق فال کے ل
لگ گيا اور اسی معنی ميں ہے۔ هللا تعاٰلی نے فرمايا خير يا شر، جو خوش حالی يا قحط سالی کی 
وجہ سے انہيں پہنچتا ہے اس کے اسباب هللا تعاٰلی کی طرف سے ہيں موسٰی عليہ السالم اور ان 

ِ ) ٕٮُِرھُْم عِ ۗ◌ ااََلٓ اِنََّما طٰ ۭ◌ کے پيروکاروں اس کا سبب نہيں۔ (  ) کا مطلب ہوگا 131۔ االعراف:7ْنَد ّهللاٰ
کہ ان کی بد شگونی کا سبب هللا کے علم ميں ہے اور وه ان کا کفر و انکار ہے نہ کہ کچھ اور۔ يا 

  هللا کی طرف سے ہے اور اس کی وجہ ان کا کفر ہے۔
 

ِّتَْسَحَراَن ِهبَا  ۙ فَمَ  ِتنَا ِبٖه ِمْن ٰايٍَة ل ُن كَلَ ِبُمْؤِمنِْنيَ   َوقَالُْوا َمهَْما اَتْ   ١٣٢ا َحنْ
اور يوں کہتے کيسی ہی بات ہمارے سامنے الؤ کہ ان کے ذريعے سے ہم پر جادو چالؤ جب 

  )١بھی تمہاری بات ہرگز نہ مانيں گے (
يہ کفر و جحود کا ظہار ہے جس ميں وه مبتال تھے اور معجزت و آيات اٰلہی کو اب بھی  ١۔١٣٢

  ا کراتے۔وه جادوگری باور کرتے ي
 

وْ  َتْكَربُ ٰلٍت  فَاسـْ َفصَّ َم ٰايٍٰت مُّ َفاِدَع َوادلَّ َل َوالضَّ ْوفَاَن َوالَْجَراَد َوالُْقمَّ ُم الطُّ ْجرِِمْنيَ   فََاْرَسلْنَا عَلَْهيِ   ١٣٣ا َوَاكنُْواقَْوًما مُّ
ھلے پھر ہم نے ان پر طوفان بھيجا اور ٹِڈياں گھن کا کيڑا اور مينڈک اور خون، کہ يہ سب ک

  ) سو وه تکبر کرتے رہے اور وه لوگ کچھ تھے ہی جرائم پيشہ۔١کھلے معجزے تھے (
طوفان سے سيالب يا کثرت بارش، جس ميں ہرچيز غرق ہوگئی، يا کثرت اموات، جس  ١۔١٣٣

سے ہر گھر ميں ماتم برپا ہوگيا، ٹڈی دل کا حملہ فصلوں کی ويرانی کے لئے مشہور ہے يہ 
پھلوں کی فصلوں کو کھا کر چٹ کر جاتيں، جو پانی جوہڑوں، چھپڑوں ٹڈياں ان کے غلوں اور 

ميں ہوتا ہے، يہ مينڈک ان کے کھانوں ميں، بستروں ميں۔ غلوں ميں غرض ہر جگہ اور ہر 
طرف مينڈک ہی مينڈک ہوگئے جس سے ان کا کھانا پينا، سونا آرام کرنا حرام ہوگيا۔ دم (خون) 

پانی پينا ان کے لئے ناممکن ہوگيا، بعض نے خون سے مراد  سے مراد پانی کا خون بن جانا يوں
نکسير کی بيماری لی ہے۔ يعنی ہر شخص کی ناک سے خون جاری ہوگيا، يہ کھلے کھلے اور 

  جدا جدا معجزے تھے جو وقفے وقفے سے ان پر آئے۔
 

ََّك بِ  ُم الّرِْجُز قَالُْوا يُٰمْوَىس اْدُع لَنَا َرب ا َوقََع عَلَْهيِ اِۗءيَْل   َولَمَّ ٓ ِا ْرسَ ِسلَنَّ َمَعَك بَِينْ ِْٕن َكَشْفَت َعنَّا الّرِْجَز لَُنْؤِمَننَّ كَلَ َولَُرنْ
  ۚ ١٣٤َما َعهَِد ِعْنَدَك ۚ لَى
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اور جب کوئی عذاب ان پر واقع ہوتا تو يوں کہتے کہ اے موسٰی ہمارے لئے رب سے اس بات 
ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا  کی دعا کر ديجئے! جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا

ديں تو ہم ضرور ضرور آپ کے کہنے سے ايمان لے آئيں گے اور ہم بنی اسرائيل کو بھی (رہا 
  کر کے) آپ کے ہمراه کر ديں گے۔

 
ا َكَشْفنَا َعْهنُُم الّرِْجَز ِاٰيلٓ َاَجٍل ُمهْ بِٰلُغْوُه ِاَذا ُمهْ يَْنُكثُْوَن       ١٣٥فَلَمَّ

سے عذاب کو ايک خاص وقت تک کہ اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا ديتے، تو وه فوراً پھر جب ان 
  )۔١عہد شکنی کرنے لگتے (

يعنی ايک عذاب آتا تو اس سے تنگ آکر موسٰی عليہ السالم کے پاس آتے تو ان کی دعا  ١۔١٣٥
عذاب سے ٹل جاتا تو ايمان النے کی بجائے پھر اس کفر اور شرک پر جمے رہتے پھر دوسرا 

آجاتا پھر اسی طرح کرتے يوں کچھ کچھ وقفوں سے پانچ عذاب ان پر آئے ليکن ان کے دلوں 
ميں جو فرعونيت اور دماغوں ميں جو تکبر تھا وه حق کی راه ميں ان کے لئے زنجير پا بنا رہا 

  اتنی اتنی واضح نشانياں ديکھنے کے باوجود ايمان کی دولت سے محروم ہی رہے۔
 

يِٰتنَا َوَاكنُْوا َعْهنَا ٰغِفِلْنيَ     فَانَْتَقْمنَ  بُْوا اِبٰ ُْم َكذَّ   ١٣٦ا ِمْهنُْم فََاْغَرْقٰهنُْم ِيف الَْميِّ اِبَهنَّ
پھر ہم نے ان سے بدلہ ليا يعنی ان کو درياؤں ميں غرق کر ديا اور اس سب سے کہ وه ہماری 

  )۔١آيتوں کو جھٹالتے تھے اور ان سے بالکل غفلت کرتے تھے (
اتنی بڑی نشانيوں کے باوجود وه ايمان نہ النے کے لئے اور خواب غفلت سے بيدار  ١۔١٣٦

ہونے کے لئے تيار نہيں ہوئے باآلخر انہيں دريا ميں غرق کر ديا، جس کی تفصيل قرآن مجيد 
  کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔

 
َتْضَعُفْوَن َمشَ  ْيَن َاكنُْوا يُسـْ ِ اۗءِ َوَاْوَرثْنَا الَْقْوَم اذلَّ ٓ ِاْرسَ ٰىن عَٰيل بَِينْ َِّك الُْحسـْ َمُت َرب ْت َلكِ َِّيتْ ٰبَرْكنَا ِفْهيَا    ۭ َوتَمَّ ْراَن اِرَق اْالَْرِض َوَمَغاِرَهبَا ال ْوا   َۭوَدمَّ يَْل ڏ ِبَما َصَربُ

  ١٣٧َما َاكَن يَْصنَُع ِفْرَعْوُن َوقَْوُمٗه َوَما َاكنُْوا يَْعرُِشْوَن   
) اس سرزمين کے پورب ١وں کو جو بالکل کمزور شمار کئے جاتے تھے (اور ہم نے ان لوگ

پچھم کا مالک بناديا جس ميں ہم نے برکت رکھی اور آپ کے رب کا نيک وعده بنی اسرائيل کے 
) اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ٢حق ميں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہوگيا (

چھ وه اونچی اونچی عمارتيں بنواتے تھے سب کو درہم ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو ک
  )۔٣برہم کر ديا (

يعنی بنی اسرائيل کو جن کو فرعون نے غالم بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم روا رکھا تھا،  ١۔١٣٧
اس بنا پر وه فی الواقع مصر ميں کمزور سمجھے جاتے تھے کيونکہ مغلوب اور غالم تھے۔ 

  سی مغلوب اور غالم قوم کو زمين کا وارث بنا ديا۔ ليکن جب هللا نے چاہا تو ا
) زمين سے مراد شام کا عالقہ فلسطين ہے جہاں هللا تعاٰلی نے عمالقہ کے بعد بنی اسرائيل کو ٢(

غلبہ عطا فرمايا شام ميں بنی اسرائيل حضرت موسٰی عليہ السالم و ہارون عليہ السالم کی وفات 
نے عمالقہ کو شکست دے کر بنی اسرائيل کے ليے  کے بعد اس وقت گئے جب يوشع بن نون

راستہ ہموار کرديا۔ اور زمين کے ان حصوں ميں برکتيں رکھيں يعنی شام کے عالقے ميں۔ جو 
بکثرت انبياء کامسکن ومدفن رہا اور ظاہری شادابی وخوش حالی ميں بھی ممتاز ہے۔ يعنی 

ال رہی ہے۔ مشارق مشرق کی جمع ظاہری وباطنی دونوں قسم کی برکتوں سے يہ زمين ماال م
اور مغارب مغرب کی جمع ہے۔ حاالنکہ مشرق اور مغرب ايک ايک ہی ہيں۔ جمع سے مراد اس 

  ارض بابرکت کے مشرقی اور مغربی حصے ہيں يعنی جہات مشرق ومغرب۔
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يہ وه وعده بھی ہے جو اس سے قبل حضرت موسٰی عليہ السالم کی زبانی آيت نبر  ٢۔١٣٧
  فرمايا گيا ہے اور سورة قصص ميں بھی  ميں ١٢٨،١٢٩
مصنوعات سے مراد کارخانے، عمارتيں اور ہتھيار وغيره ہيں (جو وه بلند کرتے تھے)  ٣۔١٣٧

اس سے مراد اونچی اونچی عمارتيں بھی ہوسکتی ہيں، ہتھيار اور ديگر سامان بھی تباه کر ديا 
  اور ان کے باغات بھی۔

 
 ۗ ا ٓ ِاْرسَ َّنَآ ِاٰلـهًا َوٰجَوْزاَن ِببَِينْ َّهُْم ۚ قَالُْوا يُٰمْوَىس اْجَعْل ل َّْعُكُفْوَن عَٰيلٓ َاْصنَاٍم ل ـهَلُْوَن   ِءيَْل الَْبْحَر فََاتَْوا عَٰيل قَْوٍم ي َُّمكْ قَْوٌم َجتْ   ١٣٨امَكَ لَهُْم ٰاِلهٌَة  ۭقَاَل ِان

يک قوم پر گزر ہوا جو اپنے اور ہم نے بنی اسرائيل کو دريا سے پار اتار ديا۔ پس ان لوگوں کا ا
چند بتوں سے لگے بيٹھے تھے، کہنے لگے اے موسٰی! ہمارے لئے بھی ايک معبود ايسا ہی 

مقرر کر ديجئے! جيسے ان کے معبود ہيں۔ آپ نے فرمايا کہ واقعی تم لوگوں ميں بڑی جہالت 
  )١ہے۔ (
فرعون جيسے دشمن سے اس سے بڑی جہالت اور نادانی کيا ہوگی کہ جس هللا نے انہيں  ١۔١٣٨

نہ صرف نجات دی، بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے اسے اس کے لشکر سميت غرق کر ديا 
اور معجزانہ طر يقہ سے دريا عبور کروا ديا۔ وه دريا پار کرتے ہی اس هللا کو بھول کر پتھر 
و کے خود تراشيده معبود تالش کرنے لگ گئے۔ کہتے ہيں کہ يہ بت گائے کی شکل کے تھے ج

  پتھر کی بنی ہوئی تھيں۔
 

ا َاكنُْوا يَْعَملُْوَن     ا ُمهْ ِفْيِه َوبِٰطٌل مَّ ٌ مَّ   ١٣٩ِانَّ ٰهُٓؤَالِۗء ُمتَربَّ
  )۔١يہ لوگ جس کام ميں لگے ہيں يہ تباه کيا جائے گا اور ان کا يہ کام محض بےبنياد ہے (

يں ڈال ديا، ان کا مقدر يعنی مورتيوں کے پجاری جن کے حال نے تمہيں بھی دھوکے م ١۔١٣٩
  تباہی اور ان کا يہ فعل باطل اور خسارے کا باعث ہے۔

 
لَُمكْ عََيل الْٰعلَِمْنيَ     ُهَو فَضَّ ِ َابِْغْيُمكْ ِاٰلهًا وَّ   ١٤٠قَاَل َاغَْريَ اهلّلٰ

م فرمايا کيا هللا تعاٰلی کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجويز کردوں؟ حاالنکہ اس نے تم کو تما
  )١جہان والوں پر فوقيت دی ہے (

کيا جس هللا نے تم پر اتنے احسانات اور تمہيں جہانوں پر فضيلت بھی عطا کی، اسے  ١۔١٤٠
چھوڑ کر ميں تمہارے لئے پتھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بت تالش کروں، يعنی يہ ناشکری 

عاٰلی کے مزيد احسا نات کا اور احسان ناشناسی ميں کس طرح کر سکتا ہوں؟ اگلی آيات ميں هللا ت
  تذکره ہے۔

 
َتْحُيوْ  َء الَْعَذاِب ۚ يَُقتِّلُْوَن َابْنَاَۗءُمكْ َو يَسـْ ْن ٰاِل ِفْرَعْوَن يَُسْوُمْونَُمكْ ُسْوۗ ْيٰنُمكْ ِمّ ُِّمكْ َعِظْميٌ     َوِاْذ َاْجنَ ب ْن رَّ   ۧ ١٤١َن ِنَساَۗءُمكْ  َۭوِيفْ ٰذِلُمكْ بََالٌۗء ّمِ

کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچاليا جو تم کو بڑی سخت تکليفيں  اور وه وقت ياد
پہنچاتے تھے۔ تمہارے بيٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زنده چھوڑ ديتے 

  )١تھے اور اس ميں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی (
بقره ميں بھی گزرا ہے اور سوره ابراہيم ميں بھی يہ وہی آزمائشيں ہيں جن کا ذکر سوره  ١۔١٤١

  آئے گا۔
 

ٖهٓ َاْربَِعْنيَ لَْيةَلً   ۚ َوقَالَ  ِّ َاتَْمْمٰهنَا ِبَعْرشٍ فََمتَّ ِمْيَقاُت َرب َّ َوٰوعَْداَن ُمْوٰيس ثَٰلِثْنيَ لَْيةَلً وَّ ِبْع َسِبْيَل الُْمْفِسِدْيَن     ُمْوٰيس ِالَِخْيِه ٰهُرْوَن اْخلُْفِينْ ِيفْ قَْوِمْي َوَاْصِلْح َوَال تَت
١٤٢  
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اور ہم نے موسٰی (عليہ السالم) سے تيس راتوں کا وعده کيا اور دس رات مزيد سے ان تيس 
) اور موسٰی ١راتوں کو پورا کيا۔ سو ان کے پروردگار کا وقت پورے چاليس رات کا ہوگيا (

ا کہ ميرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور (عليہ السالم) نے اپنے بھائی ہارون (عليہ السالم) سے کہ
  )٢اصالح کرتے رہنا اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا (

فرعون اس کے لشکر کے غرق کے بعد ضرورت الحق ہوئی کہ بنی اسرائيل کی ہدايت  ١۔١٤٢
سالم و رہنمائی کے لئے کوئی کتاب انہيں دی جائے۔ چنانچہ هللا تعاٰلی نے حضرت موسٰی عليہ ال

کو تيس راتوں کے لئے کوه طور پر باليا، جس ميں دس راتوں کا اضافہ کرکے اسے چاليس کر 
ديا گيا۔ حضرت موسٰی عليہ السالم نے جاتے وقت حضرت ہارون عليہ السالم کو جو ان کے 

بھائی، بھی تھے اور نبی بھی، اپنا جانشين مقر کر ديا تاکہ وه بنی اسرائيل کی ہدايت و اصالح کا 
  کام کرتے رہيں اور انہيں ہر قسم کے فساد سے بچائيں۔ اس آيت ميں يہی بيان کيا گيا ہے۔

حضرت ہارون عليہ السالم خود نبی تھے اور اصالح کا کام ان کے فرائض منصبی ميں  ٢۔١٤٢
شامل تھا، حضرت موسٰی عليہ السالم نے انہيں محض تذکره تنبيہ کے طور پر يہ نصيحتيں کيں، 

  ہاں مراد وقت معين ہے۔ميقات سے ي
 

ٓ َانُْظْر ِالَْيَك    ۭقَاَل لَْن تَٰرىِينْ  ُّٗه  ۙ قَاَل َرّبِ َاِرِينْ ا َجاَۗء ُمْوٰيس ِلِمْيَقاِتنَا َوَلكََّمٗه َرب ّىلٰ َولَمَّ ا َجتَ  َوٰلِكِن انُْظْر ِاَىل الَْجَبِل فَِاِن اْسـتَـَقرَّ َمَاكنَٗه فََسْوَف تَٰرىِينْ ۚ فَلَمَّ
 ُّ ْبٰحنََك تُبُْت ِالَْيَك َوَااَن َاوَّلُ َرب آ َافَاَق قَاَل سـُ َخرَّ ُمْوٰيس َصِعقًا  ۚ  فَلَمَّ   ١٤٣الُْمْؤِمِنْنيَ    ٗه لِلَْجَبِل َجَعهَلٗ َداكًّ وَّ

اور جب موسٰی عليہ السالم ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتيں کيں تو عرض 
اپنا ديدار مجھ کو کرا ديجئے کہ ميں ايک نظر تم کو ديکھ لوں کيا کہ اے ميرے پروردگار 

) ليکن تم اس پہاڑ کی طرف ديکھتے رہو وه ١ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہيں ديکھ سکتے (
اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے ديکھ سکو گے۔ پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر 

ے اڑا ديئے اور موسٰی (عليہ السالم) بےہوش ہو کر گر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچ
) پھر جب ہوش ميں آئے تو عرض کيا، بيشک آپ کی ذات پاک ہے ميں آپ کی جناب ٢پڑے (

  )٣ميں توبہ کرتا ہوں اور ميں سب سے پہلے آپ پر ايمان النے واال ہوں (
اه راست گفتگو کی تو جب موسٰی عليہ السالم طور پر گئے اور وہاں هللا نے ان سے بر ١۔١٤٣

حضرت موسٰی عليہ السالم کے دل ميں هللا کو ديکھنے کے شوق کا اظہار َر ِب اَِرنِْی کہہ کر 
کيا۔ جس کے جواب ميں هللا تعاٰلی نے فرمايا کہ لَْن تَٰرنِْی تو مجھے ہرگز نہيں ديکھ سکتا اس 

نَْفُی نَاْبِْيٍد (ہميشہ کی نفی) سے استدالل کرتے ہوئے مسلمانوں کے کے ايک فرقہ نے کہا کہ لَْن 
کے لئے آتا ہے۔ اس لئے هللا کا ديدار نہ دنيا ميں ممکن ہے نہ آخرت ميں۔ ليکن فرقہ کا يہ 

مسلک صحيح احاديث کے خالف ہے۔ متواتر صحيح اور قوی روايات سے ثابت ہے کہ قيامت 
ی سے مشرف ہونگے، تمام والے دن اہل ايمان هللا کو ديکھيں گے اور جنت ميں بھی ديدار اٰلہ

اہل سنت کا يہی عقيده ہے۔ اس روايت کا تعلق صرف دنيا سے ہے، دنيا ميں کوئی انسانی آنکھ 
هللا کو ديکھنے پر قادر نہيں ہے۔ ليکن آخرت ميں هللا تعاٰلی ان آنکھوں ميں اتنی قوت پيدا فرما 

  دے گا کہ وه هللا کے جلوے کو برداشت کر سکے۔
اڑ بھی رب کی تجلی کو برداشت نہ کرسکا اور موسٰی عليہ السالم بےہوش ہو يعنی وه پہ ٢۔١٤٣

کر گر پڑے۔ حديث ميں آتا ہے کہ قيامت والے دن سب لوگ بےہوش ہونگے، (يہ بےہوشی امام 
ابن کثير کے بقول ميدان محشر ميں اس وقت ہوگی جب هللا تعاٰلی فيصلے کرنے کے لئے نزول 

ش ميں آئيں گے تو ميں (نبی صلی هللا عليہ وسلم) ہوش ميں آنے اجالل فرمائے گا) اور جب ہو
والوں ميں سب سے پہال شخص ہوں گا، ميں ديکھوں گا کہ موسٰی عليہ السالم عرش کا پايہ 

تھامے کھڑے ہيں، مجھے نہيں معلوم کہ وه مجھ سے پہلے ہوش ميں آئے يا انہيں کوه طور کی 
  وشی سے مستثٰنی رکھا گيا۔ (صحيح بخاری) بےہوشی کے بدلے ميں ميدان محشر کی بےہ
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تيری عظمت و جاللت کا اور اس بات کا کہ ميں تيرا عاجز بنده ہوں، دنيا ميں تيرے  ٣۔١٤٣
  ديدار کا متحمل 
  نہيں ہو سکتا۔

 
ِمْي  ڮ فَُخْذ َمآ ٰاتَيُْتكَ  ِكرِْيَن    قَاَل يُٰمْوٰيسٓ ِاّىنِ اْصَطَفْيُتَك عََيل النَّاِس ِبرِٰسٰلِيتْ َوِبالَكَ َن الّشٰ   ١٤٤َوُكْن ِمّ

ارشاد ہوا اے موسٰی! ميں نے پيغمبری اور اپنی ہمکالمی سے اور لوگوں پر تم کو امتياز ديا ہے 
  )۔١تو جو کچھ تم کو ميں نے عطا کيا ہے اس کو لو اور شکر کرو (

کيا گيا۔  يہ ہم کالمی کا دوسرا موقع تھا جس سے حضرت موسٰی عليہ السالم کو مشرف ١۔١٤٤
اس سے قبل جب آگ لينے گئے تھے تو هللا نے ہم کالمی سے نوازا تھا اور پيغمبری عطا 

  فرمائی تھی۔
 

ْامُ  ٍة وَّ ٍء  ۚ فَُخْذَها ِبُقوَّ ُِّلكِّ َيشْ تَْفِصْيًال ل ْوِعَظًة وَّ ٍء مَّ ُخُذْوا اِبَحْ َوَكَتبْنَا هَلٗ ِيف اْالَلَْواحِ ِمْن ُلكِّ َيشْ ِهنَا   ۭ َسُاوِرْيُمكْ َداَر الْٰفِسِقْنيَ   ْر قَْوَمَك اَيْ   ١٤٥سـَ
) تم ان ١اور ہم نے چند تختيوں پر ہر قسم کی نصيحت اور ہرچيز کی تفصيل ان کو لکھ کر دی (

کو پوری طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل 
  )۔٣موں کا مقام دکھالتا ہوں () اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بےحک٢کريں (
گويا تورات تختيوں کی شکل ميں عطا فرمائی گئی جس ميں ان کے لئے دينی احکام،  ١۔١٤٥

  امر و نہی تر غيب و ترتيب کی پوری تفصيل تھی۔
  يعنی رخصتوں کی ہی تالش ميں نہ رہيں جيسا کہ سہولت پسندوں کا حال ہوتا ہے۔ ٢۔١٤٥
و انجام يہی ہالکت ہے يا اس کا مطلب ہے کہ فاسقوں کے ملک پر مقام (دار) سے مراد ت ٣۔١٤٥

تمہيں حکمرانی عطا کروں گا اور اس سے مراد ملک شام ہے۔ جس پر اس وقت عمالقہ کی 
  حکمرانی تھی۔ جو هللا کے نافرمان تھے۔ (ابن کثير)

 
ْوَن ِيف اْالَْرِض ِبغَْريِ  ُ يَْن يََتَكربَّ ِ ْشِد َال يَتَِّخُذْوُه َسبِ  َسَاْرصُِف َعْن ٰايِٰيتَ اذلَّ ََّرْوا َسِبْيَل الرُّ ََّرْوا ُلكَّ ٰايٍَة الَّ يُْؤِمنُْوا ِهبَا   ۚ َوِاْن ي ََّرْوا الَْحّقِ  ۭ َوِاْن ي ْيًال   ۚ َوِاْن ي

يِٰتنَا َوَاكنُْوا َعْهنَ  بُْوا اِبٰ ُْم َكذَّ   ١٤٦ا ٰغِفِلْنيَ    َسِبْيَل الْغَّيِ يَتَِّخُذْوُه َسِبْيًال   ٰۭذكِلَ اِبَهنَّ
ميں ايسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنيا ميں تکبر کرتے ہيں، جس کا 

) اور اگر ١ان کو کوئی حق نہيں اور اگر تمام نشانياں ديکھ ليں تب بھی وه ان پر ايمان نہ الئيں (
ر گمراہی کا راستے ديکھ ليں تو اس ہدايت کا راستہ ديکھيں تو اس کو اپنا طريقہ نہ بنائيں اور اگ

) يہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آيتوں کو جھٹاليا اور ان سے ٢کو اپنا طريقہ بناليں (
  )۔٣غافل رہے (

تکبر کا مطلب ہے هللا کی آيات و احکام کے مقابلے ميں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور  ١۔١٤٦
لئے زيبا نہيں ديتا، کيونکہ هللا خالق ہے اور وه اس لوگوں کو حقير گرداننا۔ يہ تکبر انسان کے 

کی مخلوق۔ مخلوق ہو کر، خالق کا مقابلہ کرنا اور اس کے احکام و ہدايات سے اعراض و غفلت 
کرنا کسی طرح بھی جائز نہيں۔ اس لئے هللا تعاٰلی کو تکبر سخت ناپسند ہے۔ اس اَيت ميں تکبر 

ٰلی انہيں اَيات الہی سے دور ہی رکھتا ہے اور پھر وه اتنے دور کا نتيجہ بتاليا گيا ہے۔ کہ هللا تعا
ہوجاتے ہيں کہ کسی طرح کی بھی نشانی انہيں حق کی طرف النے ميں کامياب نہيں ہوتی۔ جيسا 
کہ دوسرے مقام پر فرمايا (ترجمہ) جن پر تيرے رب کی بات ثابت ہوگئ وه ايمان نہيں الئيں گے 

  انی آجاوے حتی کہ وه دردناک عذاب ديکھ ليں۔چاہے ان کے پاس ہر طرح کی نش
اس ميں احکام اٰلہی سے اعراض کرنے والوں کی ايک عادت يا نفسيات کا بيان ہے کہ  ٢۔١٤٦

ہدايت کی کوئی بات ان کے سامنے آئے تو اسے تو نہيں مانتے، البتہ گمراہی کی کوئی چيز 
تے ہيں قرآن کريم کی بيان کرده اس ديکھتے ہيں تو اسے فوراً اپنا ليتے اور راه عمل بنا لي
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حقيقت کا ہر دور ميں مشاہده کيا جاسکتا ہے۔ آج ہم بھی ہر جگہ اور ہر معاشرے ميں حٰتی کہ 
مسلمان معاشروں ميں بھی ديکھ رہے ہيں کہ نيکی منہ چھپائے پھر رہی ہے اور بدی انسان لپک 

  لپک کر اختيار کر رہا ہے۔
جا رہا ہے کہ لوگ نيکی کے مقابلے ميں بدی کو اور حق کے  يہ اس بات کا سبب بتاليا ٣۔١٤٦

مقابلے ميں باطل کو کيوں زياده اختيار کرتے ہيں؟ يہ سبب ہے آيات اٰلہی کی تکذيب اور ان سے 
  غفلت اور اعراض کا۔ يہ ہر معاشرے ميں عام ہے۔

 
ِخَرِة َحِبَطْت اَ  يِٰتنَا َوِلَقاِۗء اْالٰ بُْوا اِبٰ ْيَن َكذَّ ِ َزْوَن ِاالَّ َما َاكنُْوا يَْعَملُْوَن    َواذلَّ الُهُْم ۭ َهْل ُجيْ   ١٤٧ْۧمعَ

اور يہ لوگ جنہوں نے ہماری آيتوں کو اور قيامت کے پيش آنے کو جھٹاليا ان کے سب کام 
  )۔١غارت گئے۔ ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ يہ کرتے تھے (

انکار کرنے والوں کا انجام بتاليا گيا ہے کہ  اس ميں آيات اٰلہی کی تکذيب اور احکام کا ١۔١٤٧
چونکہ ان کے عمل کی اساس عدل و حق نہيں ظلم و باطل ہے۔ اس لئے ان کا نامہ اعمال ميں 

شر ہی شر ہوگا جس کی کوئی قيمت هللا کے ہاں نہ ہوگی۔ اور اس شر کا بدلہ ان کو وہاں ضرور 
  ديا جائے گا۔

 
َذ قَْوُم ُمْوٰيس ِمْنۢ  َ ْم َسِبيْ َواختَّ ُمهُْم َوَال َهيِْدْهيِ َّٗه َال يَُلكِّ ٗ ُخَواٌر  ۭ َالَْم يََرْوا َان ًال َجَسًدا هلَّ ْم ِجعْ ِ َُذْوُه َوَاكنُْوا ٰظِلِمْنيَ    بَْعِدٖه ِمْن ُحِلّهيِ   ١٤٨ًال    ۘ ِاختَّ

ليا جو  اور موسٰی عليہ السالم کی قوم نے ان کے بعد اپنے زيوروں کا ايک بچھڑا معبود ٹھہرا
کہ ايک قالب تھا جس ميں ايک آواز تھی۔ کيا انہوں نے يہ نہ ديکھا کہ وه ان سے بات نہيں کرتا 

تھا اور نہ کوئی راه بتالتا تھا اس کو انہوں نے معبود قرار ديا اور بڑی بے انصافی کا کام کيا 
)١(  

چھے سے سامری موسٰی عليہ السالم جب چاليس راتوں کے لئے کوه طور پر گئے تو پي ١۔١٤٨
نامی شخص نے سونے کے زيورات اکھٹے کرکے ايک بچھڑا تيار کيا جس ميں اس نے 

جبرائيل عليہ السالم کے گھوڑے کے سموں کے نيچے کی مٹی بھی، جو اس نے سنبھال کر 
رکھی تھی شامل کردی، جس ميں هللا نے زندگی کی تاثير رکھی تھی جس کی وجہ سے بچھڑا 

نکالتا تھا (گو واضح کالم کرنے اور راہنمائی کرنے سے عاجز تھا جيسا  کچھ کچھ بيل کی آواز
کہ قرآن کے الفاظ واضح کر رہے ہيں، اسميں اختالف ہے کہ فی الواقع گوشت پوست کا بچھڑا 
بن گيا تھا، يا تھا وه سونے کا ہی، ليکن کسی طريقے سے اس ميں ہوا داخل ہوتی تو گائے، بيل 

کلتی۔ (ابن کثير) اس آواز سے سامری نے بنی اسرائيل کو گمراه کيا کی سی آواز اس ميں سے ن
کہ تمہارا معبود تو يہ ہے، موسٰی عليہ السالم بھول گئے ہيں اور وه معبود کی تالش ميں کوه 

  طور پر گئے ہيں۔
 

 َّ ْن ل
ِٕ
ُّْوا  ۙ قَالُْوا لَى ُْم قَْد َضل ْم َوَرَاْوا َاهنَّ ٓ َايِْدْهيِ ا ُسِقطَ ِيفْ ُّنَا َويَْغِفْر لَنَا لَنَُكْونَنَّ ِمَن الْٰخِرسِْيَن     َولَمَّ نَا َرب   ١٤٩ْم يَْرَمحْ

) اور معلوم ہوا کہ واقعی وه لوگ گمراہی ميں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ ١اور جب نادم ہوئے (
اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناه معاف نہ کرے تم ہم بالکل گئے گزرے ہوجائيں 

  ۔گے
سقط فی أيدھم۔ محاوره ہے جس کے معنی نادم ہونا ہيں۔ يہ ندامت موسٰی عليہ السالم کی  ١۔١٤٩

واپسی کے بعد ہوئی، جب انہوں نے آکر اس پر لعنت مالمت کی۔ جيسا کہ سورة ٰطہ ٰميں ہے۔ 
  يہاں اسے مقدم اس لئے کر ديا گيا ہے کہ ان کا فعل اور قول اکٹھا ہو جائے۔ (فتح القدير)

 



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	361	of	1441	

لُْمتْ اَ وَ  ا َرَجَع ُمْوٰيسٓ ِاٰىل قَْوِمٖه غَْضَباَن َاِسًفا   ۙ قَاَل ِبئَْسَما َخلَْفُتُمْوِينْ ِمْنۢ بَْعِدْي  ۚ َاَجعِ ٗهٓ ِالَْيِه  ۭ قَاَل اْبَن ُامَّ لَمَّ رُّ لَْواَح َوَاَخَذ ِبَرْاِس َاِخْيِه َجيُ ُِّمكْ ۚ َوَالَْقى اْالَ ْمَر َرب
تَ  ِلِمْنيَ ِانَّ الَْقْوَم اسـْ َعلِْينْ َمَع الْقَْوِم الّظٰ ْعَداَۗء َوَال َجتْ   ١٥٠   ْضَعُفْوِينْ َوَاكُدْوا يَْقُتلُْونَِينْ ڮ فََال تُْشِمْت ِيبَ اْالَ

اور جب موسٰی عليہ السالم اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور رنج ميں بھرے ہوئے تو 
کی؟ کيا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم فرمايا کہ تم نے ميرے بعد يہ بڑی بری جانشينی 

) اور اپنے بھائی کا سر پکڑ ١نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختياں ايک طرف رکھيں (
) ان ٢کر ان کو اپنی طرف گھسيٹنے لگے۔ ہارون عليہ السالم نے کہا کہ اے ميرے ماں جائے (

) تو تم مجھ پر ٣کر ڈاليں ( لوگوں نے مجھ کو بےحقيقت سمجھا اور قريب تھا کہ مجھ کو قتل
  )۔٥) اور مجھ کو ان ظالموں کے ذيل ميں مت شمار کرو (٤دشمنوں کو مت ہنساؤ (

جب حضرت موسٰی عليہ السالم نے آکر ديکھا کہ وه بچھڑے کی عبادت ميں لگے ہوئے  ١۔١٥٠
ہيں تو سخت غضبناک ہوئے اور جلدی ميں تختياں بھی جو کوه طور سے الئے تھے، ايسے 

ر پر رکھيں کہ ديکھنے والے کو محسوس ہو کہ انہوں نے نيچے پھينک دی ہيں جسے قرآن طو
نے " ڈال ديں " سے تعبير کيا ہے۔ تاہم اگر پھينک بھی دی ہوں تو اس ميں سوء بے ادبی نہيں 
کيونکہ مقصد ان کا تختيوں کی بے ادبی نہيں تھا بلکہ دينی غيرت و اہميت ميں بےخود ہو کر 

  ی طور پر ان سے يہ فعل سر زد ہوا۔غير اختيار
حضرت ہارون عليہ السالم و موسٰی عليہ السالم آپس ميں سگے بھائی تھے، ليکن يہاں  ٢۔١٥٠

  حضرت ہارون نے ماں جائے ' اس لئے کہا کہ اس لفظ ميں پيار اور نرمی کا پہلو زياده ہے۔
سے وه قوم کو شرک حضرت ہارون عليہ السالم نے اپنا عذر پيش کيا جس کی وجہ  ٣۔١٥٠

جيسے جرم عظيم سے روکنے ميں ناکام رہے۔ ايک اپنی کمزوری اور دوسرا بنی اسرائيل کا 
عناد اور سرکشی کہ انہيں قتل تک کر دينے پر آماده ہوگئے تھے اور انہيں اپنی جان بچانے کے 

  لئے خاموش ہونا پڑا، جس کی اجازت ايسے موقعوں پر هللا نے دی ہے۔
ی سرزنش کرنے سے دشمن خوش ہونگے، جب کہ يہ موقع تو دشمنوں کی ميری ہ ٤۔١٥٠

  سرکوبی اور ان سے اپنی قوم کو بچانے کا ہے۔
اور ويسے بھی عقيده و عمل ميں مجھے کس طرح ان کے ساتھ شمار کيا جاسکتا ہے،  ٥۔١٥٠

ہا ميں نے نہ شرک کا ارتکاب کيا، نہ اس کی اجازت دی، نہ اس پر خوش ہوا، صرف خاموش ر
اور اس کے لئے بھی ميرے پاس معقول عذر موجود ہے، پھر ميرا شمار ظالموں (مشرکوں) 

کے ساتھ کس طرح ہوسکتا ہے؟ چنانچہ حضرت موسٰی عليہ السالم نے اپنے بھائی ہارون عليہ 
  السالم کے لئے مغفرت و رحمت کی دعا مانگی۔

 
ْنيَ      قَاَل َرّبِ اْغِفْر ِيلْ َوِالَيِخْ َوَاْدِخلْنَا ِيفْ  ِمحِ   ۧ ١٥١َرْمحَتَِك ڮ َوَانَْت َاْرَحُم الّرٰ

موٰسی (عليہ السالم) نے کہا کہ اے ميرے رب! ميری خطا معاف فرما اور ميرے بھائی کی بھی 
اور ہم دونوں کو اپنی رحمت ميں داخل فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے زياده رحم 

  کرنے واال ہے۔
 

يَْن اختََّ  ِ زِي الُْمْفَرتِْيَن ِانَّ اذلَّ نَْيا  َوَكٰذكِلَ َجنْ ٌ ِيف الَْحٰيوِة ادلُّ ْم َوِذةلَّ ِ ّهبِ ْن رَّ   ١٥٢   ُذوا الِْعْجَل َسيَنَالُهُْم غََضٌب ِمّ
بيشک جن لوگوں نے گو سالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب 

جھوٹی تہمت لگانے والوں کو ايسی سزا ) اور ہم ١اور ذلت اس دنياوی زندگی ہی ميں پڑے گی (
  )۔٢ديا کرتے ہيں (

هللا کا غضب يہ تھا کہ توبہ کے لئے قتل ضروری قرار پايا۔ اور اس سے قبل جب تک  ١۔١٥٢
  جيتے رہے، ذلت اور رسوائی کے مستحق قرار پائے۔
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ہے، اس کو اور يہ سزا ان ہی کے لئے خاص نہيں ہے، جو بھی هللا پر افترا (بہتان) کرتا  ٢۔١٥٢
  ہم يہی سزا ديتے ہيں۔

 
ََّك ِمْنۢ بَْعِدَها لَغَُفْوٌر رَّ  ٰاِت ُمثَّ اَتبُْوا ِمْنۢ بَْعِدَها َوٰاَمنُْوٓا  ۡ ِانَّ َرب يِّ لُوا السـَّ ْيَن َمعِ ِ   ١٥٣ِحْميٌ     َواذلَّ

اور جن لوگوں نے گناه کے کام کئے اور پھر ان کے بعد توبہ کرليں اور ايمان لے آئيں تو 
  )١تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناه معاف کر دينے واال، رحمت کرنے واال ہے (

جنہوں نے توبہ کر لی ان کے لئے هللا تعاٰلی غفور رحيم ہے۔ معلوم ہوا کہ توبہ سے ہر  ١۔١٥٣
  گناه معاف ہوجاتا ہے بشرطيکہ خالص توبہ ہو۔

 
ْوَىس الَْغَضُب َاَخَذ اْالَلْوَ  ا َسَكَت َعْن مُّ ْم يَْرَهُبْوَن   َولَمَّ ِ ْيَن ُمهْ ِلَرّهبِ ِ ِّذلَّ ٌة ل َرْمحَ   ١٥٤اَح    ښ َوِيفْ نُْسَخِهتَا ُهًدى وَّ

اور جب موسٰی عليہ السالم کا غصہ فرو ہوا تو ان تختيوں کو اٹھا ليا اور ان کے مضامين ميں 
  )۔٢) ان لوگوں کے لئے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدايت اور رحمت تھی (١(

ہاں نسخہ سے مراد يا تو وه اصل الواح ہيں جن پر تورات لکھی گئی تھی يا اس سے ي ١۔١٥٤
مراد وه دوسرا نسخہ ہے جو تختيوں کو زور سے پھنکنے کی وجہ سے ٹوٹ جانے کے بعد اس 

سے نقل کر کے تيار کيا گيا تھا تاہم بات پہلی ہی لگتی ہے۔ کيونکہ آگے چل کر آتا ہے کہ 
م نے ان تختيوں کو اٹھا ليا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تختياں ٹوٹی حضرت موسٰی عليہ السال

  نہيں تھيں۔ بہرحال اس کا مرادی مفہوم ' مضامين ' ہے جو ترجمہ ميں اختيار کيا گيا ہے۔
تورات کو بھی قرآن کريم کی طرح، انہيں لوگوں کے لئے ہدايت اور رحمت قرار ديا گيا  ٢۔١٥٤

، کيونکہ اصل فائده آسمانی کتابوں سے ايسے ہی لوگوں کو ہے، جو هللا سے ڈرنے والے ہيں
ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ تو چونکہ اپنے کانوں کو حق کے سننے سے، آنکھوں کو حق کے 

  ديکھنے سے بند کئے ہوئے ہوتے ہيں، اس چشمہ فيض سے وه بالعموم محروم ہی رہتے ہيں۔
 

ْبِعْنيَ َرُجًال ِلّمِ  َي  َۭاُهتِْلكُ َواْختَاَر ُمْوٰيس قَْوَمٗه سـَ ْن قَْبُل َوِاايَّ ْجَفُة قَاَل َرّبِ لَْو ِشئَْت َاْهلَْكَهتُْم ِمّ آ َاَخَذْهتُُم الرَّ َفهَاُۗء ِمنَّا   ۚ ِاْن ِىهَ ْيَقاِتنَا   ۚ فَلَمَّ نَا ِبَما فََعَل السُّ
 ْ نَا َوَانَْت َخْريُ الْٰغِفرِيَْن   ِاالَّ ِفْتنَُتَك ۭ تُِضلُّ ِهبَا َمْن تََشاُۗء َوَهتِْدْي َمْن تََشاُۗء  َان   ١٥٥َت َوِليُّنَا فَاْغِفْر لَنَا َواْرَمحْ

اور موسٰی (عليہ السالم) نے ستر آدمی اپنی قوم ميں سے ہمارے وقت معين کے لئے منتخب 
) تو موسٰی (عليہ السالم) عرض کرنے لگے کہ اے ١کئے، سو جب ان کو زلزلہ نے آپکڑا (

تجھ کو يہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہالک کر ديتا، ميرے پروردگار اگر 
کيا تو ہم ميں سے چند بيوقوفوں کی حرکت پر سب کو ہالک کردے گا؟ يہ واقعہ محض تيری 

طرف سے امتحان ہے، ايسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی ميں ڈال دے اور جس کو 
مارا کارساز ہے پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما اور تو چاہے ہدايت پر قائم رکھے۔ تو ہی ہ

  )۔٢سب معافی دينے والوں سے زياده اچھا ہے (
ان ستر آدميوں کی تفصيل اگلے حاشيے ميں آرہی ہے۔ يہاں يہ بتايا گيا ہے کہ حضرت  ١۔١٥٥

طور موسٰی عليہ السالم نے اپنی قوم کے ستر آدمی چنے اور انہيں کوه طور پر لے گئے، جہاں ب
  عذاب انہيں ہالک کرديا گيا، جس پر حضرت موسٰی عليہ السالم نے کہا۔

بنی اسرائيل کے يہ ستر آدمی کون تھے؟ اس ميں مفسرين کا اختالف ہے۔ ايک رائے يہ  ٢۔١٥٥
ہے کہ جب حضرت موسٰی عليہ السالم نے تورات کے احکام انہيں سنائے تو انہوں نے کہا کہ 

کتاب واقع هللا تعاٰلی کی طرف سے ہی نازل شده ہے؟ ہم تو جب تک ہم کيسے يقين کرليں کہ يہ 
خود هللا تعاٰلی کو کالم کرتے ہوئے نہ سن ليں اسے نہيں مانيں گے۔ چنانچہ انہوں نے ستر 

برگزيده آدميوں کا انتخاب کيا اور انہيں کوه طور پر لے گئے۔ وہاں هللا تعاٰلی حضرت موسٰی 
جسے ان لوگوں نے بھی سنا۔ ليکن وہاں انہوں نے ايک نيا مطالبہ عليہ السالم سے ہمکالم ہوئے 
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کرديا کہ ہم جب تک هللا کو اپنی آنکھوں سے نہيں ديکھ ليں گے، ايمان نہيں الئيں گے۔ دوسری 
رائے يہ ہے کہ يہ ستر آدمی وه ہيں جو پوری قوم کی طرف سے بچھڑے کی عبادت کے جرم 

وه طور پر لے جائے گئے تھے اور وہاں جاکر انہوں عظيم کی توبہ کی اور معذرت کے لئے ک
نے هللا کو ديکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ تيسری رائے يہ ہے کہ يہ ستر آدمی وه ہيں جنہوں نے 
اسرائيل کو بچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے ديکھا ليکن انہيں منع نہيں کيا۔ ايک چوتھی رائے يہ 

م سے کوه طور پر لے جانے کے لئے چنا گيا تھا، ہے کہ يہ ستر آدمی وه ہيں جنہيں هللا کے حک
وہاں جاکر انہوں نے هللا سے دعائيں کيں۔ جن ميں ايک دعا يہ بھی تھی کہ ' يا هللا ہميں تو وه 

کچھ عطا فرما، جو اس سے قبل تو نے کسی کو عطا نہ کيا اور نہ آئنده کسی کو عطا کرنا ' هللا 
وه زلزلے کے ذريعے سے ہالک کر ديئے گئے۔ زياده تعاٰلی کو يہ دعا پسند نہ آئی، جس پر 

مفسرين دوسری رائے کے قائل ہيں اور انہوں نے وہی واقعہ قرار ديا جس کا ذکر سورة بقره 
ميں آيا ہے۔ جہاں ان پر صاعقہ (بجلی کی کڑک) سے موت وارد ہونے کا ذکر ہے۔ اور  ٥٦آيت 

ميں کہا گيا ہے کہ ممکن ہے دونوں  يہاں رجفہ (زلزلے) سے موت کا ذکر ہے۔ اس کی توجيہ
ہی عذاب آوے ہوں اوپر سے بجلی کی کڑک اور نيچے سے زلزلہ۔ بہرحال حضرت موسٰی عليہ 
السالم کی اس دعا والتجا کے بعد کہ اگر ان کو ہالک ہی کرنا تھا تو اس سے قبل اس وقت ہالک 

  يں زنده کرديا۔کرتا جب يہ بچھڑے کی عبادت ميں مصروف تھے۔ هللا تعاٰلی نے انہ
 

ٓ ُاِصيُْب ِبهٖ  ِخَرِة ِاانَّ ُهْداَنٓ ِالَْيَك   ۭقَاَل عََذاِيبْ ِيف اْالٰ نَْيا َحَسـنًَة وَّ ْيَن يَتَُّقْوَن َواْكُتْب لَنَا ِيفْ ٰهِذِه ادلُّ ِ ٍء ۭ فََساَْكُتُهبَا ِلذلَّ ِيتْ َوِسَعْت ُلكَّ َيشْ  َمْن َاَشاُۗء  ۚ َوَرْمحَ
كٰ  يِٰتنَا يُْؤِمنُْوَن    َويُْؤتُْوَن الزَّ يَْن ُمهْ اِبٰ ِ   ١٥٦ۚوَة َواذلَّ

اور ہم لوگوں کے نام دنيا ميں بھی نيک حالی لکھ دے اور آخرت ميں بھی ہم تيری طرف رجوع 
) هللا تعاٰلی نے فرمايا کہ ميں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں ١کرتے ہيں (

) تو وه رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا ٢محيط ہے (اور ميری رحمت تمام اشيا پر 
  جو هللا سے ڈرتے ہيں اور زکوة ديتے ہيں اور جو ہماری آيتوں پر ايمان التے ہيں۔

  يعنی توبہ کرتے ہيں۔  ١۔١٥٦
يہ اس کی وسعت رحمت ہی ہے کہ دنيا ميں صالح و فاسق اور مومن و کافر دونوں ہی  ٢۔ ١٥٦

 ١٠٠اب ہو رہے ہيں۔ حديث ميں آتا ہے ' هللا تعاٰلی کی رحمت کے اس کی رحمت سے فيض ي
حصے ہيں۔ يہ اس کی رحمت کا ايک حصہ ہے کہ جس سے مخلوق ايک دوسرے پر رحم 

 ٩٩کرتی ہے اور وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہيں اور اس نے اپنی رحمت کے 
  حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہيں۔ (صحيح مسلم)

 
يْنَ  ِ ْيلِ  َاذلَّ ُدْونَٗه َمْكُتْواًب ِعْنَدُمهْ ِيف التَّْوٰرىِة َواْالِْجنِ ْي َجيِ ِ يَّ اذلَّ ّمِ ُسْوَل النَِّيبَّ اْالُ َِّبُعْوَن الرَّ ّرُِم يَت ٰبِت َوُحيَ ّيِ لُّ لَهُُم الطَّ ُْم َعِن الُْمْنَكِر َوُحيِ ُمُرُمهْ اِبلَْمْعُرْوِف َويَْهنٰ  ۡ اَيْ

 
ِٕ
ُم الَْخـٰبۗى ُرْوُه َونََرصُ عَلَْهيِ ْيَن ٰاَمنُْوا ِبٖه َوَعزَّ ِ ْم ۭفَاذلَّ َِّيتْ َاكنَْت عَلَْهيِ ْغٰلَل ال ُمهْ َواْالَ َك ُمهُ الُْمْفِلُحْوَن    َث َويََضُع َعْهنُْم ِاْرصَ

ِٕ
ْيٓ ُاْنزَِل َمَعٗهٓ  ۙ ُاوٰلۗى ِ ََّبُعوا النُّْوَر اذلَّ ْوُه َوات

١٥٧ۧ  
اع کرتے ہيں جن کو وه لوگ اپنے پاس تورات وانجيل ميں جو لوگ ايسے رسول نبی امی کا اتب

) وه ان کو نيک باتوں کا حکم فرماتے ہيں اور بری باتوں سے منع کرتے ١لکھا ہوا پاتے ہيں (
) اور پاکيزه چيزوں کو حالل بناتے ہيں اور گندی چيزوں کو ان پر حرام فرماتے ہيں اور ٢ہيں (

) ان کو دور کرتے ہيں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ايمان ٣ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے (
التے ہيں اور ان کی حمايت کرتے ہيں اور ان کی مدد کرتے ہيں اور اس نور کا اتباع کرتے ہيں 

  )١جو ان کے ساتھ بھيجا گيا ہے، ايسے لوگ پوری فالح پانے والے ہيں (
ت رکھتی ہے کہ رسالت يہ آيت بھی اس امر کی وضاحت کے لئے آيت قطعی کی حيثي ١۔١٥٧

محمديہ پر ايمان الئے بغير نجات اخروی ممکن نہيں اور ايمان وہی معتبر ہے جس کی تفصيل 
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محمد رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم نے بيان فرمائی ہے۔ اس آيت سے بھی تصور 'ديگر مذاہب ' 
  کی جڑ کٹ جاتی ہے۔

ے جسے شريعت نے برا قرار معروف وه ہے جسے شريعت نے اچھا اور منکر، وه ہ ٢۔١٥٧
  ديا۔
يہ بوجھ اور طوق وه ہيں جو پچھلی شريعت ميں تھے، مثالً نفس کے بدلے نفس کا قتل  ٣۔١٥٧

ضروری تھا، (ديت يا معافی نہيں تھی۔ يا جس کپڑے کو نجاست لگ جاتی، اسے قطع کرنا 
ميں  ضروری تھا، شريعت اسالميہ نے اسے صرف دھونے کا حکم ديا ہے۔ جس طرح قصاص

ديت اور معافی کی اجازت دی وغيره۔ اور آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ہے کہ ' مجھے 
  آسان دين حنيفی کے ساتھ بھيجا گيا ہے۔ 

ان آخری الفاظ سے بھی يہ بات واضح ہوتی ہے کہ کامياب وہی لوگ ہونگے جو  ٤۔١٥٧
اور ان کی پيروی کرنے والے  حضرت محمد رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم پر ايمان النے والے

ہوں گے۔ جو رسالت محمديہ پر ايمان نہيں الئيں گے، وه کامياب نہيں نقصان اٹھانے والے اور 
ناکام ہونگے۔ عالوه ازيں کاميابی سے مراد بھی آخرت کی کاميابی ہے۔ يہ ممکن ہے کہ کوئی 

و فروانی حاصل ہو۔ جس  قوم رسالت محمديہ پر ايمان نہ رکھتی ہو اور اسے دنياوی خوش حالی
طرح اس وقت مغربی اور يورپی اور ديگر بعض قوموں کا حال ہے کہ وه عيسائی يا يہودی يا 

کافر مشرک ہونے کے باوجود مادی ترقی اور خوش حالی ميں ممتاز ہيں، ليکن ان کی يہ ترقی 
مت نہيں۔ عارضی بطور امتحان و خالف معمول ہے۔ يہ انکی اخروی کاميابی کی ضمانت يا عال

 ( ) سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ 157۔ االعراف:7اسی طرح (َواتَّبَُعوا النُّْوَر الَِّذْيٓ اُْنِزَل َمَعٗهٓ
نور سے خود نبی کريم   ميں نور سے مراد قرآن مجيد ہی ہے۔ اس ليے اس ١٥المائده کی آيت 

اَپ کی صفات ميں ايک  صلی هللا عليہ وسلم کی ذات مراد نہيں ہے۔ ہاں يہ الگ بات ہے کہ
صفت نور بھی ہے۔ جس سے کفرو شرک کی تاريکياں دور ہوئيں۔ ليکن آپ کے نوری صفت 

  ہونے سے آپ کا نور من نور هللا ہونا ثابت نہيں ہوسکتا جس طرح اہل بدعت يہ ثابت کرتے ہيں۔
 
ْيَعۨا   ِ ِالَْيُمكْ َمجِ ْ َرُسْوُل اهلّلٰ ُّھَا النَّاُس ِاّىنِ ي َ ِ َوَرُسْوهِلِ  قُْل اٰيٓ ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۚ َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُهَو يُـْحٖي َويُِمْيُت ۠ فَٰاِمنُْوا اِبهلّلٰ ْي هَلٗ ُمكْلُ السَّ ِ ْي اذلَّ ِ ّيِ اذلَّ ّمِ  النَِّيبِّ اْالُ

َُّمكْ َهتْتَُدْوَن    َِّبُعْوُه لََعل ٰمِتٖه َوات ِ َوَلكِ   ١٥٨يُْؤِمُن اِبهلّلٰ
ے لوگو! ميں تم سب کی طرف سے اس هللا کا بھيجا ہوا ہوں، جس کی آپ کہہ ديجئے کہ ا

بادشاہی تمام آسمانوں پر اور زمين ميں ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے الئق نہيں وہی زندگی 
ديتا ہے اور وہی موت ديتا ہے سو هللا تعاٰلی پر ايمان الؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ هللا 

  )۔١م پر ايمان رکھتے ہيں اور ان کی پيروی کرو تاکہ تم راه پر آجاؤ (تعاٰلی پر اور اس کے احکا
يہ آيت بھی رسالت محمديہ کی عالمگير رسالت کے اثبات ميں بالکل واضح ہے۔ اس ميں  ١۔١٥٨

هللا تعاٰلی نے نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کو حکم ديا کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم کہہ ديجئے کہ 
انو! ميں سب کی طرف هللا کا رسول بنا کر بھيجا گيا ہوں۔ يوں آپ صلی هللا اے کائنات کے انس

عليہ وسلم پوری بنی نوع انسانی کے نجات دہنده اور رسول ہيں۔ اب نجات اور ہدايت نہ عيسائت 
ميں ہے نہ يہوديت ميں، نہ کسی اور مذ ہب ميں، نجات اور ہدايت اگر ہے تو صرف اسالم کے 

اختيار کرنے ميں ہے اس آيت ميں بھی اور اس سے پہلی آيت ميں بھی آپ اپنانے اور اسے ہی 
صلی هللا عليہ وسلم کو النبی األمی کہا گيا ہے۔ يہ آپ کی ايک خاص صفت ہے۔ امی کے معنی 
ہيں ان پڑھ۔ يعنی آپ نے کسی استاد کے سامنے زانو بطور شاگرد نہيں کئے کسی سے کسی 

اس کے باوجود آپ صلی هللا عليہ وسلم نے قرآن کريم پيش  قسم کی تعليم حاصل نہيں کی۔ ليکن
کيا، اس کے اعجاز و بالغت کے سامنے دنيا بھر کے خوش بيان عالم فاضل عاجز آگئے اور 

آپ نے جو تعليمات پيش کيں، ان کی صداقت و حقانيت کی ايک دنيا اعتراف کرتی ہے، جو اس 
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ہيں ورنہ ايک ان پڑھ نہ ايسا قرآن پيش بات کی دليل ہے کہ آپ واقع هللا کے سچے رسول 
کرسکتا ہے اور نہ ہی ايسی تعليمات بيان کرسکتا ہے جو عدل و انصاف کا بہترين نمونہ اور 
انسانيت کی فالح و کامرانی کے لئے ناگزير ہيں، انہيں اپنائے بغير دنيا حقيقی امن سکون اور 

  راحت و عافيت سے ہمکنار نہيں ہوسکتی۔
 

ُْدْوَن اِبلَْحّقِ َوِبٖه يَْعِدلُْوَن      َوِمْن قَْومِ  ٌة هيَّ   ١٥٩ُمْوٰيسٓ ُامَّ
اور قوم موسٰی ميں ايک جماعت ايسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدايت کرتی ہے اور اسی 

  )۔١کے مطابق بھی کرتی ہے (
  اس سے مراد وہی چند لوگ ہيں جو مسلمان ہوگئے تھے، عبد هللا بن سالم وغيره۔ ١۔١٥٩

 
ِّ َوقَ  َباًطا ُاَمًما  َۭوَاْوَحْينَآ ِاٰيل ُمْوٰيسٓ ِاِذ اْستَْسٰقىُه قَْوُمٗهٓ َاِن اْرضِْب ب َة َاسـْ ْعٰهنُُم اثْنََيتْ َعْرشَ َة َعْينًا  ۭقَْد عَِملَ ُلكُّ طَّ َعَصاَك الَْحَجَر ۚ فَانَْۢبَجَسْت ِمنُْه اثْنَتَا َعْرشَ

َّلْنَا عَلَهيِْ  َهبُْم َۭوَظل ْرشَ ٰبِت َما َرَزْقٰنُمكْ َۭوَما َظلَُمْواَن وَ ُااَنٍس مَّ لْٰوىۭ ُلكُْوا ِمْن َطّيِ ُم الَْمنَّ َوالسَّ   ١٦٠ٰلِكْن َاكنُْوٓا َانُْفَسهُْم يَْظِلُمْوَن     ُم الَْغَماَم َوَاْنَزلْنَا عَلَْهيِ
اور  )١اور ہم نے ان کو باره خاندانوں ميں تقسيم کرکے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کردی (

ہم نے موسٰی (عليہ السالم) کو حکم ديا جب کہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا 
کو فالں پتھر پر مارو پس فوراً اس سے باره چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر ہر شخص نے اپنے پانی 

رنجبين پينے کا موقع معلوم کر ليا۔ اور ہم نے ان پر ابر کا سايہ فگن کيا اور ان کو من و سلٰوی (ت
اور بيٹريں) پہنچائيں، کھاؤ نفيس چيزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہيں اور انہوں نے ہمارا 

  کوئی نقصان نہيں کيا ليکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔
اَْسبَا ط، ِسْبط،ُ کی جمع ہے۔ بمعنی پوتا يہاں اسباط قبائل کے معنی ميں ہيں۔ يعنی حضرت  ١۔١٦٠

ه بيٹوں سے باره قبيلے معرض وجود ميں آئے ہر قبيلے ميں هللا تعاٰلی يعقوب عليہ السالم کے بار
نے ايک ايک نقيب (نگران) بھی مقرر فرماديا يہاں پر هللا تعاٰلی ان باره قبيلوں کی بعض بعض 

صفات ميں ايک دوسرے سے ممتاز ہونے کی بنا پر ان کے الگ الگ گروه ہونے کو بطور 
  احسان کے ذکر فرما رہا ہے۔

 
اْدُخلُوا الَْباَب وَ  ٌة وَّ ِنْنيَ     ِاْذ ِقْيَل لَهُُم اْسُكنُْوا ٰهِذِه الَْقْريََة َوُلكُْوا ِمْهنَا َحْيُث ِشئُْمتْ َوقُْولُْوا ِحطَّ ِتُمكْ َۭسَزنِيُْد الُْمْحسـِ َّْغِفْر لَُمكْ َخِطْيۗـــــٰٔ   ١٦١ُجسًَّدا ن

جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم  اور جب ان کو حکم ديا گيا کہ تم لوگ اس آبادی ميں
رغبت کرو اور زبان سے يہ کہتے جانا کہ توبہ ہے اور جھکے جھکے دروازه ميں داخل ہونا 

ہم تمہاری خطائيں معاف کر ديں گے۔ جو لوگ نيک کام کريں گے ان کو مزيد برآں اور ديں 
  گے۔

 
يَْن َظلَُمْوا ِمْهنُْم قَْوًال غَْريَ  ِ َل اذلَّ َماِۗء ِبَما َاكنُْوا يَْظِلُمْوَن     فََبدَّ َن السَّ ْم ِرْجًزا ّمِ ْي ِقْيَل لَهُْم فََاْرَسلْنَا عَلَْهيِ ِ   ۧ ١٦٢اذلَّ

سو بدل ڈاال ان ظالموں نے ايک اور کلمہ جو خالف تھا اس کلمہ کے جس کی ان سے سفارش 
ه حکم کو ضائع کی گئی تھی۔ اس پر ہم نے ان پر ايک آسمانی آفت بھيجی اس وجہ سے کہ و

  )۔١کرتے تھے (
آيات ميں جو باتيں بيان کی گئی ہيں، يہ وه ہيں جو پاره الم، سوره بقره کے  ١٦٢تا  ١٦٠ ١۔١٦٢

  آغاز ميں بيان کی گئی ہيں۔ وہاں ان کی تفصيل مالحظہ فرمائی جائے۔
 

َة الَْبْحِر  ۘاِ  َِّيتْ َاكنَْت َحاِرضَ لْهُْم َعِن الَْقْريَِة ال تِ َوْســــَـٔ يَْوَم َال يَْسِبُتْوَن ۙ َال اَتْ عًا وَّ ْم ُرشَّ ْم ِحْيَتاُهنُْم يَْوَم َسبِْهتِ ِتْهيِ بِْت ِاْذ اَتْ ْم ڔ َكٰذكِلَ ڔ  نَْبلُْوُمهْ ْذ يَْعُدْوَن ِيف السَّ ْهيِ
  ١٦٣ِبَما َاكنُْوا يَْفُسُقْوَن    
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ر) کے قريب آباد تھے ) جو کہ دريائے (شو٢) اس بستی والوں کا (١اور آپ ان لوگوں سے (
اس وقت کا حال پوچھئے! جب کہ وه ہفتہ کے بارے ميں حد سے نکل رہے تھے جب کہ انکے 
ہفتہ کے روز تو ان کی مچھلياں ظاہر ہو ہو کر ان کے سامنے آتی تھيں، اور وه ہفتہ کے دن نہ 

ب سے کہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھيں، ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے اس سب
  )۔٢وه بےحکمی کيا کرتے تھے (

وسئلہم ميں (ھم) ضمير سے مراد يہود ہيں۔ يعنی ان سے پوچھئے اس ميں يہوديوں کو  ١۔١٦٣
يہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اس واقعے کا علم نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کو بھی ہے جو آپ 

طرف سے وحی کے بغير آپ صلی  صلی هللا عليہ وسلم کی صداقت کی دليل ہے۔ کيونکہ هللا کی
) اس بستی کی تعيين ميں اختالف ہے ٢هللا عليہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہيں ہوسکتا تھا۔ (

کوئی اس کا نام ايلہ کوئی طبريہ کوئی ايليا اور کوئی شام کی کوئی بستی جو سمندر کے قريب 
ين اور کوه طور کے درميان تھی۔ بتالتا ہے۔ مفسرين کا زياده رجحان ايلہ کی طرف ہے جو مد

  دريائے قلزم کے ساحل پر تھی۔ 
) حيتان حوت (مچھلی کی جمع ہے۔ شرعا شارع کی جمع ہے۔ معنی ہيں پانی کے اوپر ابھر ٣(

ابھر کر آنے والياں۔ يہ يہوديوں کے اس واقعے کی طرف اشاره ہيں جس ميں انہيں ہفتے والے 
ا تھا۔ ليکن بطور آزمائش ہفتے والے دن مچھلياں دن مچھليوں کا شکار کرنے سے منع کرديا گي

کثرت سے آتيں اور پانی کے اوپر ظاہر ہو ہو کر انہيں دعوت شکار ديتيں۔ اور جب يہ دن گزر 
جاتا تو اس طرح نہ آتيں۔ باآلخر يہوديوں نے ايک حيلہ کر کے حکم الہی سے تجاوز کيا کہ 

اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو پھر انہيں گڑھے کھود ليے تاکہ مچھلياں اس ميں پھنسی رہيں 
  پکڑ ليتے۔

 
ُهبُْم عََذااًب َشِديًْدا  قَالُوْ  ُ ُمهِْلُكهُْم َاْو ُمَعّذِ ا اهلّلٰ ْهنُْم ِلَم تَِعُظْوَن قَْوَمۨ ٌة ّمِ ُِّمكْ َولََعلَّهُْم يَتَُّقْوَن    َوِاْذ قَالَْت ُامَّ   ١٦٤ا َمْعِذَرًة ِاٰىل َرب

سے ايک جماعت نے يوں کہا کہ تم ايسے لوگوں کو کيوں نصيحت کرتے اور جب کہ ان ميں 
)؟ انہوں نے ١ہو جن کو هللا بالکل ہالک کرنے واال ہے يا ان کو سخت سزا دينے واال ہے (

  جواب ديا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لئے اور اس لئے کہ شايد يہ ڈر جائيں۔
ت مراد ہے جو اس حيلے کا ارتکاب بھی نہيں اس جماعت سے صالحين کی وه جماع ١۔١٦٤

کرتی تھی اور حيلہ گروں کو سمجھا سمجھا کر ان کی اصالح سے مايوس بھی ہوگئی تھی۔ تاہم 
کچھ اور لوگ بھی سمجھانے والے تھے جو انہيں واعظ و نصيحت کرتے تھے۔ صالحين کی يہ 

فائده جن کی قسمت ميں ہالکت  جماعت انہيں يہ کہتی کہ ايسے لوگوں کو واعظ و نصيحت کا کيا
و عذاب اٰلہی ہے۔ يا اس جماعت سے وہی نافرمان اور تجاوز کرنے والے مراد ہيں۔ جب انکو 
وعظ کرنے والے نصيحت کرتے تو يہ کہتے کہ جب تمہارے خيال ميں ہالکت يا عذاب الہی 

اپنے رب کے  ہمارا مقدر ہے تو پھر ہميں کيوں وعظ کرتے ہو؟ تو وه جواب ديتے کہ ايک تو
سامنے معذرت پيش کرنے کے ليے تاکہ ہم تو هللا کی گرفت سے محفوظ رہيں۔ کيونکہ معصيت 
الہی کا ارتکاب ہوتے ہوئے ديکھنا اور پھر اسے روکنے کی کوشش نہ کرنا بھی جرم ہے۔ جس 

پر هللا تعاٰلی کی گرفت ہوسکتی ہے۔ اور دوسرا فائده يہ ہے کہ شايد يہ لوگ حکم الہی سے 
) نافرمان اور ١تجاوز کرنے سے باز ہی آجائيں۔ پہلی تفسير کی رو سے يہ تين جماعتيں ہوئيں۔

) وه جماعت جو بالکل کناره کش ہوگئی۔ نہ وه نافرمانوں ميں تھی ٢شکار کرنے والی جماعت ( 
) وه جماعت جونافرمان بھی نہيں تھی اور بالکل کناره کش بھی نہيں ٣نہ منع کرنے والوں ميں (

  وئی تھی۔ بلکہ نافرمانوں کو منع کرتی تھی۔ دوسری تفسير کی رو سے يہ دو جماعتيں ہ
  ہوں گی۔ ايک نافرمانوں کی اور دوسری منع کرنے والوں کی۔
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يَْن َظلَُمْوا ِبعَ  ِ ِء َوَاَخْذاَن اذلَّ ْوۗ ْيَن يَْهنَْوَن َعِن السُّ ِ ْينَا اذلَّ ُرْوا ِبٖهٓ َاْجنَ ا نَُسْوا َما ُذكِّ ْيـٍس  ِبَما َاكنُْوا يَْفُسُقْوَن    فَلَمَّ
ِٕ
  ١٦٥َذاٍب بَى

) تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچاليا جو ١سو جب وه اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھايا جاتا تھا (
اس بری عادت سے منع کيا کرتے تھے اور ان لوگوں کو جو کہ زيادتی کرتے تھے ايک سخت 

  )۔٢بےحکمی کيا کرتے تھے ( عذاب ميں پکڑ ليا اس وجہ سے کہ وه
  يعنی واعظ و نصيحت کی انہوں نے کوئی پرواه نہيں کی اور نافرمانی پر اڑے رہے۔ ١۔١٦٥
يعنی وه ظالم بھی تھے، هللا تعاٰلی کی نافرمانيوں کا ارتکاب کرکے انہوں نے اپنی جانوں  ٢۔١٦٥

 کے حکموں سے سرتابی کو پر ظلم کيا اور انہيں جہنم کا ايندھن بناليا اور فاسق بھی، کہ هللا
  انہوں نے اپنا شيوه اور وطيره بناليا

 
ْنيَ     

ِٕ
ا ُهنُْوا َعْنُه قُلْنَا لَهُْم ُكْونُْوا ِقَرَدًة ٰخِسـ ا َعَتْوا َعْن مَّ   ١٦٦فَلَمَّ

يعنی جب، جس کام سے ان کو منع کيا گيا تھا اس ميں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ ديا 
  )۔١در بن جاؤ (تم ذليل بن

َعتَوا کے معنی ہيں جنہوں نے هللا کی نافرمانی ميں حد سے تجاوز کيا۔ مفسرين کے  ١۔١٦٦
درميان اس امر ميں اختالف ہے کہ نجات پانے والے صرف وہی تھے، جو منع کرتے تھے اور 

دو باقی دونوں عذاب اٰلہی کی زد ميں آئے؟ يا زد ميں آنے والے صرف معصيت کار تھے؟ باقی 
  جماعتيں نجات پانے والی تھيں؟ امام ابن کثير نے دوسری رائے کو ترجيح دی ہے۔

 
 َّ َء الَْعَذاِبۭ  ِانَّ َرب َُّسْوُمهُْم ُسْوۗ ْم ِاٰيل يَْوِم الِْقٰيَمِة َمْن ي َُّك لََيْبَعَنثَّ عَلَْهيِ َن َرب ذَّ َّٗه لَغَُفْوٌر رَّ َوِاْذ اَتَ   ١٦٧ِحْميٌ     َك لََرسِيُْع الِْعَقاِب   ښ َوِان

اور وه وقت ياد کرنا چاہيے کہ آپ کے رب نے يہ بات بتالدی کہ وه ان يہود پر قيامت تک 
ايسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شديد کی تکليف پہنچاتا رہے گا 

) بالشبہ آپ کا رب جلدی ہی سزا دے ديتا ہے اور بالشبہ وه واقعی بڑی مغفرت اور بڑی ١(
  )۔٢رحمت واال ہے (

يعنی وه وقت بھی ياد کرو! جب آپ کے رب نے ان يہوديوں کو اچھی طرح باخبر کر ديا  ١۔١٦٧
يا جتاليا تھا، يعنی قسم کھا کر نہايت تاکيد کے ساتھ هللا تعاٰلی فرما رہا ہے کہ وه ان پر قيامت 

کھيں گے، چنانچہ تک ايسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت عذاب ميں مبتال ر
يہوديوں کی پوری تاريخ اس ذلت و مسکنت اور غالمی و محکومی کی تاريخ ہے جس کی خبر 
هللا تعاٰلی نے اس آيت ميں دی ہے۔ اسرائيل کی موجوده حکومت قرآن کی بيان کرده اس حقيقت 

اِس کی مظہر ہے کے خالف نہيں ہے اس لئے کہ وه قرآن ہی کے بيان کرده استثنا َو َحْبٍل ِمنَا النَّ 
کا  ١١٢جو قرآنی حقيقت کے خالف نہيں بلکہ اس کی مويد ہے۔ (تفصيل ديکھئے آل عمران۔ 

  حاشيہ) 
يعنی اگر ان ميں سے کوئی توبہ کرکے مسلمان ہو جائے تو وه ذلت و رسوائی سے بچ  ٢۔١٦٧

  جائے گا۔
 

ِلُحْوَن وَ  ْعٰهنُْم ِيف اْالَْرِض ُاَمًما ِۚمْهنُُم الّصٰ َّهُْم يَْرِجُعْوَن    َوقَطَّ ٰاِت لََعل ّيِ   ١٦٨ِمْهنُْم ُدْوَن ٰذكِلَ   ۡ  َوبَلَْوٰهنُْم اِبلَْحَسنِٰت َوالسـَّ
اور ہم نے دنيا ميں ان کی مختلف جماعتيں کرديں۔ بعض ان ميں نيک تھے اور بعض ان ميں 

باز آجائيں  اور طرح کے تھے اور ہم ان کو خوش حاليوں اور بد حاليوں سے آزماتے رہے شايد
  )۔١(

اس ميں يہود کے مختلف گروہوں ميں بٹ جانے ان ميں سے بعض کے نيک ہونے کا  ١۔١٦٨
ذکر ہے۔ اور ان دونوں طريقوں سے آزمائے جانے کا بيان ہے کہ شايد وه اپنی حرکتوں سے باز 

  آجائيں اور هللا کی طرف رجوع کريں۔
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ِرثُوا الْ  ُخُذوْ فََخلََف ِمْنۢ بَْعِدِمهْ َخلٌْف وَّ ثهُْلٗ اَيْ ْم َعَرٌض ّمِ ِهتِ ْ ُيْغَفُر لَنَا  ۚ َوِاْن ايَّ ُخُذْوَن َعَرَض ٰهَذا اْالَْدٰىن َويَُقْولُْوَن سـَ ْيثَاُق اْلِكٰتِب ِكٰتَب اَيْ ْم ِمّ ُه  ۭ َالَْم يُْؤَخْذ عَلَْهيِ

ِ ِاالَّ الَْحقَّ َوَدَرُسْوا َما ِفْيِه ۭ يَْن يَتَُّقْوَن  ۭ َافََال تَْعِقلُْوَن     َاْن الَّ يَُقْولُْوا عََيل اهلّلٰ ِ ِّذلَّ ِخَرُة َخْريٌ ل اُر اْالٰ   ١٦٩َوادلَّ
پھر ان کے بعد ايسے لوگ ان کے جانشين ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کيا وه اس دنيائے 

) ٢) اور کہتے ہيں ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی (١فانی کا مال متاع لے ليتے ہيں (
ر ان کے پاس ويسا ہی مال متاع آنے لگے تو اس کو بھی لے ليں گے کيا ان سے اس حاالنکہ اگ

کتاب کے اس مضمون کا عہد نہيں ليا گيا کہ هللا کی طرف سے بجز حق بات کے اور کسی بات 
) اور آخرت ٤) اور انہوں نے اس کتاب ميں جو کچھ تھا اس کو پڑھ ليا (٣کی نسبت نہ کريں (
  ے لئے بہتر ہے جو تقٰوی رکھتے ہيں، پھر کيا تم نہيں سمجھتے۔واال گھر ان لوگوں ک

) خلف (الم پر فتح کيساتھ) اوالد صالح کو اور خلف (بسکون الالم) ناالئق اوالد کو کہتے ہيں۔ ١(
  اردو ميں بھی ناخلف کی ترکيب ناالئق اوالد کے معنی ميں مستعمل ہے۔

کا مال حاصل کرتے ہيں جس سے دنيا  أدنی دنو (قريب) سے ماخوذ ہے يعنی قريب ١۔١٦٩ 
مراد ہے يا يہ َدنَآَءة سے ماخوذ ہے جس سے مراد حقير گرا پڑا مال ہے۔ مطلب دونوں سے اس 

  دنيا کے مال متاع کے حرص کی وضاحت ہے۔
يعنی طالب دنيا ہونے کے باوجود، مغفرت کی اميد رکھتے ہيں، جيسے آجکل کے  ٢۔١٦٩

  مسلمانوں کا بھی حال ہے۔
اس کے باوجود وه هللا کی طرف جھوٹی باتيں منسوب کرنے سے باز نہيں آتے، مثالً  ٣۔١٦٩

  وہی مغفرت کی بات، جو اوپر گزری۔
ْيُح االَ ثَاَر (ہوا نے  ٤۔١٦٩ اس کا ايک دوسرا مفہوم مٹانا بھی ہو سکتا ہے، جيسے َدَرَسِت الرِّ

  ر ديا يعنی ان پر عمل ترک کر ديا۔نشانات مٹا ڈالے) يعنی کتاب کی باتوں کو مٹا ڈاال، محو ک
 

ٰلوَة    ِۭاانَّ َال نُِضْيُع َاْجَر الُْمْصِلِحْنيَ      ُكْوَن اِبْلِكٰتِب َوَاقَاُموا الصَّ ْيَن يَُمّسِ ِ   ١٧٠َواذلَّ
اور جو لوگ کتاب کے پابند ہيں اور نماز کی پابندی کرتے ہيں ہم ايسے لوگوں کو جو اپنی 

  )١ہ کريں گے (اصالح کريں ثواب ضائع ن
ان لوگوں ميں سے جو تقٰوی کا راستہ اختيار کرليں، کتاب کو مضبوطی سے تھام ليں۔  ١۔١٧٠

جس سے مراد اصلی تورات ہے اور جس پر عمل کرتے ہوئے نبوت محمدی پر ايمان لے آئيں، 
اہل نماز وغيره کی پابندی کريں، تو هللا ايسے مصلحين کا اجر ضائع نہيں کرے گا۔ اس ميں ان 

  کتاب (سياق کالم سے يہاں 
بطور خاص يہود) کا ذکر ہے جو تقٰوی، تمسک يا کتاب اور اقامت صٰلوة کا اہتمام کريں اور ان 

کے لئے آخرت کی خوشخبری ہے۔ اس کا مطلب يہ ہے کہ وه مسلمان ہوجائيں اور رسالت 
ٰفی صلی هللا عليہ محمديہ پر ايمان لے آئيں۔ کيونکہ اب پيغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصط

  وسلم پر ايمان الئے بغير نجات اخروی ممکن نہيں۔
 

ْم ۚ ُخُذْوا َمآ ٰاتَيْٰنُمكْ بِ  َّٗه َواِقٌع  ِهبِ َظنُّْوٓا َان ٌة وَّ َـّ َّٗه ُظل َُّمكْ تَتَُّقْوَن     َوِاْذ نََتْقنَا الَْجَبَل فَْوقَُهْم َاكَن اْذُكُرْوا َما ِفْيِه لََعل ٍة وَّ   ۧ ١٧١ُقوَّ
اور وه وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر 

ديا اور ان کو يقين ہوگيا کہ اب ان پر گرا اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے 
مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور ياد رکھو جو احکام اس ميں ہيں اس سے توقع ہے کہ تم متقی 

  )۔١( بن جاؤ
يہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسٰی عليہ السالم ان کے پاس تورات الئے اور  ١۔١٧١

اس کے احکام ان کو سنائے، تو انہوں نے پھر حسب عادت ان پر عمل کرنے سے انکار و 
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اعراض کيا جس پر هللا تعاٰلی نے ان پر پہاڑ کو بلند کر ديا کہ تم پر گرا کر تمہيں کچل ديا جائے 
جس سے ڈرتے ہوئے انہوں تورات پر عمل کرنے کا عہد کيا۔ بعض کہتے ہيں کہ رفع جبل  گا،

کا يہ واقعہ ان کے مطالبے پر پيش آيا، جب انہوں نے کہا کہ ہم تورات پر عمل اس وقت کريں 
گے جب هللا تعاٰلی پہاڑ کو ہمارے اوپر بلند کرکے دکھائے، ليکن پہلی بات زياده صحيح معلوم 

اور آيت ٦٣هللا اَعلَم۔ يہاں مطلق پہاڑ کا ذکر ہے۔ ليکن اس سے قبل سوره بقره آيت ہوتی ہے و
  ميں دو جگہ اس واقعہ کا ذکر آيا ہے۔ وہاں اس کا نام صراحت کے ساتھ کوه طور بتاليا گيا۔٩٣

 
ََّهتُْم َوَاْشهََدُمهْ  ٓ ٰاَدَم ِمْن ُظهُْوِرِمهْ ُذّرِي َُّك ِمْنۢ بَِينْ ُِّمكْ  ۭ قَالُْوا بَٰيل ڔ َشهِْداَن ڔ َاْن تَُقْولُْوا يَْوَم الِْقٰيَمِة ِاانَّ ُكنَّا َوِاْذ َاَخَذ َرب َعْن ٰهَذا ٰغِفِلْنيَ   عَٰيلٓ َانُْفِسهِْم ۚ َالَْسُت ِبَرب

١٧٢ۙ  
اور جب آپ کے رب نے اوالد آدم کی پشت سے ان کی اوالد کو نکاال اور ان سے ان ہی کے 

ميں تمہارا رب نہيں ہوں؟ سب نے جواب ديا کيوں نہيں! ہم سب گواه بنتے  متعلق اقرار ليا کہ کيا
  ) تاکہ تم لوگ قيامت کے روز يوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بےخبر تھے۔١ہيں۔ (
يہ عہد حضرت آدم عليہ السالم کی تخليق کے بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اوالد  ١۔١٧٢

يث ميں اس طرح آتی ہے ' عرفہ والے دن نعمان جگہ ميں سے ليا گيا۔ اس کی تفصيل ايک حد
هللا تعاٰلی نے اصالب آدم سے عہد (ميثاق) ليا۔ پس آدم کی پشت سے ہونے والی تمام اوالد کو 

نکاال اور اس کو اپنے سامنے پھيال ديا اور ان سے پوچھا، ' کيا ميں تمہارا رب نہيں ہوں؟ ' سب 
ونے کی گواہی ديتے ہيں۔ امام شوکانی اس حديث کی بابت نے کہا ' کيوں نہيں ' ہم سب رب ہ

لکھتے ہيں واسناده المطعن فيہ (فتح القدير) اس کی سند ميں کوئی طعن نہيں نيز امام شوکانی 
فرماتے ہيں۔ يہ عالم ذر کہالتا ہے اس کی يہی تفسير صحيح اور حق ہے جس سے عدول اور 

ونکہ يہ مرفوع حديث اور آثار صحابہ سے کسی اور مفہوم کی طرف جاناصحيح نہيں ہے کي
ثابت ہے اور اسے مجاز پر بھی محمول کرناجائز نہيں ہے۔ بہرحال هللا کی ربوبيت کی يہ گواہی 
ہر انسان کی فطرت ميں وديعت ہے۔ اسی مفہوم کو رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم نے اس طرح 

س کے ماں باپ اس کو يہودی يا نصرانی بيان فرمايا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پيدا ہوتا ہے پس ا
يا مجوسی بناديتے ہيں۔ جس طرح جانور کا بچہ صحيح سالم پيدا ہوتا ہے اس کا ناک کان کٹا 
نہيں ہوتا۔ اور صحيح مسلم کی روايت ہے۔ هللا تعاٰلی فرماتا ہے ميں نے اپنے بندوں کو حنيف 

پس شيطان ان کو ان کے دين  (هللا کی طرف يکسوئی سے متوجہ ہونے واال) پيدا کيا ہے۔
(فطری) سے گمراه کرديتا ہے۔ الحديث۔ يہ فطرت يادين فطرت يہی رب کی توحيد اور اس کی 

  نازل کرده شريعت ہے جو اب اسالم کی صورت ميں محفوظ اور موجود ہے۔
 

نْۢ  ًَّة ّمِ َك ٰااَبُۗؤاَن ِمْن قَْبُل َوُكنَّا ُذّرِي ََّمآ َاْرشَ ا ِان   ١٧٣بَْعِدِمهْ ۚ َافَُهتِْلُكنَا ِبَما فََعَل الُْمْبِطلُْوَن   َاْو تَُقْولُْوٓ
يا يوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کيا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل ميں ہوئے 

  )۔١سو کيا ان غلط راه والوں کے فعل پر تو ہم کو ہالکت ميں ڈال دے گا؟ (
بيت کی گواہی اس لئے لی تاکہ تم يہ عذر پيش نہ کر يعنی ہم نے يہ اخذ عہد اپنی ربو ١۔١٧٣

سکو کہ ہم تو غافل تھے يا ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے، يہ عذر قيامت والے دن بارگاه 
  اٰلہی ميں قبول نہيں ہونگے۔

 
َّهُْم يَْرِجُعْوَن    يِٰت َولََعل ُل اْالٰ   ١٧٤َوَكٰذكِلَ نَُفّصِ

  رتے ہيں تاکہ وه باز آجائيں۔ہم اسی طرح آيات کو صاف صاف بيان ک
 

ْيٰطُن فََاكَن ِمَن الْٰغِوْينَ  ْيٓ ٰاتَيْٰنُه ٰايِٰتنَا فَانَْسلََخ ِمْهنَا فََاتَْبَعُه الشـَّ ِ ْم نََبَا اذلَّ   ١٧٥   َواتُْل عَلَْهيِ
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اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنايئے کہ جس کو ہم نے اپنی آيتيں ديں پھر وه ان 
  )١ا، پھر شيطان اس کے پيچھے لگ گيا سو وه گمراه لوگوں ميں شامل ہوگيا (سے نکل گي

مفسرين نے اسے کسی ايک متعين شخص سے متعلق قرار ديا ہے جسے کتاب اٰلہی کا  ١۔١٧٥
علم حاصل تھا ليکن پھر وه دنيا اور شيطان کے پيچھے لگ کر گمراه ہوگيا۔ تاہم اس کے تعيين 

ی نہيں۔ اس لئے اس تکلف کی ضرورت نہيں ہے۔ يہ عام ہے اور ميں کوئی مسند بات مروی بھ
ايسے افراد ہر امت اور ہر دور ميں ہوتے رہے ہيں، جو بھی اس صفت کا حامل ہوگا وه اس کا 

  مصداق قرار پائے گا۔
 

ََّبَع َهٰوىُه  ۚ فَمَ  َّٗهٓ َاْخدَلَ ِاَىل اْالَْرِض َوات يَْن َكذَّ َولَْو ِشئْنَا لََرفَْعٰنُه ِهبَا َوٰلِكن ِ ْكُه يَلْهَْث ۭ ٰذكِلَ َمثَُل الَْقْوِم اذلَّ ِمْل عَلَْيِه يَلْهَْث َاْو تَْرتُ يِٰتنَا ۚ ثهَُلٗ َمكَثَِل اْلَلكِْب ۚ ِاْن َحتْ بُْوا اِبٰ
َّهُْم يََتَفكَُّرْوَن       ١٧٦فَاْقُصِص الَْقَصَص لََعل

ر ديتے ليکن وه تو دنيا کی طرف مائل اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آيتوں کی بدولت بلند مرتبہ ک
ہوگيا اور اپنی نفسانی خواہش کی پيروی کرنے لگا سو اس کی حالت کتے کی سی ہوگئی کہ اگر 

) يہی حالت ان ١تو اس پر حملہ کرے تب بھی وه ہانپے يا اسکو چھوڑ دے تب بھی ہانپے (
و بيان کر ديجئے شايد وه لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آيتوں کو جھٹاليا۔ سو آپ اس حال ک

  )۔٢لوگ کچھ سوچيں (
لَھَتُ، کہتے ہيں تھکاوٹ يا پياس وغيره کی وجہ سے زبان باہر نکالنے کو، کتے کی يہ  ١۔١٧٦

عادت ہے کہ تم اسے ڈانٹو ڈپٹو يا اسکے حال پر چھوڑ دو، دونوں حالتوں ميں وه بھونکنے سے 
ہ وه شکم سير ہو يا بھوکا، تندرست ہو يا باز نہيں آتا، اسی طرح اس کی يہ عادت بھی ہے ک

بيمار، تھکا مانده ہو يا توانا، ہرحال ميں زبان باہر نکالے ہانپتا رہتا ہے۔ يہی حال ايسے شخص 
کا ہے اسے وعظ کرو يا نہ کرو، اس کا حال ايک ہی رہے گا اور دنيا کے مال و متاع کے لئے 

  اس کی رال ٹپکتی رہے گی۔ 
لوگوں سے عبرت حاصل کرکے، گمراہی سے بچيں اور حق کو  اور اس قسم کے ٢۔١٧٦

  اپنائيں۔
 

يِٰتنَا َوَانُْفَسهُْم َاكنُْوا يَْظِلُمْوَن    بُْوا اِبٰ يَْن َكذَّ ِ   ١٧٧َساَۗء َمثََالۨ الَْقْوُم اذلَّ
) جو ہماری آيات کو جھٹالتے ہيں اور اپنا نقصان ١اور ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے (

  يںکرتے ہ
  مثالً تمييز ہے۔ اصل عبارت يوں ہوگی : ١۔١٧٧

بُْوا بِٰاٰيتِنَا)    ) '176۔ االعراف:7' َساََء َمثاَلً! ( َمثَُل اْلقَْوِم الَِّذْيَن َكذَّ
 

ْوَن   َك ُمهُ الْٰخِرسُ
ِٕ
ُّْضِلْل فَُاوٰلۗى ُ فَهَُو الُْمهَْتِدْي ۚ َوَمْن ي ِْد اهلّلٰ   ١٧٨َمْن هيَّ

تا ہے سو ہدايت پانے واال وہی ہوتا ہے اور جسے وه گمراه کردے سو جس کو هللا ہدايت کر
  )۔١ايسے ہی لوگ خسارے ميں پڑنے والے ہيں (

يہ اس کے قانون مشيت کا بيان ہے جس کی وضاحت پہلے دو تين مرتبہ کی جاچکی  ١۔١٧٨
  ہے۔

 
 َ َن الِْجّنِ َواْالِنِْس ڮ ل ا ّمِ َ َكِثْريً ْوَن ِهبَا  ۡ َولَهُْم ٰاَذاٌن الَّ يَْسَمُعْوَن ِهبَاَولََقْد َذَرْااَن ِلَجهَمنَّ َك َاكْالَنَْعاِم بَْل ُمهْ   ۭهُْم قُلُْوٌب الَّ يَْفَقهُْوَن ِهبَا ۡ َولَهُْم َاْعُنيٌ الَّ يُْبِرصُ

ِٕ
ُاوٰلۗى

َك ُمهُ الْٰغِفلُْوَن     
ِٕ
  ١٧٩َاَضلُّ  ُاوٰلۗى

) جن کے دل ايسے ١لئے پيدا کئے ہيں ( اور ہم نے ايسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے
ہيں جن سے نہيں سمجھتے اور جن کی آنکھيں ايسی ہيں جن سے نہيں ديکھتے اور جن کے کان 
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ايسے ہيں جن سے نہيں سنتے۔ يہ لوگ بھی چوپاؤں کی طرح ہيں بلکہ يہ ان سے بھی زياده 
  گمراه ہيں يہی لوگ غافل ہيں۔

ی ہر انسان اور جن کی بابت هللا کو علم تھا کہ وه دنيا ميں اس کا تعلق تقدير سے ہے۔ يعن ١۔١٧٩
جا کر اچھے يا برے کيا عمل کرے گا، اس کے مطابق اس نے لکھ رکھا ہے۔ يہ انہيں دوزخيوں 

کا ذکر ہے جنہيں هللا کے علم کے مطابق دوزخ والے ہی کام کرنے تھے۔ آگے ان کی مزيد 
گوں کے اندر يہ چيزيں اس انداز ميں ہوں جس کا صفات بيان کرکے بتا ديا گيا ہے کہ جن لو

) يعنی دل آنکھ کان يہ چيزيں هللا ٢ذکر يہاں کيا گيا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کا انجام برا ہے۔ (
نے اس ليے دی ہيں کہ انسان ان سے فائده اٹھاتے ہوئے اپنے پروردگار کو سمجھے اس کی 

نے۔ ليکن جو شحص ان مشاعر سے يہ کام آيات کامشاہده کرے اور حق کی بات کو غور سے س
نہيں ليتا وه گويا ان سے عدم انتفاع (فائده نہ اٹھانے) ميں چوپايوں کی طرح بلکہ ان سے بھی 

زياده گمراه ہے۔ اس ليے کہ چوپايے تو پھر بھی اپنے نفع نقصان کا کچھ شعور رکھتے ہيں اور 
چيزوں سے بچ کر رہتے ہيں ليکن هللا نفع والی چيزوں سے نفع اٹھاتے اور نقصان دينے والی 

تعاٰلی کی ہدايت سے اعراض کرنی والے شخص کے اندر تو يہ تميز کرنے کی صالحيت ہی 
ختم ہوجاتی ہے کہ اس کے ليے مفيد چيز کون سی ہے اور مضر کون سی؟ اسی ليے اگلے 

  جملے ميں انہيں غافل بھی کہا گيا ہے۔
 

ٰىن  اُۗء الُْحسـْ ِ اْالَْمسَ ُيْجَزْوَن َما َاكنُْوا يَْعَملُْوَن     َوهلِلّٰ ٖه  ۭ سـَ
ِٕ
اۗى ٓ َاْمسَ ْيَن يُلِْحُدْوَن ِيفْ ِ   ١٨٠فَاْدُعْوُه ِهبَا    ۠  َوَذُروا اذلَّ

) اور ١اور اچھے اچھے نام هللا ہی کيلئے ہيں سو ان ناموں سے هللا ہی کو موسوم کيا کرو (
) ان لوگوں ٢ں ميں کج روی کرتے ہيں (ايسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے نامو

  کو ان کے کئے کی ضرور سزا ملے گی۔
حسنی احسن کی تانيث ہے۔ هللا کے اچھے ناموں سے مراد هللا کے وه نام ہيں جن سے  ١۔١٨٠

اس کی مختلف صفات، اس کی عظمت و جاللت اور اس کی قدرت و طاقت کا اظہار ہوتا ہے، 
بتائی گئی ہے فرمايا ' جو ان کو شمار  ١٠٠ايک کم  ٩٩صحيحين کی حديث ميں انکی تعداد 

کرے گا، جنت ميں داخل ہوگا هللا تعاٰلی طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔ نيز علماء نے يہ 
ميں منحصر نہيں ہے بلکہ اس سے زياده  ٩٩بھی وضاحت کی ہے کہ هللا کے ناموں کی تعداد 

  ہيں۔ (ابن کثير) 
يں کسی ايک طرف مائل ہونا، اسی سے لحد ہے جو اس قبر کو کہا جاتا الحاد کے معنی ہ ٢۔١٨٠

ہے جو ايک طرف بنائی جاتی ہے۔ دين ميں الحاد اختيار کرنے کا مطلب کج روی اور گمراہی 
۔ هللا تعاٰلی کے ١اختيار کرنا ہے۔ هللا تعاٰلی کے ناموں ميں (کج روی) الحاد کی تين صورتيں ہيں 

ی جائے جيسے مشرکين نے کہا۔ مثال هللا کی اسی نام سے اپنے ايک بت ناموں ميں تبديلی کر د
ا بنا ليا  ، يا هللا کے ناموں ميں اپنی طرف ٢کا نام الت اور اس کے صفاتی ناموں َعزيز سے ُعزَّ

  سے اضافہ کر لينا جس کا حکم هللا نے نہيں ديا۔ 
ص نام سے پکارا جائے ۔ يا اس کے ناموں ميں کمی کردی جائے مثالً اسے ايک ہی مخصو٣

اور دوسرے صفاتی ناموں سے پکارنے کو برا سمجھا جائے (فتح القدير) هللا کے ناموں ميں 
الحاد کی ايک صورت يہ بھی ہے کہ ان ميں تاويل يا تعطيل يا تشبيہ سے کام ليا جائے (ايسر 

ے۔ هللا تعاٰلی نے التفاسير) جس طرح معتزلہ، معطلہ اور مشبہ وغيره گمراه فرقوں کاطريقہ رہا ہ
  حکم ديا کہ ان سب سے بچ کر رہو۔

 
ُْدْوَن اِبلَْحّقِ َوِبٖه يَْعِدلُْوَن      ٌة هيَّ ْن َخلَْقنَآ ُامَّ   ۧ ١٨١َوِممَّ
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اور ہماری مخلوق ميں ايک جماعت ايسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدايت کرتی ہے اور اس 
  کے موافق انصاف بھی کرتی ہے

 
ْيَن َكذَّ  ِ ْن َحْيُث َال يَْعلَُمْوَن    َواذلَّ ْم ِمّ يِٰتنَا َسنَْسـَتْدِرهُجُ   ښ١٨٢بُْوا اِبٰ

اور جو لوگ ہماری آيات کو جھٹالتے ہيں ہم ان کو بتدريج (گرفت ميں) لئے جا رہے ہيں اس 
  طور پر کہ انہيں خبر بھی نہيں۔

 
  ١٨٣َوُاْمِيلْ لَهُْم ڵ ِانَّ َكْيِدْي َمِتْنيٌ  
  )١يتا ہوں بيشک ميری تدبير بڑی مضبوط ہے (ميں ان کو مہلت د

يہ وہی استدراج و امہال ہے جو بطور امتحان هللا تعاٰلی افراد اور قوموں کو ديتا ہے۔ پھر  ١۔١٨٣
جب اس کی مشيت مواخذه کرنے کی ہوتی ہے تو کوئی اسے بچانے پر قادر نہيں ہو سکتا، 

  کيونکہ اس کی تدبير بڑی مضبوط ہے۔
 

ِبْنيٌ  َاَولَْم يَتَ  ٍَّة   ِۭاْن ُهَو ِاالَّ نَِذْيٌر مُّ ْن ِجن ْم ِمّ   ١٨٤َفكَُّرْوا        ۫ َما ِبَصاِحِهبِ
کيا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہيں کيا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہيں وه تو 

  )١صرف ايک صاف صاف ڈرانے والے ہيں (
وسلم کی ذات گرامی ہے جن کی بابت  َصاِحب سے مراد نبی کريم صلی هللا عليہ ١۔١٨٤

) کہتے تھے۔ هللا تعاٰلی نے فرمايا يہ تمہارے  مشرکين کبھی ساحر اور کبھی مجنون (نعوذ با
عدم تفکر کا نتيجہ ہے وه تو تمہارا پيغمبر ہے جو ہمارے احکام پہنچانے واال اور ان سے غفلت 

  اور اعراض کرنے والوں کو ڈرانے واال ہے۔
 

َاْن َعٰيسٓ َاْن يَُّكْوَن قَِد اقْ َاَولَْم  ٍء  ۙ وَّ ُ ِمْن َيشْ ٰمٰوِت َواْالَْرِض َوَما َخلََق اهلّلٰ َرتََب َاَجلُهُْم ۚ فَِبَاّيِ َحِديٍْث بَْعَدٗه يُْؤِمنُْوَن    يَْنُظُرْوا ِيفْ َملَُكْوِت السَّ
١٨٥  

ں اور دوسری چيزوں ميں جو اور کيا ان لوگوں نے غور نہيں کيا آسمانوں اور زمين کے عالم مي
) پھر ١هللا نے پيدا کيں ہيں اور اس بات ميں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قريب ہی آپہنچی ہو (

  )٢قرآن کے بعد کون سی بات پر يہ لوگ ايمان الئيں گے (
مطلب يہ ہے کہ ان چيزوں پر بھی اگر يہ غور کريں تو يقينا يہ هللا پر ايمان لے آئيں اس کے 

تصديق اور اس کی اطاعت اختيار کرليں اور انہوں نے جو هللا کے شريک بنا رکھے  رسول کی
ہيں۔ انہيں چھوڑ ديں اور اس بات سے ڈريں کہ انہيں موت اس حال ميں آجائے کہ وه کفر پر قائم 

  ہوں۔
َحِد ْيث، سے مراد يہاں قرآن کريم ہے۔ يعنی نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کے انداز و  ٢۔١٨٥
يد اور قرآن کريم کے بعد بھی اگر يہ ايمان نہ الئيں تو ان سے بڑھ کر انہيں ڈرانے والی چيز تہد

  کيا ہوگی جو هللا کی طرف سے نازل ہو اور پھر يہ اس پر ايمان نہ الئيں۔
 

ْم يَْعَمهُْوَن     ُ فََال َهاِدَي هَلٗ   ۭ َويََذُرُمهْ ِيفْ ُطْغَياِهنِ ُّْضِلِل اهلّلٰ   ١٨٦َمْن ي
س کو هللا تعاٰلی گمراه کردے اس کو کوئی راه پر نہيں ال سکتا۔ اور هللا تعاٰلی ان کو ان کی ج

  گمراہی ميں بھٹکتے ہوئے چھوڑ ديتا ہے۔
 

ْهيَا ِلَوْقِهتَ  ِّ ل ْ   ۚ َال ُجيَ ََّما ِعلُْمهَا ِعْنَد َرّيبِ َا  ۭقُْل ِان َن ُمْرسـٰ اعَِة َاايَّ لُْونََك َعِن السَّ ٓ يَْســــَـٔ ِتْيُمكْ ِاالَّ بَْغتًَة  ۭ  ا ٰمٰوِت َواْالَْرِض  ۭ َال اَتْ ِاالَّ ُهَو  ۀ ثَُقلَْت ِيف السَّ
ِ َوٰلِكنَّ اَْكَرثَ النَّاِس َال يَْعلَمُ  ََّما ِعلُْمهَا ِعْنَد اهلّلٰ ََّك َحِفيٌّ َعْهنَا  قُْل ِان لُْونََك َاكَن   ١٨٧ْوَن   يَْســــَـٔ
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) آپ فرما ٢متعلق سوال کرتے ہيں کہ اس کا وقوع کب ہوگا () کے ١يہ لوگ آپ سے قيامت (
) اس کے وقت پر اس کو سوائے هللا ٣ديجئے اس کا علم صرف ميرے رب ہی کے پاس ہے (

) وه تم پر ٤کے کوئی ظاہر نہ کرے گا وه آسمانوں اور زمين ميں بڑا بھاری (حادثہ) ہوگا (
يسے گويا آپ اس کی تحقيقات کر محض اچانک آپڑے گی۔ وه آپ اس طرح پوچھتے ہيں ج

) آپ فرما ديجئے کہ اس کا علم خاص هللا ہی کے پاس ہے۔ ليکن اکثر لوگ نہيں ٥چکے ہيں (
  جانتے۔
َساَعۃ،ُ کے معنی ہيں گھڑی (لمحہ يا پل) کے ہيں قيامت کو ساعۃ اس لئے کہا گيا ہے کہ  ١۔١٨٧

رہم برہم ہو جائے گی يا سرعت يہ اچانک اس طرح آجائے گی کہ پل بھر ميں ساری کائنات د
  حساب کے اعتبار سے قيامت کی گھڑی کو ساعۃ سے تعبير کيا گيا۔

  اَْرَسٰی يُْرِسْی کے معنی اثبات و وقوع کے ہيں، يعنی کب يہ قيامت ثابت يا واقع ہوگی۔ ٢۔١٨٧
م يعنی اس کا يقينی علم نہ کسی فرشتے کو ہے نہ کسی نبی کو، هللا کے سوا اس کا عل ٣۔١٨٧

  کسی کے پاس نہيں، وہی اس کو اپنے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔
اس کے ايک دوسرے معنی ہيں۔ اس کا علم آسمان اور زمين والوں پر بھاری ہے،  ٤۔١٨٧

  کيونکہ وه پوشيده ہے اور پوشيده چيز لوگوں پر بھاری ہوتی ہے۔
يعنی يہ آپ سے قيامت َحفِی،ُ کہتے ہيں پيچھے پڑ کر سوال کرنے اور تحقيق کرنے کو۔  ٥۔١٨٧

کے بارے ميں اس طرح سوال کرتے ہيں کہ گويا آپ نے رب کے پيچھے پڑ کر اس کی بابت 
  ضروری علم حاصل کر رکھا ہے۔

 
َتْكرثَْ  ُ   َۭولَْو ُكْنُت َاعَْملُ الَْغْيَب َالسـْ ا ِاالَّ َما َشاَۗء اهلّلٰ َال َرضًّ ٓ َاْمكِلُ ِلنَْفِيسْ نَْفًعا وَّ ِّقَْوٍم ُت مِ قُْل الَّ بَِشْريٌ ل ُء  ڔ ِاْن َااَن ِاالَّ نَِذْيٌر وَّ ْوۗ ِينَ السُّ َن الَْخْري  ِ ٻ َوَما َمسـَّ

ُّْؤِمنُْوَن      ١٨٨ۧي
آپ فرما ديجئے کہ ميں خود اپنی ذات خاص کے لئے کسی نفع کا اختيار نہيں رکھتا اور نہ کسی 

غيب کی باتيں جانتا ہوتا تو ميں بہت  ضرر کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا هللا نے چاہا اور اگر ميں
منافع حاصل کرليتا اور کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا ميں تو محض ڈرانے واال اور بشارت 

  دينے واال ہوں ان لوگوں کو جو ايمان رکھتے ہيں۔
يہ آيت اس بات ميں کتنی واضح ہے کہ نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم عالم غيب نہيں۔  ١۔١٨٨

ف هللا کی ذات ہے، ليکن ظلم اور جہالت کی انتہا ہے کہ اس کے باوجود اہل عالم غيب صر
بدعت آپ صلی هللا عليہ وسلم کو عالم الغيب باور کراتے ہيں۔ حاالنکہ بعض جنگوں ميں آپ کے 

دندان مبارک بھی شہيد ہوئے، آپ کا چہره بھی زخمی ہوا، اور آپ صلی هللا عليہ وسلم نے 
فالح ياب ہوگی جس نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کرديا، کتب حديث  فرمايا کہ يہ قوم کيسے

ميں يہ واقعات بھی اور ذيل کے واقعات بھی درج ہيں۔ حضرت عائشہ رضی هللا عنہا پر تہمت 
لگی تو پورا ايک مہينہ مضطرب اور نہايت پريشان رہے۔ ايک يہودی عورت نے آپ کی دعوت 

نے تناول فرمايا اور صحابہ نے بھی، حٰتی کہ بعض  کی اور کھانے ميں زہر مالديا، جسے آپ
صحابہ تو کھانے کے زہر سے ہالک ہی ہوگئے اور خود نبی صلی هللا عليہ وسلم عمر بھر اس 

زہر کے اثرات محسوس فرماتے رہے۔ يہ اور اس قسم کے متعدد واقعات ہيں جن سے واضح 
اٹھانا پڑا، جس سے قرآن کی بيان ہے کہ آپ کو عدم علم کی وجہ سے يہ تکليف پہنچی، نقصان 

  کرده حقيقت کا اثبات ہوتا ہے ' اگر ميں غيب جانتا ہوتا تو مجھے کوئی مضرت نہ پہنچتی '
 

َا َمحَ  ا تََغشـّٰ ا ِليَْسُكَن ِالَْهيَا  ۚ فَلَمَّ َجَعَل ِمْهنَا َزْوهَجَ اِحَدٍة وَّ َّْفٍس وَّ ْن ن ْي َخلََقُمكْ ِمّ ِ ًال خَ ُهَو اذلَّ ْن ٰاتَْيتَنَا لَْت َمحْ
ِٕ
َُما لَى َ َرهبَّ َعَوا اهلّلٰ آ َاثَْقلَْت دَّ ْت ِبٖه ۚ فَلَمَّ ِفْيًفا فََمرَّ

ِكرِْيَن     َّنَُكْونَنَّ ِمَن الّشٰ   ١٨٩َصاِلًحا ل
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) اور اسی سے اس کا جوڑا ١اور هللا تعاٰلی ايسا ہے جس نے تم کو ايک تن واحد سے پيدا کيا (
) پھر جب بيوی سے قربت حاصل ٣ے جوڑے سے انس حاصل کرے () تاکہ وه اس اپن٢بنايا (
) پھر جب وه ٥) اس کو حمل ره گيا ہلکا سا۔ سو وه اس کو لئے ہوئے چلتی پھرتی رہی (٤کی (

بوجھل ہوگئی تو دونوں مياں بيوی هللا سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے اگر تم نے ہم کو 
  )۔٦گذاری کريں گے ( صحيح سالمت اوالد دے دی تو ہم خوب شکر

  ابتدا يعنی حضرت آدم عليہ السالم سے۔ اسی لئے انسان اول اور ابو البشر کہا جاتا ہے۔ ١۔١٨٩
اس سے مراد حضرت حوا ہيں، جو حضرت آدم عليہ السالم کی زوج بنيں۔ ان کی تخليق  ٢۔١٨٩

کی طرف  حضرت آدم عليہ السالم سے ہوئی، جس طرح کہ منھا کی ضمير سے، جو نفس واحدة
  راجع ہے اور واضح ہے (مزيد ديکھئے سورت نساء کا حاشيہ) 

يعنی اس سے اطمينان و سکون حاصل کرے۔ اس لئے کہ ايک جنس اپنے ہی ہم جنس  ٣۔١٨٩
سے صحيح معنوں ميں مانوس اور قريب ہوسکتی ہے جو سکون حاصل کرنے کے لئے 

پر هللا تعاٰلی نے فرمايا :(َوِمْن ٰاٰيتِٖهٓ ضروری ہے۔ قربت کے بغير يہ ممکن ہی نہيں۔ دوسرے مقام 
َرْحَمةً)  َودَّةً وَّ ا اِلَْيھَا َوَجَعَل بَْينَُكْم مَّ ْن اَْنفُِسُكْم اَْزَواًجا لِّتَْسُكنُْوٓ ) هللا کی 21۔ الروم:30اَْن َخلََق لَُكْم مِّ

س ہی ميں نشانيوں ميں سے يہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لئے تم ہی ميں سے (يا تمہاری جن
سے) جوڑے پيدا کئے، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے دل ميں اس نے پيار 
محبت رکھ دی ' يعنی هللا نے مرد اور عورت دونوں کے اندر ايک دوسرے کے جذبات اور 

کشش رکھی ہے، فطرت کے يہ تقاضے وه جوڑا بن کر پورا کرتے ہيں اور ايک دوسرے سے 
ہيں۔ چنانچہ يہ واقعہ ہے کہ جو باہمی پيار مياں بيوی کے درميان  قرب و انس حاصل کرتے

  ہوتا ہے وه دنيا ميں کسی اور کے ساتھ نہيں ہوتا۔
يعنی يہ نسل انسانی اس طرح بڑھی اور آگے چل کر جب ان ميں سے ايک زوج يعنی  ٤۔١٨٩

يعنی وطی  مياں بيوی نے ايک دوسرے سے قربت کی۔ تَغشَّاھَا کے معنی بيوی سے ہمبستری۔
  کرنے کے لئے ڈھانپا۔

يعنی حمل کے ابتدائی ايام ميں حٰتی کہ نطفے سے َعلَقَِۃاور َعلَقَۃ،ُ سے ُمَضَغۃ،ُ بننے  ٥۔١٨٩
  تک، حمل خفيف رہتا ہے محسوس نہيں ہوتا اور عورت کو زياده گرانی بھی نہيں ہوتی۔

ں جوں والدت کا وقت بوجھل ہو جانے سے مراد بچہ پيٹ ميں بڑا ہوجاتا ہے تو جو ٦۔١٨٩
قريب آتا جاتا ہے، والدين کے دل ميں خطرات اور توہمات پيدا ہوتے جاتے ہيں (بالخصوص جب 

عورت کو اٹھرا کی بيماری ہو تو انسانی فطرت ہے کہ خطرات ميں وه هللا کی طرف رجوع 
  يں۔کرتا ہے، چنانچہ وه دونوں هللا سے دعائيں کرتے ہيں اور شکر گزاری کا عہد کرتے ہ

 
ُ َمعَّا يُْرشُِكْوَن      َُما  ۚ فَتَٰعَىل اهلّلٰ َاكَۗء ِفْيَمآ ٰاٰت َُما َصاِلًحا َجَعَال هَلٗ ُرشَ آ ٰاٰت   ١٩٠فَلَمَّ

سو جب هللا نے دونوں کو صحيح سالمت اوالد دے دی تو هللا کی دی ہوئی چيز ميں وه دونوں هللا 
  ان کے شرک سے۔ ) سو هللا پاک ہے١کے شريک قرار دينے لگے (

شريک قرار دينے سے مراد يا تو بچے کا نام ايسا رکھنا ہے، مثالً امام بخش، پيراں ديتا،  ١۔١٩٠
عبدالشمس، بنده علی وغيره جس سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ يہ بچہ فالں بزرگ، فالں پير کی 

) نظر کرم کا نتيجہ ہے۔ يا پھر اس اپنے عقيدے کا اظہار کرکے کہ  ہم فالں بزرگ (نعوذ با
فالں قبر پر گئے تھے جس کے نتيجہ ميں بچہ پيدا ہوا ہے، جو بد قسمتی سے مسلمان عوام ميں 

  بھی عام ہيں۔ اگلی آيات ميں هللا تعاٰلی شرک کی ترديد فرما رہا ہے۔
 

لَُقْوَن       ُمهْ ُخيْ ا وَّ ً لُُق َشـْيـــــٔ   ڮ١٩١َايُْرشُِكْوَن َما َال َخيْ
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يک ٹھہراتے ہو جو کسی کو پيدا نہ کر سکيں اور وه خود ہی پيدا کئے گئے کيا ايسوں کو شر
  ہوں۔

 
ْوَن      َالٓ َانُْفَسهُْم يَْنُرصُ ا وَّ َتِطْيُعْوَن لَهُْم نَْرصً   ١٩٢َوَال يَسـْ

  اور وه ان کو کسی قسم کی مدد نہيں دے سکتے اور وه خود بھی مدد نہيں کر سکتے۔
 

َِّبُعْوُمكْ ۭ َسَواٌۗء عَلَْيُمكْ َاَدَعْوتُُمْوُمهْ َاْم َانُْمتْ َصاِمُتْوَن    َوِاْن تَْدُعْوُمهْ ِاَىل ا   ١٩٣لْهُٰدى َال يَت
) تمہارے اعتبار سے ١اگر تم ان کو کوئی بات بتالنے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چليں (

  دونوں امر برابر ہيں خواه تم ان کو پکارو يا خاموش رہو۔
اری بتالئی ہوئی بات پر عمل نہيں کريں گے۔ ايک دوسرا مفہوم يہ ہے اگر تم يعنی تمہ ١۔١٩٣

ان سے رشدو ہدايت طلب کرو تو وه تمہاری بات نہيں مانيں گے۔ نہ تمہيں کوئی جواب ديں گے 
  (فتح القدير)

 
 َ ِ ِعَباٌد َاْمثَاُلُمكْ فَاْدُعْوُمهْ فَلْي يَْن تَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ ِ َتِجْيُبْوا لَُمكْ ِاْن ُكْنُمتْ ٰصِدِقْنيَ     ِانَّ اذلَّ   ١٩٤سـْ

) سو تم ان ١واقع تم هللا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وه بھی تم جيسے ہی بندے ہيں (
  کو پکارو پھر ان کو چاہيے کہ تمہارا کہنا کر ديں اگر تم سچے ہو۔

ده کامل ہو، اب وه ديکھ نہيں يعنی جب وه زنده تھے، بلکہ اب تو تم خود ان سے زيا ١۔١٩٤
سکتے، تم ديکھتے ہو، وه سن نہيں سکتے، تم سنتے ہو۔ وه کسی بات کو سمجھ نہيں سکتے، تم 

سمجھتے ہو، وه جواب نہيں دے سکتے، تم ديتے ہو اس سے معلوم ہوا کہ مشرکين، جن کی 
جيسے حضرت مورتياں بنا کر پوجتے تھے، وه بھی پہلے هللا کے بندے يعنی انسان ہی تھے 

نوح عليہ السالم کی قوم پانچ بتوں کی بابت عقيده رکھتی تھی جيسا کہ صحيح بخاری ميں 
  صراحتا موجود ہے کہ وه هللا کے نيک بندے تھے۔

 
ْوَن ِهبَ  ُّْبِرصُ َّْبِطُشْوَن ِهبَآ  ۡ َاْم لَهُْم َاْعُنيٌ ي َّْمُشْوَن ِهبَآ  ۡ َاْم لَهُْم َايٍْد ي َاكَۗءُمكْ ُمثَّ ِكْيُدْوِن فََال تُْنِظُرْوِن    َالَهُْم َاْرُجٌل ي َّْسَمُعْوَن ِهبَا  ۭقُِل اْدُعْوا ُرشَ آ  ۡ َاْم لَُهْم ٰاَذاٌن ي

١٩٥  
کيا ان کے پاؤں ہيں جن سے وه چلتے ہوں يا ان کے ہاتھ ہيں جن سے وه کسی چيز کو تھام 

) ١ے کان ہيں جن سے سنتے ہوں (سکيں، يا ان کی آنکھيں ہيں جن سے وه ديکھتے ہوں، يا ان ک
آپ کہہ ديجئے! تم اپنے سب شرکا کو بال لو، پھر ميری ضرر رسانی کی تدبير کرو پھر مجھ کو 

  )۔٢ذرا مہلت مت دو (
يعنی اب ان ميں سے کوئی چيز بھی ان کے پاس موجود نہيں۔ مرنے کے ساتھ ہی  ١۔١٩٥

اب ان کی طرف منسوب يا تو پتھر يا ديکھنے سننے، سمجھنے اور چلنے کی طاقت ختم ہوگئی۔ 
لکڑی کی خود تراشيده مورتياں ہيں۔ يا گنبد، قبے اور آستانے ہيں جو ان کی قبروں پر بناليے 

  گئے اور يوں استخواں فروشی کا کاروبار فروغ پذير ہے۔
يعنی اگر تم دعوے ميں سچے ہو کہ يہ تمہارے مددگار ہيں تو ان سے کہو کہ ميرے  ٢۔١٩٥

  بير کريں۔خالف تد
 

ِلِحْنيَ      َل اْلِكٰتَب ڮ َوُهَو يََتَوىلَّ الّصٰ ْي نَزَّ ِ ُ اذلَّ ۦ اهلّلٰ   ١٩٦ِانَّ َوِيلّ
يقيناً ميرا مددگار هللا تعاٰلی ہے جس نے يہ کتاب نازل فرمائی اور وه نيک بندوں کی مدد کرتا 

  ہے۔
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تَِطْيُعْوَن  ْيَن تَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِنٖه َال يَسـْ ِ ْوَن    َواذلَّ ُمكْ َوَالٓ َانُْفَسهُْم يَْنُرصُ   ١٩٧نَْرصَ
  )١اور جن لوگوں کو هللا چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وه تمہاری کچھ مدد نہيں کرسکتے ہيں (

  جو اپنی مدد آپ کرنے پر قادر نہ ہو وه بھال دوسروں کی مدد کيا کريں گے۔ ١۔١٩٧
 

ْوَن    َوِاْن تَْدُعْوُمهْ ِاَىل الْهُٰدى َال يَْسَمعُ  ُْم يَْنُظُرْوَن ِالَْيَك َوُمهْ َال يُْبِرصُ   ١٩٨ْوا  َۭوتَٰر
) اور ان کو آپ ديکھتے ہيں کہ ١اور ان کو اگر کوئی بات بتالنے کو پکارو تو اس کو نہ سنيں (
  گويا وه آپ کو ديکھ رہے ہيں اور وه کچھ بھی نہيں ديکھتے۔

  کا ہے۔ ١٩٣اس کا وہی مفہوم ہے جو آيت  ١۔١٩٨
 

  ١٩٩ُخِذ الَْعْفَو َوْاُمْر اِبلُْعْرِف َوَاْعرِْض َعِن الْٰجهِِلْنيَ     
  )۔٣) اور جاہلوں سے ايک کناره ہوجائيں (٢) نيک کام کی تعليم ديں (١آپ درگز اختيار کريں (

بعض علماء نے اس کے معنی کئے ہيں ' ضرورت سے زائد مال ہو، وه لے لو ' اور يہ  ١۔١٩٩
سے قبل کا حکم ہے، ليکن دوسرے مفسرين نے اس سے اخالقی ہدايت يعنی  زکوة کی فضيلت

عفو و درگزر مراد ليا ہے اور امام بن جری اور امام بخاری وغيره نے اس کو ترجيح دی 
ہے،چنانچہ امام بخاری نے اس کی تفسير ميں حضرت عمر کا واقعہ نقل کيا ہے کہ عيينہ بن 

ئے اور آ کر تنقيد کرنے لگے کہ آپ زکوة ميں نہ حصن حضرت عمر کی خدمت ميں حاضر ہو
پوری عطاء ديتے ہيں اور نہ ہمارے درميان انصاف کرتے ہيں جس پر حضرت عمر غضب 
ناک ہوئے يہ صورت حال ديکھ کر حضرت عمر کے مشير حر بن قيس نے (جو عيينہ کے 

يہ وسلم کو حکم بھتيجے تھے) حضرت عمر سے کہا کہ هللا تعاٰلی نے اپنے نبی صلی هللا عل
فرمايا تھا (درگزر اختيار کيجئے اور نيکی کا حکم ديجئے اور جاہلوں سے پرہيز کيجئيے ' اور 
يہ بھی جاہلوں ميں سے ہے۔ ' جس پر حضرت عمر نے درگزر فرمايا اس کی تائيد ان احاديث 
ں سے بھی ہوتی ہے جن ميں ظلم کے مقابلے ميں معاف کر دينے، قطع رحمی کے مقابلے مي

  صلہ رحمی اور برائی کے بدلے احسان کرنے کی تلقين کی گئی ہے۔
  ُعْرف،ُسے مراد معروف يعنی نيکی ہے۔ ٢۔١٩٩
يعنی جب آپ نيکی کا حکم دينے ميں اتمام حجت کر چکيں اور پھر بھی وه نہ مانيں تو  ٣۔١٩٩

  ان سے اعراض فرماليں اور ان کے جھگڑوں اور حماقتوں کا جواب نہ ديں۔
 
ْيٌع عَِلْميٌ     َوِامَّ  َّٗه َمسِ ِ ِۭان َتِعْذ اِبهلّلٰ ْيٰطِن نَْزغٌ فَاسـْ غَنََّك ِمَن الشـَّ   ٢٠٠ا يَْزنَ

) ١آپ کو اگر کوئی وسوسہ شيطان کی طرف سے آنے لگے تو هللا کی پناه مانگ ليا کيجئے (
  بالشبہ وه خوب سننے واال خوب جاننے واال ہے۔

ان اشتعال ميں النے کی کوشش کرے تو آپ هللا کی پناه اور اس موقع پر اگر آپ کو شيط ١۔٢٠٠
  طلب فرمائيں۔

 
ْوَن      ْبِرصُ ْيٰطِن تََذكَُّرْوا فَِاَذا ُمهْ مُّ َن الشـَّ ٌف ّمِ

ِٕ
ى هُْم ٰطۗ َّقَْوا ِاَذا َمسَّ يَْن ات ِ   ٢٠١ِۚانَّ اذلَّ

وه ياد ميں  يقيناً جو لوگ خدا ترس ہيں جب ان کو کوئی خطره شيطان کی طرف سے آجاتا ہے تو
  )١لگ جاتے ہيں يکايک ان کی آنکھيں کھل جاتی ہيں (

اس ميں اہل تقوٰی کی بابت بتاليا گيا ہے کہ وه شيطان سے چوکنا رہتے ہيں۔ طائف يا  ١۔٢٠١
طيف، اس تخيل کو کہتے ہيں جو دل ميں آئے يا خواب ميں نظر آئے۔ يہاں اسے شيطانی 

يونکہ وسوسہ شيطانی بھی خيالی تصورات کے مشابہ وسوسے کے معنی ميں استعمال کيا گيا، ک
  ہے۔ (فتح القدير)
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ْوَن     ْوَهنُْم ِيف الَْغّيِ ُمثَّ َال يُْقِرصُ   ٢٠٢َوِاْخَواُهنُْم يَُمدُّ

اور جو شياطين کے طابع ہيں وه ان کو گمراہی ميں کھينچے لے جاتے ہيں پس وه باز نہيں آتے 
)١(  

راہی کی طرف کھينچ لے جاتے ہيں، پھر وه کافر (گمراہی يعنی شيطان کافروں کو گم ١۔٢٠٢
کی طرف جانے ميں) يا شيطان انکو لے جانے ميں کوتاہی ميں کمی نہيں کر تے۔ يعنی اَل 

  يَْقِصُرْوَن کا فاعل کافر بھی بن سکتے ہيں اور اِْخَوان اْلُکفَّاِِر شياطين بھی۔
 

يٍَة قَالُْوا لَوْ  ْم اِبٰ ِهتِ ُِّمكْ َوُهًدىَوِاَذا لَْم اَتْ ب ُِٕر ِمْن رَّ
ْ  ۚ ٰهَذا بََصاۗى ّيبِ َِّبُع َما يُْوىٰحٓ ِاَيلَّ ِمْن رَّ ََّمآ َات ُّْؤِمنُْوَن    َال اْجتََبيَْهتَا ۭ قُْل ِان َِّقْوٍم ي ٌة ل َرْمحَ   ٢٠٣وَّ

اور جب آپ کوئی معجزه ان کے سامنے ظاہر نہيں کرتے تو وه لوگ کہتے ہيں کہ آپ يہ معجزه 
) آپ کہہ ديجئے! کہ ميں اس کی پيروی کرتا ہو جو مجھ پر ميرے رب کی ١نہ الئے ( کيوں

طرف سے حکم بھيجا گيا ہے يہ گويا بہت سی دليليں ہيں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدايت 
  )٢اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ايمان رکھتے ہيں (

کے مطابق دکھايا جائے۔ جيسے ان  مراد ايسا معجزه جو ان کے کہنے پر ان کی خواہش ١۔٢٠٣
  ميں بيان کئے گئے ہيں۔ ٩٣۔٩٠کے بعض مطا بات سوره بنی اسرائيل، آيت 

لَْواَل اَْجتَْبيتَھَا کے معنی ہيں، تو اپنے پاس سے ہی کيوں نہيں بنا التا؟ اس کے جواب ميں  ٢۔٢٠٣
ميں تو صرف وحی اٰلہی  بتايا گيا کہ آپ فرما ديں، معجزات پيش کرنا ميرے اختيار ميں نہيں ہے

کا پيروکار ہوں۔ ہاں البتہ يہ قرآن جو ميرے پاس آيا ہے۔ يہ بجائے خود ايک بہت بڑا معجزه 
ہے، اس ميں تمہارے رب کی طرف سے بصائر (دالئل و براہين) اور ہدايت و رحمت ہے۔ 

  بشرطيکہ کوئی ايمان الئے۔
 

َتِمُعْوا هَلٗ  ْوَن    َوِاَذا قُرِئَ الُْقْرٰاُن فَاسـْ َُّمكْ تُْرَمحُ   ٢٠٤َوَانِْصُتْوا لََعل
اور جب قرآن پڑھا جايا کرے تو اس کی طرف کان لگا ديا کرو اور خاموش رہا کرو اميد ہے کہ 

  )۔١تم پر رحمت ہو (
يہ ان کافروں کو کہا جارہا ہے، جو قرآن کی تالوت کرتے وقت شور کرتے تھے اور  ١۔٢٠٤

) يہ قرآن مت 26۔فصلت:41اَل تَْسَمُعْوا لِٰھَذا اْلقُْرٰاِن َواْلـَغْوا فِْيِه) اپنے ساتھيوں سے کہتے تھے ( 
سنو اور شور کرو، ان سے کہا گيا کہ اس کی بجائے تم اگر غور سے سنو اور خاموش رہو تو 

  شايد هللا تعاٰلی تمہيں ہدايت سے نواز دے۔ اور يوں تم رحمت اٰلہی کے مستحق بن جاؤ۔
 

 َّ ب َن الْ َواْذُكْر رَّ َصاِل َوَال تَُكْن ِمّ ُدْوَن الَْجــهِْر ِمَن الَْقْوِل اِبلُْغُدّوِ َواْالٰ ِخْيَفًة وَّ   ٢٠٥ٰغِفِلْنيَ    َك ِيفْ نَْفِسَك تََرضُّعًا وَّ
اور اے شخص! اپنے رب کی ياد کيا کر اپنے دل ميں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور 

  اتھ صبح اور شام اور اہل غفلت ميں سے مت ہونا۔زور کی آواز کی نسبت کم آوازکے س
 

ُحْونَٗه َوهَلٗ يَْسُجُدْوَن     ّبِ ْوَن َعْن ِعَباَدِتٖه َويُسـَ َتْكِربُ َِّك َال يَسـْ يَْن ِعْنَد َرب ِ   ڙ{السجدە}٢٠٦ِانَّ اذلَّ
يقيناً جو تيرے رب کے نزديک ہيں وه اس کی عبادت سے تکبر نہيں کرتے اور اس کی پاکی 

  رتے ہيں اور اس کو سجده کرتے ہيں۔بيان ک
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 سورة االنفال
 )٧٥۔ تعداد آيات  ٨(سورة االنفال ۔ سوره نمبر 

ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ  ِبْسِم اهلّلٰ
  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے

 
نَْفاِل  ۭقُلِ  لُْونََك َعِن اْالَ ٓ  يَْســــَـٔ َ َوَرُسْوهَلٗ َ َوَاْصِلُحْوا َذاَت بَيِْنُمكْ  ۠ َوَاِطْيُعوا اهلّلٰ َُّقوا اهلّلٰ ُسْوِل ۚ فَات ِ َوالرَّ نَْفاُل هلِلّٰ ْؤِمِنْنيَ     اْالَ  Ǻِاْن ُكْنُمتْ مُّ

) آپ فرما ديجئے! کہ غنيمتيں هللا کی ہيں ١يہ لوگ آپ سے غنيمتوں کا حکم دريافت کرتے ہيں (
) سو تم هللا سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصالح کرو اور هللا تعاٰلی ٢کی ہيں ( اور رسول

  )۔٣اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ايمان والے ہو (
اَْنفَا ل، نَفَل،ُ کی جمع ہے جس کے معنی زياده کے ہيں، يہ مال و اسباب کو کہا جاتا ہے، جو  ١۔١

گے، جسے غنيمت بھی کہا جاتا ہے اس کو (نفل) (زياده) اس کافروں کے ساتھ جنگ ميں ہاتھ ل
لئے کہا جاتا ہے کہ يہ ان چيزوں ميں سے ايک ہے جو پچھلی امتوں پر حرام تھيں۔ يہ گويا امت 

محمديہ پر ايک زائد چيز حالل کی گئی ہے اس لئے کہ يہ جہاد کے اجر سے (جو آخرت ميں 
  يا ميں ہی مل جاتی ہے۔ملے گا) ايک زائد چيز ہے جو بعض دفعہ دن

يعنی اس کا فيصلہ کرنے کے مجاز ہيں۔ هللا کے رسول هللا کے حکم سے اسے تقسيم  ٢۔ ١
  فرمائے گا۔ نہ کہ تم آپس ميں جس طرح چاہو تقسيم کرلو۔

اس کا مطلب يہ ہوا کہ مذکوره تينوں باتوں پر عمل بغير ايمان مکمل نہيں۔ اس سے تقٰو ی،  ٣۔١
ور اور هللا اور رسول کی اطاعت کی اہميت واضح ہے خاص طور پر مال اصالح ذات البين ا

غنيمت کی تقسيم ميں ان تينوں امور پر عمل نہايت ضروری ہے کيونکہ مال کی تقسيم ميں باہمی 
فساد کا بھی شديد انديشہ رہتا ہے اس کے عالج کے لئے اصالح ذات البين پر زور ديا۔ ہيرا 

ان رہتا ہے اس کے ليے تقوی کا حکم ديا۔ اس کے باوجود بھی پھيری اور خيانت کا بھی امک
  کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کا حل هللا اور رسول کی اطاعت ميں مضمر ہے۔

 
ْم ٰايُٰتٗه َزاَدهتُْ  ُ َوِجلَْت ُقلُْوُهبُْم َوِاَذا تُِلَيْت عَلَْهيِ يَْن ِاَذا ُذِكَر اهلّلٰ ِ ََّما الُْمْؤِمنُْوَن اذلَّ ُْوَن   ْم ِايْ ِان ْم يَتََولكَّ ِ عَٰيل َرّهبِ   ښĄَمااًن وَّ

بس ايمان والے تو ايسے ہوتے ہيں جب هللا تعاٰلی کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہيں 
اور جب هللا تعاٰلی کی آيتيں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہيں تو وه آيتيں ان کے ايمان کو اور زياده 

  )١ب پر توکل کرتے ہيں (کر ديتی ہيں اور وه لوگ اپنے ر
، هللا اور اس کے رسول صلی هللا ١صفات بيان کی گئی ہيں  ٤ان آيات ميں اہل ايمان کی  ١۔٢

۔ هللا کا ذکر سن کر، هللا ٢عليہ وسلم کی اطاعت کرتے ہيں نہ کہ صرف هللا کی يعنی قرآن کی۔ 
مانوں ميں اضافہ ہوتا ۔ تالوت قرآن سے اي٣کی جاللت وعظمت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہيں۔ 

۔ ٤ہے (جس سے معلوم ہوا کہ ايمان ميں کمی بيشی ہوتی ہے، جيسا کہ محدثين کا مسلک ہے) 
اور وه اپنے رب پر توکل کرتے ہيں۔ توکل کا مطلب ہے ظاہری اسباب اختيار کرنے کے بعد هللا 

يونکہ انہيں کی ذات پر بھروسہ کرتے ہيں۔ يعنی اسباب سے اعراض و گريز بھی نہيں کرتے ک
اختيار کرنے کا حکم هللا تعاٰلی نے ہی ديا ہے، ليکن اسباب ظاہری کو ہی نہيں سب کچھ ہی نہيں 
سمجھ ليتے بلکہ ان کا يہ يقين ہوتا ہے کہ اصل کار فرما مشيت اٰلہی ہی ہے، اس لئے جب تک 

ين اعتماد کی هللا کی مشيت بھی نہيں ہوگی، يہ ظاہری اسباب کچھ نہيں کر سکيں گے اور اس يق
بنياد پر پھر وه هللا کی مدد و اعانت حاصل کرنے سے ايک لمحے کے لئے بھی غافل نہيں 

ہوتے۔ آگے ان کی مزيد صفات کا تذکره ہے اور ان صفات کے حاملين کے لئے هللا کی طرف 
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سے سچے مومن ہونے کا سرٹيفيکيٹ اور مغفرت و رحمت اٰلہی اور رزق کريم کی نويد ہے 
ُ ِمْنھُْم(هللا تعاٰلی ہميں بھی ان ميں شمار فرمالے) جنگ بدر کا پس منظر۔ جنگ بدر جوَجَعلَنَ   ٢ا ّهللاٰ

ہجری ميں ہوئی کافروں کيساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی۔ عالوه ازيں يہ منصوبہ بندی اور 
تياری کے بغير اچانک ہوئی نيز بےسروسامانی کيوجہ سے بعض مسلمان ذہنی طور پر اس کے 

يے تيار بھی نہيں تھے۔ مختصرا اس کا پس منظر اس طرح ہے کہ ابو سفيان کی (جو ابھی ل
مسلمان نہيں ہوئے تھے) سرکردگی ميں ايک تجارتی قافلہ شام سے مکہ جارہا تھا چونکہ 

مسلمانوں کا بھی بہت سامال واسباب ہجرت کيوجہ سے مکہ ره گيا تھا يا کافروں نے چھين ليا 
ی قوت وشوکت کو توڑنا بھی مقتضائے وقت تھا۔ ان تمام باتوں کے پيش نظر تھا نيز کافروں ک

رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم نے اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنايا اور مسلمان 
اس نيت سے مدينہ سے چل پڑے۔ ابو سفيان کو بھی اس امر کی اطالع مل گئی۔ چنانچہ انہوں 

تبديل کرليا۔ دوسرے مکہ اطالع بھجوادی جس کی بنا پر ابو جہل ايک  نے ايک تو اپناراستہ
لشکر لے کر اپنے قافلے کی حفاظت کے ليے بدر کی جانب چل پڑا، نبی صلی هللا عليہ وسلم کو 

اس صورت حال کا علم ہوا تو صحابہ کرام کے سامنے معاملہ رکھ ديا اور هللا کا وعده بھی 
قافلہ اور لشکر) ميں سے ايک چيز تمہيں ضرور حاصل ہوگی۔ تاہم بتاليا کہ ان دونوں (تجارتی 

پھر بھی لڑائی ميں بعض صحابہ نے تردد کا اظہار اور تجارتی قافلے کے تعاقب کامشوره ديا، 
جب کہ دوسرے تمام صحابہ نے رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کے ساتھ لڑنے ميں بھرپور 

  ں يہ آيات نازل ہوئيں۔تعاون کا يقين داليا۔ اسی پس منظر مي
 

ا َرَزْقٰهنُْم يُْنِفُقْوَن     ٰلوَة َوِممَّ يَْن يُِقْيُمْوَن الصَّ ِ   ۭ Ǽاذلَّ
جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہيں اور ہم نے ان کو جو کچھ ديا ہے وه اس ميں سے خرچ کرتے 

  ہيں۔
 

َك ُمهُ الُْمْؤِمنُْوَن َحقًّا  ۭلَهُْم َدَرٰجٌت ِعْنَد َرهبِِّ 
ِٕ
ِرْزٌق َكِرْميٌ    ُاوٰلۗى   ۚ Ćْم َوَمْغِفَرٌة وَّ

سچے ايمان والے يہ لوگ ہيں ان کے بڑے درجے ہيں ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور 
  عزت کی روزی ہے۔

 
َن الُْمْؤِمِنْنيَ لَٰكرُِهْوَن     َُّك ِمْنۢ بَيِْتَك اِبلَْحّقِ  ۠ َوِانَّ فَرِيْقًا ّمِ ٓ َاْخَرَجَك َرب   Ĉۙامَكَ

) اور مسلمانوں کی ١ا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کيا (جيس
  )٢ايک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی (

يعنی جس طرح مال غنيمت کی تقسيم کا معاملہ مسلمانوں کے درميان اختالف کا باعث بنا  ١۔٥
والہ کر ديا گيا تو اسی ميں ہوا تھا، پھر اسے هللا اور اس کے رسول صلی هللا عليہ وسلم کے ح

مسلمان کی بہتری تھی، اسی طرح آپ کا مدينہ سے نکلنا اور پھر آگے چل کر تجارتی قافلے 
کے بجائے، لشکر قريش سے مڈ بھيڑ ہوجانا، بعض طبائع کے لئے ناگوار تھا ليکن اس ميں بھی 

  بآلخر فائده مسلمانوں ہی کا تھا۔
کے معاملے ميں تھی، جس کا اظہار چند افراد کی يہ ناگواری لشکر قريش سے لڑنے  ٢۔٥

طرف سے ہوا اور اس کی وجہ صرف بےسروسامانی تھی۔ اس کا تعلق مدينہ سے نکلنے سے 
  نہيں ہے۔

 
ََّما يَُساقُْوَن ِاَىل الَْمْوِت َوُمهْ يَْنُظُرْوَن    َ َاكَن اِدلُْونََك ِيف الَْحّقِ بَْعَدَما تََبنيَّ   Čُۭجيَ
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) آپ سے اس طرح جھگڑ ١ارے ميں، اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہوگيا تھا (وه اس حق کے ب
رہے تھے کہ گويا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکنے کے لئے جاتا ہے اور وه ديکھ رہے ہيں 

)٢(  
يعنی يہ بات ظاہر ہوگئی تھی کہ قافلہ تو بچ کر نکل گيا ہے اور اب لشکر قريش ہی سامنے  ١۔٦

  ہے۔ ہے جس سے لڑائی ناگزير
يہ بےسروسامانی کی حالت ميں لڑنے کی وجہ سے بعض مسلمانوں کی جو کيفيت تھی اس  ٢۔٦

  کا اظہار ہے۔
 

 َ ْوَكِة تَُكْوُن ل ْوَن َانَّ غَْريَ َذاِت الشَّ َا لَُمكْ َوتََودُّ َِٕفتَْنيِ َاهنَّ
اۗى ُ ِاْحَدى الطَّ ُ َاْن حيُِّ َوِاْذ يَِعُدُمكُ اهلّلٰ ٰمتِٖه َويَْقَطَع َداِبَر اْلٰكِفرِْيَن   ُمكْ َويُرِيُْد اهلّلٰ   Ċۙقَّ الَْحقَّ ِبَلكِ

اور تم لوگ اس وقت کو ياد کرو! جب کہ هللا تم سے ان دو جماعتوں ميں سے ايک کا وعده کرتا 
) اور تم اس تمنا ميں تھے کہ غير مسلح جماعت تمہارے ١تھا کہ وه تمہارے ہاتھ آجائے گی (

تعاٰلی کو يہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کردے  ) اور هللا٢ہاتھ آجائے (
  اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے۔

يعنی يا تو تجارتی قافلہ تمہيں مل جائے گا، جس سے تمہيں بغير لڑائی کے وافر مال و  ١۔٧
اور  اسباب مل جائے گا، بصورت ديگر لشکر قريش سے تمہارا مقا لہ ہوگا اور تمہيں غلبہ ہوگا

  مال غنيمت ملے گا۔
  يعنی تجارتی قافلہ سے بغير لڑے مال ہاتھ آجائے۔ ٢۔٧
 

  Ďِۚلُيِحقَّ الَْحقَّ َويُْبِطَل الَْباِطَل َولَْو َكرَِه الُْمْجرُِمْوَن   
  )١تاکہ حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا ثابت کردے گو يہ مجرم لوگ ناپسند ہی کريں (

يہ چاہتا تھا کہ لشکر قريش سے تمہاری جنگ ہو تاکہ کفر کی  ليکن هللا اس کے برعکس ١۔٨
  قوت و شوکت ٹوٹ جائے گو يہ امر مجرموں (مشرکوں) کے لئے ناگوار ہی ہو۔

 
ِٕكَِة ُمْرِدِفْنيَ    

َن الَْمٰلۗى ُمكْ اِبَلٍْف ّمِ ْ ُمِمدُّ َتَجاَب لَُمكْ َاّىنِ َُّمكْ فَاسـْ َتِغْيثُْوَن َرب   Ḍِاْذ تَسـْ
ياد کرو جب تم اپنے رب سے فرياد کر رہے تھے پھر هللا نے تمہاری سن لی کہ اس وقت کو 

  )۔١ميں تم کو ايک ہزار فرشتوں سے مدد دونگا جو لگاتار چلے آئيں گے (
تھی جب کہ کافر اس سے تين گنا (يعنی ہزار کے  ٣١٣اس جنگ ميں مسلمانوں کی تعداد  ١۔٩

ن تھے جب کے کافروں کے پاس اسلحے کی قريب تھے پھر مسلمانوں نہتے اور بےسروساما
بھی فروانی تھی ان حاالت ميں مسلمانوں کا سہارا صرف هللا کی ذات ہی تھی جس سے وه گڑ 
گڑا کر مدد کی فرياديں کر رہے تھے خود نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم الگ ايک خيمے ميں 

 تعاٰلی نے دعائيں قبول نہايت الحاح و زاری سے مصروف دعا تھے (صحيح بخاری) چنانچہ هللا
کيں اور ايک ہزار فرشتے ايک دوسرے کے پيچھے مسلسل لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لئے 

  آگئے۔
 

 َ ِ ِۭانَّ اهلّلٰ ِمْن ِعْنِد اهلّلٰ ِٕنَّ ِبٖه قُلُْوبُُمكْ َۭوَما النَّْرصُ ِاالَّ
ي َوِلَتْطَمى ُ ِاالَّ بُْرشٰ   ۧ  10    َعزِْيٌز َحِكْميٌ َوَما َجَعهَلُ اهلّلٰ

اور هللا تعاٰلی نے يہ امداد محض اس لئے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو 
  )۔١) جو کہ زبردست حکمت واال ہے (١جائے اور مدد صرف هللا کی طرف سے ہے (

يعنی فرشتوں کا نزول تو صرف خوشخبری اور تمہارے دلوں کے اطمينان کے لئے تھا  ١۔١٠
دد تو هللا کی طرف سے تھی جو فرشتوں کے بغير بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا تاہم ورنہ اصل م

اس سے يہ سمجھنا بھی صحيح نہيں کہ فرشتوں نے عمالً جنگ ميں حصہ نہيں ليا احاديث سے 
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معلوم ہوتا ہے کہ جنگ ميں فرشتوں نے عملی حصہ ليا اور کئی کافروں کو انہوں نے تہ تيغ کيا 
  (صحيح بخاری)۔

 
َماِۗء َماًۗء ِلُّيَطهَِّرُمكْ ِبٖه َويُْذهِ  َن السَّ نُْه َويَُزنُِّل عَلَْيُمكْ ِمّ ْيُمكُ النَُّعاَس َاَمنًَة ّمِ َِّت ِبِه اْالَْقَداَم  ِاْذ يَُغشـِّ ِبطَ عَٰيل قُلُْوِبُمكْ َويُثَب ْيٰطِن َوِلَريْ   11َۭب َعْنُمكْ ِرْجَز الشـَّ

پر اونگھ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چين دينے کے اس وقت کو ياد کرو جب کہ هللا تم 
) اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذريعے سے تم کو پاک کردے ١لئے (

) اور تمہارے دلوں کو مضبوط کردے اور ٢اور تم سے شيطانی وسوسہ کو دفع کردے (
  )٣تمہارے پاؤں جمادے (

يں بھی هللا تعاٰلی نے مسلمانوں پر اونگھ طاری کردی جس جنگ احد کی طرح جنگ بدر م ١۔١١
سے ان کے دلوں کے بوجھ ہلکے ہوگئے اور اطمينان و سکون کی ايک خاص کيفيت ان پر 

  طاری ہوگئی۔
تيسرا انعام يہ کيا کہ بارش نازل فرمادی جس سے ايک تو ريتلی زمين ميں نقل و حرکت  ٢۔١١

آسانی ہوگئی، تيسرے اس سے شيطانی وسوسوں کا آسان ہوگئی دوسرے وضو و طہارت ميں 
ازالہ فرما ديا جو اہل ايمان کے دلوں ميں ڈال رہا تھا کہ تم هللا کے نيک بندے ہوتے ہوئے بھی 
پانی سے دور ہو، دوسرے جنابت کی حالت ميں تم لڑوگے تو کيسے هللا کی رحمت و نصرت 

  دشمن سيراب ہيں۔ وغيره وغيره۔ تمہيں حاصل ہوگی؟ تيسرے تم پياسے ہو، جب کہ تمہارے
  يہ چوتھا انعام ہے جو دلوں اور قدموں کو مضبوط کرکے کيا گيا۔٣۔١١ 
 

 ِ ْيَن ٰاَمنُْوا   َۭسُالِْقْي ِيفْ قُلُْوِب اذلَّ ِ ُتوا اذلَّ ْ َمَعُمكْ فَثَبِّ َكِة َاّىنِ ِٕ
َُّك ِاَىل الَْمٰلۗى ُ ِاْذ يُْويِحْ َرب ْعَب فَاْرضِب   12ْۭوا فَْوَق اْالَْعنَاِق َواْرضِبُْوا ِمْهنُْم ُلكَّ بَنَاٍن   ْيَن َكَفُروا الرُّ

اس وقت کو ياد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم ديتا تھا کہ ميں تمہارا ساتھی ہوں سو تم 
) سو تم گردنوں ١ايمان والوں کی ہمت بڑھاؤ ميں ابھی کفار کے قلوب ميں رعب ڈالے ديتا ہوں (

  )٢پور پور کو مارو ( پر مارو اور ان کے
يہ هللا تعاٰلی نے فرشتوں کے ذريعے سے اور خاص اپنی طرف سے جس جس طريقے  ١۔١٢

  سے مسلمانوں کی بدر ميں مدد فرمائی اس کا بيان ہے۔
بَنَاِن۔ ہاتھوں اور پيروں کے پور۔ يعنی ان کی انگليوں کے اطراف (کنارے) يہ اطراف  ١۔١٢

وه معزور ہوجائيں گے۔ اسطرح وه ہاتھوں سے تلوار چالنے  کاٹ ديئے جائيں تو ظاہر ہے کہ
  کے اور پيروں سے بھاگنے کے قابل نہيں رہيں گے۔

 
َ َشِديُْد الِْعَقا َ َوَرُسْوهَلٗ فَِانَّ اهلّلٰ َُّشاِقِق اهلّلٰ َ َوَرُسْوهَلٗ  ۚ َوَمْن ي ُْم َشاۗقُّوا اهلّلٰ   13ِب  ٰذكِلَ اِبَهنَّ

نہوں نے هللا کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ جو هللا کی اور يہ اس بات کی سزا ہے کہ ا
  اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بيشک هللا تعاٰلی سخت سزا دينے واال ہے۔

 
  14ٰذِلُمكْ فَُذْوقُْوُه َوَانَّ ِلْلٰكِفرِيَْن عََذاَب النَّاِر 

  مقرر ہی ہے۔سو يہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لئے جہنم کا عذاب 
 

ُّْوُمهُ اْالَْداَبَر   ْيَن َكَفُرْوا َزْحًفا فََال تَُول ِ يَْن ٰاَمنُْوٓا ِاَذا لَِقْيُمتُ اذلَّ ِ ُّھَا اذلَّ ي َ   15ۚاٰيٓ
  )١اے ايمان والو! جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ، تو ان سے پشت مت پھيرنا (

اور دوبدو ہونا۔ يعنی مسلمان اور کافر جب َز ْحفًا کے معنی ہيں ايک دوسرے کے مقابل  ١۔١٥
ايک دوسرے کے بالمقابل صف آرا ہوں تو پيٹھ پھير کا بھاگنے کی اجازت نہيں ہے۔ ايک حديث 

  ميں ہے
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ْبَع اْلُمْوبِقَاِت ' سات ہالک کر دينے والی چيزوں سے بچو ان سات ميں ايک َواتَّولَِی يَوَم  اَ ْجتَنِبُْوا السَّ
ْحِف (مقابل   ے والے دن پيٹھ پھير جانا ہے)الزَّ

 
ا ِاٰيل ِفئٍَة فََقْد اَبَۗء ِبَغَضٍب  ً ِِّقتَاٍل َاْو ُمتََحّزيِ ٍذ ُدبَُرٗهٓ ِاالَّ ُمتََحّرِفًا ل

ِٕ
ِّهِْم يَْوَمى َُّول ُ  َۭوِبئَْس الَْمِصْريُ    َوَمْن ي ِ َوَمْاٰوىُه هَجَمنَّ َن اهلّلٰ   16 ّمِ

ھيرے گا مگر ہاں جو لڑائی کے لئے پينترا بدلتا ہو يا اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پ
) باقی اور جو ايسا کرے گا وه ١جو (اپنی) جماعت کی طرف پناه لينے آتا ہو وه مستشٰنی ہے (

  )۔٢هللا کے غضب ميں آجائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وه بہت ہی بری جگہ ہے (
منع کيا گيا ہے، دو صورتيں اس سے مستشٰنی ہيں۔ گزشتہ آيت ميں پيٹھ پھيرنے سے جو  ١۔ ١٦

ْف کے معنی ہيں ايک طرف پھر جانا، يعنی لڑائی ميں  ايک تحرف کی دوسری تحيز کی تََحرُّ
جنگی چال کے طور پر يا دشمن کو دھوکے ميں ڈالنے کی غرض سے لڑتا لڑتا ايک طرف پھر 

رہا ہے ليکن وه پھر ايک دم جائے، دشمن يہ سمجھے کہ شايد يہ شکت خورده ہو کر بھاگ 
پينترا بدل کر اچانک دشمن پر حملہ کردے۔ يہ پيٹھ پھيرنا نہيں ہے بلکہ يہ جنگی چال ہے جو 
بعض دفعہ ضروری ہوتی ہے۔ تََحيُُّز کے معنی ملنے اور پناه لينے کے ہيں، کوئی مجاہد لڑتا 

ائے، تاکہ وه اپنی جماعت لڑتا تنہا ره جائے تو يہ لطائف الحيل ميدان جنگ سے ايک طرف ہوج
کی طرف پناه حاصل کر سکے اور اس کی مدد سے دوباره حملہ کرے۔ يہ دونوں صورتيں جائز 

  ہيں۔
يعنی مذکوره دو صورتوں کے عالوه کوئی شخص ميدان جنگ سے پيٹھ پھيرے گا، اس  ٢۔١٦

  کے لئے سخت
  وعيد ہے۔

 
َ قَتَلَهُْم  َ  ۠فََملْ تَْقُتلُْوُمهْ َوٰلِكنَّ اهلّلٰ َ َرٰمى ۚ َوِلُيْبِيلَ الُْمْؤِمِنْنيَ ِمنُْه بََالًۗء َحَسـنًا  ِۭانَّ اهلّلٰ ْيٌع عَِلْميٌ      َوَما َرَمْيَت ِاْذ َرَمْيَت َوٰلِكنَّ اهلّلٰ   17 َمسِ

) اور آپ نے خاک کی مٹھی ١سو تم نے انہيں قتل نہيں کيا ليکن هللا تعاٰلی نے ان کو قتل کيا۔ (
) تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا ٢لکہ هللا تعاٰلی نے پھينکی (نہيں پھينکی ب

  ) بالشبہ هللا تعاٰلی خوب سننے واال خوب جاننے واال ہے۔٣خوب عوض دے (
يعنی جنگ بدر کی ساری صورت حال تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہے اور جس جس  ١۔ ١٧

ضاحت کے بعد تم يہ نہ سمجھ لينا کہ کافروں طرح هللا نے تمہاری وہاں مدد فرمائی، اس کی و
کا قتل، يہ تمہارا کارنامہ ہے۔ نہيں، بلکہ يہ هللا کی اس مدد کا نتيجہ ہے جس کی وجہ سے تمہيں 

  يہ فتح حاصل ہوئی اس لئے دراصل انہيں قتل کرنے واال هللا تعاٰلی ہے۔
ٹھی بھر کر کافروں کی جنگ بدر ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم نے کنکريوں کی ايک م ٢۔١٧

طرف پھينکی تھی، جسے ايک تو هللا تعاٰلی نے کافروں کے مونہوں اور آنکھوں تک پہنچاديا 
اور دوسرے، اس ميں يہ تاثير پيدا فرمادی کہ اس سے ان کی آنکھيں چندھيا گئيں اور انہيں کچھ 

ہوا، مسلمانوں کی سجھائی نہيں ديتا تھا، يہ معجزه بھی، جو اس وقت هللا کی مدد سے ظاہر 
کاميابی ميں بہت مددگار ثابت ہوا۔ هللا تعاٰلی فرما رہا ہے کہ اے پيغمبر! کنکرياں بيشک آپ نے 
پھينکی تھيں، ليکن اس ميں تاثير ہم نے پيدا کی تھی، اگر ہم اس ميں يہ تاثير پيدا نہ کرتے تو يہ 

  م تھا نہ کہ آپ کا۔کنکرياں کيا کر سکتی تھيں؟ اس لئے يہ بھی دراصل ہمارا ہی کا
بالء يہاں نعمت کے معنی ميں ہے۔ يعنی هللا کی يہ تائيد و نصرت، هللا کا انعام ہے جو  ٣۔١٧

  مومنوں پر ہوا۔
 

َ ُمْوِهُن َكْيِد اْلٰكِفرِْيَن       18ٰذِلُمكْ َوَانَّ اهلّلٰ
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کو کمزور کرنا  (ايک بات تو) يہ ہوئی اور (دوسری بات يہ ہے) هللا تعاٰلی کو کافروں کی تدبير
  )١تھا (
دوسرا مقصد اس کا کافروں کی تدبير کو کمزور کرنا اور ان کی قوت و شوکت کو توڑنا  ١۔١٨
  تھا۔

 
َُّمكْ ۚ َوِاْن تَُعْوُدْوا نَُعْد ۚ وَ  ـَْتْفِتُحْوا فََقْد َجاَۗءُمكُ الَْفْتُح ۚ َوِاْن تَنَْهتُْوا فَهَُو َخْريٌ ل َ َمَع الُْمْؤِمِنْنيَ     لَْن تُْغِينَ َعْنُمكْ ِاْن تَس لَْو َكُرثَْت ۙ َوَانَّ اهلّلٰ ا وَّ ً   19ۧ ِفئَُتُمكْ َشـْيـــــٔ

) اور اگر باز آجاؤ تو ١اگر تم لوگ فيصلہ چاہتے ہو تو وه فيصلہ تمہارے سامنے آموجود ہوا (
م کريں يہ تمہارے لئے نہايت خوب ہے اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کا

گے اور تمہاری جمعيت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی گو کتنی زياده ہو اور واقعی بات يہ ہے 
  کہ هللا تعاٰلی ايمان والوں کے ساتھ ہے۔

ابو جہل وغيره روسائے قريش نے مکہ سے نکلتے وقت دعا کی تھی کہ ' هللا ہم ميں سے  ١۔١٩
کو تو اسے ہالک کردے ' اپنے طور پر وه جو تيرا زياده نافرمان اور قاطع رحم ہے، کل 

مسلمانوں کو قاطع رحم اور نافرمان سمجھتے تھے، اس لئے اس قسم کی دعا کی۔ اب جب کہ هللا 
تعاٰلی نے مسلمانوں کو فتح نصيب فرمادی تو هللا تعاٰلی ان کافروں سے کہہ رہا ہے کہ فتح يعنی 

وه فيصلہ تو سامنے آچکا ہے، اس لئے حق اور باطل کے درميان فيصلہ طلب کر رہے تھے تو 
اب تم کفر سے باز آجاؤ، تو تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر پھر تم دوباره مسلمانوں کے مقابلے 

ميں آؤ گے تو ہم بھی دوباره ان کی مدد کريں گے اور تمہاری جماعت کثرت کے باوجود 
  تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔

 
يَْن ٰاَمنُوْٓ  ِ ُّھَا اذلَّ ي َ َّْوا َعْنُه َوَانُْمتْ تَْسَمُعْوَن   اٰيٓ َ َوَرُسْوهَلٗ َوَال تََول   ښ20ا َاِطْيُعوا اهلّلٰ

اے ايمان والو! هللا کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اس (کا کہنا ماننے) سے روگردانی 
  مت کرو سنتے جانتے ہوئے۔

 
ْعنَا َومهُْ  يَْن قَالُْوا َمسِ ِ   21َال يَْسَمُعْوَن      َوَال تَُكْونُْوا َاكذلَّ

اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعوٰی تو کرتے ہيں کہ ہم نے سن ليا حاالنکہ وه سنتے 
  )١سناتے کچھ نہيں (

يعنی سن لينے کے باوجود، عمل نہ کرنا، يہ کافروں کا طريقہ ہے، تم اس رويے سے  ١۔٢١
غير عاقل اور بدترين خالئق قرار ديا گيا بچو۔ اگلی آيت ميں ايسے ہی لوگوں کو بہره، گونگا، 

ہے۔ َدَوّب، َدا بَّۃ، کی جمع ہے، جو بھی زمين پر چلنے پھرنے والی چيز ہے وه دابہ ہے۔ مراد 
مخلوقات ہے۔ يعنی يہ سب سے بدتر ہيں جو حق کے معاملے ميں بہرے گونگے اور غير عاقل 

  ہيں۔
 

ِ الصُّ  َواّۗبِ ِعْنَد اهلّلٰ يَْن َال يَْعِقلُْوَن    ِانَّ َرشَّ ادلَّ ِ   22مُّ الُْبْمكُ اذلَّ
بيشک بدترين خالئق هللا تعاٰلی کے نزديک وه لوگ ہيں جو بہرے ہيں گونگے ہيں جو کہ (ذرا) 

  )١نہيں سمجھتے (
اس بات کو قرآن کريم ميں دوسرے مقام پر اس طرح بيان فرمايا ہے۔ (لَھُْم قُلُْوٌب الَّ يَْفقَھُْوَن  ١۔٢٢
ٕٮَِك َكااْلَْنَعاِم بَْل ھُْم اََضلُّ ۗ◌ اُولٰ ۭ◌ َولَھُْم ٰاَذاٌن الَّ يَْسَمُعْوَن بِھَا   ۡ◌ َولَھُْم اَْعيٌُن الَّ يُْبِصُرْوَن بِھَا   ۡ◌  بِھَا

)) ان کے دل ہيں، ليکن ان سے سمجھتے نہيں، ان کی 179۔ االعراف:7ٕٮَِك ھُُم اْلٰغفِلُْوَن) ۗ◌ اُولٰ 
تے نہيں اور ان کے کان ہيں ليکن ان سے سنتے نہيں يہ چوپائے آنکھيں ہيں، ليکن ان سے ديکھ

  کی طرح ہيں، بلکہ ان سے بھی زياده گمراه۔ يہ لوگ (هللا سے) بےخبر ہيں۔
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ْعرُِضْوَن    ُمهْ مُّ َّْوا وَّ َعُهْم لَتََول َعهُْم  َۭولَْو َاْمسَ َْمسَ ا الَّ ْم َخْريً ُ ِفْهيِ   23َولَْو عَِملَ اهلّلٰ

) اور اگر ان ١تعاٰلی ان ميں کوئی خوبی ديکھتا تو ان کو سننے کی توفيق دے ديتا ( اور اگر هللا
  )٢کو اب سنادے تو ضرور روگردانی کريں گے بےرخی کرتے ہوئے (

يعنی ان کے سماع کو نافع بناکر ان کو فہم صحيح عطا فرماديتا، جس سے وه حق کو قبول  ١۔٢٣
ان کے اندر خير يعنی حق کی طلب ہی نہيں ہے، اس کر ليتے اور اسے اپناليتے۔ ليکن چونکہ 

  لئے وه فہم صحيح سے محروم ہيں۔
پہلے سماع سے مراد سماع نافع ہے۔ اس دوسرے سماع سے مراد مطلق سماع ہے۔ يعنی  ٢۔٢٣

اگر هللا تعاٰلی انہيں حق بات سنوا بھی دے تو چونکہ ان کے اندر حق کی طلب ہی نہيں ہے، اس 
  سے اعراض کريں گے۔لئے وه بدستور اس 

 
ا َانَّ  ِيْيُمكْ ۚ َواْعلَُمْوٓ ُسْوِل ِاَذا َدعَاُمكْ ِلَما ُحيْ ِ َوِللرَّ َتِجْيُبْوا هلِلّٰ يَْن ٰاَمنُوا اسـْ ِ ُّھَا اذلَّ ي َ ْوَن   اٰيٓ َرشُ َّٗهٓ ِالَْيِه ُحتْ ْوُل بَْنيَ الَْمْرِء َوقَلِْبٖه َوَان َ َحيُ   24 اهلّلٰ

رسول کے کہنے کو بجا الؤ جب کہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش  اے ايمان والو! تم هللا اور
) اور جان رکھو کہ هللا تعاٰلی آدمی کے اور اس کے قلب کے ١چيز کی طرف بالتے ہوں (

  ) اور بالشبہ تم سب کو هللا ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔٢درميان آڑ بن جايا کرتا ہے (
جس سے تمہيں زندگی ملے۔ بعض نے اس سے جہاد  لَِما يُْحيِْيُکْم ايسی چيزوں کی طرف ١۔٢٤

مراد ليا ہے کہ اس ميں تمہاری زندگی کا سروسامان ہے۔ بعض نے قرآن کے اوامر و نواہی اور 
احکام شرعيہ مراد لئے ہيں، جن ميں جہاد بھی آجاتا ہے۔ مطلب يہ ہے کہ صرف هللا اور رسول 

  کرو، اسی ميں تمہاری زندگی ہے۔صلی هللا عليہ وسلم کی بات مانو، اور اس پر عمل 
يعنی موت وارد کرکے، جس کا مزه ہر نفس کو چکھنا ہے۔ مطلب يہ ہے کہ قبل اس کے  ٢۔٢٤

کہ تمہيں موت آجائے، هللا اور رسول کی بات مان لو اور اس پر عمل کرو۔ بعض نے کہا کہ هللا 
ان کيا گيا ہے اور تعاٰلی انسان کے دل کے جس طرح قريب ہے اس ميں اسے بطور تمثيل بي

مطلب يہ ہے کہ وه دلوں کے بھيدوں کو جانتا ہے۔ اس سے کوئی چيز مخفی نہيں۔ امام ابن جرير 
نے اس کامفہوم يہ بيان کيا ہے کہ اپنے بندوں کے دلوں پر پورا اختيار رکھتا ہے اور جب چاہتا 

شيت کے بغير کسی ان کے اور انکے دلوں کے درميان حائل ہوجاتا ہے۔ حتی کہ انسان اسکی م
چيز کو پا نہيں سکتا۔ بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق قرارديا ہے کہ مسلمان دشمن کی 

کثرت سے خوف زده تھے تو هللا تعاٰلی نے دلوں کے درميان حائل ہو کر مسلمانوں کے دلوں 
م ميں موجود خوف کو امن سے بدل ديا۔ امام شوکانی فرماتے ہيں کہ آيت کے يہ سارے ہی مفہو

مراد ہوسکتے ہيں (فتح القدير) امام ابن جرير کے بيان کرده مفہوم کی تائيد ان احاديث سے ہوتی 
ہے جن ميں دين پر ثابت قدمی کی دعائيں کرنے کی تاکيد کی گئی ہے۔ مثال ايک حديث ميں 

رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا۔ بنی آدم کے دل ايک دل کی طرح رحمان کی دو 
وں کے درميان ہيں انہيں جس طرح چاہتا ہے پھيرتا رہتا ہے۔ پھر آپ صلی هللا عليہ وسلم انگلي

نے يہ دعا پڑھی۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک۔ اے دلوں کے پھيرنے والے ! 
ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھيردے۔ بعض روايات ميں ثبت قلبی علی دينک کے 

  الفاظ ہيں۔
 
 َّ َ َشِديُْد الِْعَقاِب   َوات ًة  َۚواْعلَُمْوٓا َانَّ اهلّلٰ ْيَن َظلَُمْوا ِمنُْمكْ َخاۗصَّ ِ   25ُقْوا ِفْتنًَة الَّ تُِصْيَنبَّ اذلَّ

اور تم ايسے وبال سے بچو! کہ جو خاص کر صرف ان ہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم ميں 
  ھو کہ هللا سخت سزا دينے واال ہے۔) اور يہ جان رک١سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہيں (
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اس سے مراد يا تو بندوں کا ايک دوسرے پر تسلط ہے جو بال تخصيص، عام و خاص پر  ١۔٢٥
ظلم کرتے ہيں، يا وه عام عذاب ہيں جو کثرت بارش يا سيالب وغيره اراضی و سماوی آفات کی 

ا بعض احاديث ميں امر صورت ميں آتے ہيں اور نيک اور بد سب ہی ان سے متاثر ہوتے ہيں۔ ي
  بالمعروف و نہی ترک کی وجہ سے عذاب کی جو وعيد بيان کی گئی ہے، مراد ہے۔

 
َفُمكُ النَّاُس فَٰاٰوىُمكْ وَ  ََّتَخطَّ افُْوَن َاْن ي َتْضَعُفْوَن ِيف اْالَْرِض َختَ سـْ ا ِاْذ َانُْمتْ قَِلْيٌل مُّ ََّدُمكْ ِبنَْرصِٖه َوَرَزقَُمكْ مِّ َواْذُكُرْوٓ َُّمكْ تَْشُكُرْوَن    َاي ٰبِت لََعل ّيِ   26َن الطَّ

اور اس حالت کو ياد کرو! جب کہ تم زمين ميں قليل تھے، کمزور شمار کئے جاتے تھے۔ اس 
انديشہ ميں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ نہ ليں، سو هللا نے تم کو رہنے کی جگہ دی 

  )۔١چيزيں عطا فرمائيں تاکہ تم شکر کرو ( اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی اور تم کو نفيس
اس ميں مکی زندگی کے شدائد و خطرات کا بيان اور اس کے بعد مدنی زندگی ميں  ١۔٢٦

  مسلمان جس آرام و راحت اور آسودگی سے بفضل اٰلہی ہمکنار ہوئے، اس کا تذکره ہے۔
 

َ َوالرَّ  ْونُوا اهلّلٰ يَْن ٰاَمنُْوا َال َختُ ِ ُّھَا اذلَّ ي َ ْونُْوٓا َاٰمٰنِتُمكْ َوَانُْمتْ تَْعلَُمْوَن    اٰيٓ   27ُسْوَل َوَختُ
اے ايمان والو! تم هللا اور رسول (کے حقوق) ميں جانتے ہوئے خيانت مت کرو اور اپنی قابل 

  )۔١حفاظت چيزوں ميں خيانت مت کرو (
هللا عليہ  هللا اور رسول کے حقوق ميں خيانت يہ ہے کہ جلوت ميں هللا اور رسول صلی ١۔٢٧

وسلم کا تابع دار بن کر رہے اور خلوت ميں اس کے برعکس معصيت کار۔ اسی طرح يہ بھی 
خيانت ہے کہ فرائض ميں سے کسی فرض کا ترک اور نواہی ميں سے کسی بات کا ارتکاب کيا 

جائے اور ايک شخص دوسرے کے پاس جو امانت رکھواتا ہے اس ميں خيانت نہ کرے۔ نبی 
وسلم نے بھی امانت کی حفاظت کی بڑی تاکيد فرمائی ہے۔ حديث ميں ہے کہ نبی  صلی هللا عليہ

صلی هللا عليہ وسلم اپنے اکثر خطبوں ميں يہ ضرور ارشاد فرماتے تھے ' اس کا ايمان نہيں، 
جس کے اندر امانت کی پاسداری نہيں اور اس کا دين نہيں، جس کے اندر دين کی پابندی کا 

  احساس نہيں۔
 

 َ َ ِعْنَدٗهٓ َاْجٌر َعِظْميٌ    َواْعل َانَّ اهلّلٰ ََّمآ َاْمَوالُُمكْ َوَاْوَالُدُمكْ ِفْتنٌَة  ۙ وَّ   ۧ 28ُمْوٓا َان
) ١اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اوالد ايک امتحان کی چيز ہے (

  اور اس بات کو جان رکھو کہ هللا تعاٰلی کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔
مال اور اوالد کی محبت ہی عام طور پر انسان کو خيانت پر اور هللا اور رسول کی اطاعت  ١۔٢٨

سے گريز پر مجبور کرتی ہے اس لئے ان کو فتنہ (آزمائش) قرار ديا گيا ہے، يعنی اس کے 
ذريعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی محبت ميں امانت اور اطاعت کے تقاضے 

يا نہيں؟ اگر پورے کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وه اس آزمائش ميں کامياب ہے۔ پورے کرتا ہے 
بصورت ديگر ناکام۔ اس صورت ميں يہی مال اور اوالد اس کے لئے عذاب اٰلہی کا باعث بن 

  جائيں گے۔
 
يَُكفِّ    َُّمكْ فُْرقَااًن وَّ َعْل ل َ َجيْ يَْن ٰاَمنُْوٓا ِاْن تَتَُّقوا اهلّلٰ ِ ُّھَا اذلَّ ي َ ُ ُذو الَْفْضِل الَْعِظْميِ    اٰيٓ ٰاِتُمكْ َويَْغِفْر لَُمكْ ۭ َواهلّلٰ ّيِ   29ْر َعْنُمكْ سـَ

اے ايمان والو! اگر تم هللا سے ڈرتے رہو گے تو هللا تعاٰلی تم کو ايک فيصلہ کی چيز دے گا اور 
   ہے۔تم سے تمہارے گناه دور کردے گا اور تم کو بخش دے گا اور هللا تعاٰلی بڑے فضل واال

تقوٰی کا مطلب ہے، اوامر اٰلہی کی مخالفت اور اس کی مناہی کے ارتکاب سے بچنا اور  ١۔٢٩
فرقان کے کئی معنی بيان کئے گئے ہيں مثالً ايسی چيز جس سے حق و باطل کے درميان فرق 
کيا جاسکے۔ مطلب يہ ہے کہ تقوٰی کی بدولت دل مضبوط، بصيرت تيزتر اور ہدايت کا راستہ 
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ر ہو جاتا ہے، جس سے انسان کو ہر ايسے موقعے پر، جب عام انسان شک و شبہ کی واضح ت
واديوں ميں بھٹک رہے ہوں، صراط مستقيم کی توفيق مل جاتی ہے۔ عالوه ازيں فتح اور نصرت 
اور نجات و مخرج بھی اس کے معنی کئے گئے ہيں۔ اور سارے ہی مراد ہو سکتے ہيں، کيونکہ 

ے ہی فوائد حاصل ہوتے ہيں، بلکہ اس کے ساتھ کفر، مغفرت گناه اور تقوٰی سے يقينا يہ سار
  فضل عظيم بھی حاصل ہوتا ہے۔

 
 ُ رُِجْوَك  َۭويَْمُكُرْوَن َويَْمُكُر اهلّلٰ يَْن َكَفُرْوا ِلُيثِْبُتْوَك َاْو يَْقُتلُْوَك َاْو ُخيْ ِ ُ َخْريُ الْٰمِكرِيَْن  َوِاْذ يَْمُكُر ِبَك اذلَّ   30  َۭواهلّلٰ

اور اس واقعہ کا بھی ذکر کيجئے! جب کہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبير سوچ رہے تھے کہ آپ 
) اور وه تو اپنی تدبيريں کر ١کو قيد کرليں، يا آپ کو قتل کر ڈاليں يا آپ کو خارج وطن کر ديں (

  )۔٢رہے تھے اور هللا اپنی تدبير کر رہا تھا اور سب سے زياده مستحکم تدبير واال هللا ہے (
يہ اس سازش کا تذکره جو روسائے مکہ نے ايک رات دار النده ميں تيار کی تھی اور  ١۔٣٠

باالخر يہ طے پايا تھا کہ مختلف قبيلوں کے نوجوانوں کو آپ کے قتل پر مامور کيا جائے تاکہ 
  کسی ايک کو قتل کے بدلے ميں قتل نہ کيا جائے بلکہ ديت ديکر جان چھوٹ جائے۔

سازش کے تحت ايک رات يہ نوجوان آپ کے گھر کے باہر اس انتظار ميں چنانچہ اس  ٢۔٣٠
کھڑے رہے کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم باہر نکليں تو آپ کا کام تمام کرديں۔ هللا تعاٰلی نے آپ 

صلی هللا عليہ وسلم کو سازش سے آگاه فرماديا اور آپ صلی هللا عليہ وسلم کے نکلنے کا پتہ ہی 
آپ غار ثور ميں پہنچ گئے۔ يہ کافروں کے مقابلے ميں هللا کی تدبير تھی۔ جس نہيں لگا، حتٰی کہ 

  سے بہتر کوئی تدبير نہيں کر سکتا۔
 

ٓ َاسَ  ْعنَا لَْو نََشاُۗء لَُقلْنَا ِمثَْل ٰهَذآ  ۙ ِاْن ٰهَذآ ِاالَّ ْم ٰايٰتُنَا قَالُْوا قَْد َمسِ ِلْنيَ   َوِاَذا تُْتٰىل عَلَْهيِ   31 اِطْريُ اْالَوَّ
اور جب ان کے سامنے ہماری آيتيں پڑھی جاتی ہيں تو کہتے ہيں کہ ہم نے سن ليا، اگر ہم چاہيں 

تو اس کے برابر ہم بھی کہہ ديں، يہ تو کچھ بھی نہيں صرف بےسند باتيں ہيں جو پہلوں سے 
  منقول چلی آرہی ہيں۔

 
ّٰهُمَّ ِاْن َاكَن ٰهَذا ُهَو الَْحقَّ ِمنْ  َماِۗء َاِو ائِْتنَا ِبَعَذاٍب َاِلْميٍ    َوِاْذ قَالُوا الل َن السَّ   32ِعْنِدَك فََاْمِطْر عَلَْينَا ِحَجاَرًة ّمِ

اور جب کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے هللا! اگر يہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر 
  آسمان سے پتھر برسايا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کردے۔

 
ُ لِ  َتْغِفُرْوَن  َوَما َاكَن اهلّلٰ َهبُْم َوُمهْ يَسـْ ُ ُمَعّذِ ْم ۭ َوَما َاكَن اهلّلٰ َهبُْم َوَانَْت ِفْهيِ   33ُيَعّذِ

) اور هللا ان کو ١اور هللا تعاٰلی ايسا نہ کرے گا کہ ان ميں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے (
  )۔٢عذاب نہ دے گا اس حالت ميں کہ وه استغفار بھی کرتے ہوں (

پيغمبر کی موجودگی ميں قوم پر عذاب نہيں آتا، اس لحاظ سے آپ صلی هللا عليہ يعنی  ١۔٣٣
  وسلم کا وجود گرامی ان کے حفظ و امان کا سبب تھا۔ 

اس سے مراد يہ ہے کہ آئنده مسلمان ہو کر استغفار کريں گے، يا يہ کہ طواف کرتے وقت  ٢۔٣٣
  مشرکين 

  ھے۔َغْفَرانََک َربَّنَا ْغفَُرانََک کہا کرتے ت
 

ْوَن َعِن الَْمْسِجِد الَْحَراِم َوَما َاكنُْوٓا َاْوِلَياَۗءٗه  ِۭانْ  ُ َوُمهْ يَُصدُّ َهبُُم اهلّلٰ ُمهْ َال يَْعلَُمْوَن  َوَما لَهُْم َاالَّ يَُعّذِ   34 َاْوِلَياُۗؤٗهٓ ِاالَّ الُْمتَُّقْوَن َوٰلِكنَّ اَْكَرثَ
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ی سزا نہ دے حاالنکہ وه لوگ مسجد حرام سے روکتے اور ان ميں کيا بات ہے کہ ان کو هللا تعالٰ 
ہيں، جب کہ وه لوگ اس مسجد کے متولی نہيں۔ اس کے متولی تو سوا متقيوں کے اور اشخاص 

  نہيں، ليکن ان ميں اکثر لوگ علم نہيں رکھتے۔
يعنی وه مشرکين اپنے آپ کو مسجد حرام (خانہ کعبہ) کا متولی سمجھتے تھے اور اس  ١۔٣٤

سے جس کو چاہتے طواف کی اجازت ديتے اور جس کو چاہتے نہ ديتے۔ چنانچہ اعتبار 
مسلمانوں کو بھی وه مسجد حرام ميں آنے سے روکتے تھے حاالنکہ وه اس کے متولی ہی نہيں 

تھے، زبردستی بنے ہوئے تھے۔ هللا تعاٰلی نے فرمايا، اس کے متولی تو متقی افراد ہی بن سکتے 
ازيں اس آيت ميں جس عذاب کا ذکر ہے، اس سے مراد فتح مکہ ہے ہيں نہ کہ مشرک۔ عالوه 

جو مشرکين کے لئے عذاب عظيم رکھتا ہے۔ اس سے قبل کی آيت ميں جس عذاب کی نفی ہے، 
جو پيغمبر کی موجودگی يا استغفار کرتے رہنے کی وجہ سے نہيں آتا، اس سے مراد عذاب 

پر چھوٹے موٹے عذاب اس کے منافی استيصال اور ہالکت کلی ہے۔ عبرت وتبيہ کے طور 
  نہيں۔

 
تَْصِديًَة   ۭ فَُذْوقُوا الَْعَذاَب ِبَما ُكْنُمتْ تَْكُفُرْوَن    35 َوَما َاكَن َصَالُهتُْم ِعْنَد الَْبيِْت ِاالَّ ُمَاكًۗء وَّ

) سو اپنے کفر کے ١اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف يہ تھی سيٹياں بجانا اور تالياں بجانا (
  بب اس عذاب کا مزه چکھو۔س
مشرکين جس طرح بيت هللا کا ننگا طواف کرتے تھے، اسی طرح طواف کے دوران وه  ١۔٣٥

انگلياں منہ ميں ڈال کر سيٹياں اور ہاتھوں سے تالياں بجاتے۔ اس کو بھی وه عبادت اور نيکی 
، تصور کرتے تھے۔ جس طرح آج بھی جاہل صوفی مسجدوں اور آستانوں ميں رقص کرتے

ڈھول پيٹتے اور دھماليں ڈالتے ہيں اور کہتے ہيں۔ يہی ہماری نماز اور عبادت ہے۔ ناچ ناچ کر 
  ہم اپنے يار (هللا) کو مناليں گے۔ نعوذ با من ھذه الخرافات۔

 
ِ  ۭفََسيُنِْفُقوْ  ْوا َعْن َسِبْيِل اهلّلٰ يَْن َكَفُرْوا يُْنِفُقْوَن َاْمَوالَهُْم ِلَيُصدُّ ِ ْوَن  ِانَّ اذلَّ َرشُ َ ُحيْ منَّ ا ِاٰىل هَجَ ْيَن َكَفُرْوٓ ِ ًة ُمثَّ يُْغلَُبْوَن ڛ َواذلَّ ْم َحْرسَ   36َۙهنَا ُمثَّ تَُكْوُن عَلَْهيِ

بال شک يہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لئے خرچ کر رہے ہيں کہ هللا کی راه سے روکيں سو 
ال ان کے حق ميں باعث حسرت يہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہيں گے، پھر وه م

ہوجائيں گے، پھر مغلوب ہوجائيں گے اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کيا جائے گا 
  )۔١(

جب قريش مکہ کو بدر ميں شکست ہوئی اور ان کے شکست خورده اصحاب مکہ واپس  ١۔٣٦
کچھ لوگ، جن گئے۔ ادھر سے ابو سفيان بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کر وہاں پہنچ چکے تھے تو 

کے باپ، بيٹے يا بھائی اس جنگ ميں مارے گئے تھے، ابو سفيان اور جن کا تجارت سامان ميں 
حصہ تھا، ان کے پاس گئے اور ان سے استدعا کی وه اس مال کو مسلمانوں سے بدلہ لينے کے 

 لئے استعمال کريں۔ مسلمانوں نے ہميں بڑا نقصان پہنچايا ہے اس لئے ان سے انتقامی جنگ
ضروری ہے۔ هللا تعاٰلی نے اس آيت ميں انہی لوگوں يا اسی قسم کا کردار اپنانے والوں کے 
بارے ميں فرمايا کہ بيشک يہ لوگ هللا کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لئے اپنا مال 
خرچ کرليں ليکن ان کے حصے ميں سوائے حسرت اور مغلوبيت کے کچھ نہيں آئے گا اور 

  انہ جہنم ہوگا۔آخرت ميں ان کا ٹھک
 

ْيًعا فَيَْجَعهَلٗ  ُمكَٗه َمجِ َعَل الَْخِبيَْث بَْعَضٗه عَٰيل بَْعٍض فََريْ ِب َوَجيْ ّيِ ُ الَْخِبيَْث ِمَن الطَّ ْوَن  ِلَيِمْزيَ اهلّلٰ َك ُمهُ الْٰخِرسُ
ِٕ
َ      ۭ ُاوٰلۗى   ۧ 37 ِيفْ هَجَمنَّ
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اکوں کو ايک دوسرے سے مالدے، پس ) اور ناپ١تاکہ هللا تعاٰلی ناپاک کو پاک سے الگ کردے (
ان سب کو اکٹھا ڈھير کردے پھر ان سب کو جہنم ميں ڈال دے ايسے لوگ پورے خسارے ميں 

  ہيں۔
يہ عليحدگی يا تو آخرت ميں ہوگی کہ اہل سعادت کو اہل بد بخت سے الگ کر ديا جائے  ١۔٣٧

) ' اے گناه گارو! آج الگ ٥٩ِرُمْوَن) (سورت يس۔گا، جيسا کہ فرمايا۔ (َواْمتَا ُزوا اْليَْو َم اَتُہاَ اْلُمجْ 
ہو جاؤ ' يعنی نيک لوگوں سے اور مجرموں سے يعنی کافروں، مشرکوں اور نافرمانوں کو 

اکٹھا کرکے سب کو جہنم ميں ڈال ديا جائے گا۔ يا پھر اس کا تعلق دنيا سے ہے۔ يعنی کافر هللا 
ہيں، ہم ان کو ايسا کرنے کا موقع ديں کے راستے سے روکنے کے لئے جو مال خرچ کر رہے 

گے تاکہ اس طريقے سے هللا تعاٰلی خبيث کو طيب سے، کافر کو مومن سے اور منافق کو 
مخلص سے الگ کردے۔ اس اعتبار سے آيت کے معنی ہونگے، کفار کے ذريعے سے ہم 

پر خرچ تمہاری آزمائش کريں گے، وه تم سے لڑيں گے اور ہم انہيں ان کے مال بھی لڑائی 
کرنے کی قدرت ديں گے تاکہ خبيث، طيب سے ممتاز ہو جائے۔ پھر وه خبيث کو ايک دوسرے 

  سے مال دے گا يعنی سب کو جمع کردے گا (ابن کثير)
 

نَّةُ  َُّعْوُدْوا فََقْد َمَضْت سـُ ا قَْد َسلََف  ۚ َوِاْن ي َّنَْهتُْوا يُْغَفْر لَهُْم مَّ ا ِاْن ي ْيَن َكَفُرْوٓ ِ ِّذلَّ ِلْنيَ   قُْل ل   38اْالَوَّ
آپ ان کافروں سے کہہ ديجئے! کہ اگر يہ لوگ باز آجائيں تو ان کے سارے گناه جو پہلے ہو 

) اور اگر اپنی وہی عادت رکھيں گے تو (کفار) ١چکے ہيں سب معاف کر دئے جائيں گے (
  )۔٢سابقين کے حق ميں قانون نافذ ہو چکا ہے (

ونا ہے۔ جس طرح حديث ميں بھی ہے ' جس نے اسالم قبول باز آجانے کا مطلب، مسلمان ہ ١۔٣٨
کرکے نيکی کا راستہ اپناليا، اس سے اس کے ان گناہوں کی باز پرس نہيں ہوگی جو اس نے جا 

  ہليت ميں کئے 
ہونگے اور جس نے اسالم الکر بھی برائی نہ چھوڑی، اس سے اگلے پچھلے سب عملوں کا  

  ر حديث ميں ہے۔ اسالم ماقبل کے گناہوں کو مٹا ديتا ہے۔مواخذه ہوگا ' (صحيح مسلم) ايک او
يعنی اگر وه اپنے کفر و عناد پر قائم رہے تو جلد يا بدير عذاب الہی کے مورد بن کر رہيں  ٢۔٣٨
  گے۔

 
ِ ۚ فَِاِن اْنَهتَـْوا فَِانَّ  ْيُن ُلكُّٗه هلِلّٰ يَُكْوَن ادّلِ َ ِبَما يَْعَملُْوَن بَِصْريٌ    َوقَاِتلُْوُمهْ َحّيتٰ َال تَُكْوَن ِفْتنٌَة وَّ   39اهلّلٰ

) اور دين هللا کا ہی ہو جائے ١اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان ميں فساد عقيده نہ رہے۔ (
  )٣) پھر اگر باز آجائيں تو هللا تعاٰلی ان کے اعمال کو خوب ديکھتا ہے (٢(

و، جب تک شرک کا خاتمہ فتنہ سے مراد شرک ہے۔ يعنی اس وقت تک جہاد جاری رکھ ١۔٣٩
  نہ ہو جائے۔

  يعنی هللا کی توحيد کا پرچار تمام عالم ميں لہرا جائے۔ ٢۔٣٩
يعنی تمہارے لئے ان کا ظاہری اسالم ہی کافی ہے، باطن کا معاملہ هللا کے سپرد کردو،  ٣۔ ٣٩

  کيونکہ اس کو ظاہر و باطن ہرچيز کا علم ہے۔
 

ا َانَّ  َّْوا فَاْعلَُمْوٓ َ َمْوٰلىُمكْ  ِۭنْعَم الَْمْوٰىل َوِنْعَم النَِّصْريُ   َوِاْن تََول   40اهلّلٰ
) وه بہت اچھا ٢) تو يقين رکھيں کہ هللا تعاٰلی تمہارا کارساز ہے (١اور اگر روگردانی کريں (

  کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار۔
  ہيں۔يعنی اسالم قبول نہ کريں اور اپنے کفر اور تمہاری مخالفت پر مصر ر ١۔٤٠
  يعنی تمہارے دشمنوں پر تمہارا مددگار اور تمہارا حامی و محافظ ہے۔ ٢۔ ٤٠
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پس کامياب وہی ہوگا جس کا مولٰی هللا ہو، اور غالب بھی وہی ہوگا جس کا مددگار وه  ٣۔ ٤٠
  ہوگا۔

 

 10پاره 
 

َسٗه َوِللرَّ  ِ ُمخُ ٍء فََانَّ هلِلّٰ ْن َيشْ َما غَِنْمُمتْ ِمّ َـّ ِ َوَمآ َاْنزَ َواْعلَُمْوٓا َان ِبْيِل ۙ ِاْن ُكْنُمتْ ٰاَمنُْمتْ اِبهلّلٰ ي الُْقْرٰيب َوالَْيٰتٰمي َوالَْمٰسِكْنيِ َوابِْن السَّ لْنَا عَٰيل َعْبِداَن يَْوَم ُسْوِل َوذِلِ
ٍء قَِدْيٌر     ُ عَٰيل ُلكِّ َيشْ   41الُْفْرقَاِن يَْوَم الْتََقى الَْجْمٰعِن  َۭواهلّلٰ

) اس ميں سے پانچواں حصہ تو هللا کا ١س قسم کی جو کچھ غنيمت حاصل کرو (جان لو کہ تم ج
) اگر ٢ہے اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور يتيموں کا اور مسکينوں کا اور مسافروں کا، (

) جو دن حق ٣تم هللا پر ايمان الئے ہو اور اس چيز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا (
  )۵) جس دن دو فوجيں بھڑ گئی تھيں۔ هللا ہرچيز پر قادر ہے (٤ئی کا تھا (اور باطل کی جدا

غنيمت سے مراد وه مال ہے جو کافروں سے کافروں پر لڑائی ميں فتح و غلبہ حاصل  ١۔٤١
ہونے کے بعد حاصل ہو پہلی امتوں ميں اس کے لئے يہ طريقہ تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد 

ايک جگہ ڈھير کر ديا جاتا اور آسمان سے آگ آتی اور اسے  کافروں سے حاصل کرده سارا مال
جال کر بھسم کر ڈالتی۔ ليکن امت مسلمہ کے لئے يہ مال غنيمت حالل کر ديا گيا۔ اور جو مال 

بغير لڑائی کے صلح کے ذريعہ يا جزيہ و خراج سے وصول ہو اسے فئی کہا جاتا ہے تھوڑا ہو 
جمع کر کے اس کی حسب ضابطہ تقسيم کی جائے گی۔  يا زياده، قيمتی ہو يا معمولی سب کو

  کسی سپاہی کو اس ميں سے کوئی چيز تقسيم سے قبل اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہيں۔
هللا کا لفظ تو بطور تبرک کے ہے، نيز اس لئے ہے کہ ہرچيز کا اصل مالک وہی ہے اور  ٢۔٤١

صہ سے ايک ہی ہے، يعنی حکم بھی اسی کا چلتا ہے، مراد هللا اور اس کے رسول کے ح
سارے مال غنيمت کے پانچ حصے کرکے چار حصے تو ان مجاہدين ميں تقسيم کئے جائيں گے 

جنہوں نے جنگ ميں حصہ ليا۔ ان ميں پياده کو ايک حصہ اور سوار کو تين گنا حصہ ملے گا۔ 
پانچواں حصہ، جسے عربی ميں خمس کہتے ہيں، کہا جاتا کہ اس کے پھر پانچ حصے کئے 
جائيں گے۔ ايک حصہ رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کا (اور آپ صلی هللا عليہ وسلم کے بعد 

اسے مفاد عامہ ميں خرچ کيا جائے گا) جيسا کہ خود آپ صلی هللا عليہ وسلم بھی يہ حصہ 
مسلمانوں پر ہی خرچ فرماتے تھے بلکہ آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا بھی ہے ' ميرا جو 

حصہ ہے وه بھی مسلمانوں کے مصالح پر ہی خرچ ہوتا ہے ' دوسرا حصہ رسول هللا پانچواں 
صلی هللا عليہ وسلم کے قرابت داروں کا، پھر يتيموں کا اور مسکينوں کا اور مسافروں کا کہا 

  جاتا ہے کہ يہ خمس حسب ضرورت خرچ کيا جائے۔
يره) کا نزول ہے جو بدر ميں اس نزول سے مراد فرشتوں کا اور آيات اٰلہی (معجزات وغ ٣۔٤١
  ہوا۔
رمضان المبارک کو ہوئی۔ اس دن کو يوم الفرقان اس لئے کہا  ١٧ہجری  ٢بدر کی جنگ  ٤۔٤١

گيا ہے کہ يہ کافروں اور مسلمانوں کے درميان پہلی جنگ تھی اور مسلمانوں کو فتح و غلبہ 
  دے کر واضح کر ديا گيا کہ اسالم حق ہے اور کفر شرک باطل ہے۔

  يعنی مسلمانوں اور کافروں کی فوجيں ۵۔٤١
 

 ْ ْكُب َاْسَفَل ِمنُْمكْ  َۭولَْو تََواعَْدمتُّ نَْيا َوُمهْ اِبلُْعْدَوِة الُْقْصٰوي َوالرَّ ُ َاْمًرا َاكَن َمْفُعْوًال  ڏ ِاْذ َانُْمتْ اِبلُْعْدَوِة ادلُّ َهيْكِلَ َمْن  َالْختَلَْفُمتْ ِيف الِْمْيٰعِد  ۙ َوٰلِكْن ِلَّيْقِيضَ اهلّلٰ ِّ ل
َ لََسِمْيٌع عَِلْميٌ       نٍَة ۭ َوِانَّ اهلّلٰ ِّ َحيْٰيي َمْن يَحَّ َعْنۢ بَي نٍَة وَّ ِّ   42َهكَلَ َعْنۢ بَي
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) اور قافلہ تم سے ١جب کہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وه دور والے کنارے پر تھے (
وقت معين پر پہنچنے ميں مختلف ہو  ) اگر تم آپس ميں وعدے کرتے تو يقيناً تم٢نيچے تھا (

) ليکن هللا کو تو ايک کام کر ہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا تاکہ جو ہالک ہو اور جو ٣جاتے (
) بيشک هللا بہت سننے واال خوب ٤زنده رہے، وه بھی دليل پر (حق پہچان کر) زنده رہے (

  جاننے واال ہے۔
شہر کے قريب تھا۔ قصوٰی کہتے ہيں دور کو۔ کافر اس  ُدْنيَاسے مراد وه کناره جو مدينہ ١۔٤٢

  کنارے پر تھے جو مدينہ سے دور تھا۔
اس سے مراد تجارتی قافلہ ہے جو حضرت ابو سفيان کی قيادت ميں شام سے مکہ جا رہا  ٢۔٤٢

تھا اور جسے حاصل کرنے کے لئے ہی دراصل مسلمان اس طرف آئے تھے۔ يہ پہاڑ سے بہت 
  نشيب ميں تھا، جب کہ بدر کا مقام، جہاں جنگ ہوئی، بلندی پر تھا۔دور مغرب کی طرف 

يعنی اگر جنگ کے لئے باقاعده دن اور تاريخ کا ايک دوسرے کے ساتھ وعده يا اعالن  ٣۔٤٢
ہوتا تو ممکن بلکہ يقين تھا کہ کوئی فريق لڑائی کئے بغير ہی پسپائی اختيار کر ليتا ليکن چونکہ 

لکھ رکھا تھا اس لئے ايسے اسباب پيدا کر ديئے گئے کہ دونوں فريق  اس جنگ کا ہونا هللا نے
  بدر کے مقام پر ايک دوسرے کے مقابل بغير پيشگی وعده وعيد کے، صف آرا ہوجائيں۔

يہ علت ہے هللا کی اس تقديری مشيت کی جس کے تحت بدر ميں فريقين کا اجتماع ہوا،  ٤۔٤٢
کے ساتھ زنده رہے اور اسے يقين ہو کہ اسالم حق ہے تاکہ جو ايمان پر زنده رہے تو وه دليل 

کيونکہ اس کی حقانيت کا مشاہده وه بدر ميں کر چکا ہے اور جو کفر کے ساتھ ہالک ہو تو بھی 
دليل کے ساتھ ہالک ہو کيونکہ اس پر يہ واضح ہو چکا ہے کہ مشرکين کا راستہ گمراہی اور 

  باطل کا راستہ ہے۔
 

 ُ َ سَ ِاْذ يُرِْيَكهُُم اهلّلٰ ََّفِشلُْمتْ َولََتنَاَزْعُمتْ ِيف اْالَْمِر َوٰلِكنَّ اهلّلٰ ا ل ُدْوِر   ِيفْ َمنَاِمَك قَِلْيًال   َۭولَْو َاٰرىَكهُْم َكِثْريً َّٗه عَِلْميٌ ِبَذاِت الصُّ َ ۭ ِان   43ملَّ
ی دکھاتا جب کہ هللا تعاٰلی نے تجھے تيرے خواب ميں ان کی تعداد کم دکھائی، اگر ان کی زيادت

تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے ميں آپس ميں اختالف کرتے ليکن هللا تعاٰلی نے بچا 
  )۔١ليا وه دلوں کے بھيدوں سے خوب آگاه ہے (

هللا تعاٰلی نے نبی صلی هللا عليہ وسلم کو خواب ميں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی اور  ١۔٤٣
امنے بيان فرمائی، جس سے ان کے حوصلے بڑھ گئے وہی تعداد آپ نے صحابہ کرام کے س

تھے، اگر اس کے برعکس کافروں کی تعداد زياده دکھائی جاتی تو صحابہ ميں باہمی اختالف کا 
  انديشہ تھا۔ ليکن هللا نے ان دونوں باتوں سے بچا ليا۔

 
ٓ َاْعُيِنُمكْ قَِلْيًال وَّ  ُمْوُر    َوِاْذ يُرِْيُمكُْوُمهْ ِاِذ الَْتَقْيُمتْ ِيفْ ِ تُْرَجُع اْالُ ُ َاْمًرا َاكَن َمْفُعْوًال  َۭوِاَىل اهلّلٰ ْم ِلَيْقِيضَ اهلّلٰ ٓ َاْعُيِهنِ لُُمكْ ِيفْ ِّ   ۧ 44يَُقل

جب اس نے بوقت مالقات انہيں تمہاری نگاہوں ميں بہت کم دکھايا اور تمہيں ان کی نگاہوں ميں 
) اور سب کام هللا ٢م تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا () تاکہ هللا تعاٰلی اس کام کو انجا١کم دکھايا (

  ہی کی طرف پھيرے جاتے ہيں۔
تاکہ وه کافر بھی تم سے خوف کھا کر پيچھے نہ ہٹيں، پہال واقعہ خواب کا تھا اور يہ  ١۔٤٤

دکھالنا عين قتال کے وقت تھا، جيسا کہ الفاظ قرآنی سے واضح ہے۔ تاہم يہ معاملہ ابتدا ميں تھا، 
ب باقاعده لڑائی شروع ہوگئی تو پھر کافروں کو مسلمان اپنے سے دوگنا نظر آتے تھے، ليکن ج

سے معلوم ہوتا ہے۔ بعد ميں زياده دکھانے کی حکمت يہ  ١٣جيسا کہ سوره، آل عمران کی آيت 
نظر آتی ہے کہ کثرت ديکھ کر ان کے اندر مسلمانوں کا خوف اور دہشت بيٹھ جائے، جس سے 

ی اور پست ہمتی پيدا ہو، اس کے برعکس پہلے کم دکھانے ميں حکمت يہ تھی ان کے اندر بزدل
  کہ وه لڑنے سے گريز نہ کريں۔



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	391	of	1441	

اس سب کا مقصد يہ تھا کہ هللا تعاٰلی نے جو فيصلہ کيا ہوا تھا، وه پورا ہو جائے۔ اس لئے  ٢۔٤٤
  اس نے اس کے اسباب پيدا فرما دے۔

 
يَْن ٰاَمنُْوٓا ِاذَ  ِ ُّھَا اذلَّ ي َ ََّعلَُّمكْ تُْفِلُحْوَن    اٰيٓ ا ل َ َكِثْريً   ۚ 45ا لَِقْيُمتْ ِفئًَة فَاثْبُُتْوا َواْذُكُروا اهلّلٰ

اے ايمان والو! جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت هللا کی ياد 
  )١کرو تاکہ تمہيں کاميابی حاصل ہو (

ئے جا رہے ہيں جن کو دشمن کے مقابلے کے وقت اب مسلمانوں کو لڑائی کے وه آداب بتا ١۔٤٥
ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات ثبات قدمی اور استقالل ہے، کيونکہ اس کے 
بغير ميدان جنگ ميں ٹھہرنا ممکن ہی نہيں ہے تاہم اس سے تحرف اور تحيز کی وه دونوں 

بعض دفعہ ثبات  صورتيں مستشٰنی ہوں گی جن کی پہلے وضاحت کی جا چکی ہے۔ کيونکہ
قدمی کے لئے بھی تحرف يا تحيز ناگزير ہوتا ہے۔ دوسری ہدايت يہ ہے يہ کہ هللا تعاٰلی کو 

کثرت سے ياد کرو۔ تاکہ مسلمان اگر تھوڑے ہوں تو هللا کی مدد کے طالب رہيں اور هللا بھی 
تو کثرت  کثرت ذکر کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے اور اگر مسلمان تعداد ميں زياده ہوں

  کی وجہ سے ان کے اندر عجب اور غرور پيدا نہ ہو، بلکہ اصل توجہ هللا کی امداد پر ہی رہے۔
 

َ َمَع ا ْوا  ۭ ِانَّ اهلّلٰ ُمكْ َواْصِربُ َ َوَرُسْوهَلٗ َوَال تَنَاَزُعْوا فَتَْفَشلُْوا َوتَْذَهَب ِرْحيُ ِربِْيَن    َوَاِطْيُعوا اهلّلٰ   46ۚلّصٰ
اس کے رسول کی فرماں برداری کرتے رہو، آپس ميں اختالف نہ کرو ورنہ  اور هللا کی اور

بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر و سہار رکھو يقيناً هللا تعاٰلی صبر 
  )١کرنے والوں کے ساتھ ہے (

ر تيسری ہدايت، هللا اور رسول کی اطاعت، ظاہر بات ہے ان نازک حاالت ميں هللا او ١۔٤٦
رسول کی نافرمانی کتنی سخت خطرناک ہوسکتی ہے۔ اس لئے ايک مسلمان کے لئے ويسے تو 
ہر حالت ميں هللا اور رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ تاہم ميدان جنگ ميں اس کی اہميت دوچند 

ہو جاتی ہے اور اس موقع پر تھوڑی سی بھی نافرمانی هللا کی مدد سے محرومی کا باعث بن 
ہدايت کہ آپس ميں تنازع اور اختالف نہ کرو، اس سے تم بزدل ہو جاؤ گے  سکتی ہے۔ چوتھی

اور ہوا اکھڑ جائے گی۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے بھی ايک حديث ميں فرمايا ' لوگو! دشمن 
سے مڈ بھيڑ کی آرزو مت کرو اور هللا سے عافيت مانگا کرو' تاہم جب کبھی دشمن سے لڑائی 

و صبر کرو (يعنی جم کر لڑو) اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سايہ کا موقع پيدا ہو جائے ت
  تلے ہے۔ (صحيح بخاری)

 
 ۭ  ِ ْوَن َعْن َسِبْيِل اهلّلٰ ِرئَاَۗء النَّاِس َويَُصدُّ يَْن َخَرُجْوا ِمْن ِداَيِرِمهْ بََطًرا وَّ ِ ُ ِبَما يَْعَملُْوَن ُمِحْيطٌ   َوَال تَُكْونُْوا َاكذلَّ   47َواهلّلٰ

وگوں جيسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں ميں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں ان ل
) جو کچھ وه کر رہے ہيں هللا اسے گھير لينے ١سے چلے اور هللا کی راه سے روکتے تھے (

  واال ہے۔
مشرکين مکہ، جب اپنے قافلے کی حفاظت اور لڑائی کی نيت سے نکلے، تو بڑے اتراتے  ١۔٤٧

  رور کرتے ہوئے نکلے، مسلمانوں کو اس کافرانہ شيوے سے روکا گيا ہے۔اور فخرو غ
 

َُّمكْ ۚ  ْ َجاٌر ل الَهُْم َوقَاَل َال غَاِلَب لَُمكُ الَْيْوَم ِمَن النَّاِس َوِاِىنّ ْيٰطُن َاْمعَ ا تََراَۗءِت الِْفئَٰنتِ نََكَص عَٰيل َعِقبَْيِه َوقَاَل اِ َوِاْذ َزيََّن لَهُُم الشـَّ ٓ َاٰري َما فَلَمَّ ْ نُْمكْ ِاِىنّ ٌء ِمّ ْ بَرِْيۗ ِىنّ
ُ َشِديُْد الِْعَقاِب    َ  َۭواهلّلٰ ٓ َاَخاُف اهلّلٰ ْ   48َۧال تََرْوَن ِاِىنّ

جبکہ ان کے اعمال کو شيطان انہيں زينت دار دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں سے کوئی 
حمايتی ہوں ليکن جب دونوں جماعتيں نمودار بھی آج تم پر غالب نہيں آسکتا ميں خود بھی تمہارا
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ہوئيں تو اپنی ايڑيوں کے بل پيچھے ہٹ گيا اور کہنے لگا ميں تم سے بری ہوں۔ ميں وه ديکھ رہا 
) اور هللا تعاٰلی سخت عذاب واال ہے ٢) ميں هللا سے ڈرتا ہوں (١ہوں جو تم نہيں ديکھ رہے (

  )۔٣(
نہيں اپنے حريف قبيلے بنی بکر بن کنانہ سے مشرکين جب مکہ سے روانہ ہوئے تو ا ١۔٤٨

انديشہ تھا کہ وه پيچھے سے انہيں نقصان نہ پہنچائے چنانچہ شيطان سراقہ بن مالک کی 
صورت بنا کر آيا، جو بنی بکر بن کنانہ کے ايک سردار تھے، اور انہيں نہ صرف فتح و غلبہ 

يکن جب مالئکہ کی صورت ميں امداد کی بشارت دی بلکہ اپنی حمايت کا بھی پورا يقين داليا۔ ل
  اٰلہی اسے نظر آئی تو ايڑيوں کے بل بھاگ کھڑا ہوا۔

هللا کا خوف تو اس کے دل ميں کيا ہونا تھا؟ تاہم اسے يقين ہوگيا تھا کہ مسلمانوں کو هللا  ٢۔٤٨
  کی خاص مدد حاصل ہے مشرکين ان کے مقابلے ميں نہيں ٹھہر سکيں گے۔

کے کالم کا حصہ ہو اور يہ بھی ممکن ہے کہ يہ هللا سبحانہ و تعاٰلی ممکن ہے يہ شيطان  ٣۔٤٨
  کی طرف سے جملہ مستانفہ ہو۔

 
ْ عََيل  ََّتَولكَّ َرٌض غَرَّ ٰھُٓؤَالِۗء ِديُْهنُْم  َۭوَمْن ي ْم مَّ ْيَن ِيفْ قُلُْوِهبِ ِ َ َعزِْيٌز َحِكْميٌ  ِاْذ يَُقْوُل الُْمٰنِفُقْوَن َواذلَّ ِ فَِانَّ اهلّلٰ   49     اهلّلٰ

) کہ انہيں تو ان کے دين ١جب منافق کہہ رہے تھے اور وه بھی جن کے دلوں ميں روگ تھا (
) جو بھی هللا پر بھروسہ کرے هللا تعاٰلی بال شک و شبہ غلبے ٢نے دھوکے ميں ڈال ديا ہے (

  واال اور حکمت واال ہے۔
اور مسلمانوں کی کاميابی  اس سے مراد وه مسلمان ہيں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ١۔٤٩

کے بارے ميں انہيں شک تھا، يا اس سے مراد مشرکين ہيں اور يہ بھی ممکن ہے کہ مدينہ ميں 
  رہنے والے يہودی مراد ہوں۔

يعنی ان کی تعداد تو ديکھو اور سرو سامان جو حال ہے، وه بھی ظاہر ہے۔ ليکن مقابلہ  ٢۔٤٩
يں بھی ان سے کہيں زياده ہيں اور ہر طرح کے کرنے چلے ہيں مشرکين مکہ سے، جو تعداد م

سامان حرب اور وسائل سے ماال مال بھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دين نے ان کو دھوکے اور 
  فريب ميں ڈال ديا ہے۔ اور يہ موٹی سی بات بھی ان کی سمجھ ميں نہيں آرہی۔ 

و ثبات کا کيا اندازه ہوسکتا ہے جن هللا تعاٰلی نے فرمايا: ان اہل دنيا کو اہل ايمان کے عزم  ٣۔٤٩
کا توکل هللا کی ذات پر ہے جو غالب ہے يعنی اپنے پر بھروسہ کرنے والوں کو وه بےسہارا 

نہيں چھوڑتا اور حکيم بھی ہے اس کے ہر فعل ميں حکمت بالغہ ہے جس کے ادراک سے 
  انسانی عقليں قاصر ہيں۔

 
ْيَن كَ  ِ َكُة يَْرضِبُْوَن ُوُجْوَههُْم َوَاْداَبَرُمهْ ۚ َوُذْوقُْوا عََذاَب الَْحرِيِْق    َولَْو تَٰرٓي ِاْذ يََتَوىفَّ اذلَّ

ِٕ
  50َفُروا   ۙ الَْمٰلۗى

کاش کہ تو ديکھتا جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہيں ان کے منہ پر اور سرينوں 
  )١پر مار مارتے ہيں (اور کہتے ہيں) تم جلنے کا عذاب چکھو (

مفسرين نے اسے جنگ بدر ميں قتل ہونے والے مشرکين کی بابت قرار ديا ہے۔  بعض ١۔٥٠
حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب مشرکين مسلمانوں کی طرف آتے تو مسلمان ان کے 
چہروں پر تلواريں مارتے، جس سے بچنے کے لئے وه پيٹھ پھير کر بھاگتے تو فرشتے ان کی 

يت عام ہے جو ہر کافر و مشرک کو شامل ہے اور مطلب يہ دبروں پر تلواريں مارتے، ليکن يہ آ
ہے کہ موت کے وقت فرشتے ان کے مونہوں اور پشتوں (يا دبروں يعنی چوتڑوں) پر مارتے 

ا اَْيِدْيِھْم) ۗ◌ ہيں، جس طرح سورة انعام ميں بھی فرمايا : ( َواْلَملٰ  ) فرشتے 93۔ االنعام:6ٕٮَِكةُ بَاِسطُْوٓ
اتھ دراز کرتے ہيں"اور بعض کے نزديک فرشتوں کی يہ مار قيامت ان کو مارنے کے لئے ہ
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والے دن جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے ہوگی اور داروغہ جہنم کہے گا"تم جلنے کا عذاب 
  چکھو،

 
ٍم ِلّلَْعِبْيِد      َ لَيَْس ِبَظالَّ َمْت َايِْدْيُمكْ َوَانَّ اهلّلٰ   51ٰۙذكِلَ ِبَما قَدَّ

و تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھيج رکھا ہے بيشک هللا اپنے بندوں پر يہ بسبب ان کاموں کے ج
  )١ظلم کرنے واال نہيں (

يہ ضرب و عذاب تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتيجہ ہے، ورنہ هللا تعاٰلی بندوں پر ظلم  ١۔٥١
کرنے واال نہيں، بلکہ وه تو عادل ہے جو ہر قسم کے ظلم و جور سے پاک ہے، حديث قدسی 

ہے۔ هللا تعاٰلی فرماتا ہے اے ميرے بندو! ميں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کيا ہے اور ميں بھی 
ميں نے اسے تمہارے درميان بھی حرام کيا ہے پس تم ايک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے ميرے 
بندو! يہ تمہارے ہی اعمال ہيں جو ميں نے شمار کر کے رکھے ہوئے ہيں، پس جو اپنے اعمال 

۔ اس پر هللا کی حمد کرے اور جو اس کے برعکس پائے تو وه اپنے آپ کو ہی ميں بھالئی پائے
  مالمت کرے (صحيح مسلم)

 
ْم ۭ اِ  ُ ِبُذنُْوِهبِ ِ فََاَخَذُمهُ اهلّلٰ يِٰت اهلّلٰ ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم  َۭكَفُرْوا اِبٰ ِ َ قَِويٌّ َشِديُْد الِْعَقاِب َكَدْاِب ٰاِل ِفْرَعْوَن ۙ َواذلَّ   52   نَّ اهلّلٰ

) کہ انہوں نے هللا کی آيتوں سے کفر کيا ١مثل فرعونيوں کے حال کے اور ان سے اگلوں کے (
پس هللا نے ان کے گناہوں کے باعث انہيں پکڑ ليا هللا تعاٰلی يقيناً قوت واال اور سخت عذاب واال 

  ہے۔
دت يا حال، هللا َدأًب کے معنی ہيں عادت۔ کاف تشبيہ کے لئے ہے۔ يعنی ان مشرکين کی عا ١۔٥٢

کے پيغمبروں کے جھٹالنے ميں، اسی طرح ہے۔ جس طرح فرعون اور اس سے قبل ديگر 
  منکرين کی عادت يا حال تھا۔

 
نُْفِسهِْم ۙ َوَانَّ  ْوا َما اِبَ ُ ْعَمًة َانَْعَمهَا عَٰيل قَْوٍم َحّيتٰ يُغَّريِ ِّ ا ن ً َ لَْم يَُك ُمَغّريِ نَّ اهلّلٰ َ َمسِ ٰذكِلَ اِبَ   ۙ 53ْيٌع عَِلْميٌ       اهلّلٰ

يہ اس لئے کہ هللا تعاٰلی ايسا نہيں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب 
) اور يہ کہ هللا سننے ١تک کہ وه خود اپنی اس حالت کو نہ بدل ديں جو کہ ان کی اپنی تھی (

  واال جاننے واال ہے۔
کفران نعمت کا راستہ اختيار کرکے اور هللا اس کا مطلب يہ ہے کہ جب تک کوئی قوم  ١۔٥٣

تعاٰلی کے احکام سے اعراض کر کے اپنے احوال و اخالق کو نہيں بدل ليتی، هللا تعاٰلی اس پر 
اپنی نعمتوں کا دروازه بند نہيں فرماتا۔ دوسرے لفظوں ميں هللا تعاٰلی گناہوں کی وجہ سے اپنی 

کے انعامات کا مستحق بننے کے لئے ضروری ہے کہ نعمتيں سلب فرماليتا ہے۔ اور هللا تعاٰلی 
گناہوں سے اجتناب کيا جائے۔ گويا تبديلی کا مطلب يہی ہے کہ قوم گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت 

  اٰلہی کا راستہ اختيار کرے۔
 

ْم فََاْهلَْكٰهنُ  ِ يِٰت َرّهبِ بُْوا اِبٰ ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم ۭ َكذَّ ِ ْم َوَاْغَرْقنَآ ٰاَل ِفْرَعْوَن ۚ َوُلكٌّ َاكنُْوا ٰظِلِمْنيَ    َكَدْاِب ٰاِل ِفْرَعْوَن ۙ َواذلَّ   54ْم ِبُذنُْوِهبِ
مثل حالت فرعونيوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی باتيں 

جھٹالئيں۔ پس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہيں برباد کيا اور فرعونيوں کو ڈبو ديا۔ يہ 
  )١الم تھے (سارے ظ

يہ اس بات کی تاکيد ہے جو پہلے گزری، البتہ اس ميں ہالکت کی صورت کا اضافہ ہے  ١۔٥٤
کہ انہيں غرق کر ديا گيا۔ عالوه ازيں يہ واضح کر ديا کہ هللا نے ان کو غرق کر کے ان پر ظلم 
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نہيں کرتا  نہيں کيا، بلکہ يہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ هللا تو کسی پر ظلم
ْلَعبِْيِد)  ٍم لـِّ   )46۔فصلت:41(َوَما َربَُّك بِظاَلَّ

 
يَْن َكَفُرْوا فَهُْم َال يُْؤِمنُْوَن    ِ ِ اذلَّ َواّۗبِ ِعْنَد اهلّلٰ   ڻ55ِانَّ َرشَّ ادلَّ

  )۔١تمام جانداروں سے بدتر، هللا کے نزديک وه ہيں جو کفر کريں، پھر وه ايمان نہ الئيں (
ا ِس (لوگوں ميں سب سے بدتر) کے بجائے انہيں َشرَّ الدَّ َوابِّ کہا گيا ہے۔ جو لغوی َشرُّ النَّ  ١۔٥٥

معنی کے لحاظ سے تو انسانوں اور چوپايوں وغيره سب پر بوال جاتا ہے۔ ليکن عام طور پر اس 
کا استعمال چوپايوں کے لئے ہوتا ہے۔ گويا کافروں کا تعلق انسانوں سے ہے ہی نہيں۔ کفر کا 

  کاب کرکے وه جانور بلکہ جانوروں ميں بھی سب سے بدتر جانور بن گئے ہيں۔ارت
 

ُمهْ َال يَتَُّقْوَن      ٍة  وَّ يَْن ٰعهَْدتَّ ِمْهنُْم ُمثَّ يَْنُقُضْوَن َعهَْدُمهْ ِيفْ ُلكِّ َمرَّ ِ   56َاذلَّ
يتے ہيں اور جن سے تم نے عہد پيمان کر ليا پھر بھی وه اپنے عہد و پيمان کو ہر مرتبہ توڑ د

  )١بالکل پرہيز نہيں کرتے (
يہ کافروں ہی کی ايک عادت بيان کی گئی ہے کہ ہر بار نقص عہد کا ارتکاب کرتے ہيں  ١۔٥٦

اور اس کے نتائج سے ذرا نہيں ڈرتے۔ بعض لوگوں نے اس سے يہوديوں کے قبيلے بنو قريظہ 
معاہده تھا کہ وه کافروں کی مدد  کو مراد ليا ہے، جن سے رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کا يہ
  نہيں کريں گے ليکن انہوں نے اس کی پاسداری نہيں کی۔

 
كَُّرْوَن     َّهُْم يَذَّ ْن َخلَْفهُْم لََعل ْم مَّ ِْد ِهبِ ُْم ِيف الَْحْرِب فََرشّ ا تَثَْقَفهنَّ   75فَِامَّ

کے پچھلے بھی بھاگ پس جب کبھی تو لڑائی ميں ان پر غالب آجائے انہيں ايسی مار مار کہ ان 
  ) ہو سکتا ہے کہ وه عبرت حاصل کريں۔١کھڑے ہوں (

ْدبِِھْم کا مطلب ہے کہ ان کو ايسی مار مار کہ جس سے ان کے پيچھے، ان کے  ١۔٥٧ َشرِّ
حمايتوں اور ساتھيوں ميں بھگدڑ مچ جائے، حٰتی کہ وه آپ کی طرف اس انديشے سے رخ ہی 

  نہ ہو جو ان کے پيش رؤوں کا ہوا۔ نہ کريں کہ کہيں ان کا بھی وہی حشر
 

ِِٕنْنيَ 
بُّ الَْخاۗى َ َال ُحيِ ْم عَٰيل َسَواٍۗء  ۭ ِانَّ اهلّلٰ ا َختَافَنَّ ِمْن قَْوٍم ِخيَانًَة فَانِْۢبْذ ِالَْهيِ   58ۧ  َوِامَّ

اور اگر تجھے کسی قوم کی خيانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت ميں ان کا عہد نامہ توڑ دے 
  )۔٢ تعاٰلی خيانت کرنے والوں کو پسند نہيں فرماتا () هللا١(

خيانت سے مراد ہے معاہد قوم سے نقص عہد کا خطره، اور (برابری کی حالت ميں) کا  ١۔٥٨
مطلب ہے کہ انہيں با قاعده مطلع کيا جائے کہ آئنده ہمارے اور تمہارے درميان کوئی معاہده 

پنی حفاظت کے ذمہ دار ہوں، کوئی ايک فريق ال نہيں۔ تاکہ دونوں فريق اپنے اپنے طور پر ا
  علمی اور مغالطے ميں نہ مارا جائے۔

يعنی يہ نقص عہد اگر مسلمانوں کی طرف سے بھی ہو تو يہ خيانت ہے جسے هللا پسند  ٢۔٥٨
نہيں فرماتا۔ حضرت معاويہ اور روميوں کے درميان معاہده تھا جب معاہدے کی مدت ختم ہونے 

ضرت معاويہ نے روم کی سرزمين کے قريب اپنی فوجيں جمع کرنی شروع کے قريب آئی تو ح
کر ديں۔ مقصد يہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہو تے ہی روميوں پر حملہ کر ديا جائے اور عمر 

بن عبسہ کے علم ميں يہ بات آئی تو انہوں نے ايک حديث رسول بيان فرمائی اور اسے معاہده 
  حضرت معاويہ نے اپنی فوجيں واپس بال ليں۔ کی خالف ورزی قرار ديا جس پر

 
ُْم َال يُْعِجُزْوَن        َبُقْوا  ۭ ِاهنَّ ْيَن َكَفُرْوا سـَ ِ َسَنبَّ اذلَّ   59َوَال َحيْ
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  کافر يہ خيال نہ کريں کہ وه بھاگ نکلے۔ يقيناً وه عاجز نہيں کر سکتے۔
 

ٍة وَّ  ْن قُوَّ ا اْسـتَـَطْعُمتْ ِمّ ْوا لَهُْم مَّ ْم ۚ َال تَْعلَُمْوَهنُْم َۚوَاِعدُّ ُمكْ َوٰاَخرِيَْن ِمْن ُدْوِهنِ ِ َوعَُدوَّ اَبِط الَْخْيِل تُْرِهُبْوَن ِبٖه عَُدوَّ اهلّلٰ ٍء ِيفْ  ِمْن ِرّ ُ يَْعلَُمهُْم َۭوَما تُْنِفُقْوا ِمْن َيشْ َاهلّلٰ
ِ يَُوفَّ ِالَْيُمكْ َوَانُْمتْ َال تُْظلَُمْوَن        60َسِبْيِل اهلّلٰ

تم ان کے مقابلے کے لئے اپنی طاقت بھر قوت کی تياری کرو اور گھوڑوں کے تيار رکھنے 
) کہ اس سے تم هللا کے دشمنوں کو خوف زده رکھ سکو اور ان کے سوا اوروں کو بھی، ١کی (

جنہيں تم نہيں جانتے هللا انہيں خوب جان رہا ہے جو کچھ بھی هللا کی راه ميں صرف کرو گے 
  را پورا ديا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔وه تمہيں پو

ِة کی تفسير نبی صلی هللا عليہ وسلم سے ثابت ہے يعنی تير اندازی کيونکہ اس دور ميں  ١۔٦٠ فُوَّ
يہ بہت بڑا جنگی ہتھيار تھا اور نہايت اہم فن تھا جس طرح گھوڑے جنگ کے لئے ناگزير 

ليکن اب تير اندازی اور گھوڑوں کی جنگی اہميت ضرورت تھے، جيسا کہ آيت سے َواضح ہے۔ 
ٍة)  ْن قُوَّ ا اْسـتَـطَْعتُْم مِّ ْوا لَھُْم مَّ ) 60۔ االنفال:8اور افاديت و ضرورت باقی نہيں رہی اس لئے (َواَِعدُّ

کے تحت آجکل کے جنگی ہتھيار (مثاًل ميزائل،ٹينک، بم اور جنگی جہاز اور بحری جنگ کے 
  ی تياری ضروری ہے۔لئے آبدوزيں وغيره) ک

 
ِمْيُع الَْعِلْميُ        َّٗه ُهَو السَّ ِ  ِۭان ْ عََيل اهلّلٰ ْملِ فَاْجنَْح لَهَا َوتََولكَّ   61َوِاْن َجنَُحْوا لِلسَّ

) ١اگر وه صلح کی طرف جھکيں تو بھی صلح کی طرف جھک جا اور هللا پر بھروسہ رکھ (
  يقيناً وه سننے جاننے واال ہے

ت جنگ کے بجائے صلح کے متقاضی ہوں اور دشمن بھی مائل بہ صلح ہو تو اگر حاال ١۔٦١
صلح کر لينے ميں کوئی حرج نہيں۔ اگر صلح سے دشمن کا مقصد دھوکا اور فريب ہو تب بھی 

گھبرانے کی ضرورت نہيں هللا پر بھروسہ رکھيں، يقينا هللا دشمن کے فريب سے بھی محفوظ 
ليکن صلح کی يہ اجازت ايسے حاالت ميں ہے جب مسلمان رکھے گا، اور وه آپ کو کافی ہے۔ 

کمزور ہوں اور صلح ميں اسالم اور مسلمان کا مفاد ہو ليکن جب اس کے برعکس ہوں، مسلمان 
قوت و وسائل ميں ممتاز ہوں اور کافر کمزور تو اس صورت ميں صلح کے بجائے کافروں کی 

  قوت کو توڑنا ضروری ہے۔
 

ََّدَك ِبنَْرصِٖه َواِبلُْمْؤِمِنْنيَ     َوِاْن يُّرِيُْدْوٓا اَ  ْيٓ َاي ِ ُ   ُۭهَو اذلَّ َبَك اهلّلٰ َدُعْوَك فَِانَّ َحسـْ ْ   ۙ 62ْن خيَّ
اگر وه تجھ سے دغا بازی کرنا چاہيں گے تو هللا تجھے کافی ہے، اسی نے اپنی مدد سے اور 

  مومنوں سے تيری تائيد کی ہے۔
 
ْم  ۭ    ََّف بَْنيَ قُلُْوِهبِ َّهٗ  َوَال ََّف بَيَْهنُْم ِۭان َ َال ْم َوٰلِكنَّ اهلّلٰ َّْفَت بَْنيَ قُلُْوِهبِ آ َال ْيًعا مَّ   63َعزِْيٌز َحِكْميٌ       لَْو َانَْفْقَت َما ِيف اْالَْرِض َمجِ

ان کے دلوں ميں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے، زمين ميں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا 
تو بھی ان کے دل آپس ميں نہ مال سکتا۔ يہ تو هللا ہی نے ان ميں الفت ڈال دی بھی خرچ کر ڈالتا 

  ) وه غالب حکمتوں واال ہے۔١ہے (
ان آيات ميں هللا تعاٰلی نے نبی صلی هللا عليہ وسلم اور مومنوں پر جو احسانات فرمائے،  ١۔٦٣

 عليہ وسلم کی مومنين ان ميں سے ايک بڑے احسان کا ذکر فرمايا گيا ہے وه يہ کہ نبی صلی هللا
کے ذريعے سے مدد فرمائی، وه آپ کے دست بازو اور محافظ و معاون بن گئے۔ مومنين پر يہ 
احسان فرمايا کہ ان کے درميان پہلے جو عداوت تھی، اسے محبت و الفت ميں تبديل فرما ديا، 

، پہلے پہلے وه ايک دوسرے کے خون کے پياسے تھے، اب ايک دوسرے کے جانثار بن گئے
ايک دوسرے کے دلی دشمن تھے اب آپس ميں رحيم و شفيق ہوگئے صديوں پرانی باہمی 
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عداوتوں کو اس طرح ختم کر کے، باہم پيار اور محبت پيدا کر دينا يہ هللا تعاٰلی کی خاص 
مہربانی اور اس کی قدرت و مشيت کی کارفرمائی تھی، ورنہ يہ ايساکام تھا کہ دنيا بھر کے 

اس پر خرچ کر ديئے جاتے تب بھی يہ گوہر مقصود حاصل نہ ہوتا هللا تعاٰلی نے خزانے بھی 
ًء فَاَلََّف بَْيَن قُلُْوبُِكْم فَاَْصبَْحتُْم ۗ◌ اپنے اس احسان کا ذکر اس آيت کريمہ ميں فرمايا ہے:( اِْذ ُكْنتُْم اَْعَدا

نبی صلی هللا عليہ وسلم نے بھی غنائم  ) ميں بھی فرمايا ہے اور103۔ آل عمران:3بِنِْعَمتِٖھٓ اِْخَوانًا) 
حنين کے موقع پر انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمايا"اے جماعت انصار! کيا يہ واقعہ نہيں 
ہے کہ تم گمراه تھے هللا نے ميرے ذريعے سے تمہيں ہدايت نصيب فرمائی۔ تم محتاج تھے هللا 

سے الگ الگ تھے هللا نے  نے تمہيں ميرے ذريعے سے خوش حال کر ديا اور تم ايک دوسرے
ميرے ذريعے سے تمہيں آپس ميں جوڑ ديا "نبی صلی هللا عليہ وسلم جو بات کہتے انصار اس 

کے جواب ميں يہی کہتے هللا ورسولہ امن "۔ هللا اور اس کے رسول کے احسانات اس سے کہيں 
  زياده ہيں"(صحيح بخاری)

 
ُ َوَمنِ  ُبَك اهلّلٰ ُّھَا النَِّيبُّ َحسـْ ي َ ََّبَعَك ِمَن الُْمْؤِمِنْنيَ      اٰيٓ   ۧ 64ات

  اے نبی! تجھے هللا کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تيری پيروی کر رہے ہيں۔
 

ْوَن يَْغِلُبْوا ِما ْوَن ٰصِربُ نُْمكْ ِعْرشُ ُّھَا النَِّيبُّ َحّرِِض الُْمْؤِمِنْنيَ عََيل الِْقتَاِل ِۭاْن يَُّكْن ّمِ ي َ ُْم قَْوٌم الَّ  ئَـَتْنيِ ۚ َوِانْ اٰيٓ ْيَن َكَفُرْوا اِبَهنَّ ِ َن اذلَّ َّْغِلُبْوٓا َالًْفا  ِمّ ائٌَة ي نُْمكْ ِمّ يَُّكْن ّمِ
  65يَْفَقهُْوَن     

) اگر تم ميں بيس بھی صبر والے ہونگے، تو وه ١اے نبی! ايمان والوں کو جہاد کا شوق دالؤ (
) ٢يک ہزار کافروں پر غالب رہيں گے (سو پر غالب رہيں گے۔ اور اگر تم ايک سو ہونگے تو ا

  اس واسطے کہ وه بےسمجھ لوگ ہيں۔
تحريض کے معنی ہيں ترغيب ميں مبالغہ کرنا يعنی خوب رغبت دالنا اور شوق پيدا کرنا۔  ١۔٦٥

چنانچہ اس کے مطابق نبی صلی هللا عليہ وسلم جنگ سے قبل صحابہ کو جہاد کی ترغيب ديتے 
تے۔ جيسا کہ بدر کے موقع پر، جب مشرکين اپنی بھاری تعداد اور اور اس کی فضيلت بيان فرما

بھرپور وسائل کے ساتھ ميدان ميں آموجود ہوئے، آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ' ايسی جنت 
ميں داخل ہونے کے لئے کھڑے ہو جاؤ، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمين کے برابر ہے ' 

اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمين کے برابر؟ ' رسول هللا ايک صحابی عمير بن حمام نے کہا ' 
عليہ وسلم نے فرمايا ' ہاں ' اس پر بخ بخ کہا يعنی خوشی کا اظہار کيا اور يہ اميد ظاہر کی کہ 

ميں جنت ميں جانے والوں ميں سے ہونگا آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ' تم اس ميں جانے 
وں نے اپنی تلوار کی ميان توڑ ڈالی اور کھجوريں نکال کر والوں ميں سے ہوگے، چنانچہ انہ

کھانے لگے، پھر جو بچيں ہاتھ سے پھينک ديں اور کہا ان کے کھانے تک ميں زنده رہا تو يہ 
طويل زندگی ہوگی، پھر آگے بڑھے اور داد شجاعت دينے لگے، حٰتی کہ عروس شہادت سے 

  ہمکنار ہوگئے۔ رضی هللا عنہ (صحيح مسلم) 
يہ مسلمانوں کے لئے بشارت ہے کہ تمہارے ثابت قدمی سے لڑنے والے بيس مجاہد دو  ٢۔٦٥

  سو اور ايک ہزار پر غالب رہيں گے۔
 

َّْغِلُبْوا  ائٌَة َصاِبَرٌة ي نُْمكْ ِمّ ُ َعْنُمكْ َوعَِملَ َانَّ ِفْيُمكْ َضْعفًا  ۭفَِاْن يَُّكْن ِمّ ِربِيَْن   ِمائََتْنيِ ۚ َوِاْن َالْٰنئَ َخفََّف اهلّلٰ ُ َمَع الّصٰ ِ  ۭ َواهلّلٰ ْذِن اهلّلٰ َّْغِلُبْوٓا َالَْفْنيِ اِبِ نُْمكْ َالٌْف ي يَُّكْن ّمِ
66  

اچھا اب هللا تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وه خوب جانتا ہے کہ تم ميں ناتوانی ہے، پس اگر تم ميں 
ور اگر تم ميں سے سے ايک سو صبر کرنے والے ہوں گے تو وه دو سو پر غالب رہيں گے ا
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) هللا صبر کرنے والوں ١ايک ہزار ہونگے تو وه هللا کے حکم سے دو ہزار پر غالب رہيں گے (
  )٢کے ساتھ ہے (

پچھال حکم صحابہ رضی هللا عنہم پر گراں گزرا، کيونکہ اس کا مطلب تھا ايک مسلمان  ١۔٦٦
افی ہيں اور کافروں کے دس کافروں کے لئے بيس دو سو کے لئے اور سو ايک ہزار کے لئے ک

مقابلے ميں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہو تو جہاد فرض اور اس سے گريز ناجائز ہے، چنانچہ هللا 
تعاٰلی نے اس ميں تخفيف فرما کر ايک اور دس کا تناسب کم کرکے ايک اور دو کا تناسب کر 

اور اس سے کم پر ديا (صحيح بخاری)، تفسير سوره اال نفال، اب اس تناسب پر جہاد ضروری 
  غير ضروری ہے۔

يہ کہہ کر صبر و ثبات قدمی کی اہميت بيان فرما دی کہ هللا کی مدد حاصل کرنے کے  ٢۔٦٦
  لئے اس کا اہتمام ضروری ہے۔

 
نَْيا  ڰ وَ  ي َحّيتٰ يُثِْخَن ِيف اْالَْرِض  ۭتُرِيُْدْوَن َعَرَض ادلُّ ٓ َاْرسٰ ُ َعزِْيٌز َحِكْميٌ      َما َاكَن ِلنَِيبٍّ َاْن يَُّكْوَن هَلٗ ِخَرَة    َۭواهلّلٰ ُ يُرِيُْد اْالٰ   67اهلّلٰ

نبی کے ہاتھ ميں قيدی نہيں چاہييں جب تک کہ ملک ميں اچھی خون ريزی کی جنگ نہ ہو 
) اور هللا زور آور باحکمت ١جائے۔ تم تو دنيا کے مال چاہتے ہو اور هللا کا اراده آخرت کا ہے (

  ہے۔
ں ستر کافر مارے گئے اور ستر ہی قيدی بنا لئے گئے، يہ کفر و اسالم کا جنگ بدر مي ١۔٦٧

چونکہ پہال معرکہ تھا۔ اس لئے قيديوں کے بارے ميں کيا طرز عمل اختيار کيا جائے؟ ان کی 
بابت احکام پوری طرح واضح نہيں تھے چنانچہ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے ان ستر قيديوں کے 

کيا کيا جائے؟ ان کو قتل کر ديا جائے يا فديہ لے کر چھوڑ ديا جائے؟ بارے ميں مشوره کيا کہ 
جواز کی حد تک دونوں ہی باتوں کی گنجائش تھی۔ اس لئے دونوں ہی باتيں زير غور آئيں۔ ليکن 

بعض دفعہ جواز اور عدم جواز سے قطع نظر حاالت و ظروف کے اعتبار سے زياده بہتر 
ہے۔ ليکن جواز کو سامنے رکھتے ہوئے کم تر صورت اختيار کرنے کی ضرورت ہوتی 

صورت اختيار کر لی گئی، جس پر هللا تعاٰلی کی طرف سے عتاب نازل ہوا۔ مشورے ميں 
حضرت عمر وغيره نے مشوره ديا کہ کفر کی قوت و شوکت توڑنے کے لئے ضروری ہے کہ 

ں، يہ آزاد ہو کر ان قيديوں کو قتل کر ديا جائے، کيونکہ يہ کفر اور کافروں کے سرغنے ہي
اسالم اور مسلمانوں کے خالف زياده سازشيں کريں گے۔ جبکہ حضرت ابو بکر کی رائے اس 
سے برعکس تھی کہ فديہ لے کر انہيں چھوڑ ديا جائے اور اس مال سے آئنده جنگ کی تياری 

بعد کی جائے نبی صلی هللا عليہ وسلم نے بھی اسی رائے کو پسند فرمايا جس پر يہ اور اس کے 
کی آيات نازل ہوئيں۔ جب کفر کا غلبہ ختم ہوگيا تو قيديوں کے بارے ميں امام وقت کو اختيار 

دے ديا گيا کہ وه چاہے تو قتل کردے، فديہ لے کر چھوڑ دے يا مسلمان قيديوں کے ساتھ تبادلہ 
ز کرلے اور چاہے تو ان کو غالم بنا لے، حاالت کے مطابق کوئی بھی صورت اختيار کرنا جائ

  ہے۔
 

ُمكْ ِفـْيَمآ َاَخْذُمتْ عََذاٌب َعِظْميٌ       َبَق لََمسَّ ِ سـَ َن اهلّلٰ   68لَْوَال ِكٰتٌب ِمّ
) تو جو کچھ تم نے لے ليا ہے ١اگر پہلے ہی سے هللا کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی (

  اس بارے ميں تمہيں کوئی بڑی سزا ہوتی۔
يہ لکھی ہوئی بات کيا تھی ْ بعض نے کہا اس سے مال  اس ميں مفسرين کا اختالف ہے کہ ١۔٦٨

غنيمت کی حلت مراد ہے يعنی چونکہ يہ نوشتہ تقدير تھا کہ مسلمانوں کے لئے مال غنيمت 
حالل ہوگا، اس لئے تم نے فديہ لے کر ايک جائز کام کيا ہے، اگر ايسا نہ ہوتا تو فديہ لينے کی 
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اہل بدر کی مغفرت اس سے مراد لی ہے، بعض وجہ سے تمہيں عذاب عظيم پہنچتا۔ بعض نے 
  نے رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کی موجودگی کو عذاب ميں مانع ہونا مراد ليا ہے وغيره۔

 
ِحْميٌ       َ غَُفْوٌر رَّ َ   ِۭانَّ اهلّلٰ َُّقوا اهلّلٰ ات ًبا    ڮ وَّ ا غَِنْمُمتْ َحٰلًال َطّيِ   ۧ 69فَُلكُْوا ِممَّ

) اور هللا سے ١ور پاکيزه غنيمت تم نے حاصل کی ہے، خوب کھاؤ پيو (پس جو کچھ حالل ا
  ڈرتے رہو، يقيناً هللا غفور و رحيم ہے۔

اس ميں مال غنيمت کی حلت و پاکيزگی کو بيان کر کے فديے کا جواز بيان فرما ديا گيا  ١۔٦٩
حلت غنائم  ہے۔ جس سے اس امر کی تائيد ہوتی ہے کہ ' لکھی ہوئی بات ' سے مراد شايد يہی

  ہے
 

ا  ُ ِيفْ قُلُْوِبُمكْ َخْريً َّْعَملِ اهلّلٰ ٓي  ۙ ِاْن ي َن اْالَْرسٰ ٓ َايِْدْيُمكْ ِمّ َِّمْن ِيفْ ُّھَا النَِّيبُّ قُْل ل ي َ ِحْميٌ      اٰيٓ ُ غَُفْوٌر رَّ آ ُاِخَذ ِمنُْمكْ َويَْغِفْر لَُمكْ ۭ َواهلّلٰ مَّ ا ِمّ ُّْؤِتُمكْ َخْريً   70ي
ہاتھ تلے کے قيديوں سے کہہ دو کہ اگر هللا تعاٰلی تمہارے دلوں ميں نيک نيتی اے نبی! اپنے 

) اور پھر گناه معاف ٢) تو جو کچھ تم سے ليا گيا ہے اس سے بہتر تمہيں دے گا (١ديکھے گا (
  فرمائے گا اور هللا بخشنے واال مہربان ہے۔

  جذبہ۔ يعنی ايمان و اسالم النے کی نيت اور اسے قبول کرنے کا  ١۔٧٠
يعنی جو فديہ تم سے ليا گيا، اس سے بہتر تمہيں هللا تعاٰلی قبول اسالم کے بعد عطا فرما  ٢۔٧٠

دے گا۔ چنانچہ ايسا ہی ہوا، حضرت عباس وغيره جو ان قيديوں ميں تھے، مسلمان ہوگئے تو اس 
  کے بعد هللا نے انہيں دنياوی مال و دولت سے بھی خوب نوازا۔

 
ُ عَِلْميٌ َحِكْميٌ       َوِاْن يُّرِيُْدوْ  َ ِمْن قَْبُل فََاْمَكَن ِمْهنُْم َۭواهلّلٰ   71ا ِخيَانََتَك فََقْد َخانُوا اهلّلٰ

اور اگر وه تجھ سے خيانت کا خيال کريں گے تو يہ اس سے پہلے خود هللا کی خيانت کر چکے 
  ۔) اور هللا علم و حکمت واال ہے١ہيں آخر اس نے انہيں گرفتار کرا ديا (

يعنی زبان سے تو اظہار اسالم کر ديں ليکن مقصد دھوکا دينا ہو، تو اس سے قبل انہوں  ١۔٧١
نے کفر و شرک کا ارتکاب کر کے کيا حاصل کيا؟ يہی کہ وه مسلمانوں کے قيدی بن گئے، اس 

لئے آئنده بھی اگر وه شرک کے راستہ پر قائم رہے تو اس سے مزيد ذلت و رسوائی کے سوا 
  اور حاصل نہيں ہوگا۔ انہيں کچھ

 
يَْن ٰاَوْوا ِ ِ َواذلَّ ْمَواِلهِْم َوَانُْفِسهِْم ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ ُدْوا اِبَ يَْن ٰاَمنُْوا َوَهاَجُرْوا َوهٰجَ ِ يَْن ٰاَمنُْوا َولَْم ُهيَاِجُرْوا َما ِانَّ اذلَّ ِ َك بَْعُضهُْم َاْوِلَياُۗء بَْعٍض  ۭ َواذلَّ

ِٕ
ا ُاوٰلۗى ْوٓ نَــَرصُ لَُمكْ  وَّ

ْيِن فََعلَْيُمكُ النَّْرصُ ِاالَّ  ْوُمكْ ِيف ادّلِ ٍء َحّيتٰ ُهيَاِجُرْوا  ۚ َوِاِن اْستَنَْرصُ ْن َيشْ ْم ِمّ َاليَِهتِ ْن وَّ ُ ِبَما تَْعَملُْوَن بَِصْريٌ     ِمّ ْيثَاٌق  ۭ َواهلّلٰ   72عَٰيل قَْومٍ بَيْنَُمكْ َوبَيَْهنُْم ِمّ
) ١ت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے هللا کی راه ميں جہاد کيا (جو لوگ ايمان الئے اور ہجر

) يہ سب آپس ميں ايک دوسرے کے فريق ہيں ٢اور جن لوگوں نے ان کو پناه دی اور مدد کی (
) اور جو ايمان الئے ہيں ليکن ہجرت نہيں کی تو تمہارے لئے ان کی کچھ بھی رفاقت نہيں ٣(

اں اگر وه دين کے بارے ميں مدد طلب کريں تو تم پر مدد ) ہ٤جب تک کہ وه ہجرت نہ کريں (
) تم جو ٦) سوائے ان لوگوں کے کہ تم ميں اور ان ميں عہد و پيمان ہے (٥کرناضروری ہے (

  کچھ کر رہے ہو هللا خوب ديکھتا ہے۔
  يہ صحابہ مہاجرين کہالتے ہيں جو فضيلت ميں صحابہ ميں اول نمبر پر ہيں۔ ١۔٧٢
  التے ہيں۔ يہ فضيلت ميں دوسرے نمبر پر ہيں۔يہ انصار کہ ٢۔٧٢
يعنی ايک دوسرے کے حمايتی اور مددگار ہيں اور بعض نے کہا کہ ايک دوسرے کے  ٣۔٧٢

وارث ہيں۔ جيسا کہ ہجرت کے بعد رسول هللا صلی عليہ وسلم نے ايک ايک مہاجر اور ايک 
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ايک دوسرے کے وارث بھی  ايک انصاری کے درميان رشتہ اخوت قائم فرما ديا تھا حٰتی کہ وه
  بنتے تھے (بعد ميں وارثت کا حکم منسوخ ہوگيا) 

يہ صحابہ کی تيسری قسم ہے جو مہاجرين و انصار کے عالوه ہيں۔ يہ مسلمان ہونے کے  ٤۔٧٢
بعد اپنے ہی عالقوں اور قبيلوں ميں مقيم رہے۔ اس لئے فرمايا کی تمہاری حمايت يا و راثت کے 

  وه مستحق نہيں۔ 
مشرکين کے خالف اگر ان کو تمہاری مدد کی ضرورت پيش آجائے تو پھر ان کی مدد  ٥۔٧٢

  کرنا ضروری ہے۔
ہاں اگر وه تم سے ايسی قوم کے خالف مدد کے خواہش مند ہوں کہ تمہارے اور ان کے  ٦۔ ٧٢

درميان صلح اور جنگ نہ کرنے کا معاہده ہے تو پھر ان مسلمانوں کی حمايت کے مقابلے ميں، 
  دے کی پاسداری زياده ضروری ہے۔معاہ

 
ْيَن َكَفُرْوا بَْعُضهُْم َاْوِلَياُۗء بَْعٍض ِۭاالَّ تَْفَعلُْوُه تَُكْن ِفْتنٌَة ِيف اْالَْرِض َوفََساٌد َكِبْريٌ   ِ   ۭ 73   َواذلَّ

کافر آپس ميں ايک دوسرے کے رفيق ہيں، اگر تم نے ايسا نہ کيا تو ملک ميں فتنہ ہوگا اور 
  )١اد ہو جائے گا (زبردست فس

يعنی جس طرح کافر ايک دوسرے کے دوست اور حمايتی ہيں اس طرح اگر تم نے بھی  ١۔٧٣
ايمان کی بنياد پر ايک دوسرے کی حمايت اور کافروں سے عدم مواالت نہ کی، تو پھر بڑا فتنہ 

کے  اور فساد ہوگا اور يہ کہ مومن اور کافر کے باہمی اختالط اور محبت ومواالت سے دين
معاملے ميں اشتباه اور مداہنت پيدا ہو گی۔ بعض نے (بعضھم اوليآء بعض) سے وارث ہونا مراد 

ليا ہے يعنی کافر ايک دوسرے کے وارث ہيں اور مطلب يہ ہے کہ ايک مسلمان کسی کافر کا 
اور کافر کسی مسلمان کا وارث نہيں ہے جيسا کہ احاديث ميں اسے وضاحت سے بيان کر ديا 

اگر تم وراثت ميں کفر و ايمان کو نظر انداز کرکے محض قرابت کو سامنے رکھو گے گيا ہے 
  تو اس سے بڑافتنہ اور فساد پيدا ہوگا۔

 
َك ُمهُ الْ 

ِٕ
ا ُاوٰلۗى ْوٓ نََرصُ يَْن ٰاَوْوا وَّ ِ ِ َواذلَّ ُدْوا ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ ْيَن ٰاَمنُْوا َوَهاَجُرْوا َوهٰجَ ِ ِرْزٌق َكِرْميٌ       ُۭمْؤِمنُْوَن َحقًّاَواذلَّ ْغِفَرٌة وَّ   74 لَهُْم مَّ

جو لوگ ايمان الئے اور ہجرت کی اور هللا کی راه ميں جہاد کيا اور جنہوں نے پناه دی اور مدد 
  )۔١پہنچائی۔ يہی لوگ سچے مومن ہيں، ان کے لئے بخشش ہے اور عزت کی روزی (

ره ہے، جو پہلے بھی گزرا ہے۔ يہاں يہ مہاجرين و انصار کے انہی دو گروہوں کا تذک ١۔٧٤
دوباره ان کا ذکر ان کی فضيلت کے سلسلے ميں ہے۔ جب کہ پہلے ان کا ذکر آپس ميں ايک 

  دوسرے کی حمايت و نصرت کی وجہ بيان کرنے کے لئے تھا۔
 

َك ِمنُْمكْ 
ِٕ
ُدْوا َمَعُمكْ فَُاوٰلۗى ْيَن ٰاَمنُْوا ِمْنۢ بَْعُد َوَهاَجُرْوا َوهٰجَ ِ ٍء عَِلْميٌ       َۭواذلَّ َ ِبُلكِّ َيشْ ِ   ِۭانَّ اهلّلٰ ْرَحاِم بَْعُضهُْم َاْوٰىل ِبَبْعٍض ِيفْ ِكٰتِب اهلّلٰ   75ۧ َوُاولُوا اْالَ

اور جو لوگ اس کے بعد ايمان الئے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کيا۔ پس يہ 
ن ميں سے بعض بعض سے زياده ) اور رشتے ناطے والے ا١لوگ بھی تم ميں سے ہی ہيں (
  ) بيشک هللا تعاٰلی ہرچيز کا جاننے واال ہے۔٢نزديک ہيں هللا کے حکم ميں (

يہ ايک چوتھے گروه کا ذکر ہے جو فضيلت ميں پہلے دو گر و ہوں کے بعد اور تيسرے  ١۔٧٥
  گروه سے (جنہوں نے ہجرت نہيں کی تھی) پہلے ہے۔

ميں جو حصہ دار بنتے تھے، اس آيت سے اس کو  اخوت يا حلف کی بنياد پر وراثت ٢۔٧٥
منسوخ کر ديا گيا اب وارث صرف وہی ہونگے جو نسبی اور سسرالی رشتوں ميں منسلک 

ہونگے۔ هللا کے حکم کی مراد يہ ہے کہ لوح محفوظ ميں اصل حکم يہی تھا۔ ليکن اخوت کی بنياد 



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	400	of	1441	

اب ضرورت ختم ہونے پر غير پر عارضی طور پر ايک دوسرے کا وارث بنا ديا گيا تھا، جو 
  ضروری ہوگيا اور اصل حکم نافذ کر ديا گيا۔

 
 

 سورة التوبہ
 )١٢٩۔ تعداد آيات  ٩(سورة التوبہ ۔ سوره نمبر 

 
َن الُْمْرشِِكْنيَ      ْ ِمّ ْيَن ٰعهَْدمتُّ ِ ٓ ِاَىل اذلَّ ِ َوَرُسْوهِلٖ َن اهلّلٰ  Ǻبََراَۗءٌة ِمّ

) ان مشرکوں کے بارے ميں جن ١زاری کا اعالن ہے (هللا اور اس کے رسول کی جانب سے بي
 سے تم نے عہد پيمان کيا تھا۔

وجہ تسميہ: اس کے مفسرين نے متعدد نام ذکر کئے ہيں ليکن زياده مشہور دو ہيں۔ ايک توبہ اس 
لئے کہ اس ميں بعض مومنين کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے۔ دوسرا براءة اس ميں مشرکوں 

عام ہے۔ يہ قرآن مجيد کی واحد سورت ہے جس کے آغاز ميں بسم هللا  سے برات کا اعالن
الرحمن الرحيم درج نہيں ہے۔ اس کی بھی متعدد وجوہات کتب تفسير ميں درج ہيں۔ ليکن زياده 
صحيح بات يہ معلوم ہوتی ہے کہ سوره انفال اور سوره توبہ ان دونوں کے مضامين ميں بڑی 

گويا سوره انفال کا تتمہ يا بقيہ ہے۔ يہ سات بڑی سورتوں ميں يکسانيت پائی جاتی ہے يہ سورت 
  ساتويں بڑی سورت ہے جنہيں سبع طوال کہا جاتا ہے۔

ہجری ميں رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم نے حضرت ابو بکر صديق،  ٩فتح مکہ کے بعد  ١۔١
ا تاکہ وه حضرت علی اور ديگر صحابہ کو قرآن کريم کی يہ آيت اور يہ احکام دے کر بھيج

مکے ميں ان کا عام اعالن کرديں۔ انہوں نے آپ صلی هللا عليہ وسلم کے فرمان کے مطابق 
اعالن کر ديا کہ کوئی شخص بيت هللا کا عرياں طواف نہيں کرے گا، بلکہ آئنده سال سے کسی 

  مشرک کو بيت هللا کے حج کی اجازت نہيں ہوگی (صحيح بخاری)
 

ْيُحْوا ِيف اْالَْرِض اَ  َ ُمْخِزي اْلٰكِفرِْيَن    فَسـِ ِ ۙ َوَانَّ اهلّلٰ اْعلَُمْوٓا َانَُّمكْ غَْريُ ُمْعِجِزي اهلّلٰ   Ąْربََعَة َاْشهٍُر وَّ
) جان لو کہ تم هللا کو عاجز ١پس (اے مشرکو!) تم ملک ميں چار مہينے تک تو چل پھر لو، (
  )۔٢رسوا کرنے واال ہے (کرنے والے نہيں ہو، اور يہ (بھی ياد رہے) کہ هللا کافروں کو 

يہ اعالن نجات ان مشرکين کے لئے تھا جن سے غيرموقت معاہده تھا يا چار مہينے سے کم  ١۔٢
تھا يا چار مہينوں سے زياده ايک خاص مدت تک تھا ليکن ان کی طرف سے عہد کی پاسداری 

کا مطلب يہ تھا  کا اہتمام نہيں تھا۔ ان سب کو چار مہينے مکہ ميں رہنے کی اجازت دی گئی۔ اس
اس مدت کے اندر اگر وه اسالم قبول کرليں تو انہيں يہاں رہنے کی اجازت ہوگی۔ بصورت ديگر 
ان کے لئے ضروری ہوگا کہ وه چار مہينے کے بعد جزيره، عرب سے نکل جائيں، اگر دونوں 
ا صورتوں ميں سے کوئی بھی اختيار نہيں کريں گے تو حربی کافر شمار ہونگے، جن سے لڑن
مسلمانوں کے لئے ضروری ہوگا تاکہ جزيره عرب کفر و شرک کی تاريکيوں سے صاف ہو 

  جائے۔
يعنی يہ مہلت اس لئے نہيں دی جا رہی ہے کہ فی الحال تمہارے خالف کاروائی ممکن نہيں  ٢۔٢

ہے بلکہ اس سے مقصد صرف تمہاری بھالئی اور خير خواہی ہے تاکہ جو توبہ کر کے مسلمان 
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وه مسلمان ہو جائے، ورنہ ياد رکھو کہ تمہاری بابت هللا کی جو تقدير و مشيت ہے،  ہونا چاہے،
  اسے ٹال نہيں سکتے اور هللا کی طرف سے مسلط ذلت و رسوائی سے تم بچ نہيں سکتے۔

 
ءٌ  َ بَرِْيۗ ٓ ِاَىل النَّاِس يَْوَم الَْحّجِ اْالَْكَربِ َانَّ اهلّلٰ ِ َوَرُسْوهِلٖ َن اهلّلٰ َُّمكْ  َوَاَذاٌن ِمّ َّْيُمتْ فَاعْلَُمْوٓا َان َُّمكْ ۚ َوِاْن تََول َن الُْمْرشِِكْنيَ ڏ َوَرُسْوهُلٗ  ۭ فَِاْن تُبُْمتْ فَهَُو َخْريٌ ل غَْريُ ِمّ

ْيَن َكَفُرْوا ِبَعَذاٍب َاِلـْميٍ    ِ ِ اذلَّ ِ ۭ َوبَّرشِ   Ǽُۙمْعِجزِي اهلّلٰ
) صاف اطالع ہے کہ هللا ١ج کے دن (هللا اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے ح

مشرکوں سے بيزار ہے، اور اس کا رسول بھی، اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق ميں 
بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم هللا کو ہرا نہيں سکتے، اور کافروں کو دکھ 

  کی مار کی خبر پہنچا ديجئے۔
ذوالحجہ) کا دن ہے، اسی دن  ١٠ہے کہ يوم حج اکبر سے مراد (صحيح احاديث سے ثابت  ١۔٣

ذوالحجہ کو حج اکبر کا دن اسی لئے کہا گيا کہ اس دن حج  ١٠منٰی ميں اعالن نجات منايا گيا 
کے سب سے زياده اور اہم مناسک ادا کئے جاتے ہيں، اور عوام عمرے کو حج اصغر کہا 

لئے حج کو حج اکبر کہا گيا، عوام ميں جو  کرتے تھے۔ اس لئے عمرے سے ممتاز کرنے کے
  يہ مشہور ہے کہ جو حج جمعہ والے دن آئے وه حج اکبر ہے يہ بے اصل بات ہے۔

 
لَْم يَُظاِهُرْوا عَلَْيُمكْ اَ  ا وَّ ً َن الُْمْرشِِكْنيَ ُمثَّ لَْم يَْنُقُصْوُمكْ َشْيـــــٔ ْ ِمّ ْيَن ٰعهَْدمتُّ ِ ــوْٓ ِاالَّ اذلَّ بُّ الُْمتَِّقْنيَ    َحًدا فََاِتمُّ َ ُحيِ ْم  ۭ ِانَّ اهلّلٰ ِهتِ ْم َعهَْدُمهْ ِاٰىل ُمدَّ   Ćا ِالَْهيِ

بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہده ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہيں ذرا سا بھی نقصان 
نہيں پہنچايا اور نہ کسی کی تمہارے خالف مدد کی ہے تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے 

  ) هللا پرہيزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔١ھ پوری کرو (سات
يہ مشرکين کی چوتھی قسم ہے ان سے جتنی مدت کا معاہده تھا، اس مدت تک انہيں رہنے  ١۔٤

کی اجازت دی گئی، کيونکہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی اور اس کے خالف کوئی حرکت 
  ری کو ضروری قرار ديا گيا۔نہيں کی، اس لئے مسلمانوں کے لئے بھی اس کی پاسدا

 
ْوُمهْ وَ  ُُّمــْوُمهْ َوُخُذْوُمهْ َواْحُرصُ ٰكوَة فَِاَذا انَْسلََخ اْالَْشهُُر الُْحُرُم فَاْقُتلُوا الُْمْرشِِكْنيَ َحْيُث َوَجْدت ٰلوَة َوٰاتَُوا الزَّ اْقُعُدْوا لَهُْم ُلكَّ َمْرَصٍد ۚ فَِاْن اَتبُْوا َوَاقَاُموا الصَّ

 ُّ ِحْميٌ    فََخـل َ غَُفْوٌر رَّ   Ĉْوا َسـِبْيلَهُْم ِۭانَّ اهلّلٰ
) انہيں گرفتار ٢) کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو (١پھر حرمت والے مہينوں (

) ہاں اگر وه توبہ ٤) ان کا محاصره کرو اور ان کی تاک ميں ہر گھاٹی ميں جابيٹھو (٣کرو (
) يقيناً ٥اور زکوة ادا کرنے لگيں تو تم ان کی راہيں چھوڑ دو (کرليں اور نماز کے پابند ہوجائيں 
  هللا تعاٰلی بخشنے واال مہربان ہے۔

ان حرمت والے مہينوں سے مراد کيا ہے؟ اس ميں اختالف ہے۔ ايک رائے تو يہ ہے اس  ١۔٥
سے مراد چار مہينے ہيں جو حرمت والے ہيں۔ رجب، ذوالقعده، ذوالحجہ اور محرم اور اعالن 

ذوالحجہ کو کيا گيا۔ اس اعتبار سے گويا يہ اعالن کے بعد پچاس دن کی مہلت انہيں  ١ ٠جات ن
دی گئی، ليکن امام ابن کثير نے کہا کہ يہاں اَ شھَُر ُحْرم سے مراد حرمت والے مہينے نہيں بلکہ 

ے ربيع الثانی تک کے چار مہينے مراد ہيں۔ انہيں اشھر حرم اس لي ١٠ذوالحجہ سے لے کر  ١٠
کہا گيا ہے کہ اعالن براءت کی روسے ان چارمہينوں ميں ان مشرکين سے لڑنے اور انکے 

خالف کسی اقدام کی اجازت نہيں تھی۔ اعالن برات کی رو سے يہ تاويل مناسب معلوم ہوتی ہے 
  (وهللا اعلم)۔ 

اور بعض مفسرين نے اس حکم کو عام رکھا يعنی حل يا حرم ميں، جہاں بھی پاؤ قتل کرو  ٢۔٥
بعض مفسرين نے کہا مسجد حرام کے پاس مت لڑو! يہاں تک کہ وه خود تم سے لڑيں، اگر وه 

  لڑيں تو پھر تمہيں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	402	of	1441	

  يعنی انہيں قيدی بنا لويا قتل کر دو۔ ٣۔٥
ن يعنی اس بات پر اکتفا کرو کہ وه تمہيں کہيں مليں تو تم کاروائی کرو، بلکہ جہان جہاں ا ٤۔٥

کے حصار، قلعے اور پناه گاہيں ہيں وہاں وہاں ان کی گھات ميں رہو، حٰتی کہ تمہاری اجازت 
  کے بغير ان کے لئے نقل و حرکت ممکن نہ رہے۔

يعنی کوئی کاروائی ان کے خالف نہ کی جائے، کيونکہ وه مسلمان ہوگئے ہيں۔ گويا قبول  ٥۔٥
تمام ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ان ميں سے اسالم کے بعد اقامت صٰلوة اور ادائے زکوة کا اہ

کسی ايک کا بھی ترک کرتا ہے تو وه مسلمان نہيں سمجھا جائے گا۔ جس طرح حضرت ابو بکر 
صديق رضی هللا تعاٰلی عنہ نے مانعين زکوة کے خالف اسی آيت سے استدالل کرتے ہوئے جہاد 

ة (متفق عليہ) هللا کی قسم ميں ان لوگوں کيا: اور فرمايا وهللا ألقتلن من فرق بين الصلٰو ة وال زکو
سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوة کے درميان فرق کريں گے۔"يعنی نماز تو پڑھيں ليکن 

  زکوة ادا کرنے سے گريز کريں۔
 

ِ ُمثَّ َابِْلْغُه  َم اهلّلٰ َتَجاَرَك فََاِجْرُه َحّيتٰ يَْسَمَع َلكٰ َن الُْمْرشِِكْنيَ اسـْ ُْم قَْوٌم الَّ يَْعلَُمْوَن    َوِاْن َاَحٌد ِمّ   Čَۧمْاَمنَٗه  ٰذكِلَ اِبَهنَّ
اگر مشرکوں ميں سے کوئی تجھ سے پناه طلب کرے تو اسے پناه دے دو يہاں تک کہ وه کالم 

  ) يہ اس لئے کہ يہ لوگ بےعلم ہيں۔١هللا سن لے پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے (
کے بارے ميں ايک رخصت دی گئی ہے کہ اگر کوئی  اس آيت ميں مذکوره حربی کافروں ١۔٦

کافر پناه طلب کرے تو اسے پناه دے دو، يعنی اسے اپنی حفظ و امان ميں رکھو تاکہ کوئی 
مسلمان اسے قتل نہ کر سکے اور تاکہ اسے هللا کی باتيں سننے اور اسالم کے سمجھنے کا 

ی توفيق مل جائے۔ ليکن اگر وه موقعہ ملے، ممکن ہے اس طرح اسے توبہ اور قبول اسالم ک
کالم هللا سننے کے باوجود مسلمان نہيں ہوتا تو اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو، مطلب يہ 
ہے کہ اپنی امان کی پاسداری آخر تک کرنی ہے، جب تک وه اپنے مستقر تک بخيريت واپس 

  نہيں پہنچ جاتا، اس کی جان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔
پناه کے طلبگاروں کو پناه کی رخصت اس لئے دی گئی ہے کہ يہ بےعلم لوگ ہيں، يعنی  ٢۔٦

ممکن ہے هللا اور رسول کی باتيں ان کے علم ميں آئيں اور مسلمانوں کا اخالق و کردار وه 
ديکھيں تو اسالم کی حقانيت و صداقت کے وه قائل ہوجائيں۔ اور اسالم قبول کر کے آخرت کے 

س طرح صلح حديبيہ کے بعد بہت سے کافر امان طلب کر کے مدينہ عذاب سے بچ جائيں۔ ج
آتے جاتے رہے تو انہيں مسلمانوں کے اخالق و کردار کے مشاہدے سے اسالم کے سمجھنے 

  ميں بڑی مدد ملی اور بہت سے لوگ مسلمان ہوگئے۔
 

 ٓ ِ َوِعْنَد َرُسْوهِلٖ َ َكْيَف يَُكْوُن ِللُْمْرشِِكْنيَ َعهٌْد ِعْنَد اهلّلٰ َتِقْيُمْوا لَهُْم ۭ ِانَّ اهلّلٰ َتَقاُمْوا لَُمكْ فَاسـْ ْ ِعْنَد الَْمْسِجِد الَْحَراِم  ۚ فََما اسـْ يَْن ٰعهَْدمتُّ ِ بُّ الُْمتَِّقْنيَ   ِاالَّ اذلَّ  ُحيِ
Ċ  

مشرکوں کے لئے عہد هللا اور اس کے رسول کے نزديک کيسے ره سکتا ہے سوائے ان کے 
) جب تک وه لوگ تم سے معاہده نبھائيں ١مسجد حرام کے پاس کيا ( جن سے تم نے عہد و پيمان

  )۔٢تم بھی ان سے وفاداری کرو، هللا تعاٰلی متقيوں سے محبت رکھتا ہے (
يہ استہفام نفی کے لئے ہے، يعنی جن مشرکين سے تمہارا معاہده ہے، ان کے عالوه اب  ١۔٧

  کسی سے معاہده باقی نہيں رہا ہے۔ 
پاسداری، هللا کے ہاں بہت پسنديده امر ہے۔ اس لئے معاملے ميں احتياط  يعنی عہد کی ٢۔٧

  ضروری ہے۔
 

فَْواِههِْم َواتَْ  ًة  ۭ يُْرُضْونَُمكْ اِبَ َال ِذمَّ َّْظهَُرْوا عَلَْيُمكْ َال يَْرقُُبْوا ِفْيُمكْ ِاالًّ وَّ ُمهْ ٰفِسُقْوَن   َكْيَف َوِاْن ي   Ďٰۚيب قُلُْوُهبُْم ۚ َواَْكَرثُ
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کے وعدوں کا کيا اعتبار ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ يہ قرابت داری کا خيال کريں نہ  ان
) اپنی زبانوں سے تمہيں پرچا رہے ہيں ليکن ان کے دل نہيں مانتے ان ميں ١عہد و پيمان کا (
  اکثر فاسق ہيں۔

گر تم پر غالب آجائيں مشرکين کی زبانی باتوں کا کيا اعتبار، جب کہ ان کا يہ حال ہے کہ ا ١۔٨
تو کسی قرابت اور عہد کا پاس نہيں کريں گے۔ بعض مفسرين کے نزديک پہال کيف مشرکين 
کے لئے ہے اور دوسرے سے يہودی مراد ہيں، کيونکہ ان کی صفت بيان کی گئی ہے کہ هللا 

  کی آيتوں کو کم قيمت پر بيچ ديتے ہيں۔ اور يہ وطيره يہوديوں کا ہی رہا ہے۔
 

ُْم َساَۗء َما َاكنُْوا يَْعَملُْوَن    ِاْشَرتَ  ْوا َعْن َسِبْيهِلٖ ِۭاهنَّ ِ ثَـَمنًا قَِلْيًال فََصدُّ يِٰت اهلّلٰ   Ḍْوا اِبٰ
انہوں نے هللا کی آيتوں کو بہت کم قيمت پر بيچ ديا اور اس کی راه سے روکا بہت برا ہے جو يہ 

  کر رہے ہيں۔
 

َك ُمهُ الُْمْعَتُدْوَن     َال يَْرقُُبْوَن ِيفْ ُمْؤِمٍن ِاالًّ 
ِٕ
ًة  ۭ َوُاوٰلۗى َال ِذمَّ   10 وَّ

يہ تو کسی مسلمان کے حق ميں کسی رشتہ داری کا يا عہد کا مطلق لحاظ نہيں کرتے، يہ ہيں ہی 
  )١حد سے گزرنے والے (

بار بار وضاحت سے مقصود مشرکين اور يہود کی اسالم دشمنی اور ان کے سينوں ميں  ١۔١٠
  اوت کے جذبات کو بےنقاب کرنا ہے۔مخفی عد

 
 َّ يِٰت ِلَقْوٍم ي ُل اْالٰ ْيِن َۭونَُفّصِ ٰكوَة فَِاْخَوانُُمكْ ِيف ادّلِ ٰلوَة َوٰاتَُوا الزَّ   11ْعلَُمْوَن     فَِاْن اَتبُْوا َوَاقَاُموا الصَّ

ے دينی اب بھی اگر يہ توبہ کرليں اور نماز کے پابند ہوجائيں اور زٰکوة ديتے رہيں تو تمہار
  ) ہم تو جاننے والوں کے لئے اپنی آيتيں کھول کھول کر بيان کر رہے ہيں۔١بھائی ہيں۔ (

نماز، توحيد و رسالت کے اقرار کے بعد، اسالم کا سب سے اہم رکن ہے هللا کا حق ہے،  ١۔١١
اس ميں هللا کی عبادت کے مختلف پہلو ہيں۔ اس ميں دست بستہ قيام ہے، رکوع و سجود ہے، دعا 
و مناجات ہے، هللا کی عظمت و جاللت کا اور اپنی عاجزی و بےکسی کا اظہار ہے۔ عبادت کی 

يہ ساری صورتيں اور قسميں صرف هللا کے لئے خاص ہيں، نماز کے بعد دوسرا اہم فريضہ 
زٰکوة ہے، جس ميں عبادتی پہلو کے ساتھ ساتھ خقوق العباد بھی شامل ہيں، زٰکو ة سے معاشرے 

ه دينے والے کے قبيلے کے ضرورت مند، مفلس نادار اور معذور و محتاج لوگ کے اور زٰکو
فائده اٹھاتے ہيں، اسی لئے حديث ميں بھی شہادت کے بعد ان ہی دو چيزوں کو نماياں کر کے 

بيان کيا گيا ہے۔ نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم نے ' فرمايا ' مجھے حکم ديا گيا ہے کہ ميں لوگوں 
يہاں تک کہ وه اس بات کی گواہی ديں کہ هللا کے سوا کوئی معبود نہيں اور سے جنگ کروں، 

محمد صلی هللا عليہ وسلم هللا کے رسول ہيں۔ اور نماز قائم کريں اور زٰکو ة ديں (صحيح 
بخاری)۔۔ حضرت عبد هللا بن مسعود رضی هللا تعاٰلی عنہ کا قول ہے ومن لم يزک فال صٰلوة لہ 

  ے زکوة نہيں دی اس کی نماز بھی نہيں۔"(حوالہ مذکوره) جس ن
 

َة اْلُكْفِر  ۙ اِ  ِٕمَّ
ا َاى ْنۢ بَْعِد َعهِْدِمهْ َوَطَعُنْوا ِيفْ ِديِْنُمكْ فََقاِتلُْوٓ ا َايَْماَهنُْم ِمّ ََّكثُْوٓ َّهُْم يَنَْهتُْوَن      َوِاْن ن ُْم َالٓ َايَْماَن لَهُْم لََعل   12هنَّ

د بھی اپنی قسميں توڑ ديں اور تمہارے دين ميں طعنہ زنی کريں اگر يہ لوگ عہد و پيمان کے بع
) کوئی چيز نہيں ممکن ہے کہ اس ١تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھڑ جاؤ۔ ان کی قسميں (

  طرح وه بھی باز آجائيں۔
ايمان، يمين کی جمع ہے جس کے معنی قسم کے ہيں۔ ائمہ امام کی جمع ہے۔ مراد پيشوا  ١۔١٢

مطلب يہ ہے کہ اگر يہ لوگ عہد توڑ ديں اور دين ميں طعن کريں، تو ظاہری طور  اور ليڈر ہيں
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پر يہ قسميں بھی کھائيں تو ان قسموں کا کوئی اعتبار نہيں۔ کفر کے ان پيشواؤں سے لڑائی کرو، 
ممکن ہے اس طرح اپنے کفر سے باز آجائيں۔ اس سے احناف نے استدالل کيا ہے کہ ذمی 

ہائش پذير غير مسلم) اگر نقض عہد نہيں کرتا۔ البتہ دين اسالم ميں طعن (اسالمی مملکت ميں ر
کرتا ہے تو اسے قتل نہيں کيا جائے گا کيونکہ قرآن نے اس سے قتال کے ليے دو چيزيں ذکر 
کی ہيں اس ليے جب تک دونوں چيزوں کا صدور نہيں ہوگا وه قتال کا مستحق نہيں ہوگا۔ ليکن 

ر ديگر علماء طعن فی الدين کو نقض عہد بھی قرار ديتے ہيں اس ليے امام مالک، امام شافعی او
ان کے نزديک اس ميں دونوں ہی چيزيں آجاتی ہيں لہذا اس ذمی کا قتل جائز ہے اسی طرح 

  نقض عہد کی صورت ميں بھی قتل جائزہے۔ (فتح القدير)
 

َشْوُه ِاْن ُكْنُمتْ َاَال تَُقاِتلُْوَن قَْوًما نََّكثُْوٓا َايَْماَهنُْم َوَمهُّْوا  ُ َاَحقُّ َاْن َختْ َشْوَهنُْم ۚ فَاهلّلٰ ٍة ۭ َاَختْ َل َمرَّ ُسْوِل َوُمهْ بََدُءْوُمكْ َاوَّ ْخَراجِ الرَّ ْؤِمِنْنيَ      اِبِ   13 مُّ
) جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ديا ١تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لئے کيوں تيار نہيں ہوتے (

) اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے ٢ن کرنے کی فکر ميں ہيں (اور پيغمبر کو جال وط
) کيا تم ان سے ڈرتے ہو؟ هللا ہی زياده مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو ٣چھيڑ کی ہے (

  بشرطيکہ تم ايمان والے ہو۔
اَ اَل حرف تحضيض ہے، جس سے رغبت دالئی جاتی ہے، هللا تعاٰلی مسلمانوں کو جہاد  ١۔١٣

  دے رہا ہے۔ کی ترغيب 
اس سے مراد دارالندوه کی مشاورت ہے جس ميں رؤسائے مکہ نے نبی صلی هللا عليہ  ٢۔١٣

  وسلم کے جال وطن کرنے، قيد کرنے يا قتل کرنے کی تجويزوں پر غور کيا۔
اس سے مراد يا تو بدر کی جنگ ميں مشرکين مکہ کا رويہ ہے کہ وه اپنے تجارتی قافلے  ٣۔١٣

ئے، ليکن اس کے باوجود کہ انہوں ديکھ ليا کہ وه قافلہ بچ کر نکل گيا ہے کی حفاظت کے لئے گ
وه بدر کے مقام پر مسلمانوں سے لڑنے کی تياری کرتے اور چھيڑ خانی کرتے رہے، جس کے 

نتيجے ميں باآلخر جنگ ہو کر رہی۔ يا اس سے مراد قبيلہ بنی بکر کی وه امداد ہے جو قريش 
نے رسول هللا صلی هللا وسلم کے حليف قبيلے خزاعہ پر چڑھائی نے ان کی کی، جب کہ انہوں 

  کی تھی دراں حاليکہ قريش کی يہ امداد معاہدے کی خالف ورزی تھی۔
 

ْؤِمِنْنيَ  ْم َويَْشِف ُصُدْوَر قَْوٍم مُّ ُمكْ عَلَْهيِ ِزِمهْ َويَْنُرصْ يِْدْيُمكْ َوُخيْ ُ اِبَ ْهبُُم اهلّلٰ   ۙ 14    قَاِتلُْوُمهْ يَُعّذِ
ان سے تم جنگ کرو هللا تعاٰلی انہيں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہيں ذليل اور رسوا کرے 

  گا، تمہيں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کليجے ٹھنڈے کرے گا۔
 

ُ عَِلْميٌ َحِكْميٌ      ََّشاُۗء   َۭواهلّلٰ ُ عَٰيل َمْن ي ْم ۭ َويَُتْوُب اهلّلٰ   15  َويُْذِهْب غَْيظَ قُلُْوِهبِ
) اور جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ ١اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا (
  فرماتا ہے، هللا جانتا بو جھتا حکمت واال ہے۔

يعنی جب مسلمان کمزور تھے تو يہ مشرکين ان پر ظلم و ستم کرتے تھے جس کی وجہ  ١۔١٥
ے، جب تمہارے ہاتھوں وه سے مسلمانوں کے دل ان کی طرف سے بڑے دکھی اور مجروح تھ

قتل ہونگے اور ذلت و رسوائی ان کے حصے ميں آئے گی تو فطری بات ہے کہ اس سے 
  مظلوم اور ستم رسيده مسلمانوں کے کليجے ٹھنڈے اور دلوں کا غصہ فرو ہوگا۔

 
ُدْوا ِمنُْمكْ وَ  ْيَن هٰجَ ِ ُ اذلَّ ا يَْعَملِ اهلّلٰ ُكْوا َولَمَّ ُ َخِبْريٌ ِبَما تَْعَملُ َاْم َحِسبُْمتْ َاْن تُْرتَ ِ َوَال َرُسْوهِلٖ َوَال الُْمْؤِمِنْنيَ َوِلْيَجًة  ۭ َواهلّلٰ   16ْۧوَن     لَْم يَتَِّخُذْوا ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ
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) حاالنکہ اب تک هللا نے تم ميں سے انہيں ١کيا تم سمجھ بيٹھے ہو کہ تم چھوڑ ديئے جاؤ گے (
) اور جنہوں نے هللا کے اور رسول کے اور مومنوں کے سوا ٢ممتاز نہيں کيا جو مجاہد ہيں (

  )۔٤) هللا خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو (٣کسی کو ولی دوست نہيں بنايا (
  يعنی بغير امتحان اور آزمائش کے۔ ١۔١٦
  گويا جہاد کے ذريعے امتحان ليا گيا۔ ٢۔١٦
ں کو چونکہ هللا اور رسول کے َو لِْيَجۃ،ُگہرے اور دلی دوست کو کہتے ہيں مسلمانو ٣۔ ١٦

دشمنوں سے محبت کرنے اور دوستانہ تعلقات رکھنے سے منع کيا گيا تھا لہذا يہ بھی آزمائش کا 
  ايک ذريعہ تھا، جس سے مخلص مومنوں کو دوسروں سے ممتاز کيا گيا۔

س مطلب يہ ہے کہ هللا کو پہلے ہی ہرچيز کا علم ہے۔ ليکن جہاد کی حکمت يہ ہے کہ ا ٤۔ ١٦
سے مخلص اور غير مخلص، فرماں بردار اور نافرمان بندے نماياں ہو کر سامنے آجاتے، 

  جنہيں ہر شخص ديکھ اور پہچان ليتا ہے۔
 

َك َحِبَطْت 
ِٕ
ِ ٰشهِِدْيَن عَٰيلٓ َانُْفِسهِْم اِبْلُكْفِر ُۭاوٰلۗى َّْعُمُرْوا َمٰسِجَد اهلّلٰ الُهُمْ َما َاكَن ِللُْمْرشِِكْنيَ َاْن ي ْوَن        َاْمعَ   17ښ َوِيف النَّاِر ُمهْ ٰخدِلُ

الئق نہيں کہ مشرک هللا تعاٰلی کی مسجدوں کو آباد کريں۔ درآں حاليکہ وه خود اپنے کفر کے آپ 
  )۔٢) ان کے اعمال غارت و اکارت ہيں اور وه دائمی طور پر جہنمی ہيں (١ہی گواه ہيں (

ِ سے مراد مسجد حرام ہے ١۔١٧ جمع کا لفظ اس لئے استعمال کيا گيا کہ يہ تمام  َمَسا ِجَد ّهللاٰ
  مساجد کا قبلہ و مرکز ہے يا عربوں ميں واحد کے لئے بھی جمع کا استعمال جائز ہے

يعنی ان کے وه عمل جو بظاہر نيک لگتے ہيں، جيسے طواف و عمره اور حاجيوں کی  ٢۔١٧
ح ہيں جو بےثمر ہيں يا ان خدمت وغيره۔ کيونکہ ايمان کے بغير يہ اعمال ايسے درخت کی طر

  پھولوں کی طرح ہيں جن ميں خو شبو نہيں ہے۔
 

ٰكوَة َولَمْ  ٰلوَة َوٰاَىت الزَّ ِخِر َوَاقَاَم الصَّ ِ َوالَْيْوِم اْالٰ ِ َمْن ٰاَمَن اِبهلّلٰ ََّما يَْعُمُر َمٰسِجَد اهلّلٰ َُّكْونُْوا مِ  ِان َِٕك َاْن ي
َ  فََعٰىسٓ ُاوٰلۗى   18َن الُْمهْتَِدْيَن     َخيَْش ِاالَّ اهلّلٰ

هللا کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصے ميں ہے جو هللا پر اور قيامت کے دن پر 
ايمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، زٰکوة ديتے ہوں، هللا کے سوا کسی سے نہ ڈرتے 

  )۔١ہوں، توقع ہے يہی لوگ يقيناً ہدايت يافتہ ہيں (
ميں بھی ہے نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ' جب تم ديکھو کہ ايک جس طرح حديث  ١۔١٨

آدمی مسجد ميں پابندی سے آتا ہے تو تم اس کے ايمان کی گواہی دو ' قرآن کريم ميں يہاں بھی 
ايمان با اور ايمان باآلخرت کے بعد جن اعمال کا ذکر کيا گيا ہے، وه نماز زٰکو ة اور مشيت 

  نماز، زٰکو ة اور تقوٰی کی اہميت واضح ہے۔اٰلہی ہے، جس سے 
 

َد ِيفْ  ِخِر َوهٰجَ ِ َوالَْيْوِم اْالٰ اَرَة الَْمْسِجِد الَْحَراِم َمكَْن ٰاَمَن اِبهلّلٰ ُ َال َهيِْدي الْقَْوَم َاَجَعلُْمتْ ِسَقايََة الَْحاّۗجِ َوِمعَ ِ   َۭواهلّلٰ َتٗوَن ِعْنَد اهلّلٰ ِلِمْنيَ     َسِبْيِل اهلّلٰ ِ ۭ َال يَسـْ الّظٰ
19 ۘ  

کيا تم نے حاجيوں کو پانی پال دينا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر ديا جو هللا 
پر اور آخرت کے دن پر ايمان الئے اور هللا کی راه ميں جہاد کيا، يہ هللا کے نزديک برابر کے 

  )۔٢) اور هللا تعاٰلی ظالموں کو ہدايت نہيں ديتا (١نہيں (
مشرکين حاجيوں کو پانی پالنے اور مسجد حرام کی ديکھ بھال کا کام جو کرتے تھے، اس  ١۔١٩

پر انہيں بڑا فخر تھا اور اس کے مقابلے ميں وه ايمان و جہاد کو کوئی اہميت نہيں ديتے تھے 
جس کا اہتمام مسلمانوں کے اندر تھا۔ هللا تعاٰلی نے فرمايا کيا تم سقايت حاج اور عمارت مسجد 
حرام کو ايمان با اور جہاد فی سبيل هللا کے برابر سمجھتے ہو؟ ياد رکھو هللا کے نزديک يہ 

برابر نہيں، بلکہ مشرک کا کوئی عمل بھی قبول نہيں، چاہے وه صورةً خير ہی ہو۔ جيسا کہ پہلی 
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وايت ميں ) ميں واضح کيا جا چکا ہے۔ بعض ر217۔ البقرة:2آيت کے جملے (َحبِطَْت اَْعَمالُھُْم) 
اس کا سبب نزول مسلمانوں کی آپس ميں ايک گفتگو کو بتاليا گيا ہے کہ ايک روز منبر نبوی 

کے قريب کچھ مسلمان جمع تھے اس ميں سے ايک نے کہا کہ اسالم النے کے بعد ميرے 
نزديک سب سے بڑا عمل حاجيوں کو پانی پالنا ہے دوسرے نے کہا مسجد حرام کو آباد کرنا 

ے کہا بلکہ جہادفی سبيل هللا ان تمام عملوں سے بہتر ہے جو تم نے بيان کيے ہيں ہے تيسرے ن
حضرت عمر رضی هللا تعاٰلی عنہ نے جب انہيں اس طرح باہم تکرار کرتے ہوئے سنا تو انہيں 

ڈانٹا اور فرمايا کہ رسول هللا صلی هللا تعاٰلی عليہ وسلم کے پاس آوازيں اونچی مت کرو يہ جمعہ 
ا راوی حديث حضرت نعمان بن بشير رضی هللا تعاٰلی عنہ کہتے ہيں کہ جمعہ کے بعد کا دن تھ

نبی صلی هللا تعاٰلی عنہ کی خدمت ميں حاضر ہوا اور اپنی آپس کی اس گفتگو کی بابت استفسار 
کيا جس پر يہ آيت نازل ہوئی۔ (صحيح مسلم) جس ميں گو يا يہ واضح کرديا گيا کہ ايمان با 

خرت اور جہاد فی سبيل هللا سب سے زياده اہميت وفضيلت والے عمل ہيں گفتگو کے ايمان باآل
حوالے سے اصل اہميت وفضيلت تو جہاد کی بيان کرنی تھی ليکن ايمان با کے بغير چونکہ 

کوئی بھی عمل مقبول نہيں اس ليے پہلے اسے بيان کيا گيا بہرحال اس سے ايک تو يہ معلوم ہوا 
ل هللا سے بڑھ کر کوئی عمل نہيں۔ دوسرا يہ معلوم ہوا کہ اس کا سبب نزول کہ جہاد فی سبي

مشرکين کے مزعومات فاسده کے عالوه خود مسلمانوں کا بھی اپنے اپنے طور پر بعض عملوں 
کو بعض پر زياده اہميت دينا تھا جب کہ يہ کام شارع کا ہے نہ کہ مومنوں کا مومنوں کا کام تو 

  نا ہے جو هللا اور رسول کی طرف سے انہيں بتالئی جائے۔ ہر اس بات پر عمل کر
يعنی يہ لوگ چاہے کيسے بھی دعوے کريں۔ حقيقت ميں ظالم ہيں يعنی مشرک ہيں، اس  ٢۔١٩

لئے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس ظلم کی وجہ سے يہ ہدايت اٰلہی سے محروم ہيں۔ اس 
  ہره ور ہيں، آپس ميں کوئی مقابلہ نہيں ہے۔لئے ان کا اور مسلمانوں کا، جو ہدايت اٰلہی سے ب

 
ْمَواِلهِْم َوَانُْفِسهِْم  ۙ َاْعَظُم َدَرَجًة ِعنْ  ِ اِبَ ُدْوا ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ يَْن ٰاَمنُْوا َوَهاَجُرْوا َوهٰجَ ِ ُزْوَن     َاذلَّ

ِٕ
َك ُمهُ الَْفاۗى

ِٕ
ِ   ۭ َوُاوٰلۗى   20َد اهلّلٰ

 کی راه ميں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کيا وه هللا کے جو لوگ ايمان الئے، ہجرت کی، هللا
  ہاں بہت بڑے مرتبہ والے ہيں، اور يہی لوگ مراد پانے والے ہيں۔

 
ِقْميٌ       َّهُْم ِفْهيَا نَِعْميٌ مُّ َجنٍّٰت ل نُْه َوِرْضَواٍن وَّ ٍة ِمّ ُْم ِبَرْمحَ ُمهْ َرهبُّ ُ   ۙ 21يُبَّرشِ

تا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی، ان کے انہيں ان کا رب خوشخبری دي
  لئے وہاں دوامی نعمت ہے۔

 
َ ِعْنَدٗهٓ َاْجٌر َعِظْميٌ       ْيَن ِفْهيَآ َابًَدا  ۭ ِانَّ اهلّلٰ   22ٰخدِلِ

  )۔١وہاں يہ ہميشہ رہنے والے ہيں هللا کے پاس يقيناً بہت بڑے ثواب ہيں (
ن کی فضيلت بيان کی گئی جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی جان مال ان آيات ميں ان اہل ايما ١۔٢٢

کے ساتھ جہاد ميں حصہ ليا۔ فرمايا۔ هللا کے ہاں انہی کا درجہ سب سے بلند ہے اور يہی کامياب 
ہيں، يہی هللا کی رحمت و رضامندی اور دائمی نعمتوں کے مستحق ہيں نہ کہ وه جو خود اپنے 

آبائی طور طريقوں کو ہی ايمان با کے مقابلے ميں عزيز رکھتے منہ مياں مٹھو بنتے اور اپنے 
  ہيں۔

 
َتَحبُّوا اْلُكْفَر عََيل  يَْن ٰاَمنُْوا َال تَتَِّخُذْوٓا ٰااَبَۗءُمكْ َوِاْخَوانَُمكْ َاْوِلَياَۗء ِاِن اسـْ ِ ُّھَا اذلَّ ي َ َك مهُُ اٰيٓ

ِٕ
نُْمكْ فَُاوٰلۗى َّهُْم ِمّ ََّتَول يَْماِن ۭ َوَمْن ي ِلُمْوَن      اْالِ   23 الّظٰ

اے ايمان والو! اپنے باپوں کو اور اپنے بھائيوں کو دوست نہ بناؤ اگر وه کفر کو ايمان سے 
  )۔١زياده عزيز رکھيں۔ تم ميں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وه پورا گنہگار ظالم ہے (



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	407	of	1441	

(چونکہ اس کی اہميت يہ وہی مضمون ہے جو قرآن کريم ميں متعدد جگہ بيان کيا گيا ہے  ١۔٢٣
واضح ہے اس لئے) اسے يہاں بھی بيان کيا گيا ہے يعنی جہاد و ہجرت ميں تمہارے لئے 

تمہارے باپوں اور بھائيوں وغيره کی محبت آڑے نہ آئے، کيونکہ وه ابھی تک کافر ہيں، تو پھر 
کا تعلق وه تمہارے دوست ہو ہی نہيں سکتے، بلکہ وه تمہارے دشمن ہيں اگر تم ان سے محبت 

  رکھو گے تو ياد رکھو تم ظالم قرار پاؤ گے۔
 

فُْتُمْوهَ  تُُمكْ َوَاْمَواُلۨ اْقَرتَ َشْوَن َكَساَدَها َوَمٰسِكُن تَْرَضْوَهنَآ َاَحبَّ ِالَْيُمكْ قُْل ِاْن َاكَن ٰااَبُۗؤُمكْ َوَابْنَاُۗؤُمكْ َوِاْخَوانُُمكْ َوَاْزَواُجُمكْ َوَعِشْريَ اَرٌة َختْ ِ َوَرُسْوهِلٖ ا َوِجتَ َن اهلّلٰ ِمّ
ُ َال َهيِْدي الْقَْوَم الْٰفِسِقْنيَ  ْمِرٖه  ۭ َواهلّلٰ ُ اِبَ ِيتَ اهلّلٰ َُّصْوا َحّيتٰ اَيْ ب اٍد ِيفْ َسِبْيهِلٖ فََرتَ   ۧ 24    َوهِجَ

آپ کہہ ديجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بيوياں 
بے قبيلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وه تجارت جس کی کمی سے تم اور تمہارے کن

ڈرتے ہو اور وه حويلياں جنہيں تم پسند کرتے ہو اگر يہ تمہيں هللا سے اور اس کے رسول سے 
اور اس کی راه کے جہاد سے بھی زياده عزيز ہيں، تو تم انتظار کرو کہ هللا تعاٰلی اپنا عذاب لے 

  )۔١سقوں کو ہدايت نہيں ديتا (آئے هللا تعاٰلی فا
اس آيت ميں بھی اس مضمون کو بڑے مؤکد انداز ميں بيان کيا گيا ہے عشيرة اسم جمع  ١۔٢٤

ہے، وه قريب ترين رشتہ دار جن کے ساتھ آدمی زندگی کے شب و روز گزارتا ہے، يعنی کنبہ 
خريد و فروخت کو قبيلہ، اقتراف، کسب (کمائی) کے معنی کے لئے آتا ہے، تجارت، سودے کی 

کہتے ہيں جس کا مقصد نفع کا حصول ہو، کساد، مندے کو کہتے ہيں يعنی سامان فروخت 
موجود ہو ليکن خريدار نہ ہو يا اس چيز کا وقت گز رچکا ہو، جس کی وجہ سے لوگوں کو 

ضرورت نہ رہے۔ دونوں صورتيں مندے کی ہيں۔ مساکن سے مراد وه گھر ہيں جنہيں انسان 
دائد و حوادث سے بچنے آبرومندانہ طريقے سے رہنے سہنے اور اپنے بال بچوں موسم کے ش

کی حفاظت کے لئے تعمير کرتا ہے، يہ ساری چيزيں اپنی اپنی جگہ ضروری ہيں اور ان کی 
اہميت و افاديت بھی ناگزير اور قلوب انسانی ميں ان سب کی محبت بھی طبعی ہے (جو مذموم 

هللا اور رسول کی محبت سے زياده اور هللا کی راه ميں جہاد کرنے نہيں) ليکن اگر ان کی محبت 
ميں مانع ہو جائے، تو يہ بات هللا کو سخت ناپسنديده اور اس کی ناراضگی کا باعث ہے اور يہ 

وه فسق (نافرمانی) ہے جس سے انسان هللا کی ہدايت سے محروم ہو سکتا ہے۔ جس طرح کہ 
اديث ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم نے بھی اس مضمون کو آخری الفاظ تہديد سے واضح ہے۔ اح

وضاحت سے بيان فرمايا ہے مثال ايک موقع پر حضرت عمر رضی هللا تعاٰلی عنہ نے کہا:يا 
رسول هللا ! مجھے ٓاُ اپنے نفس کے سوا ہرچيز سے زياده محبوب ہيں آپ صلی هللا عليہ وسلم 

زياده محبوب نہ ہوجاؤں اس وقت تک وه  نے فرمايا جب تک ميں اس کے اپنے نفس سے بھی
مومن نہيں حضرت عمر رضی هللا تعاٰلی عنہ نے کہا پس وهللا ! اب آپ مجھے اپنے نفس سے 

بھی زياده محبوب ہيں آپ صلی هللا تعاٰلی عنہ نے فرمايا "اے عمر ! اب تم مومن ہو (صحيح 
يا"قسم ہے اس ذات کی جس بخاری) ايک دوسری روايت ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرما

کے ہاتھ ميں ميری جان ہے تم ميں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہيں جب تک ميں اس 
کو اس کے والد سے اس کی اوالد سے اور تمام لوگوں سے زياده محبوب نہ جاؤں (صحيح 
بخاری کتاب ايمان) ايک اور حديث ميں جہاد کی اہميت بيان کرتے ہوئے فرمايا جب تم بيع 

عينۃ(کسی کو مدت معينہ کے لييے چيز ادھاردے کر پھر اس سے کم قيمت پر خريد لينا) اختيار 
کر لو گے اور گايوں کی دميں پکڑ کر کھيتی باڑی پر راضی وقانع ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ 

بيٹھو گے تو هللا تعاٰلی تم پر ايسی ذلت مسلط فرمادے گا جس سے تمام وقت تک نہ نکل سکو 
  تک اپنے دين کی طرف نہيں لوٹو گے (ابو داؤد)گے جب 
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تُُمكْ فََملْ تُْغِن عَ  َبْتُمكْ َكْرثَ يَْوَم ُحنَْنيٍ ۙ  ِاْذ َاْجعَ ٍة  ۙ وَّ ُ ِيفْ َمَواِطَن َكِثْريَ ُمكُ اهلّلٰ َّْيُمتْ مُّ لََقْد نََرصَ َضاقَْت عَلَْيُمكُ اْالَْرُض ِبَما َرُحَبْت ُمثَّ َول ا وَّ ً   25ْۚدِبرِْيَن     ْنُمكْ َشْيـــــٔ
يقيناً هللا تعاٰلی نے بہت سے ميدانوں ميں تمہيں فتح دی ہے اور حنين کی لڑائی والے دن بھی جب 
کہ تمہيں کوئی فائده نہ ديا بلکہ زمين باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہوگئی پھر تم پيٹھ پھير 

  کر مڑ گئے۔
 

ُ َسِكْينَتَٗه عَٰيل  ۗ ُمثَّ َاْنَزَل اهلّلٰ ْيَن َكَفُرْوا   َۭوٰذكِلَ َجَزا ِ َب اذلَّ َّْم تََرْوَها  ۚ َوعَذَّ   26ُء اْلٰكِفرِْيَن      َرُسْوهِلٖ َوعََيل الُْمْؤِمِنْنيَ َوَاْنَزَل ُجنُْوًدا ل
پھر هللا نے اپنی طرف کی تسکين اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری اور اپنے لشکر بھيجے 

  تھے اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کفار کا يہی بدلہ تھا۔جنہيں تم ديکھ نہيں رہے 
 

ِحْميٌ       ُ غَُفْوٌر رَّ ََّشاُۗء   ۭ َواهلّلٰ ُ ِمْنۢ بَْعِد ٰذكِلَ عَٰيل َمْن ي   27ُمثَّ يَُتْوُب اهلّلٰ
) هللا ہی بخشش ١پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے هللا تعاٰلی اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا (

  نی کرنے واال ہے۔و مہربا
ُحنَْين مکہ اور طائف کے درميان ايک وادی ہے۔ يہاں ھََواِذن اور ثَقِْيف رہتے تھے، يہ  ١۔٢٧

دونوں قبيلے تير اندازی ميں مشہور تھے۔ يہ مسلمانوں کے خالف لڑنے کی تياری کر رہے 
لے کر ان قبيلوں ہزار کا لشکر  ٢١تھے جس کا علم رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کو ہوا تو آپ 
دن بعد، شوال کا واقعہ ہے۔  ١٨،١٩سے جنگ کے لئے حنين تشريف لے گئے، يہ فتح مکہ کے 

مذکوره قبيلوں نے بھرپور تياری کر رکھی تھی اور مختلف کمين گاہوں ميں تير اندازوں کو 
سے ہم مقرر کر ديا تھا۔ ادھر مسلمانوں ميں يہ عجب پيدا ہوگيا کہ آج کم از کم قلت کی وجہ 

مغلوب نہيں ہونگے۔ يعنی هللا کی مدد کے بجائے اپنی کثرت تعداد پر اعتماد زياده ہوگيا۔ هللا 
تعاٰلی کو يہ عجب کا کلمہ پسند نہيں آيا جب ہوازن کے تير اندازوں نے مختلف کمين گاہوں سے 

ی مسلمانوں کے لشکر پر يک بارگی تير اندازی کی تو اس غير متوقع اور اچانک تيروں ک
بچھاڑ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وه بھاگ کھڑے ہوئے۔ ميدان ميں صرف رسول هللا 

صلی هللا عليہ وسلم اور سو کے قريب مسلمان ره گئے۔ آپ صلی هللا عليہ وسلم مسلمانوں کو 
پکار رہے تھے ' هللا کے بندو! ميرے پاس آؤ ميں هللا کا رسول ہوں ' کبھی يہ رجزيہ کلمہ 

نَا النَّبِْیّ اَل َکذ ِْب۔ اَنَا ابُن َعْبِد اْلُمظَّلِْب پھر آپ صلی هللا عليہ وسلم نے حضرت عباس کو پڑھتے اَ 
(جو نہايت بلند آواز تھے) حکم ديا کہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لئے آوازيں ديں۔ چنانچہ ان 

ر اس طرح جم کر کی ندا سن کر مسلمان سخت پشيمان ہوئے اور دوباره ميدان ميں آگئے اور پھ
لڑے کہ هللا نے فتح عطا فرمائی، هللا تعاٰلی کی مدد بھی حاصل ہوئی، جس سے ان کے دلوں 

سے دشمن کا خوف دور ہو گيا، دوسرے فرشتوں کا نزول ہوا۔ اس جنگ ميں مسلمانوں نے چھ 
وڑ ديا ہزار کافروں کو قيدی بنايا (جنہيں بعد ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم کی درخواست پر چھ

گيا اور بہت سا مال غنيمت حاصل ہوا، جنگ کے بعد ان کے بہت سے سردار بھی مسلمان 
  آيت ميں هللا تعاٰلی نے اس واقعے کا مختصر ذکر فرمايا ہے۔ ٣ہوگئے يہاں 

 
ََّما الُْمْرشُِكْوَن َجنٌَس فََال يَْقَربُوا الَْمْسِجَد الَْحَرا يَْن ٰاَمنُْوٓا ِان ِ ُّھَا اذلَّ ي َ َ اٰيٓ ٓ ِاْن َشاَۗء  ۭ ِانَّ اهلّلٰ ُ ِمْن فَْضهِلٖ  عَِلْميٌ َم بَْعَد عَاِمهِْم ٰهَذا  ۚ َوِاْن ِخْفُمتْ َعْيةَلً فََسْوَف يُْغِنْيُمكُ اهلّلٰ

  28َحِكْميٌ     
) وه اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس ١اے ايمان والو! بيشک مشرک بالکل ہی ناپاک ہيں (

) اگر تمہيں مفلسی کا خوف ہے تو هللا تمہيں دولت مند کر دے گا اپنے ٢(بھی نہ پھٹکنے پائيں 
  ) هللا علم و حکمت واال ہے۔٣فضل سے اگر چاہے (
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مشرک کے (پليد، ناپاک) ہونے کا مطلب، عقائد و اعمال کے لحاظ سے ناپاک ہونا ہے۔  ١۔٢٨
وه طہارت (صفائی بعض کے نزديک مشرک ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے ناپاک ہے۔ کيونکہ 
  و پاکيزگی) کا اس طرح اہتمام نہيں کرتا، جس کا حکم شريعت نے ديا ہے۔

ہجری ميں اعالن برات کے ساتھ کيا گيا تھا، جس کی تفصيل  ٩يہ وہی حکم ہے جو سن  ٢۔ ٢٨
پہلے گزر چکی ہے ممانعت بعض کے نزديک صرف مسجد حرام کے لئے ہے۔ ورنہ حسب 

ميں داخل ہو سکتے ہيں جس طرح نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم  ضرورت مشرکين ديگر مساجد
نے ثمامہ بن اثال کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھے رکھا تھا حتٰی کہ هللا نے ان کے دل ميں 
اسالم کی اور نبی صلی هللا عليہ وسلم کی محبت ڈال دی اور وه مسلمان ہوگئے۔ عالوه ازيں اکثر 

حرام سے مراد پورا حرم ہے يعنی حدود حرم کے اندر مشرک کا علماء کے نزديک يہاں مسجد 
داخلہ ممنوع ہے بعض آثار کی بنياد پر اس حکم سے ذمی اور خدام کو مشثنٰی کيا گيا ہے اسی 

طرح حضرت عمر بن عبدالعزيز نے اس سے استدالل کرتے ہوئے اپنے دور حکومت ميں يہود 
اخلے سے ممانعت کا حکم جاری فرمايا تھا (ابن و نصارٰی کو بھی مسلمانوں کی مسجدوں ميں د

  کثير)
مشرکين کی ممانعت سے بعض مسلمانوں کے دل ميں يہ خيال آيا کہ حج کے موسم ميں  ٢۔٢٨

زياده اجتماع کی وجہ سے جو تجارت ہوتی ہے، يہ متاثر ہوگی۔ هللا تعاٰلی نے فرمايا، اس مفلسی 
يں ہے، هللا تعاٰلی عنقريب اپنے فضل سے (يعنی کاروبار کی کمی) سے ڈرنے کی ضرورت نہ

تمہيں غنی کر دے گا چنانچہ فتوحات کی وجہ سے کثرت سے مال غنيمت مسلمانوں کو حاصل 
ہوا۔ اور پھر بتدريج سارا عرب بھی مسلمان ہوگيا اور حج کے موسم ميں حاجيوں کی ريل پيل 

وئی اور جو مسلسل روز پھر اسی طرح ہوگئی جس طرح پہلے تھی بلکہ اس سے کہيں زياده ہ
  افزوں ہی ہے۔

 
ُ َوَرُسْوهُلٗ  َم اهلّلٰ ّرُِمْوَن َما َحرَّ ِخِر َوَال ُحيَ ِ َوَال اِبلَْيْوِم اْالٰ يَْن َال يُْؤِمنُْوَن اِبهلّلٰ ِ يَْن ُاْوتُوا اْلِكٰتَب َحّيتٰ يُْعُطوا الِْجزْ قَاِتلُوا اذلَّ ِ يََة َعْن  َوَال يَِديُْنْوَن ِدْيَن الَْحّقِ ِمَن اذلَّ

ُمهْ ٰصِغُرْوَن      ٍَّد وَّ   ۧ 29ي
ان لوگوں سے لڑو جو هللا پر اور قيامت کے دن پر ايمان نہيں التے جو هللا اور اس کے رسول 

کی حرام کرده شے کو حرام نہيں جانتے، نہ دين حق کو قبول کرتے ہيں ان لوگوں ميں سے 
  )۔١ہو کر اپنے ہاتھ سے جزيہ ادا کريں ( جنہيں کتاب دی گئی ہے، يہاں تک کہ وه ذليل و خوار

مشرکين سے قتال عام کے حکم کے بعد اس آيت ميں يہود و نصارٰی سے قتال کا حکم ديا  ١۔٢٩
جا رہا ہے (اگر وه اسالم نہ قبول کريں) يا پھر وه جزيہ دے کر مسلمانوں کی ماتحتی ميں رہنا 

غير مسلموں سے لی جاتی ہے جو کسی قبول کرليں جزيہ ايک متعين رقم ہے جو ساالنہ ايسے 
اسالمی مملکت ميں رہائش پذير ہوں اس کے بدلے ميں ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی 
حفاظت کی ذمے داری اسالمی مملکت کی ہوتی ہے۔ يہود و نصارٰی باوجود اس بات کے وه هللا 

 اور يوم آخرت پر ايمان نہيں اور يوم آخرت پر ايمان رکھتے تھے، ان کی بابت کہا گيا کہ وه هللا
رکھتے تھے، اس سے واضح کر ديا گيا کہ انسان جب تک هللا پر اس طرح ايمان نہ رکھے جس 

طرح هللا نے اپنے پيغمبروں کے ذريعے سے بتاليا ہے، اس وقت تک اس کا ايمان با قابل 
اس لئے قرار ديا گيا کہ  اعتبار نہيں۔ اور يہ بھی واضح ہے کہ ان کے ايمان با کو غير معتبر

يہود و نصارٰی نے حضرت عزيز و حضرت مسيح عليہما السالم کی ابنيت (يعنی بيٹا ہونے کا) 
  اور الوہيت کا عقيده گھڑ ليا تھا، جيسا کہ اگلی آيت ميں ان کے عقيدے کا اظہار ہے۔

 
ِ َوقَالَِت النَّٰرصَى الْ  ْيَن َكَفُرْوا ِمْن قَْبُل ۭ قٰ َوقَالَِت الَْهيُْوُد ُعَزْيُرۨ ابُْن اهلّلٰ ِ ْوَن قَْوَل اذلَّ ِ  ۭ ٰذكِلَ قَْولُهُْم اِبَفَْواِهِهْم  ۚ يَُضاِهــــُـٔ ْيُح اْبُن اهلّلٰ ُ َمسـِ َاّىنٰ يُْؤفَُكْوَن    ffتَلَهُُم اهلّلٰ

30  
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ف ان يہود کہتے ہيں عزيز هللا کا بيٹا ہے اور نصرانی کہتے ہيں مسيح هللا کا بيٹا ہے يہ قول صر
کے منہ کی بات ہے۔ اگلے منکروں کی بات کی يہ بھی نقل کرنے لگے هللا انہيں غارت کرے وه 

  کيسے پلٹائے جاتے ہيں۔
 

ا ْيَح ابَْن َمْرَميَ  ۚ َوَمآ ُاِمُرْوٓ ِ َوالَْمسـِ ْن ُدْوِن اهلّلٰ ُذْوٓا َاْحَباَرُمهْ َوُرْهَباَهنُْم َاْراَباًب ِمّ َ ْبٰحنَٗه َمعَّا يُْرشُِكْوَن     ِاالَّ ِلَيْعُبُدوْٓ  ِاختَّ اِحًدا ۚ  َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُهَو  ۭسـُ   31ا ِاٰلــهًا وَّ
) اور مريم کے ١ان لوگوں نے هللا کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درويشوں کو رب بنايا ہے (

 بيٹے مسيح کو حاالنکہ انہيں صرف ايک اکيلے هللا ہی کی عبادت کا حکم ديا گيا تھا جس کے
  سوا کوئی معبود نہيں وه پاک ہے ان کے شريک مقرر کرنے سے۔

اس کی تفسير حضرت عدی بن حاتم کی بيان کرده حديث سے بخوبی ہو جاتی ہے۔ وه  ١۔٣١
کہتے ہيں کہ ميں نے نبی صلی هللا عليہ وسلم سے يہ آيت سن کر عرض کيا کہ يہود و نصارٰی 

ھر يہ کيوں کہا گيا کہ انہوں نے ان کو رب بنا ليا؟ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہيں کی، پ
آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ' يہ ٹھيک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہيں کی ليکن يہ 

بات تو ہے نا، کہ ان کے علماء نے جس کو حالل قرار دے ديا، اس کو انہوں نے حالل اور جس 
يہی ان کی عبادت کرنا ہے ' (صحيح ترمذی)  چيز کو حرام کر ديا اس کو حرام ہی سمجھا۔

کيونکہ حرام وحالل کرنے کا اختيار صرف هللا تعاٰلی کو ہے يہی حق اگر کوئی شخص کسی 
اور کے اندر تسليم کرتا ہے تو اس کا مطلب يہ ہے کہ اس نے اس کو اپنا رب بنا ليا ہے اس آيت 

ے پيشواؤں کو تحليل وتحريم کا منصب ميں ان لوگوں کے ليے بڑی تنبيہ ہے جنہوں نے اپنے اپن
دے رکھا ہے اور ان کے اقوال کے مقابلے ميں وه نصوص قرآن وحديث کو بھی اہميت دينے 

  کے ليے تيار نہيں ہوتے۔
 

 َ ُِّمتَّ نُْوَرٗه َول ٓ َاْن ي ُ ِاالَّ َىب اهلّلٰ فَْواِههِْم َواَيْ ِ اِبَ ْوا نُْوَر اهلّلٰ ُّْطِفــــُـٔ   2ْو َكرَِه اْلٰكِفُرْوَن        يُرِيُْدْوَن َاْن ي
وه چاہتے ہيں کہ هللا کے نور کو اپنے منہ سے بجھا ديں اور هللا تعاٰلی انکاری ہے مگر اسی بات 

  )١کا کہ اپنا نور پورا کرے گو کافر ناخوش رہيں (
 يعنی هللا نے رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کو جو ہدايت اور دين حق دے کر بھيجا ہے، ١۔٣٢

يہود و نصارٰی اور مشرکين چاہتے ہيں کہ اپنے جدال و افترا سے اس کو مٹا ديں۔ ان کی مثال 
ايسے ہی ہے جيسے کوئی شخص سورج کی شعاعوں کو يا چاند کی روشنی کو اپنی پھونکوں 

سے بجھا دے پس! جس طرح يہ ناممکن ہے اسی طرح جو دين حق هللا نے اپنے رسول کو دے 
مٹانا بھی ناممکن ہے۔ وه تمام دينوں پر غالب آ کر رہے گا، جيسا کہ اگلے  کر بھيجا ہے اس کا

جملے ميں هللا نے فرمايا، کافر کے لغوی معنی ہيں چھپانے واال اسی لئے رات کو بھی ' کافر ' 
کہا جاتا ہے کہ وه تمام چيزوں کو اپنے اندھيروں ميں چھپا ليتی ہے کاشت کار کو بھی ' کافر 

نکہ وه غلے کے دانوں کو زمين ميں چھپا ديتا ہے۔ گويا کافر بھی هللا کے نور کو 'کہتے ہيں کيو
چھپانا چاہتے ہيں يا اپنے دلوں ميں کفر و نفاق اور مسلمانوں اور اسالم کے خالف بغض و عناد 

  چھپائے ہوئے ہيں۔ اس لئے انہيں کافر کہا جاتا ہے۔
 

ْيٓ َاْرَسَل َرُسْوهَلٗ اِبلْهُٰدي ِ ٖه  ۙ َولَْو َكرَِه الُْمْرشُِكْوَن     ُهَو اذلَّ ْيِن ُلكِّ   33َوِدْيِن الَْحّقِ ِلُيْظهَِرٗه عََيل ادّلِ
اسی نے اپنے رسول کو ہدايت اور سچے دين کے ساتھ بھيجا ہے کہ اسے اور تمام مذہبوں پر 

  ) اگرچہ مشرک برا مانيں۔١غالب کر دے (
ہر وقت حاصل ہے۔ تاہم مسلمانوں نے دين پر دالئل و براہين کے لحاظ سے تو يہ غلبہ  ١۔٣٣

عمل کيا تو انہيں دنياوی غلبہ بھی حاصل ہوا۔ اور اب بھی مسلمان اگر اپنے دين کے عامل بن 
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جائيں تو ان کا غلبہ يقينی ہے، اس لئے کہ هللا کا وعده ہے کہ حزب هللا غالب و فاتح ہوگا۔ شرط 
  يہی ہے کہ مسلمان حزب هللا بن جائيں۔

 
ْهَباِن لََياُْلكُْوَن َاْمَواَل النَّاِس اِبلَْباِطلِ ايَٰٓ  َن اْالَْحَباِر َوالرُّ ا ِمّ يَْن ٰاَمنُْوٓا ِانَّ َكِثْريً ِ ُّھَا اذلَّ َة َوَال يُْنِفُقْوَهنَا  ي َهَب َوالِْفضَّ ْوَن اذلَّ يَْن يَْكِزنُ ِ ِ   ۭ َواذلَّ ْوَن َعْن َسِبْيِل اهلّلٰ َويَُصدُّ

 ِ ُمهْ ِبَعَذاٍب َاِلْميٍ    ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ ْ   ۙ 34  ۙ فَبَّرشِ
اے ايمان والو! اکثر علماء اور عابد، لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہيں اور هللا کی راه سے 

) اور جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ رکھتے ہيں اور هللا کی راه ميں خرچ ١روک ديتے ہيں (
  )۔٢ا ديجئے (نہيں کرتے، انہيں دردناک عذاب کی خبر پہنچ

احبار حبر کی جمع ہے يہ ايسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بات کو خوبصورت طريقہ  ١۔٣٤
سے پيش کرنے کا طريقہ رکھتا ہو خوبصورت اور منقش کپڑے کو ثُوب ُمَحبُّر کہا جاتا ہے 
مراد علماء يہود ہيں، رہبان راہب کی جمع ہے جو رہبنہ سے مشتق ہے۔ اس سے مراد علماء 

ہيں بعض کے نزديک يہ صوفيائے نصارٰی ہيں۔ يہ دونوں ايک تو کالم هللا ميں تحريف  نصاریٰ 
و تغير کر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتاتے اور يوں لوگوں کو هللا کے راستے 

سے روکتے ہيں، نبی صلی هللا عليہ وسلم کا يہ فرمان باب کا عنوان ہے ' تم پچھلی امتوں کے 
  ی ضرور پيروی کرو گے '۔طور طريقوں ک

حضرت عبد هللا بن عمر فرماتے ہيں کہ يہ زٰکوة کے حکم سے پہلے کا حکم ہے۔ زٰکوة کا  ٢۔٣٤
حکم نازل ہونے کے بعد زٰکوة کو هللا تعاٰلی نے مال کی طہارت کا ذريعہ بنا ديا ہے اس لئے 

ں ہے اور جس مال کی علماء فرماتے ہيں کہ جس مال سے زٰکو ة ادا کر دی جائے وه خزانہ نہي
زٰکو ة ادا نہ کی جائے، وه کنز (خزانہ) ہے، جس پر يہ قرآنی وعيد ہے۔ چنانچہ صحيح حديث 
ميں ہے کہ ' جو شخص اپنے مال کی زٰکو ة ادا نہيں کرتا قيامت والے دن اس کے مال کو آگ 

ر کو داغا کی تختياں بنا ديا جائے گا، جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو، پيشانی کو اور کم
جائے گا۔ يہ دن پچاس ہزار سال کا ہوگا اور لوگوں کے فيصلے ہو جانے تک اس کا يہی حال 
رہے گا اس کے بعد جنت يا جہنم ميں اسے لے جايا جائے گا (صحيح مسلم) يہ بگڑے ہوئے 
علماء اور صوفيا کے بعد بگڑے ہوئے اہل سرمايہ ہيں تينوں طبقے عوام کے بگاڑ ميں سب 

  ذمہ دار ہيں۔ سے زياده
 

ُمتْ  َ فَُتْكٰوي ِهبَا ِجَباُههُْم َوُجنُْوُهبُْم َوُظهُْوُرُمهْ ٰۭهَذا َما َكَزنْ منَّ ٰمي عَلَْهيَا ِيفْ اَنِر هَجَ َّْوَم ُحيْ ْوَن    ي نُْفِسُمكْ فَُذْوقُْوا َما ُكْنُمتْ تَْكِزنُ   35 ِالَ
ان کی پيشانياں اور پہلو اور  جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ ميں تپايا جائے گا پھر اس دن

پيٹھيں داغی جائيں گی (ان سے کہا جائے گا) يہ ہے جسے تم نے اپنے لئے خزانہ بنا رکھا تھا، 
  پس اپنے خزانوں کا مزه چکھو۔

 
ٰمٰوِت َوا ِ يَْوَم َخلََق السَّ ِ اثْنَا َعَرشَ َشهًْرا ِيفْ ِكٰتِب اهلّلٰ هُْوِر ِعْنَد اهلّلٰ َة الشُّ نَّ َانُْفَسُمكْ ِانَّ ِعدَّ ُ ڏ فََال تَْظِلُمْوا ِفْهيِ ْيُن الَْقّميِ ْالَْرَض ِمْهنَآ َاْربََعٌة ُحُرٌم  ٰۭذكِلَ ادّلِ

َ َمَع الُْمتَِّقْنيَ   ًَّة  ۭ  َواْعلَُمْوٓا َانَّ اهلّلٰ ًَّة امَكَ يَُقاِتلُْونَُمكْ َاكۗف   36  َوقَاِتلُوا الُْمْرشِِكْنيَ َاكۗف
 کے نزديک کتاب هللا ميں باره کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمين مہينوں کی گنتی هللا

) تم ان مہينوں ٢) يہی درست دين ہے (١کو پيدا کيا ہے ان ميں سے چار حرمت و ادب کے ہيں (
) اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جيسے کہ وه تم سب ٣ميں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو (

  رکھو کہ هللا تعاٰلی متقيوں کے ساتھ ہے۔ ) اور جان٤سے لڑتے ہيں (
فی کتاب هللا سے مراد لوح محفوظ يعنی تقدير اٰلہی ہے۔ يعنی ابتداء آفرينش سے ہی هللا  ١۔ ٣٦

تعاٰلی نے باره مہينے مقرر فرمائے ہيں، جن ميں چار حرمت والے ہيں جن ميں قتال و جدال کی 
هللا عليہ وسلم نے ايسے بيان فرمايا ہے کہ بالخصوص ممانعت ہے۔ اسی بات کو نبی کريم صلی 
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' زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آگيا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب هللا نے آسمانوں 
اور زمين کی تخليق فرمائی۔ سال باره مہينوں کا ہے، جن ميں چار حرمت والے ہيں، تين پے 

و جمادی االخری اور شعبان کے درميان درپے ذوالقعده، ذوالحجہ اور محرم اور چوتھا رجب ج
ہے۔ (صحيح بخاری) زمانہ اسی حالت پر آگيا ہے کا مطلب، مشرکين عرب مہينوں ميں جو 

  تاخير و تقديم کرتے تھے جس کی تفصيل آگے آرہی ہے اس کا خاتمہ ہے۔ 
يعنی ان مہينوں کا اسی ترتيب سے ہونا جو هللا نے رکھی ہے اور جن ميں چار حرمت  ٢۔٣٦

  والے ہيں۔ اور يہی حساب صحيح اور عدد مکمل ہے۔
يعنی حرمت والے مہينوں ميں قتال کر کے ان کی حرمت پامال کر کے اور هللا کی  ٣۔٣٦

  نافرمانی کا ارتکاب کر کے۔
ليکن حرمت والے مہينے گزرنے کے بعد اال يہ کہ وه لڑنے پر مجبور کر ديں، پھر  ٤۔٣٦

  ے لئے لڑنا جائز ہوگا۔حرمت والے مہينوں ميں بھی تمہار
 

ّرُِمْونَٗه عَامً  ُحيَ ُّْونَٗه عَاًما وَّ ل يَْن َكَفُرْوا ُحيِ ِ ُء ِزاَيَدٌة ِيف اْلُكْفِر يَُضلُّ ِبِه اذلَّ ۗ َِّيسْ ََّما الن َِّن لَهُْم ُسوْۗ ِان ُ  ۭ ُزي َم اهلّلٰ ُّْوا َما َحرَّ ُ فَُيِحل َم اهلّلٰ َة َما َحرَّ ـْوا ِعدَّ ُِّيَواِطــــُـٔ اِلهِْم  ا ل ُء َاْمعَ
ُ َال َهيِْدي الْقَْوَم اْلٰكِفرِيَْن       37َۧواهلّلٰ

) اس سے وه لوگ گمراہی ميں ڈالے جاتے ١مہينوں کا آگے پيچھے کر دينا کفر کی زيادتی ہے (
ہيں جو کافر ہيں۔ ايک سال تو اسے حالل کر ليتے ہيں اور ايک سال اسی کو حرمت واال کر 

) پھر اسے ٢جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار ميں تو موافقت کرليں ( ليتے ہيں، کہ هللا نے
حالل بناليں جسے هللا نے حرام کيا ہے انہيں ان کے برے کام بھلے دکھائی ديئے گئے ہيں اور 

  قوم کفار کی هللا رہنمائی نہيں فرماتا۔
قتال و نسيیء کے معنی پيچھے کرنے کے ہيں۔ عربوں ميں بھی حرمت والے مہينوں ميں  ١۔٣٧

جدال اور لوٹ مار کو سخت ناپسنديده سمجھا جاتا تھا۔ ليکن مسلسل تين مہينے، ان کی حرمت کو 
ملحوظ رکھتے ہوئے، قتل و غارت سے اجتناب، ان کے لئے بہت مشکل تھا۔ اس لئے اس کا حل 

انہوں نے يہ نکال رکھا تھا جس حرمت والے مہينے ميں قتل و غارت کرنا چاہتے اس ميں وه 
ليتے اور اعالن کر ديتے کہ اس کی جگہ فالں مہينہ حرمت واال ہوگا مثاًل محرم کے مہينے  کر

کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ صفر کو حرمت واال مہينہ قرار دے ديتے۔ هللا تعاٰلی نے اس کی 
بابت فرمايا کہ يہ کفر ميں زيادتی ہے کيونکہ اس کا ادل بدل مقصود لڑائی اور دنياوی مفادات 

حصول کے سوا کچھ نہيں۔ اور نبی صلی هللا عليہ وسلم نے بھی اس کے خاتمے کا اعالن کے 
يہ کہہ کر فرماديا کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصلی حالت ميں آگيا ہے يعنی اب آئنده مہينوں 

  کی يہ ترتيب اسی طرح رہے گی جس طرح ابتدائے کائنات سے چلی آرہی ہے۔
ت توڑ کر اس کی جگہ دوسرے مہينے کو حرمت واال قرار يعنی ايک مہينے کی حرم ٢۔٣٧

دينے سے ان کا مقصد يہ ہوتا تھا کہ هللا تعاٰلی نے چار مہينے حرمت والے رکھے ہيں، ان کی 
گنتی پوری رہے۔ يعنی گنتی پوری کرنے ميں هللا کی موافقت کرتے تھے، ليکن هللا نے قتال و 

س کی انہيں کوئی پرواه نہ تھی، بلکہ انہيں ظالمانہ جدال اور غارت گری سے جو منع کيا تھا، ا
  کاروائيوں کے لئے ہی وه ادل بدل کرتے تھے۔

 
قَلُْمتْ ِاَىل اْالَْرِض  ِ ااثَّ يَْن ٰاَمنُْوا َما لَُمكْ ِاَذا ِقْيَل لَُمكُ انِْفُرْوا ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ ِ ُّھَا اذلَّ ي َ نْيَ اٰيٓ ِخَرِة ِاالَّ   ۭ َاَرِضْيُمتْ اِبلَْحٰيوِة ادلُّ نَْيا ِيف اْالٰ ِخَرِة   ۚ فََما َمتَاُع الَْحٰيوِة ادلُّ ا ِمَن اْالٰ

  38قَِلْيٌل   
اے ايمان والو! تمہيں کيا ہوگيا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو هللا کے راستے ميں کوچ 

ھ گئے ہو۔ کرو تو تم زمين سے لگے جاتے ہو۔ کيا تم آخرت کے عوض دنيا کی زندگانی پر ريج
  سنو! دنيا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے ميں کچھ يونہی سی ہے۔
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ًٔــ  ْوُه َشـْيـــ ُمكْ َوَال تَُرضُّ يَْستَْبِدْل قَْوًما غَْريَ ْبُمكْ عََذااًب َاِلـْيًما   ڏ  وَّ ٍء قَِدْيٌر      ِاالَّ تَْنِفُرْوا يَُعّذِ ُ عَٰيل ُلكِّ َيشْ   39ا  ۭ َواهلّلٰ

کوچ نہ کيا تو تمہيں هللا تعاٰلی دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل اگر تم نے 
  ) اور هللا ہرچيز پر قادر ہے۔١الئے گا، تم هللا تعاٰلی کو کوئی نقصان نہيں پہنچا سکتے (

شام کے عيسائی بادشاه ہرقل کے بارے ميں اطالع ملی کہ وه مسلمانوں کے خالف لڑائی  ١۔٣٩
کر رہا ہے چنانچہ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے بھی اس کے لئے تياری کا حکم دے  کی تياری

/ ہجری کا واقعہ ہے۔ موسم سخت گرمی کا تھا اور سفر بہت لمبا تھا۔ بعض  ٩ديا۔ يہ شوال سن 
مسلمانوں اور منافقين پر يہ حکم گراں گزرا، جس کا اظہار اس آيت ميں کيا گيا ہے اور انہيں 

روز  ٢٠ت کی گئی ہے۔ يہ جنگ تبوک کہالتی ہے جو حقيقت ميں ہوئی نہيں۔ لعنت و مالم
مسلمان ملک شام کے قريب تبوک ميں ره کر واپس آگئے۔ اس کو جيش العسرة کہا جاتا ہے 

کيونکہ اس لمبے سفر ميں اس لشکر کو کافی دقتوں اور پريشانيوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اثاقَْلتُْم 
پيچھے رہنا چاہتے ہو۔ اس کا مظاہره بعض لوگوں کی طرف سے ہوا يعنی سستی کرتے اور 

  ليکن اس کو منسوب سب کی طرف کر ديا گيا (فتح القدير)
 

يَْن َكَفُرْوا اَثِينَ اثْنَْنيِ ِاْذ ُمهَا ِيف الَْغاِر  ِ ُ ِاْذ َاْخَرَجُه اذلَّ ُه اهلّلٰ ْوُه فََقْد نَــَرصَ ََّدٗه ِاْذ يَُقْوُل ِلَصاحِ ِاالَّ تَْنُرصُ ُ َسِكْينََتٗه عَلَْيِه َوَاي َ َمَعنَا   ۚ فََاْنَزَل اهلّلٰ َزْن ِانَّ اهلّلٰ ِبٖه َال َحتْ
ُ عَ  ِ ِھَى الُْعلَْيا  َۭواهلّلٰ َمُة اهلّلٰ ْفٰىل َۭوَلكِ يَْن َكَفُروا السُّ ِ َمَة اذلَّ َّْم تََرْوَها َوَجَعَل َلكِ نُْوٍد ل   40زِيٌْز َحِكْميٌ      ِجبُ

ن (نبی صلی هللا عليہ وسلم) کی مدد نہ کرو تو هللا ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جبکہ اگر تم ا
انہيں کافروں نے (ديس سے) نکال ديا تھا، دو ميں سے دوسرا جبکہ وه دونوں غار ميں تھے 

) پس جناب باری ١جب يہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر هللا ہمارے ساتھ ہے (
تسکين اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہيں تم نے نے اپنی طرف سے 

) اس نے کافروں کی بات پست کردی اور بلند و عزيز تو هللا کا کلمہ ہی ہے ٢ديکھا ہی نہيں (
  ) هللا غالب ہے حکمت واال ہے۔٣(

مدد جہاد سے پيچھے رہنے يا اس سے جان چھڑانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم  ١۔٤٠
نہيں کرو گے تو هللا تعاٰلی تمہاری مدد کا محتاج نہيں ہے۔ هللا تعاٰلی نے اپنے پيغمبر کی مدد اس 
وقت بھی کی جب اس نے غار ميں پناه لی تھی اور اپنے ساتھی (يعنی حضرت ابو بکر صديق 

ديق سے کہا تھا ' غم نہ کر هللا ہمارے ساتھ ہے 'اس کی تفصيل حديث ميں آئی ہے۔ ابو بکر ص
رضی هللا تعاٰلی عنہ فرماتے ہيں کہ جب ہم غار ميں تھے تو ميں نے نبی کريم صلی هللا عليہ 
وسلم سے کہا اگر ان مشرکين نے (جو ہمارے تعاقب ميں ہيں) ہمارے قدموں پر نظر ڈالی تو 
يقينا ہميں ديکھ ليں گے حضرت نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا، يا ابابکر ! ما ظنک 

باثنين هللا ثالثھما (صحيح بخاری) اے ابو بکر! تمہارا ان دو کے بارے ميں کيا خيال ہے جن کا 
  تيسرا هللا کی مدد اور اس کی نصرت جن کو شامل حال ہے۔

يہ مدد کی وه دو صورتيں بيان فرمائی ہيں جن سے هللا کے رسول صلی هللا عليہ وسلم کی  ٢۔٤٠
  ی فرشتوں کی تائيد۔مدد فرمائی گئی۔ ايک سکينت، دوسر

کافروں کے کلمے سے شرک اور کلمۃ هللا سے توحيد مراد ہے۔ جس طرح ايک حديث  ٣۔٤٠
ميں بيان فرمايا گيا ہے۔ رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم سے پوچھا گيا۔ ايک شخص بہادری کے 

اری جوہر دکھانے کے لئے لڑتا ہے، ايک قبائلی عصبيت و حميت ميں لڑتا ہے، ايک اور رياک
کے لئے لڑتا ہے۔ ان ميں سے فی سبيل هللا لڑنے واال کون ہے، آپ نے فرمايا ' جو اس لئے لڑتا 

  ہے کہ هللا کا کلمہ بلند ہو جائے، وه فی سبيل هللا ہے۔
 

ِ  ٰۭذِلُمكْ  ْمَواِلُمكْ َوَانُْفِسُمكْ ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ َجاِهُدْوا اِبَ ِثـَقاًال وَّ َُّمكْ ِاْن ُكْنُمتْ تَْعلَُمْوَن       ِانِْفُرْوا ِخَفافًا وَّ   41َخْريٌ ل



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	414	of	1441	

) اور راه رب ميں ١نکل کھڑے ہو جاؤ ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی (
  اپنے مال اور جان سے جہاد کرو يہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم ميں علم ہو۔

ادی طور پر يا اجتماعی طور پر خوشی اس کے مختلف مفہوم بيان کئے گئے ہيں مثاًل انفر ١۔٤١
سے يا ناخوشی سے غريب ہو يا امير جوان ہو يا بوڑھا پياده ہو يا سوار عيال دار ہو يا اہل و 

عيال کے بغير۔ وه پيش قدمی کرنے والوں ميں سے ہو يا پيچھے لشکر ميں شامل۔ امام شوکانی 
ئے کہ آيت کے معنی يہ ہيں کہ ' تم فرماتے ہيں آيت کا حمل تمام معافی پر ہو سکتا ہے، اس ل

کوچ کرو، چاہے نقل و حرکت تم پر بھاری ہو يا ہلکی'۔ اور اس مفہوم ميں مذکوره تمام مفاہيم 
  آجاتے ہيں۔

 
َيْحِلُفْوَن اِب  قَُّة  َوسـَ ُم الشُّ ََّبُعْوَك َوٰلِكْنۢ بَُعَدْت عَلَْهيِ ت َسَفًرا قَاِصًدا الَّ ُْم لَْو َاكَن َعَرًضا قَرِيًْبا وَّ ُ يَْعَملُ ِاهنَّ ِ لَِو اْسـتَـَطْعنَا لََخَرْجنَا َمَعُمكْ ۚ ُهيِْلُكْوَن َانُْفَسهُْم ۚ َواهلّلٰ هلّلٰ

  ۧ 42لَٰكِذبُْوَن     
) اور ہلکا سا سفر ہوتا تو يہ ضرور آپ کے ١اگر جلد وصول ہونے واال مال و اسباب ہو يا (

راز کی مشکل پڑ گئی۔ اب تو يہ هللا کی قسميں ) ليکن ان پر تو دوری اور د٢پيچھے ہو ليتے (
کھائيں گے کہ اگر ہم ميں قوت اور طاقت ہوتی تو ہم يقيناً آپ کے ساتھ نکلتے، يہ اپنی جانوں کو 

  ) ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم هللا کو ہے۔٣خود ہی ہالکت ميں ڈال رہے ہيں (
نے عذر اور معذرت کر کے نبی  يہاں سے ان لوگوں کا بيان شروع ہو رہا ہے جنہوں ١۔٤٢

صلی هللا عليہ وسلم سے اجازت لے لی تھی دراں حاالنکہ ان کے پاس حقيقت ميں کوئی عذر 
  نہيں تھا۔ عرض سے مراد جو دنياوی منافع سامنے آئيں مطلب ہے مال غنيمت۔

ں يعنی آپ صلی هللا عليہ وسلم کے ساتھ شريک جہاد ہوتے۔ ليکن سفر کی دوری نے انہي ٢۔٤٢
  حيلے تراشنے پر مجبور کر ديا

  يعنی جھوٹی قسميں کھا کر۔ کيونکہ جھوٹی قسم کھانا گناه ہے۔ ٣۔٤٢
 

يَْن َصَدقُْوا َوتَْعَملَ اْلٰكِذِبْنيَ     ِ َ كَلَ اذلَّ ُ َعْنَك ۚ ِلَم َاِذنَْت لَهُْم َحّيتٰ يََتبَنيَّ   43َعَفا اهلّلٰ
جازت دے دی؟ بغير اس کے کہ تيرے سامنے هللا تجھے معاف فرما دے، تو نے انہيں کيوں ا

  )۔١سچے لوگ کھل جائيں اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے (
يہ نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جہاد ميں عدم شرکت کی اجازت  ١۔٤٣

يں؟ مانگنے والوں کو تو نے کيوں بغير يہ تحقيق کئے کہ اس کے پاس معقول عذر بھی ہے يا نہ
اجازت دے دی۔ اس لئے اس کوتاہی پر معافی کی وضاحت پہلے کر دی گئی ہے۔ ياد رہے يہ 
تنبيہ اس لئے کی گئی ہے کہ اجازت دينے ميں عجلت کی گئی اور پورے طور پر تحقيق کی 

  ضرورت نہيں سمجھی گئی۔
 

ِخرِ  ِ َوالَْيْوِم اْالٰ ْيَن يُْؤِمنُْوَن اِبهلّلٰ ِ َتْاِذنَُك اذلَّ ُ عَِلْميٌ اِبلُْمتَِّقْنيَ     َال يَسـْ ْمَواِلهِْم َوَانُْفِسهِْم ۭ َواهلّلٰ اِهُدْوا اِبَ َ   44َاْن جيُّ
هللا پر اور قيامت کے دن پر ايمان و يقين رکھنے والے مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی 

وب جانتا ) اور هللا تعاٰلی پرہيزگاروں کو خ١کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہيں کريں گے (
  ہے۔
يہ مخلص ايمانداروں کا کردار بيان کيا گيا ہے بلکہ ان کی عادت يہ ہے کہ وه نہايت ذوق  ١۔٤٤

  شوق کے ساتھ اور بڑھ چڑھ کر جہاد ميں حصہ ليتے ہيں۔
 

ِخِر َواْراَتبَْت قُلُْوهبُُ  ِ َوالَْيْوِم اْالٰ ْيَن َال يُْؤِمنُْوَن اِبهلّلٰ ِ ََّما يَْسـَتْاِذنَُك اذلَّ ُدْوَن    ِان دَّ ْم يََرتَ   45ْم فَهُْم ِيفْ َرْيِهبِ
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يہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہيں جنہيں نہ هللا پر ايمان ہے نہ آخرت کے دن کا يقين 
  )۔١ہے جن کے دل شک ميں پڑے ہوئے ہيں اور وه اپنے شک ميں ہی سرگرداں ہيں (

ے تراش کر رسول هللا صلی هللا عليہ يہ ان منافقين کا بيان ہے جنہوں نے جھو ٹے حيل ١۔٤٥
وسلم سے جہاد ميں نہ جانے کی اجازت طلب کر لی تھی۔ ان کی بابت کہا گيا ہے کہ يہ هللا پر 

اور يوم آخرت پر ايمان نہيں رکھتے۔ اس کا مطلب يہ ہے کہ اسی عدم ايمان نے انہيں جہاد سے 
ا تو نہ جہاد سے يہ بھاگتے نہ شکوک گريز پر مجبور کيا۔ اگر ايمان ان کے دلوں ميں راسخ ہوت

  و شبہات ان کے دلوں ميں پيدا ہوتے۔
 

ُ انِْۢبَعاهَثُْم فَثَبََّطهُْم َوِقْيَل اْقُعدُ  ٰلِكْن َكرَِه اهلّلٰ ًة وَّ ْوا هَلٗ عُدَّ عَدُّ   46ْوا َمَع الْٰقِعِدْيَن     َولَْو َاَراُدوا الُْخُرْوَج َالَ
لنے کا ہوتا تو وه اس سفر کے لئے سامان کی تياری کر رکھتے اگر ان کا اراده جہاد کے لئے نک

) اور کہہ ٢) ليکن هللا کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا اس لئے انہيں حرکت سے ہی روک ديا (١(
  ديا گيا کہ تم بيٹھنے والوں کيساتھ بيٹھے رہو۔

ر اجازت حاصل يہ انہيں منافقوں کے بارے ميں کہا جا رہا ہے جنہوں نے جھوٹ بول ک ١۔٤٦
  کی تھی کہ اگر وه جہاد ميں جانے کا اراده رکھتے تو يقينا اس کے لئے تياری کرتے۔

فثبطھم کے معنی ہيں انکو روک ديا، پيچھے رہنا ان کے لئے پسنديده بنا ديا گيا، پس وه ٢۔٤٦
سست ہوگئے اور مسلمانوں کے ساتھ نہيں نکلے مطلب يہ ہے کہ هللا کے علم ميں ان کی 

) يہ يا تو ٢تيں اور سازشيں تھيں، اس لئے هللا کی تقديری مشيت يہی تھی کہ وه نہ جائيں۔ (شرار
اسی مشيت اٰلہی کی تعبير ہے جو تقديرا لکھی ہوئی تھی يا بطور ناراضگی اور غضب کے 

رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کی طرف سے کہا گيا ہے کہ اچھا ٹھيک ہے تم عورتوں، بچوں، 
  ر بوڑھوں کی صف ميں شامل ہو کر ان کی طرح گھروں ميں بيٹھے رہو۔بيماروں او

 
َاْوَضُعْوا ِخٰللَُمكْ يَْبُغْونَُمكُ الِْفْتنََة  ۚ َوِفْيُمكْ  َال۟ ا َزاُدْوُمكْ ِاالَّ َخَباًال وَّ ِلِمْنيَ    لَْو َخَرُجْوا ِفْيُمكْ مَّ ُ عَِلْميٌ اِبلّظٰ ُعْوَن لَهُْم  ۭ َواهلّلٰ   47 َمسّٰ

) ١گر يہ تم ميں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لئے سوائے فساد کے اور کوئی چيز نہ بڑھاتے (ا
) ٢بلکہ تمہارے درميان خوب گھوڑے دوڑا ديتے اور تم ميں فتنے ڈالنے کی تالش ميں رہتے (

  ) اور هللا ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔٣ان کے ماننے والے خود تم ميں موجود ہيں (
قين اگر اسالمی لشکر کے ساتھ شريک ہوتے تو غلط رائے اور مشورے دے کر يہ مناف ١۔٤٧

  مسلمانوں ميں انتشار ہی کا باعث بنتے۔
مطلب يہ کہ چغل خوری وغيره کے ذريعے سے تمہارے اندر فتنہ برپا کرنے ميں وه  ٢۔٤٧

ان کے  کوئی دقيقہ فرو گزاشت نہ کرتے اور فتنے سے مطلب اتحاد کو پاره پاره کر دينا اور
  مابين باہمی عداوت و نفرت پيدا کر دينا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقين کی جاسوسی کرنے والے کچھ لوگ مومنين کے ساتھ  ٣۔٤٧
  بھی لشکر ميں موجود تھے جو منافقين کو مسلمانوں کی خبريں پہنچايا کرتے تھے۔

 
َُّبْوا ِ َوُمهْ ٰكرُِهْوَن     لََقِد ابَْتغَُوا الِْفْتنََة ِمْن قَْبُل َوقَل ُمْوَر َحّيتٰ َجاَۗء الَْحقُّ َوَظهََر َاْمُر اهلّلٰ   48كَلَ اْالُ

يہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تالش کرتے رہے ہيں اور تيرے لئے کاموں کو الٹ پلٹ 
) باوجوديکہ وه ناخوشی ميں ١کرتے رہے ہيں يہاں تک کہ حق آپہنچا اور هللا کا حکم غالب آگيا (

  ی رہے۔ہ
اس لئے اس نے گزشتہ اور آئنده امور کی تمہيں اطالع دے دی ہے اور يہ بھی بتال ديا  ١۔٤٨

ہے کہ يہ منافقين جو ساتھ نہيں گئے، تو تمہارے حق ميں اچھا ہوا، اگر يہ جاتے تو يہ يہ 
  خرابياں ان کی وجہ سے پيدا ہوتيں۔
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ں، آپ کے خالف فتنے تالش کرنے اور يعنی يہ منافقين تو، جب سے آپ مدينہ ميں آئے ہي ٢۔٤٨
معامالت کو بگاڑنے ميں سرگرم رہے ہيں۔ حتٰی کے بدر ميں هللا تعاٰلی نے آپ کو فتح و غلبہ 

عطا فرما ديا، جو ان کے لئے بہت ہی ناگوار تھا، اسی طرح جنگ احد کے موقعے پر بھی ان 
اس کے بعد بھی ہر موقعے  منافقين نے راستے سے ہی واپس ہو کر مشکالت پيدا کرنے کی اور

پر بگاڑ کی کوشش کرتے رہے۔ حتٰی کہ مکہ فتح ہوگيا اور اکثر عرب مسلمان ہوگئے جس پر 
  کف حسرت و افسوس مل رہے ہيں۔

 
َ لَُمِحْيطَ  منَّ ْ ۭ َاَال ِيف الِْفْتنَِة َسَقُطْوا  َۭوِانَّ هَجَ ْ َوَال تَْفِتِىنّ َُّقْوُل ائَْذْن ِيلّ ْن ي   49ٌة اِبْلٰكِفرِيَْن     َوِمْهنُْم مَّ

ان ميں سے کوئی تو کہتا ہے مجھے اجازت ديجئے مجھے فتنے ميں نہ ڈاليئے، آگاه رہو وه 
  )۔١فتنے ميں پڑ چکے ہيں اور يقيناً دوزخ کافروں کو گھير لينے والی ہے (

تو  ' مجھے فتنے ميں نہ ڈاليے ' کا ايک مطلب يہ ہے کہ اگر مجھے اجازت نہيں ديں گے ١۔٤٩
مجھے بغير اجازت رکنے پر سخت گناه ہوگا، اس اعتبار سے فتنہ، گناه کے معنی ميں ہوگا۔ 
يعنی مجھے گناه ميں نہ ڈاليے، دوسرا مطلب فتنے کا، ہالکت ہے يعنی مجھے ساتھ ليجاکر 

ہالکت ميں نہ ڈاليں کہا جاتا ہے کہ جد ابن قيس نے عرض کيا مجھے ساتھ نہ لے جائيں، روم 
ں کو ديکھ کر ميں صبر نہ کر سکوں گا۔ اس پر نبی صلی هللا عليہ وسلم نے رخ پھير کی عورتو

ليا اور اجازت دے دی۔ بعد ميں يہ آيت نازل ہوئی۔ هللا تعاٰلی نے فرمايا ' فتنے ميں جو گزر 
چکے ہيں ' يعنی جہاد سے پيچھے رہنا اور اس سے گريز کرنا، بجائے خود ايک فتنہ اور سخت 

ہے جس ميں يہ ملوث ہی ہيں۔ اور مرنے کے بعد جہنم ان کو گھير لينے والی ہے،  گناه کا کام
  جس سے فرار کا کوئی راستہ ان کے لئے نہيں ہوگا۔

 
 َّ َُّقْولُْوا قَْد َاَخْذاَنٓ َاْمَراَن ِمْن قَْبُل َويََتَول نٌَة تَُسْؤُمهْ ۚ َوِاْن تُِصْبَك ُمِصْيَبٌة ي ُمهْ ِاْن تُِصْبَك َحسـَ   50فَرُِحْوَن      ْوا وَّ

آپ کو اگر کوئی بھالئی مل جائے تو انہيں برا لگتا ہے اور کوئی برائی پہنچ جائے تو کہتے ہيں 
  )۔١ہم نے اپنا معاملہ پہلے سے درست کر ليا تھا، مگر وه تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہيں (

ت اور َسيَئَۃ سے ناکامی، سياق کالم کے اعتبار سے َحسنَۃُ، سے يہاں کاميابی اور غنيم ١۔٥٠
شکست اور اسی قسم کے نقصانات جو جنگ ميں متوقع ہوتے ہيں مراد ہيں۔ اس ميں ان کے 

خبث باطنی کا اظہار ہے جو منافقين کے دلوں ميں تھا اس لئے کہ مصيبت پر خوش ہونا اور 
  بھالئی حاصل ہونے پر رنج اور تکليف محسوس کرنا، غايت عداوت کی دليل ہے۔

 
ِ الُْمْؤِمنُْوَن     قُلْ  ِ فَلَْيَتَولكَّ ُ لَنَا  ۚ ُهَو َمْوٰلىنَا  ۚ َوعََيل اهلّلٰ ُِّصْيبَنَآ ِاالَّ َما َكَتَب اهلّلٰ َّْن ي   51  ل

آپ کہہ ديجئے کہ ہميں سوائے هللا کے ہمارے حق ميں لکھے ہوئے کے کوئی چيز پہنچ ہی نہيں 
کو هللا تعاٰلی کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا  سکتی وه ہمارا کارساز اور مولٰی ہے مومنوں

  )١چاہيے (
يہ منافقين کے جواب ميں مسلمانوں کے صبر و ثبات اور حوصلے کے لئے فرمايا جا رہا  ١۔٥١

ہے کيونکہ جب انسان کو يہ معلم ہو کہ هللا کی طرف سے مقدر کا ہر صورت ميں ہونا ہے اور 
ے اسی تقدير اٰلہی کا حصہ ہے، تو انسان کے لئے جو بھی مصيبت يا بھالئی ہميں پہنچتی ہ

  مصيبت کا برداشت کرنا آسان اور اس کے حوصلے ميں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔
 

ُ ِبَعذَ  ُِّصْيَبُمكُ اهلّلٰ َُّص ِبُمكْ اَْن ي ب ُن نََرتَ نَيَْنيِ ۭ َوَحنْ ٓ ِاْحَدى الُْحسـْ َُّصْوَن ِبنَآ ِاالَّ ْن ِعْندِ قُْل َهْل تََرب ُِّصْوَن     اٍب ِمّ ب َرتَ َُّصْوٓا ِاانَّ َمَعُمكْ مُّ ب يِْديْنَا  ڮ فََرتَ   52ٖهٓ َاْو اِبَ
کہہ ديجئے کہ تم ہمارے بارے ميں جس چيز کا انتظار کر رہے ہو وه دو بھالئيوں ميں سے 

) اور ہم تمہارے حق ميں اس کا انتظار کرتے ہيں کہ يا هللا تعاٰلی اپنے پاس سے ١ايک ہے (
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) پس ايک طرف تم منتظر رہو دوسری جانب ٢تمہيں دے يا ہمارے ہاتھوں سے (کوئی سزا 
  تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہيں۔

يعنی کاميابی يا شہادت، ان دونوں ميں سے جو چيز بھی ہميں حاصل ہو، ہمارے لئے  ١۔٥٢
  خير(بھالئی) ہے۔ 

ار کر رہے ہيں کہ يا تو يعنی ہم تہارے بارے ميں دو برائيوں ميں سے ايک برائی کا انتظ ٢۔٥٢
آسمان سے هللا تعاٰلی تم پر عذاب نازل فرمائے جس سے تم ہالک ہو جاؤ يا ہمارے ہاتھوں سے 
هللا تعاٰلی تمہيں (قتل کرنے، يا قيدی بننے وغيره قسم کی) سزائيں دے۔ وه دونوں باتوں پر قادر 

  ہے۔
 

َُّتَقبَّ  َّْن ي   53َل ِمنُْمكْ  ِۭانَُّمكْ ُكْنُمتْ قَْوًما ٰفِسِقْنيَ    قُْل َانِْفُقْوا َطْوعًا َاْو َكْرًها ل
) ١کہہ ديجئے کہ تم خوشی يا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو قبول تو ہرگز نہ کيا جائے گا (

  يقيناً تم فاسق لوگ ہو۔
انفقوا امر کا صيغہ۔ ليکن يہاں يہ تو شرط اور جزا کے معنی ميں ہے۔ يعنی اگر تم خرچ ١۔٥٣

تو قبول نہيں کيا جائے گا يا يہ امر بمعنی خبر کے ہے۔ مطلب يہ ہے کہ دونوں باتيں کرو گے 
برابر ہيں، خرچ کرو يا نہ کرو۔ اپنی مرضی سے هللا کی راه ميں خرچ کرو گے، تب بھی نہ 
مقبول ہے۔ کيونکہ قبوليت کے لئے ايمان شرط اول ہے اور وہی تمہارے اندر مفقود ہے اور 

ا ہوا مال، هللا کے ہاں ويسے ہی مردود ہے، اس لئے کہ وہاں قصد صحيح ناخوشی سے خرچ کي
موجود نہيں ہے جو قبوليت کے لئے ضروری ہے۔ يہ آيت بھی اسی طرح ہے جس طرح يہ ہے 

ُ ۭ◌ (اِْستَْغفِْر لَھُْم اَْو اَل تَْستَْغفِْر لَھُْم   ةً فَلَْن يَّْغفَِر ّهللاٰ )) آپ ان 80۔ التوبہ:9 لَھُْم) اِْن تَْستَْغفِْر لَھُْم َسْبِعْيَن َمرَّ
  کے ليے بخشش مانگيں يا نہ مانگيں (يعنی دونوں باتيں برابر ہيں)۔

 
تُْوَن ال ِ َوِبَرُسْوهِلٖ َوَال اَيْ ُْم َكَفُرْوا اِبهلّلٰ ٓ َاهنَّ لٰوَة ِاالَّ َوُمهْ ُكَساٰىل وَ َوَما َمنََعهُْم َاْن تُْقَبَل ِمْهنُْم نََفٰقُهتُْم ِاالَّ   54َال يُْنِفُقْوَن ِاالَّ َوُمهْ ٰكرُِهْوَن     صَّ

کوئی سبب ان کے خرچ کی قبوليت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہيں کہ يہ هللا اور اس کے 
رسول کے منکر ہيں اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہيں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے 

  )۔١ہيں (
تين دليليں بيان کی گئی ہيں، ايک ان کا کفر  اس ميں ان کے صدقات کے عدم قبول کی ١۔٥٤

مفسق۔ دوسرا، کاہلی سے نماز پڑھنا، اس لئے وه نماز پر نہ ثواب کی اميد رکھتے ہيں اور نہ ہی 
اس کے ترک کی سزا سے انہيں کوئی خوف ہے، کيونکہ رضا اور خوف، يہ بھی ايمان کی 

رنا اور جس کام ميں دل کی عالمت ہے جس سے محروم ہيں۔ اور تيسرا کراہت سے خرچ ک
رضا نہ ہو وه قبول کس طرح ہو سکتا ہے؟ بہرحال يہ تينوں وجوہات ايسی ہيں کہ ان ميں سے 

ايک وجہ بھی عمل کی نامقبوليت کے لئے کافی ہے۔ مذکوره يہ کہ تينوں وجوہات جہاں جمع 
  ہوجائيں تو اس عمل کے مردود بارگاه اٰلہی ہونے ميں کيا شک ہوسکتا ہے۔

 
نَْيافَ  َهبُْم ِهبَا ِيف الَْحٰيوِة ادلُّ ُ ِلُيَعّذِ ََّما يُرِيُْد اهلّلٰ   55َوتَْزَهَق َانُْفُسهُْم َوُمهْ ٰكِفُرْوَن      َال تُْعِجْبَك َاْمَوالُهُْم َوَالٓ َاْوَالُدُمهْ ۭ ِان

انہيں  ) هللا کی چاہت يہی ہے کہ اس سے١پس آپ کو ان کے مال و اوالد تعجب ميں نہ ڈال ديں (
) اور ان کے کفر ہی کی حالت ميں ان کی جانيں نکل جائيں ٢دنيا کی زندگی ميں ہی سزا دے (

  )۔٣(
اس لئے يہ بطور آزمائش ہے، جس طرح فرمايا ' اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے  ١۔٥٥

يا ميں دنيا زندگی ميں آرائش کی چيزوں سے بہره مند کيا ہے، تاکہ ان کی آزمائش کريں کہ ہم دن
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ان کو مال اور بيٹوں سے مدد ديتے ہيں (تو اس سے) ان کی بھالئی ميں ہم جلدی کر رہے ہيں؟ 
  (نہيں) بلکہ يہ سمجھتے نہيں ' 

امام ابن کثير اور امام ابن جرير طبری نے اس سے زٰکو ة اور نفاق فی سبيل هللا مراد ليا  ٢۔٥٥
مسلمان ظاہر کرنے کے لئے ديتے ہيں)  ہے۔ يعنی ان منافقين سے زٰکوة و صدقات تو (جو وه

  دنيا ميں قبول کر لئے جائيں تاکہ اسی طريقے سے ان کو مالی مار بھی دنيا ميں دی جائے۔
تاہم ان کی موت کفر ہی کی حالت ميں آئے گی۔ اس لئے کہ وه هللا کے پيغمبر کو صدق دل  ٣۔٥٥

  ستور قائم و مصر ہيں۔سے ماننے کے لئے تيار نہيں اور اپنے کفر و نفاق پر ہی بد
 

َّْفَرُقْوَن      ُْم قَْوٌم ي نُْمكْ َوٰلِكهنَّ ُْم لَِمْنُمكْ  َۭوَما ُمهْ ِمّ ِ ِاهنَّ ِلُفْوَن اِبهلّلٰ   56َوَحيْ
يہ هللا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہيں کہ تمہاری جماعت کے لوگ ہيں، حاالنکہ وه دراصل 

  )۔١يں (تمہارے نہيں بات صرف اتنی ہے يہ ڈرپوک لوگ ہ
اس ڈر اور خوف کی وجہ سے جھوٹی قسميں کھا کر يہ باور کرانا چاہتے ہيں کہ ہم بھی  ١۔٥٦

  تم ميں سے ہی ہيں۔
 

َمُحْوَن      َّْوا ِالَْيِه َوُمهْ َجيْ ََّول َخًال ل ُدْوَن َملَْجًا َاْو َمٰغٰرٍت َاْو ُمدَّ   57لَْو َجيِ
بھی سر گھسانے کی جگہ پا ليں تو ابھی اس  اگر يہ کوئی بچاؤ کی جگہ يا کوئی غار يا کوئی

  )۔١طرف لگام توڑ کر الٹے بھاگ چھوٹيں (
يعنی نہايت تيزی سے دوڑ کر وه پناه گاہوں ميں چلے جائيں، اس لئے کہ تم سے ان کا  ١۔٥٧

  جتنا کچھ بھی تعلق ہے، وه محبت و خلوص پر نہيں، عناد، نفرت اور کراہت پر ہے۔
 

َّلْ  ْن ي َّْم يُْعَطْوا ِمْهنَآ ِاَذا ُمهْ يَْسَخُطْوَن     َوِمْهنُْم مَّ َدٰقِت  ۚ فَِاْن ُاْعُطْوا ِمْهنَا َرُضْوا َوِاْن ل   58ِمُزَك ِيف الصَّ
) اگر ١ان ميں وه بھی ہيں جو خيراتی مال کی تقسيم کے بارے ميں آپ پر عيب رکھتے ہيں (

ہ مال تو فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوئے انہيں اس ميں مل جائے تو خوش ہيں اور اگر اس ميں سے ن
  )۔٢(

يہ ان کی ايک اور بہت بڑی کوتاہی کا بيان ہے کہ وه نبی صلی هللا عليہ وسلم کی ذات  ١۔٥٨
) صدقات و غنائم کی تقسيم ميں غير منصف  اچھی صفات کو صلی هللا عليہ وسلم کو (نعوذ با

ہے کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم ايک باور کراتے، جس طرح ابن ذی الخويصره کے بارے ميں آتا 
مرتبہ تقسيم فرما رہے تھے کہ اس نے کہا ' انصاف سے کام ليجئے ' آپ صلی هللا عليہ وسلم 

نے فرمايا، افسوس ہے تجھ پر، اگر ميں ہی انصاف نہيں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ (صحيح 
  بخاری)۔ 

کا حصول تھا کہ اس طرح ان سے گويا اس الزام تراشی کا مقصد محض مالی مفادات  ٢۔٥٨
ڈرتے ہوئے انہيں زياده حصہ ديا جائے، يا وه مستحق ہوں يا نہ ہوں، انہيں حصہ ضرور ديا 

  جائے۔
 

ُ ِمْن فَضْ  ُ َسـُيْؤتِيْنَا اهلّلٰ ُ َوَرُسْوهُلٗ ۙ  َوقَالُْوا َحْسبُنَا اهلّلٰ ُُم اهلّلٰ ُْم َرُضْوا َمآ ٰاٰت ِ ٰرِغُبْوَن     هِلٖ َوَرُسْوهُلٓٗ َولَْو َاهنَّ ٓ ِاَىل اهلّلٰ   ۧ 59  ۙ ِاانَّ
اگر يہ لوگ هللا اور رسول کے ديئے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ ديتے کہ هللا ہميں کافی ہے 
هللا ہميں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو هللا کی ذات سے ہی توقع رکھنے 

  والے ہيں۔
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َدٰقُت ِللُْفقَ  ََّما الصَّ ََّفِة قُلُْوُهبُْم َوِيف الّرِقَاِب َوالْٰغرِِمْنيَ َوِيفْ َسِبيْ ِان ُ عَِلْميٌ َحِكْميٌ       َراِۗء َوالَْمٰسِكْنيِ َوالْٰعِمِلْنيَ عَلَْهيَا َوالُْمَؤل ِ  َۭواهلّلٰ َن اهلّلٰ ِبْيِل ۭفَرِيَْضًة ِمّ ِ َواْبِن السَّ ِل اهلّلٰ
60  

ر مسکينوں کے لئے اور ان کے وصول کرنے والوں ) کے لئے ہيں او١صدقے صرف فقيروں (
کے لئے اور ان کے لئے جن کے دل پرچائے جاتے ہوں اور گردن چھڑانے ميں اور 

) فرض ہے هللا کی طرف ١قرضداروں کے لئے اور هللا کی راه ميں اور مسافروں کے لئے (
  سے، اور هللا علم و حکمت واال ہے۔

بند کرنے کے لئے صدقات کے مستحق لوگوں کا تذکره  اس آيت ميں اس طعن کا دروازه ١۔٦٠
کيا جا رہا ہے۔ صدقات سے مراد يہاں صدقات واجبہ يعنی زٰکوة ہے۔ آيت کا آغاز انما سے کيا 

گيا ہے جو قصر کے صيغوں ميں سے ہے اور الصقات ميں الم تعريف جنس کے ليے ہے يعنی 
ہے جن کا ذکر آيت ميں ہے ان کے صدقات کی يہ جنس (زکٰوة) ان آٹھ قمسوں ميں مقصور 

عالوه کسی اور مصرف پر زکوة کی رقم کا استعمال صحيح نہيں۔ اہل علم کے درميان اس امر 
ميں اختالف ہے کہ کيا ان آٹھوں مصارف پر تقسيم کرنا ضروری ہے؟ امام شافعی کی رائے کی 

سے جس مصرف رو سے زٰکوة کی رقم آٹھوں مصارف پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ يا ان ميں 
يا مصارف پر امام يا زکوة ادا کرنے واال مناسب سمجھے حسب ضرورت خرچ کرسکتا ہے امام 

شافعی وغيره پہلی رائے کے قائل ہيں اور امام مالک اور امام ابو حنيفہ وغيرہما دوسری رائے 
کے۔ اور يہ دوسری رائے ہی زياده صحيح ہے امام شافعی کی رائے کی رو سے زکوة کی رقم 

آٹھوں مصارف پر خرچ کرنا ضروری ہے يعنی اقتضائے ضرورت اور مصالح ديکھے بغير 
رقم کے آٹھ حصے کر کے آٹھوں جگہ پر کچھ کھچ رقم خرچ کی جائے۔ جبکہ دوسری رائے 
کے مطابق ضرورت اور مصالح کا اعتبار ضروری ہے جس مصرف پر رقم خرچ کرنے کی 

خرچ کرنے کے متقتضی ہوں، تو وہاں زياده ضرورت يا مصالح کسی ايک مصرف پر 
ضرورت اور مصالح کے لحاظ سے زکوة کی رقم خرچ کی جائے گی چاہے دوسرے مصارف 

پر خرچ کرنے کے ليے رقم نہ بچے اس رائے ميں جو معقوليت ہے وه پہلی رائے ميں نہيں 
  ہے۔
  ان مصارف ثمانيہ کی مختصر تفصيل حسب ذيل ہے۔ ٢۔٦٠

قريب قريب ہيں اور ايک کا اطالق دوسر پر بھی ہوتا ہے يعنی فقير  ا۔ فقير اور مسکين چونکہ
کو مسکين اور مسکين کو فقير کہہ ليا جاتا ہے۔ اس لئے ان کی الگ الگ تعريف ميں خاصا 
اختالف ہے۔ تاہم دونوں کے مفہوم ميں يہ بات تو قطعی ہے کہ جو حاجت مند ہوں اور اپنی 

ے مطلوبہ رقم اور وسائل سے محروم ہوں ان کو فقير حاجات وضروريات کو پورا کرنے کے لي
اور مسکين کہا جاتا ہے مسکين کی تعريف ميں ايک حديث آتی ہے نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم 
نے فرمايا "مسکين وه گھو منے پھر نے واال نہيں ہے جو ايک ايک يادو دو لقمے يا کھجور کے 

کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بےنياز  ليے گھر گھر پھرتا ہے بلکہ مسکين وه ہے جس
کر دے نہ وه ايسی مسکنت اپنے اوپر طاری رکھے کہ لوگ غريب اور مستحق سمجھ کر اس 
پر صدقہ کريں اور نہ خود لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے"(صحيح بخاری ومسلم 

ہے ورنہ حضرت ابن کتاب الزکٰوة) حديث ميں گويا اصل مسکين شخص مذکور کو قرار ديا گيا 
عباس رضی هللا تعاٰلی عنہ وغيره سے مسکين کی تعريف يہ منقول ہے کہ جو گداگر ہو، گھوم 

پھر کر اور لوگوں کے پيچھے پڑ کر مانگتا ہو اور فقير وه ہے جو نادار ہونے کے باوجود 
  سوال سے بچے اور لوگوں سے کسی چيز کا سوال نہ کرے (ابن کثير) 

د حکومت کے وه اہلکار جو زٰکو ة و صدقات کی وصولی و تقسيم اور اس ۔ عاملين سے مرا٢
  کے حساب کتاب پر معمور ہوں۔
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۔ مولفۃ القلوب ايک تو وه کافر ہے جو کچھ اسالم کی طرف مائل ہو اور اس کی امداد کرنے پر ٣
طی سے اميد ہو کہ وه مسلمان ہو جائے گا۔ دوسرے، وه نو مسلم افراد ہيں جن کو اسالم پر مضبو

قائم رکھنے کے ليے امداد دينے کی ضرورت ہو۔ تيسرے وه افراد بھی ہيں جن کی امداد دينے 
کی صورت ميں يہ اميد ہو کہ وه اپنے عالقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے 

روکيں گے اور اس طرح وه قريب کے کمزور مسلمانوں کا تحفظ کريں۔ يہ اور اس قسم کی 
ں تاليف قلب کی ہيں جن پر زکوة کی رقم خرچ کی جاسکتی ہے چاہے مذکوره ديگر صورتي

افراد مال دار ہی ہوں۔ احناف کے نزديک يہ مصرف ختم ہوگيا ہے ليکن يہ بات صحيح نہيں 
  حاالت وظروف کے مطابق ہر دور ميں اس مصرف پر زکوة کی رقم خرچ کرنا جائز ہے۔

ے اس سے صرف مکاتب غالم مراد لئے ہيں اور ۔ گردنيں آزاد کرانے ميں۔ بعض علماء ن٥
علماء نے مکاتب وغير مکاتب ہر قسم کے غالم مراد لئے ہيں۔ امام شوکانی نے اسی رائے کو 

  ترجيح دی ہے۔
۔ غارمين سے ايک تو وه مقروض مراد ہيں جو اپنے اہل و عيال کے نان نفقہ اور ضروريات ٦

گئے اور ان کے پاس نقد رقم بھی نہيں ہے اور زندگی فراہم کرنے ميں لوگوں کے زير بار ہو
ايسا سامان بھی نہيں ہے جسے بيچ کر وه قرض ادا کريں سکيں۔ دوسرے وه ذمہ داراصحاب 

ضمانت ہيں جنہوں نے کسی کی ضمانت دی اور پھر وه اس کی ادائيگی کے ذمہ دار قرار 
بنياد پر وه مقروض ہو گيا۔ ان پاگئے يا کسی فصل تباه يا کاروبار خسارے کا شکار ہوگيا اور اس 

  سب افراد کی زکوة کی مد سے امداد کرنا جائز ہے۔ 
۔ فی سبيل هللا سے مراد جہاد ہے يعنی جنگی سامان و ضروريات اور مجاہد (چا ہے وه مالدار ٧

ہی ہو) پر زٰکوة کی رقم خرچ کرنا جائز ہے۔ اور احاديث ميں آتا ہے کہ حج اور عمره بھی فی 
ميں داخل ہے اسی طرح بعض علماء کے نزديک تبليغ ودعوت بھی فی سبيل هللا ميں سبيل هللا 

  داخل ہے کيونکہ اس سے بھی مقصد جہاد کی طرح اعالئے کلمۃ هللا ہے۔
۔ ابن السبيل سے مراد مسافرہے۔ يعنی اگر کوئی مسافر، سفر ميں مستحق امداد ہوگيا ہے چاہے ٨

ی ہو، اس کی امداد زٰکو ة کی رقم سے کی جاسکتی وه اپنے گھر يا وطن ميں صاحب حيثيت ہ
  ہے۔

 
ِ َويُؤْ  َُّمكْ يُْؤِمُن اِبهلّلٰ يَْن يُْؤُذْوَن النَِّيبَّ َويَُقْولُْوَن ُهَو ُاُذٌن ۭ قُْل ُاُذُن َخْريٍ ل ِ ُ َوِمْهنُُم اذلَّ يَْن ي ِ يَْن ٰاَمنُْوا ِمنُْمكْ  َۭواذلَّ ِ ٌة ِلذّلَّ ِ لَهُْم ِمُن ِللُْمْؤِمِنْنيَ َوَرْمحَ ْؤُذْوَن َرُسْوَل اهلّلٰ

  61عََذاٌب َاِلْميٌ       
ان ميں سے وه بھی ہيں جو پيغمبر کو ايذا ديتے ہيں اور کہتے ہيں کان کا کچا ہے، آپ کہہ 

) وه هللا پر ايمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی ١ديجئے کہ وه کان تمہارے بھلے کے لئے ہيں (
ميں سے جو اہل ايمان ہيں يہ ان کے لئے رحمت ہے، رسول هللا بات کا يقين کرتا ہے اور تم 

  صلی هللا عليہ وسلم کو جو لوگ ايذا ديتے ہيں ان کے لئے دکھ کی مار ہے۔
يہاں سے پھر منافقين کا ذکر ہو رہا ہے نبی صلی هللا عليہ وسلم کے خالف ايک ہرزه  ١۔٦١

طلب ہے کہ يہ ہر ايک بات سن ليتا ہے سرائی انہوں نے يہ کی کہ يہ کان کا کچا (ہلکا) ہے، م
(يہ گويا آپ صلی هللا عليہ وسلم کے حلم و کرم اور عفو و صفع کی صفت سے ان کو دھوکہ 
ہوا) هللا نے فرمايا کہ نہيں، ہمارا پيغمبر شر و فساد کی کوئی بات نہيں سنتا جو بھی سنتا ہے 

  تمہارے لئے اس ميں خير اور بھالئی ہے۔
 

ِلُفْوَن اِب  ٓ َاَحقُّ َاْن يُّْرُضْوُه ِاْن َاكنُْوا ُمْؤِمِنْنيَ   َحيْ ُ َوَرُسْوهُلٗ ُضْوُمكْ  ۚ َواهلّلٰ ِ لَُمكْ ِلُريْ   62هلّلٰ
محض تمہيں خوش کرنے کے لئے تمہارے سامنے هللا کی قسميں کھا جاتے ہيں حاالنکہ اگر يہ 

  مستحق تھے۔ايمان دار ہوتے تو هللا اور اس کا رسول رضامند کرنے کے زياده 
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ا ِفْهيَا  ٰۭذكِلَ الْخِ  َ َخادِلً منَّ َ َوَرُسْوهَلٗ فََانَّ هَلٗ اَنَر هَجَ َاِدِد اهلّلٰ َّٗه َمْن حيُّ   63ْزُي الَْعِظْميُ      َالَْم يَْعلَُمْوٓا َان

کيا يہ نہيں جانتے کہ جو بھی هللا کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لئے يقيناً 
  آگ ہے جس ميں وه ہميشہ رہنے واال ہے، يہ زبردست رسوائی ہے۔دوزخ کی 

 
َهتْزُِءْوا  ۚ اِ  ْم  ۭقُِل اسـْ ُهئُْم ِبَما ِيفْ قُلُْوِهبِ ِّ ْم ُسْوَرٌة تُنَب َذُر الُْمٰنِفُقْوَن َاْن تَُزنََّل عَلَْهيِ َذُرْوَن     َحيْ ا َحتْ َ ُمْخرٌِج مَّ   64نَّ اهلّلٰ

ا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہيں مسلمانوں پر کوئی سورت نہ اترے منافقوں کو ہر وقت اس بات ک
جو ان کے دلوں کی باتيں انہيں بتال دے۔ کہہ ديجئے کہ مذاق اڑاتے رہو، يقيناً هللا تعاٰلی اسے 

  ظاہر کرنے واال ہے جس سے تم ڈر دبک رہے ہو۔
 

 َ ََّما ُكنَّا َخنُْوُض َون ْن َسَالَْهتُْم لََيُقْولُنَّ ِان
ِٕ
َهتِْزُء ْوَن     َولَى ِ َوٰايِٰتٖه َوَرُسْوهِلٖ ُكْنُمتْ تَسـْ   65لَْعُب  ۭ ُقْل َااِبهلّلٰ

اگر آپ ان سے پوچھيں تو صاف کہہ ديں گے کہ ہم تو يونہی آپس ميں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ 
  )۔١ديجئے کہ هللا اس کی آيتيں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لئے ره گئے ہيں (

منافقين آيات اٰلہی کا مذاق اڑاتے، مومنين کا استہزا کرتے حتٰی کہ رسول هللا صلی هللا عليہ  ١۔٦٥
وسلم کی شان ميں گستاخانہ کلمات کہنے سے گريز نہ کرتے جس کی اطالع کسی نہ کسی 

طريقے سے بعض مسلمانوں کو اور پھر رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کو ہو جاتی۔ ليکن جب ان 
ھا جاتا تو صاف مکر جاتے اور کہتے کہ ہم تو يوں ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ هللا سے پوچ

تعاٰلی نے فرمايا ہنسی مذاق کے لئے کيا تمہارے سامنے هللا اور اس کی آيات و رسول ہی ره گيا 
ہے؟ مطلب يہ ہے کہ اگر مقصد تمہارا آپس ميں ہنسی مذاق کا ہوتا تو اس ميں هللا، اس کی آيات 

ل درميان ميں کيوں آتے، يہ يقينا تمہارے اس خبث اور نفاق کا اظہار ہے جو آيات اٰلہی و رسو
  اور ہمارے پيغمبر کے خالف تمہارے دلوں ميں موجود ہے۔

 
َفًة  اِبَ 

ِٕ
ْب َطاۗى نُْمكْ نَُعّذِ َفٍة ِمّ

ِٕ
َّْعُف َعْن َطاۗى ُْم َاكنُْوا ُمْجرِِمْنيَ     َال تَْعَتِذُرْوا قَْد َكَفْرُمتْ بَْعَد ِايَْماِنُمكْ  ِۭاْن ن   ۧ 66هنَّ

) اگر ہم تم ميں سے کچھ لوگوں ١تم بہانے نہ بناؤ يقيناً تم اپنے ايمان کے بعد بے ايمان ہوگئے (
  )٣) تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگين سزا بھی ديں گے (٢سے درگزر بھی کرليں (

ر رسول کے استہزا کے بعد، اس کی کوئی يعنی تم جو ايمان ظاہر کرتے رہے ہو۔ هللا او ١۔٦٦
حيثيت باقی نہيں ره گئی۔ اول تو وه بھی نفاق پر ہی مبنی تھا۔ تاہم اس کی بدولت ظاہری طور پر 

  مسلمانوں ميں تمہارا شمار ہوتا تھا اب اس کی بھی گنجائش ختم ہوگئی ہے۔ 
ر انہوں نے توبہ کر لی اس سے مراد ايسے لوگ ہيں جنہيں اپنی غلطی کا احساس ہوگيا او ٢۔٦٦

  اور مخلص مسلمان بن گئے۔
يہ وه لوگ ہيں، جنہيں توبہ کی توفيق نصيب نہيں ہوئی اور کفر اور نفاق پر اڑے رہے  ٣۔٦٦

  اس لئے اس عذاب کی علت بھی بيان کر دی گئی ہے کہ وه مجرم تھے۔
 

مُ  ْنۢ بَْعٍض ۘ اَيْ َهيُْم  ِۭانَّ الُْمٰنفِ َالُْمٰنِفُقْوَن َوالُْمٰنِفٰقُت بَْعُضهُْم ِمّ َ فَنَسـِ   67ِقْنيَ ُمهُ الْٰفِسُقْوَن     ُرْوَن اِبلُْمْنَكِر َويَْهنَْوَن َعِن لَْمْعُرْوِف َويَْقِبُضْوَن َايِْدَهيُْم ۭنَُسوا اهلّلٰ
) يہ بری باتوں کا حکم ديتے ہيں اور بھلی ١تمام منافق مرد اور عورت آپس ميں ايک ہی ہيں (

) يہ هللا کو بھول گئے هللا نے انہيں بھال ٢کتے ہيں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہيں (باتوں سے رو
  ) بيشک منافق ہی فاسق و بد کردار ہيں۔٣ديا (
منافقين، جو حلف اٹھا کر مسلمان باور کراتے تھے کہ ' ہم تم ہی ميں سے ہيں، هللا تعاٰلی  ١۔٦٧

ا کيا تعلق؟ البتہ يہ سب منافق، چاہے مرد نے اس کی ترديد فرمائی، کہ ايمان والوں سے ان ک
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ہوں يا عورتيں، ايک ہی ہيں، يعنی کف و نفاق ميں ايک دوسرے سے بڑھ کر ہيں۔ آگے ان کی 
  صفات بيان کی جا رہی ہيں جو مومنين کی صفات کے بالکل الٹ اور برعکس ہيں۔

اور منافق کی اس  اس سے مراد بخل ہے۔ يعنی مومن کی صفت هللا کی راه ميں خرچ کرنا ٢۔٦٧
  کے برعکس بخل، يعنی هللا کی راه ميں خرچ کرنے سے گريز کرنا ہے۔

يعنی هللا تعاٰلی بھی ان سے ايسا معاملہ کرے گا کہ گويا اس نے انہيں بھال ديا۔ جس طرح  ٣۔٦٧
دوسرے مقام پر فرمايا ' آج ہم تمہيں اس طرح بھال ديں گے جس طرح تم ہماری مالقات کے اس 

ھولے ہوئے تھے ' مطلب يہ کہ جس طرح انہوں نے دنيا ميں هللا کے احکامات کو دن کو ب
چھوڑے رکھا۔ قيامت کے دن هللا تعاٰلی انہيں اپنے فضل و کرم سے محروم رکھے گا گويا نسيان 

کی نسبت هللا تعاٰلی کی طرف علم بالغت کے اصول مشاکلت کے اعتبار سے ہے ورنہ هللا کی 
  (فتح القدير) ذات نسيان سے پاک ہے

 
ُهبُْم ۚ  َولََعَهنُ  ْيَن ِفْهيَا  ِۭھَى َحسـْ َ ٰخدِلِ ُ الُْمٰنِفِقْنيَ َوالُْمٰنِفٰقِت َواْلُكفَّاَر اَنَر هَجَمنَّ ِقْميٌ       َوعََد اهلّلٰ ُ ۚ َولَهُْم عََذاٌب مُّ   ۙ 68ُم اهلّلٰ

وعده کر چکا ہے جہاں يہ هللا تعاٰلی ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا 
ہميشہ رہنے والے ہيں، وہی انہيں کافی ہے ان پر هللا کی پھٹکار ہے، اور ان ہی کے لئے دائمی 

  عذاب ہے۔
 

َتْمَتُعْوا ِخبَ  َاْوَالًدا   ۭ فَاسـْ اَْكَرثَ َاْمَواًال وَّ ًة وَّ ْيَن ِمْن قَْبِلُمكْ َاكنُْوٓا َاَشدَّ ِمنُْمكْ قُوَّ ِ ْي َالِقهِْم َاكذلَّ ِ ْيَن ِمْن قَْبِلُمكْ ِخبََالِقهِْم َوُخْضُمتْ َاكذلَّ ِ َتْمَتَع اذلَّ َالِقُمكْ امَكَ اسـْ َتْمتَْعُمتْ ِخبَ فَاسـْ
ْوَن       َك ُمهُ الْٰخِرسُ

ِٕ
ِخَرِة   ۚ َوُاوٰلۗى نَْيا َواْالٰ الُهُْم ِيف ادلُّ َك َحِبَطْت َاْمعَ

ِٕ
  69َخاُضْوا   ۭ ُاوٰلۗى

) تم سے وه زياده قوت والے تھے اور زياده مال ١م سے پہلے تھے (مثل ان لوگوں کے جو ت
) جيسے ٢اوالد والے تھے پس وه اپنا دينی حصہ برت گئے پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت ليا (

تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائده مند ہوئے تھے اور تم نے بھی اس طرح مذاقانہ 
ان کے اعمال دنيا اور آخرت ميں غارت ہوگئے يہی ) ٣بحث کی جيسے کہ انہوں نے کی تھی (

  لوگ نقصان پانے والے ہيں۔
يعنی تمہارا حال بھی اعمال اور انجام کے اعتبار سے امم ماضيہ کے کافروں جيسا ہی  ١۔٦٩

  ہے۔ اب غائب کی بجائے، منافقين سے خطاب کيا جا رہا ہے۔
يعنی تمہاری تقدير ميں دنيا کا جتنا  خالق کا دوسرا ترجمہ دنياوی حصہ بھی کيا گيا ہے۔ ٢۔٦٩

حصہ لکھ ديا گيا ہے، وه برت لو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنا حصہ برتا اور پھر 
  موت يا عذاب سے ہم کنار ہوگئے۔

يعنی آيات اٰلہی اور هللا کے پيغمبروں کی تکذيب کے لئے۔ يا دوسرا مفہوم ہے دنيا کے  ٣۔ ٦٩
جس طرح وه مگن رہے، تمہارا بھی يہی حال ہے۔ آيت ميں پہلے اسباب اور لہو و لعب ميں 

لوگوں سے مراد اہل کتاب يعنی يہود و نصارٰی ہيں۔ جيسے ايک حديث ميں نبی صلی هللا عليہ 
وسلم نے فرمايا ' قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ميں ميری جان ہے، تم اپنے سے پہلے 

لشت بہ بالشت، ذراع بہ ذراع اور ہاتھ بہ ہاتھ۔ لوگوں کے طريقوں کی ضرور متابعت کروگے۔ با
يہاں تک کہ اگر وه کسی گوه کے بل ميں گھسے ہوں تو تم بھی ضرور گھسو گے۔ لوگوں نے 

پوچھا، کيا اس سے آپ کی مراد اہل کتاب ہيں؟ آپ نے فرمايا، اور کون؟ (صحيح بخاری)۔ البتہ 
ں يہ تفسير طبری ميں منقول ايک اثر ميں ہے۔ ہاتھ بہ ہاتھ (باعا بباع) کے الفاظ ان ميں نہيں ہي

) اوٰلئک سے مراد وه لوگ ہيں جو مذکوره صفات وعادات کے حامل ہيں مشبہين بھی اور ٤(
مشبہ بہم بھی يعنی جس طرح وه خاسر ونامراد رہے تم بھی اسی طرح رہو گے حاالنکہ وه قوت 

تھے اس کے باوجود وه عذاب الہی ميں تم سے زياده سخت اور مال واوالد ميں بھی بہت زياده 
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سے نہ بچ سکے تو تم جو ان سے ہر لحاظ سے کم ہو کس طرح هللا کی گرفت سے بچ سکتے 
  ہو۔

 
ِب َمدْ  ثَُمْوَد  ڏَوقَْوِم ِابْٰرِهْميَ َوَاْحصٰ عَاٍد وَّ يَْن ِمْن قَْبِلهِْم قَْوِم نُْوحٍ وَّ ِ ْم نََبُا اذلَّ ِهتِ ُ ِلَيْظِلَمهُْم َوٰلِكْن َاكنُْوٓا يََن َوالُْمْؤتَِفكٰ َالَْم اَيْ نِٰت ۚ فََما َاكَن اهلّلٰ ِت َۭاتَْهتُْم ُرُسلُهُْم اِبلَْبّيِ

  70َانُْفَسهُْم يَْظِلُمْوَن     
کيا انہيں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبريں نہيں پہنچيں، قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم 

) ان کے پاس ١ٹی ہوئی بستيوں کے رہنے والے) کی (ابراہيم اور اہل مدين اور اہل مؤتفکات (ال
) هللا ايسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے بلکہ انہوں نے خود ٢ان کے پيغمبر دليليں لے کر پہنچے (

  ہی اپنے اوپر ظلم کيا۔
يہاں ان چھ قوموں کا حوالہ ديا گيا ہے۔ جن کا مسکن ملک شام رہا ہے۔ يہ بالد عرب کے  ١۔٧٠

کی کچھ باتيں انہوں نے شايد آباواجداد سے سنی بھی ہوں قوم، نوح، جو طوفان قريب ہے اور ان 
ميں غرق کر دی گئی۔ قوم عاد جو قوت اور طاقت ميں ممتاز ہونے کے باوجود، باد تند سے 
ہالک کر دی گئی۔ قوم ثمود جسے آسمانی چيخ سے ہالک کيا گيا قوم ابراہيم، جس کے بادشاه 

و مچھر سے مروا ديا گيا۔ اصحاب مدين (حضرت شعيب عليہ السالم نمرود بن کنعان بن کوش ک
کی قوم) جنہيں چيخ زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہالک کر ديا گيا اور اہل مؤ 
تفکات سے مراد قوم لوط ہے جن کی بستی کا نام 'سدوم' تھا اشفاک کے معنی ہيں انقالب الٹ 

ئے گئے۔ دوسرے ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر نيچے پلٹ دينا۔ ان پر آسمان سے پتھر برسا
پھينکا گيا جس سے پوری بستی اوپر نيچے ہوگئی اس اعتبار سے انہيں اصحاب مؤتفکات کہا 

  جاتا ہے۔ 
ان سب قوموں کے پاس، ان کے پيغمبر، جو ان ہی کی قوم ايک فرد ہوتا تھا آئے۔ ليکن  ٢۔٧٠

ں دی، بلکہ تکذيب اور عناد کا راستہ اختيار کيا، جس انہوں نے ان کی باتوں کو کوئی اہميت نہي
  کا نتيجہ باآلخر عذاب اليم کی شکل ميں نکال۔

) يعنی يہ عذاب ان کے ظلم پر استمرار اور دوام کا نتيجہ ہے يوں ہی بالوجہ عذاب الٰہی کا ٣(
  شکار نہيں ہوئے۔

 
 َ ٰكوَة َويُِطْيعُ َوالُْمْؤِمنُْوَن َوالُْمْؤِمٰنُت بَْعُضهُْم اَْوِلَياُۗء ب ٰلوَة َويُْؤتُْوَن الزَّ ُمُرْوَن اِبلَْمْعُرْوِف َويَْهنَْوَن َعِن الُْمْنَكِر َويُِقْيُمْوَن الصَّ َك ْعٍض ۘ اَيْ

ِٕ
َ َوَرُسْوهَلٗ  ۭ  ُاوٰلۗى ْوَن اهلّلٰ

َ َعزِيٌْز َحِكْميٌ       ُ  ِۭانَّ اهلّلٰ هُُم اهلّلٰ َمحُ   71َسَريْ
) وه بھالئی ١يں ايک دوسرے کے مددگار و معاون اور دوست ہيں (مومن مرد و عورت آپس م

) نمازوں کی پابندی بجا التے ہيں زٰکو ة ادا ٢کا حکم ديتے ہيں اور برائيوں سے روکتے ہيں (
) يہی لوگ ہيں جن پر هللا تعاٰلی بہت ٣کرتے ہيں هللا کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہيں (

   غلبے واال حکمت واال ہے۔جلد رحم فرمائے گا بيشک هللا
۔ منافقين کی صفات مذمومہ کے مقابلے مومنين کی صفات محموده کا ذکر ہو رہا ہے پہلی ٧١

صفت وه ايک دوسرے کے دوست، معاون و غم خوار ہيں جس طرح حديث ميں ہے (المؤمن 
طرح للمؤمن کالبنيان، يشد بعضہ بعضا) (صحيح بخاری) مومن مومن کے ليے ايک ديوار کی 

ہے جس کی ايک اينٹ دوسری اينٹ کی مضبوطی کا ذريعہ ہے دوسری حديث ميں فرمايا:(مثل 
المؤمنين فی توادھم وتراحمھم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکی منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد 

بالحمی والسھر) (صحيح مسلم) مومنوں کی مثال، آپس ميں ايک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے 
ے ميں ايک جسم کی طرح ہے جب جسم کے ايک عضو کو تکليف ہوتی ہے تو اور رحم کرن

  سارا جسم تپ کا شکار ہو جاتا ہے اور بيدار رہتا ہے۔
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يہ ايل ايمان کی دوسری خاص صفت ہے معروف وه ہے جسے شريعت نے معروف  ٢۔٧١
ہے۔ نہ  (يعنی نيکی اور بھالئی) اور منکر وه ہے جسے شريعت نے منکر (يعنی برا) قرار ديا

  کہ وه جسے لوگ اچھا يا برا کہيں۔
نماز، حقوق هللا ميں نماياں ترين عبادت ہے اور زٰکو ة۔ حقوق العباد کے لحاظ سے،  ٣۔ ٧١

امتيازی حيثيت رکھتی ہے۔ اس لئے ان دونوں کا بطور خاص تذکره کر کے فرما ديا گيا کہ وه 
  ہر معاملے ميں هللا اور رسول کی اطاعت کرتے ہيں۔

 
بَ وَ  يَْن ِفْهيَا َوَمٰسِكَن َطّيِ نْھُٰر ٰخدِلِ ِهتَا اْالَ رِْي ِمْن َحتْ ُ الُْمْؤِمِنْنيَ َوالُْمْؤِمٰنِت َجنٍّٰت َجتْ ِ اَْكَربُ  ۭ ٰذكِلَ ُهَو الَْفْوُز الَْعِظْميُ       عََد اهلّلٰ َن اهلّلٰ ًة ِيفْ َجنِّٰت عَْدٍن  ۭ َوِرْضَواٌن ِمّ

72 ۧ  
عورتوں سے هللا نے ان جنتوں کا وعده فرمايا ہے جن کے نيچے نہريں  ان ايماندار مردوں اور

) کا ١بہہ رہی ہيں جہاں وه ہميشہ ہميش رہنے والے ہيں اور ان صاف ستھرے پاکيزه محالت (
) يہی ٢جو ان ہميشگی والی جنتوں ميں ہيں، اور هللا کی رضامندی سب سے بڑی چيز ہے (

  زبردست کاميابی ہے۔
ور ياقوت تيار کئے گئے ہوں گے۔ عدن کے کئی معنی کئے گئے ہيں۔ ايک جو موتی ا ١۔٧٢

  معنی ہميشگی کے ہيں۔
حديث ميں بھی آتا ہے کہ جنت کی تمام نعمتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت  ٢۔٧٢

  رضائے اٰلہی کی صورت ميں ملے گی (صحيح بخاری)
 

ُّھَا النَِّيبُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َوالْ  ي َ ُ  َۭوِبئَْس الَْمِصْريُ    اٰيٓ ُْم هَجَمنَّ ْم ۭ َوَمْاٰو   73ُمٰنِفِقْنيَ َواْغلُظْ عَلَْهيِ
) ان کی ٢) اور ان پر سخت ہو جاؤ (١اے نبی! کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو، (

  اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہايت بدترين جگہ ہے۔
کو کفار اور منافقين سے جہاد اور ان پر سختی اس آيت ميں نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم  ١۔٧٣

کرنے کا حکم ديا جا رہا ہے نبی صلی هللا عليہ وسلم کے بعد اس کے مخاطب آپ صلی هللا عليہ 
وسلم کی امت ہے، کافروں کے ساتھ منافقين سے بھی جہاد کرنے کا حکم ہے، اس کی بابت 

اق اور ان کی سازشيں بےنقاب ہوجائيں اختالف ہے۔ ايک رائے تو يہی ہے کہ اگر منافقين کا نف
تو ان سے بھی اس طرح جہاد کيا جائے، جس طرح کافروں سے کيا جاتا ہے۔ دوسری رائے يہ 

ہے کہ منافقين سے جہاد يہ ہے کہ انہيں زبان سے وعظ و نصيحت کی جائے۔ يا وه اخالقی 
کہ جہاد کا حکم کفار  جرائم کارتکاب کريں تو ان پر حدود نافذ کی جائيں تيسری رائے يہ ہے

سے متعلق ہے اور سختی کرنے کا منافقين سے امام ابن کثير فرماتے ہيں ان آراء ميں آپس ميں 
کوئی تضاد اور منافات نہيں اس ليے کہ حاالت و ظروف کے مطابق ان ميں سے کسی بھی 

  رائے پر عمل کرناجائز ہے
زبان کی سختی مراد نہيں ہے۔ سختی اور قوت سے دشمنوں کے خالف اقدام ہے۔ محض  ٢۔٧٣

اس لئے کہ وه تو نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کے اخالق کريمانہ کے ہی خالف ہے، اسے آپ 
صلی هللا عليہ وسلم اختيار کر سکتے تھے نہ هللا تعاٰلی کی طرف سے اس کا حکم آپ کو مل 

  سکتا تھا۔
ان کے لئے جہنم ہے جو  جہاد اور سختی کے حکم کا تعلق دنيا سے ہے۔ آخرت ميں ٣۔٧٣

  بدترين جگہ ہے۔
 

َمَة اْلُكْفِر َوَكَفُرْوا بَْعَد ِاْسَالِمهِْم َوَمهُّْوا ِبَما ِ َما قَالُْوا   َۭولََقْد قَالُْوا َلكِ ِلُفْوَن اِبهلّلٰ ُ َوَرُسْوهُلٗ ِمْن فَْضهِلٖ  َحيْ ُُم اهلّلٰ ٓ َاْن َاْغٰن َُّتْوبُْوا يَُك لَْم يَنَالُْوا ۚ َوَما نََقُمْوٓا ِاالَّ  ۚ فَِاْن ي
 َ ِخَرِة ۚ َوَما ل نَْيا َواْالٰ ُ عََذااًب َاِلـْيًما  ۙ ِيف ادلُّ ْهبُُم اهلّلٰ َّْوا يَُعّذِ ََّتَول َّهُْم ۚ َوِاْن ي ا ل َال نَِصْريٍ    َخْريً ِيلٍّ وَّ   74هُْم ِيف اْالَْرِض ِمْن وَّ
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نہيں کہا، حاالنکہ يقيناً کفر کا کلمہ ان کی زبان يہ هللا کی قسميں کھا کر کہتے ہيں کہ انہوں نے 
) اور انہوں نے اس کام کا قصد ١سے نکل چکا ہے اور يہ اپنے اسالم کے بعد کافر ہوگئے (

) يہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہيں کہ انہيں هللا نے ٢بھی کيا جو پورا نہ کر سکے (
) اگر يہ بھی توبہ ٣م نے دولتمند کر ديا (اپنے فضل سے اور اس کے رسول صلی هللا عليہ وسل

کرليں تو يہ ان کے حق ميں بہتر ہے اور اگر منہ موڑے رہيں تو هللا تعاٰلی انہيں دنيا و آخرت 
  ميں دردناک عذاب دے گا اور زمين بھر ميں ان کا کوئی حمايتی اور مددگار نہ کھڑا ہوگا۔

ل کئے ہيں، جن ميں منافقين نے رسول هللا مفسرين نے اس کی تفسير ميں متعدد واقعات نق ١۔٧٤
صلی هللا عليہ وسلم کی شان ميں گستاخانہ کلمات کہے جسے بعض مسلمانوں نے سن ليا اور 

انہوں نے آکر نبی صلی هللا عليہ وسلم کو بتاليا، ليکن آپ کے استفسار پر مکر گئے بلکہ حلف 
آيت اتری۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی تک اٹھا ليا کہ انہوں نے ايسی بات نہيں کی۔ جس پر يہ 

صلی هللا عليہ وسلم کی شان ميں گستاخی کرنا کفر ہے نبی صلی هللا عليہ وسلم کی شان ميں 
  گستاخی کرنے واال مسلمان نہيں ره سکتا۔

اس کی بابت بھی بعض واقعات نقل کئے گئے ہيں۔ مثالً تبوک کی واپسی پر منافقين نے  ٢۔٧٤
 عليہ وسلم کے خالف ايک سازش کی جس ميں وه کامياب نہيں ہو سکے کہ رسول هللا صلی هللا

دس باره منافقين ايک گھاٹی ميں آپ کے پيچھے لگ گئے جہاں رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم 
باقی لشکر سے الگ تقريباً تنہا گزر رہے تھے ان کا منصوبہ يہ تھا کہ آپ پر حملہ کر کے آپ 

س کی اطالع وحی کے ذريعے سے آپ کو دے دی گئی جس سے آپ کا کام تمام کر ديں گے ا
  نے بچاؤ کر ليا۔

مسلمانوں کی ہجرت کے بعد، مدينہ کو مرکزی حيثيت حاصل ہوگئی تھی، جس کی وجہ  ٣۔٧٥
سے وہاں تجارت اور کاروبار کو بھی فروغ مال، اور اہل مدينہ کی معاشی حالت بہت اچھی 

اس کا خوب فائده حاصل ہوا هللا تعاٰلی اس آيت ميں يہی فرما  ہوگئی تھی۔ منافقين مدينہ کو بھی
رہا ہے کہ کيا ان کو اس بات کی ناراضگی ہے کہ هللا نے ان کو اپنے فضل سے غنی بنا ديا 

ہے، بلکہ ان کو تو هللا تعاٰلی کا شکر گزار ہونا چاہيے کہ اس نے انہيں تنگ دستی سے نکال کر 
  خوش حال بنا ديا۔

 
ِلِحْنيَ     َوِمْهنُمْ  قَنَّ َولَنَُكْونَنَّ ِمَن الّصٰ دَّ ِْٕن ٰاٰتىنَا ِمْن فَْضهِلٖ لَنَصَّ

َ لَى ْن ٰعهََد اهلّلٰ   75مَّ
ان ميں وه بھی ہيں جنہوں نے هللا سے عہد کيا تھا کہ اگر وه اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم 

  گے۔ ضرور صدقہ و خيرات کريں گے اور آپکی طرح نيکوکاروں ميں ہوجائيں
 

ْعرُِضْوَن     ُمهْ مُّ َّْوا وَّ لُْوا ِبٖه َوتََول ْن فَْضهِلٖ َخبِ ُْم ِمّ آ ٰاٰت   76فَلَمَّ
ليکن جب هللا نے اپنے فضل سے انہيں ديا تو يہ اس ميں بخيلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر 

  کے منہ موڑ ليا
بارے ميں قرار  اس آيت کو بعض مفسرين نے ايک صحابی حضر ثعلبہ بن حاطب انصاری کے

ديا ہے ليکن سندا يہ صحيح نہيں۔ صحيح بات يہ ہے کہ اس ميں بھی منافقين کا ايک اور کردار 
  بيان کيا گيا ہے۔

 
َ َما َوعَُدْوُه َوِبَما َاكنُْوا ْم ِاٰىل يَْوِم يَلَْقْونَٗه ِبَمآ َاْخلَُفوا اهلّلٰ   77     يَْكِذبُْونَ  فََاْعَقَهبُْم ِنَفاقًا ِيفْ قُلُْوِهبِ

پس اس کی سزا ميں هللا نے ان کے دلوں ميں نفاق ڈال ديا هللا سے ملنے کے دنوں تک، کيونکہ 
  انہوں نے هللا سے کئے ہوئے وعدے کے خالف کيا اور کيونکہ وه جھوٹ بولتے رہے۔
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َ عَالَّ  ُْم َوَانَّ اهلّلٰ ٰو ُمهْ َوَجنْ َ يَْعَملُ ِرسَّ   ۚ 78ُم الُْغُيْوِب     َالَْم يَْعلَُمْوٓا َانَّ اهلّلٰ
کيا وه نہيں جانتے کہ هللا تعاٰلی کو ان کے دل کا بھيد اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے اور هللا 

  )۔١تعاٰلی غيب کی تمام باتوں سے خبردار ہے (
اس ميں منافقين کے لئے سخت وعيد ہے جو هللا تعاٰلی سے وعده کرتے ہيں اور پھر اس  ١۔٧٨

رتے گويا يہ سمجھتے ہيں کہ هللا تعاٰلی ان کی مخفی باتوں اور بھيدوں کو نہيں کی پرواه نہيں ک
جانتا۔ حاالنکہ هللا تعاٰلی سب کچھ جانتا ہے، کيونکہ وه تو عالم الغيوب ہے۔ غيب کی تمام باتوں 

  سے باخبر ہے۔
 

َدقٰ  ِعْنيَ ِمَن الُْمْؤِمِنْنيَ ِيف الصَّ ّوِ يَْن يَلِْمُزْوَن الُْمطَّ ِ ُ ِمْهنُْم ۡ َولَهُْم عََذاٌب َاِلْميٌ َاذلَّ َر اهلّلٰ َدُمهْ فَيَْسَخُرْوَن ِمْهنُْم  ۭ َخسِ ُدْوَن ِاالَّ هُجْ ْيَن َال َجيِ ِ   79        ِت َواذلَّ
جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہيں جو دل کھول کر خيرات کرتے ہيں اور ان لوگوں 

اور کچھ ميسر نہيں، پس يہ ان کا مذاق اڑاتے ہيں پر جنہيں سوائے اپنی محنت مزدوری کے 
  ) انہی کے لئے دردناک عذاب ہے۔٢) هللا بھی ان سے تمسخر کرتا ہے (١(

مطّوعين کے معنی ہيں صدقات واجبہ کے عالوه اپنی خوشی سے مزيد هللا کی راه ميں ١۔٧٩
ر نہيں ہيں خرچ کرنے والے،"جہد"کے معنی محنت ومشقت کے ہيں يعنی وه لوگ جو مال دا

ليکن اس کے باوجود اپنی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے تھوڑے مال ميں سے بھی هللا کی 
راه ميں خرچ کرتے ہيں۔ آيت ميں منافقين کی ايک اور نہايت قبيح حرکت کا ذکر کيا جا رہا ہے 
کہ جب رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم جنگ وغيره کے موقع پر مسلمانوں سے چندے کی اپيل 
فرماتے تو مسلمان آپ کی اپيل پر لبيک کہتے ہوئے حسب استطاعت اس ميں حصہ ليتے کسی 
کے پاس زياده مال ہوتا وه زياده صدقہ ديتا جس کے پاس تھوڑا ہوتا، وه تھوڑا ديتا، يہ منافقين 
دونوں قسم کے مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے زياده دينے والوں کے بارے ميں کہتے اس کا 

ری اور نمود و نمائش ہے اور تھوڑا دينے والوں کو کہتے کہ تيرے اس مال سے مقصد رياکا
کيا بنے گا يا هللا تعاٰلی تيرے اس صدقے سے بےنياز ہے (صحيح بخاری) يوں وه منافقين 

  مسلمانوں کا استہزاکرتے اور مذاق اڑاتے۔
يل و رسوا کرتا ہے۔ يعنی مومنين سے استہزا کا بدلہ انہيں اس طرح ديتا ہے کہ انہيں ذل ٢۔٧٩

اس کا تعلق باب مشاکلت سے ہے جو علم بالغت کا ايک اصول ہے يا يہ بددعا ہے هللا تعاٰلی ان 
  سے بھی استہزا کا معاملہ کرے جس طرح يہ مسلمانوں کے ساتھ استہزا کرتے ہيں۔ (فتح القدير)

 
تَْغفِ  َتْغِفْر لَهُْم  ِۭاْن تَسـْ َتْغِفْر لَهُْم َاْو َال تَسـْ ُ ِاسـْ ِ َوَرُسْوهِلٖ  ۭ َواهلّلٰ ُْم َكَفُرْوا اِبهلّلٰ ُ لَهُْم ۭ ٰذكِلَ اِبَهنَّ َّْغِفَر اهلّلٰ ًة فَلَْن ي ْبِعْنيَ َمرَّ  َال َهيِْدي الَْقْوَم الْٰفِسِقْنيَ     ْر لَهُْم سـَ

80 ۧ  
ی هللا ان کے لئے تو استغفار کر يا نہ کر۔ اگر تو ستر مرتبہ بھی ان کے لئے استغفار کرے تو بھ

) يہ اس لئے کہ انہوں نے هللا سے اور اس کے رسول سے کفر کيا ١انہيں ہرگز نہ بخشے گا (
  )٣) ايسے فاسق لوگوں کو رب کريم ہدايت نہيں ديتا۔(٢ہے (
ستر کا عدد مبالغے اور تکثير کے لئے ہے۔ يعنی تو کتنی ہی کثرت سے ان کے لئے  ١۔٨٠

ز معاف نہيں فرمائے گا۔ يہ مطلب نہيں ہے کہ ستر مرتبہ سے استغفار کر لے هللا تعاٰلی انہيں ہرگ
  زائد استغفار کرنے پر ان کو معافی مل جائے گی۔

يہ عدم مغفرت کی علت بيان کر دی گئی ہے تاکہ لوگ کسی کی سفارش کی اميد پر نہ  ٢۔٨٠
يہ زاد رہيں بلکہ ايمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر هللا کی بارگاه ميں حاضر ہوں۔ اگر 

آخرت کسی کے پاس نہيں ہوگا تو ايسے کافروں اور نافرمانوں کی کوئی شفاعت ہی نہيں کرے 
  گا، اس لئے هللا تعاٰلی ايسے لوگوں کے لئے شفاعت کی اجازت ہی نہيں دے گا۔
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اس ہدايت سے مراد وه ہدايت ہے جو انسان کو مطلوب (ايمان) تک پہنچا ديتی ہے ورنہ  ٣۔٨٠ 
نمائی يعنی راستے کی نشان دہی۔ اس کا اہتمام تو دنيا ميں ہر مومن و کافر کے ہدايت بمعنی رہ

ا َكفُْوًرا)  اِمَّ ا َشاِكًرا وَّ بِْيَل اِمَّ ) (وھدينہ النجدين) (البلد) 3۔ الدہر:76ليے کر ديا گيا ہے (اِنَّا ھََدْيٰنهُ السَّ
  اور ہم نے اس کو (خيروشر کے) کے دونوں راستے دکھا ديئے ہيں۔

 
ْمَواِلهِْم َوَانُْفِسهِمْ  َاِهُدْوا اِبَ ِ َوَكرُِهْوٓا َاْن جيُّ َُّفْوَن ِبَمْقَعِدِمهْ ِخٰلَف َرُسْوِل اهلّلٰ ا  ۭ لَْو  فَرَِح الُْمَخل َ َاَشدُّ َحرًّ منَّ ِ َوقَالُْوا َال تَْنِفُرْوا ِيف الَْحّرِ  ۭ قُْل اَنُر هَجَ ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ

  81      َاكنُْوا يَْفَقهُْونَ 
پيچھے ره جانے والے لوگ رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بيٹھے رہنے 

) انہوں نے هللا کی راه ميں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا پسند رکھا ١پر خوش ہيں (
گرم  اور انہوں نے کہہ ديا اس گرمی ميں مت نکلو۔ کہہ ديجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت

  )۔٢ہے کاش کہ وه سمجھتے ہوتے (
يہ منافقين کا ذکر ہے جو تبوک ميں نہيں گئے اور جھو ٹے عذر پيش کر کے اجازت  ١۔٨١

حاصل کرلی۔ خالف کے معنی ہيں پيچھے يا مخالفت۔ يعنی رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کے 
  ہے۔جانے کے بعد آپ کے پيچھے يا آپ کی مخالفت ميں مدينہ ميں بيٹھے ر

يعنی اگر ان کو يہ علم ہوتا کہ جہنم کی آگ کی گرمی کے مقابلے ميں، دنيا کی گرمی  ٢۔٨١
کوئی حيثيت نہيں رکھتی، تو وه کبھی پيچھے نہ رہتے۔ حديث ميں آتا ہے کہ دنيا کی يہ آگ جہنم 

حصے زياده ہے  ٦٩واں حصہ ہے۔ يعنی جہنم کی آگ کی شدت دنيا کی آگ سے  ٧٠کی آگ کا 
  بخاری)(صحيح 

 
ُبْوَن      ا  ۚ  َجَزاًۗء ِبَما َاكنُْوا يَْكسـِ لَْيْبُكْوا َكِثْريً   82فَلَْيْضَحُكْوا قَِلْيًال وَّ

) بدلے ميں اس کے جو يہ کرتے ١پس انہيں چاہيے کہ بہت کم ہنسيں اور بہت زياده روئيں (
  تھے۔
ظرفيت يعنی (زمانا قليال و  قليال اور کثيرا يا تو مصدريت (يعنی ضحکا اور بکآءاکثيرا يا١۔٢٨

زمانا کثيرا) کی بنياد پر منصوب ہے اور امر کے دونوں صيغے بمعنی خبر ہيں۔ مطلب يہ ہے 
  کہ ہنسيں گے تو تھوڑا اور روئيں گے بہت زياده۔

 
َّْن ختَْ  َتْاَذنُْوَك ِللُْخُرْوجِ فَُقْل ل ْهنُْم فَاسـْ َِٕفٍة ِمّ

ُ ِاٰىل َطاۗى َجَعَك اهلّلٰ ٍة فَاْقُعُدْوافَِاْن رَّ َل َمرَّ ا  ِۭانَُّمكْ َرِضْيُمتْ اِبلُْقُعْوِد َاوَّ لَْن تَُقاِتلُْوا َمِعَي عَُدوًّ َمَع الْٰخِلِفْنيَ   ُرُجْوا َمِعَي َابًَدا وَّ
83  

) کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے پھر يہ آپ ١پس اگر هللا تعاٰلی آپ کو ان کی کسی جماعت (
) تو آپ کہہ ديجئے کہ تم ميرے ساتھ ٢ی اجازت طلب کريں (سے ميدان جنگ ميں نکلنے ک

ہرگز چل نہيں سکتے اور نہ ميرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ 
  )۔٤) پس تم پيچھے ره جانے والوں ميں ہی بيٹھے رہو (٣ہی بيٹھ رہنے کو پسند کيا تھا (

هللا تعاٰلی آپ کو صحيح سالمت تبوک سے مدينہ  منافقين کی جماعت مراد ہے۔ يعنی اگر ١۔٨٣
  واپس لے آئے جہاں يہ پيچھے ره جانے والے منافقين بھی ہيں۔

  يعنی کسی اور جنگ کے لئے، ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کريں۔ ٢۔٨٣
يہ آئنده ساتھ نہ لے جانے کی علت ہے کہ تم پہلی مرتبہ ساتھ نہيں گئے۔ لہذا اب تم اس  ٣۔٨٣

  کہ تمہيں کسی بھی جنگ ميں ساتھ لے جايا جائے۔الئق نہيں 
يعنی اب تمہاری اوقات يہی ہے کہ تم عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ ہی بيٹھے  ٤۔٨٣

رہو، جو جنگ ميں شرکت کرنے کے بجائے گھروں ميں بيٹھے رہتے ہيں، نبی کريم صلی هللا 
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ہم و غم اور حسرت ميں اور اضافہ عليہ وسلم کو يہ ہدايت اس لئے دی گئی ہے تاکہ ان کے اس 
  ہو جو انہيں پيچھے ره جانے کی وجہ سے تھا۔

 
ِ َوَرُسْوهِلٖ  ُْم َكَفُرْوا اِبهلّلٰ َال تَُقْم عَٰيل قَْربِٖه  ۭ ِاهنَّ اَت َابًَدا وَّ ْهنُْم مَّ   84 َوَماتُْوا َوُمهْ ٰفِسُقْوَن    َوَال تَُصّلِ عَٰيلٓ َاَحٍد ِمّ

ائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھيں اور نہ اس کی قبر ان ميں سے کوئی مر ج
) يہ هللا اور اس کے رسول کے منکر ہيں اور مرتے دم تک بدکار اور بے ٢پر کھڑے ہوں (

  )۔٣اطاعت رہے ہيں (
يہ آيت اگرچہ رئيس المنافقين عبد هللا بن ابی کے بارے ميں نازل ہوئی۔ ليکن اس کا حکم  ١۔٨٤

شخص جس کی موت کفر و نفاق پر ہو وه اس ميں شامل ہے۔ اس کا شان نزول يہ ہے عام ہے ہر 
کہ جب عبد هللا بن ابی کا انتقال ہوگيا تو اس کے بيٹے عبد هللا (جو مسلمان اور باپ ہی کا ہم نام 
تھے) رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ (بطور تبرک) 

عنايت فرما ديں تاکہ ميں اپنے باپ کو کفنا دوں۔ دوسرا آپ اس کی نماز جنازه پڑھا اپنی قميض 
ديں۔ آپ نے قميض بھی عنايت فرما دی اور نماز جنازه پڑھانے کے لئے تشريف لے گئے۔ 

حضرت عمر نے آپ صلی هللا عليہ وسلم سے کہا کہ هللا تعاٰلی نے ايسے لوگوں کی نماز جنازه 
آپ کيوں اس کے حق ميں دعائے مغفرت کرتے ہيں؟ آپ صلی هللا عليہ  پڑھانے سے روکا ہے،

وسلم نے فرمايا ' هللا تعاٰلی نے مجھے اختيار ديا ہے ' يعنی روکا نہيں ہے۔ هللا تعاٰلی نے فرمايا 
ہے کہ ' اگر تو ستر مرتبہ بھی ان کے لئے استغفار کرے گا تو هللا تعاٰلی انہيں معاف نہيں 

ں ستر مرتبہ سے زياده ان کے لئے استغفار کرلوں گا ' چنانچہ آپ نے نماز فرمائے گا، تو مي
جنازه پڑھا دی۔ جس پر هللا تعاٰلی نے يہ آيت نازل فرما کر آئنده کے لئے منافقين کے حق ميں 

  دعائے مغفرت کی قطعی ممانعت فرما دی (صحيح بخاری) 
۔ جس کا مطلب يہ ہے جن لوگوں يہ نماز جنازه اور دعائے مغفرت نہ کرنے کی علت ہے ٢۔٨٤

کا خاتمہ کفر و فسق پر ہو، ان کی نہ نماز جنازه پڑھنی چاہے اور نہ ان کے لئے مغفرت کی 
دعا کرنا جائز ہے۔ ايک حديث ميں تو يہاں تک آتا ہے کہ جب نبی صلی هللا عليہ وسلم قبرستان 

چنانچہ آپ صلی هللا عليہ وسلم نے پہنچے تو معلوم ہوا کہ عبد هللا بن ابی کو دفنايا جا چکا ہے، 
اسے قبر سے نکلوايا اور اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اپنا لعاب دہن تھوکا، اپنی قميض اسے پہنائی 
(صحيح بخاری) جس سے معلوم ہوا کہ جو ايمان سے محروم ہوگا اسے دنيا کی بڑی سے بڑی 

  چاسکے گی۔شخصيت کی دعائے مغفرت اور کسی کی شفاعت بھی کوئی فائده نہ پہن
 

نَْيا َوتَْزَهَق  َهبُْم ِهبَا ِيف ادلُّ َُّعّذِ ُ َاْن ي ََّما يُرِيُْد اهلّلٰ   85 َانُْفُسهُْم َوُمهْ ٰكِفُرْوَن    َوَال تُْعِجْبَك َاْمَوالُهُْم َوَاْوَالُدُمهْ ۭ ِان
وں سے آپ کو ان کے مال و اوالد کچھ بھی بھلے نہ لگيں هللا کی چاہت يہی ہے کہ انہيں ان چيز

  دنياوی سزا دے اور يہ اپنی جانيں نکلنے تک کافر ہی رہيں۔
 

ْوِل ِمْهنُْم  ِ َوَجاِهُدْوا َمَع َرُسْوهِلِ اْسـَتْاَذنََك ُاولُوا الطَّ َع الْٰقِعِدْيَن     َوِاَذآ ُاْنزِلَْت ُسْوَرٌة َاْن ٰاِمنُْوا اِبهلّلٰ   86َوقَالُْوا َذْراَن نَُكْن مَّ
اری جاتی ہے کہ هللا پر ايمان الؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد جب کوئی سورت ات

کرو تو ان ميں سے دولت مندوں کا ايک طبقہ آپ کے پاس آکر يہ کہہ کر رخصت لے ليتا ہے 
  )۔١کہ ہميں تو بيٹھے رہنے والوں ميں ہی چھوڑ ديجئے (

ھے رہنا پسند کيا مراد ہے يہ انہيں منافقين کا ذکر ہے۔ جنہوں نے حيلے تراش کر پيچ ١۔٨٦
صاحب حيثيت، مال دار طبقہ۔ يعنی اس طبقے کو پيچھے نہيں رہنا چاہيے تھا، کيونکہ ان کے 

پاس هللا کا ديا سب کچھ موجود تھا، جيسا کہ اگلی آيت ميں ان کو َخَوالُِف کے ساتھ تشبيہ دی گئی 
  ہے َخالِفَۃ، کی جمع ہے۔ يعنی پيچھے رہنے والی عورتيں۔
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ْم فَهُْم َال يَْفَقهُْوَن     َرضُ  َُّكْونُْوا َمَع الَْخَواِلِف َوُطِبَع عَٰيل قُلُْوِهبِ ْن ي   87ْوا اِبَ

يہ تو خانہ نشين عورتوں کا ساتھ دينے پر ريجھ گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اب 
  )١وه کچھ سمجھ عقل نہيں رکھتے (

وں کا نتيجہ ہوتا ہے۔ جس کی وضاحت پہلے کی جا دلوں پر مہر لگ جانا يہ مسلسل گناہ ١۔٨٧
  چکی ہے، اس کے بعد انسان سوچنے سمجھنے کی صالحيت سے عاری ہو جاتا ہے۔

 
ُت  َك لَهُُم الَْخْريٰ

ِٕ
ْمَواِلهِْم َوَانُْفِسهِْم  ۭ َوُاوٰلۗى ُدْوا اِبَ ْيَن ٰاَمنُْوا َمَعٗه هٰجَ ِ ُسْوُل َواذلَّ َك ُمهُ   ٰۡلِكِن الرَّ

ِٕ
  88 الُْمْفِلُحْوَن      َوُاوٰلۗى

ليکن خود رسول هللا (صلی هللا عليہ وسلم) اور اس کے ساتھ کے ايمان والے اپنے مالوں اور 
جانوں سے جہاد کرتے ہيں، يہی لوگ بھالئيوں والے ہيں اور يہی لوگ کاميابی حاصل کرنے 

  والے ہيں۔
 

ِهتَ  ِرْي ِمْن َحتْ ُ لَهُْم َجنٍّٰت َجتْ ْيَن ِفْهيَا  ٰۭذكِلَ الَْفْوُز الَْعِظْميُ       َاعَدَّ اهلّلٰ نْھُٰر ٰخدِلِ   89ۧا اْالَ
انہی کے لئے هللا نے وه جنتيں تيار کی ہيں جن کے نيچے نہريں جاری ہيں جن ميں يہ ہميشہ 

  )١رہنے والے ہيں۔ يہی بہت بڑی کاميابی ہے (
پنی جانوں اور مالوں کے ساتھ هللا ان منافقين کے برعکس اہل ايمان کا رويہ يہ ہے کہ وه ا ١۔٨٩

کی راه ميں جہاد کرتے ہيں، هللا کی راه ميں انہيں اپنی جانوں کی پروا ہے نہ مالوں کی۔ ان کے 
نزديک هللا کا حکم سب پر باال تر ہے، انہی کے لئے خيرات ہيں، يعنی آخرت کی بھالئياں اور 

ع اور يہی لوگ فالح ياب اور فوز جنت کی نعمتيں اور بعض کے نزديک دين و دنيا کے مناف
  عظيم کے حامل ہونگے۔

 
ُيِصيُْب ا َ َوَرُسْوهَلٗ ۭسـَ ْيَن َكَذبُوا اهلّلٰ ِ ُرْوَن ِمَن اْالَْعَراِب ِلُيْؤَذَن لَهُْم َوقََعَد اذلَّ يَْن َكَفُرْوا ِمْهنُْم عََذاٌب َاِلْميٌ        َوَجاَۗء الُْمَعّذِ ِ   90ذلَّ

ر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہيں رخصت دے دی جائے اور وه بيٹھ باديہ نشينوں ميں سے عذ
رہے جنہوں نے هللا سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتيں بنائی تھيں۔ اب تو ان ميں جتنے 

  )۔١کفار ہيں انہيں دکھ دينے والی مار پہنچ کر رہے گی (
ے نزديک يہ شہر ان ُمَعذِرْين کے بارے ميں مفسرين کے درميان اختالف ہے۔ بعض ک ١۔٩٠

سے دور رہنے والے وه اعرابی ہيں جنہوں نے جھوٹے عذر پيش کر کے اجازت حاصل کی۔ 
دوسری قسم ان ميں وه تھی جنہوں نے آکر عذر پيش کرنے کی بھی ضرورت نہيں سمجھی اور 

بيٹھے رہے۔ اس طرح گويا آيت ميں منافقين کے دو گروہوں کا تذ کره ہے اور عذاب اليم کی 
يں دونوں شامل ہيں۔ اور منھم سے جھوٹے عذرپيش کرنے والے اور بيٹھ رہنے والے وعيد م

دونوں مراد ہوں گے اور دوسرے مفسرين نے معذرون سے مراد ايسے باديہ نشين مسلمان ليے 
ہيں جنہوں نے معقول عذر پيش کر کے اجازت لی تھی اور معذرون ان کے نزديک اصل ميں 

دغم کر ديا گيا ہے اور معتذر کے معنی ہيں واقعی عذر رکھنے معتذرون ہے تا کو ذال ميں م
واال اس اعتبار سے آيت کے اگلے جملے ميں منافقين کا تذکره ہے اور آيت ميں دو گروہوں کا 

ذکر ہے پہلے جملے ميں ان مسلمانوں کا جن کے پاس واقعی عذر تھے اور دوسرے منافقين جو 
کے آخری حصے ميں جو وعيد ہے اسی دوسرے بغير عذر پيش کيے بيٹھے رہے اور آيت 

  گروه کے ليے ہے۔
 

ُدْوَن َما يُْنِفُقْوَن َحَرٌج ِاَذا نََصُحوْ  ْيَن َال َجيِ ِ َعَفاِۗء َوَال عََيل الَْمْرٰىض َوَال عََيل اذلَّ ُ لَيَْس عََيل الضُّ نِْنيَ ِمْن َسِبْيٍل  َۭواهلّلٰ ِ َوَرُسْوهِلٖ  َۭما عََيل الُْمْحسـِ غَُفْوٌر  ا هلِلّٰ
ِحْميٌ      ۙ 91رَّ
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ضعيفوں پر اور بيماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہيں کوئی حرج 
نہيں بشرطيکہ وه هللا اور اس کے رسول کی خير خواہی کرتے رہيں، ايسے نيک کاروں پر 

  )۔١الزام کی کوئی راه نہيں، هللا تعاٰلی بڑی مغفرت اور رحمت واال ہے (
اس آيت ميں ان لوگوں کا تذکره ہے جو واقعی معذور تھے اور ان کا عذر بھی واضح تھا  ١۔٩١

۔ ضعيف و ناتواں يعنی بوڑھے قسم کے لوگ، اور نابينا يا لنگڑے وغيره معذورين بھی ١مثالً 
۔ جن کے پاس ٣۔ بيمار، ٢اسی ذيل ميں آجاتے ہيں، بعض نے انہيں بيماروں ميں شامل کيا ہے، 

خراجات نہيں تھے اور بيت المال بھی ان کے اخراجات کا متحمل نہيں تھا، هللا اور جہاد کے ا
رسول کی خير خواہی سے مراد، جہاد کی ان کے دلوں ميں تڑپ، مجاہدين سے محبت رکھتے 
ہيں اور هللا اور رسول کے دشمنوں سے عداوت، اور حتی اال مکان هللا اور رسول کے احکام 

  ر جہاد ميں شرکت کرنے سے معذور ہوں تو ان پر کوئی گناه نہيں۔کی اطاعت کرتے ہيں، اگ
 

َاعْ    َّْوا وَّ لُُمكْ عَلَْيِه ۠ تََول يَْن ِاَذا َمآ َاتَْوَك ِلَتْحِملَهُْم ُقلَْت َالٓ َاِجُد َمآ َاْمحِ ِ َال عََيل اذلَّ ُدْوا َما يُْنِفقُ وَّ ْمعِ َحَزاًن َاالَّ َجيِ   ۭ 92ْوَن      ُيُهنُْم تَِفْيُض ِمَن ادلَّ
ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہيں جو آپ کے پاس آتے ہيں کہ آپ انہيں سواری مہيا کر ديں تو آپ 

جواب ديتے ہيں کہ ميں تمہاری سواری کے لئے کچھ بھی نہيں پاتا تو وه رنج و غم سے اپنی 
يسر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہيں کہ انہيں خرچ کرنے کے لئے کچھ بھی م

  )۔١نہيں (
يہ مسلمانوں کے ايک دوسرے گروه کا ذکر ہے جن کے پاس اپنی سوارياں بھی نہيں تھيں  ١۔٩٢

اور نبی صلی هللا عليہ وسلم نے بھی انہيں سوارياں پيش کرنے سے معذرت کی جس پر انہيں 
 اتنا صدمہ ہوا کہ بے اختيار ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوگئے، گويا مخلص مسلمان جو

کسی بھی لحاظ سے معقول عذر رکھتے تھے هللا تعاٰلی نے جو ہر ظاہر باطن سے باخبر ہے ان 
کو جہاد ميں شرکت سے مستثٰنی کر ديا۔ بلکہ حديث ميں آتا ہے کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے 

ان معذورين کے بارے ميں جہاد ميں شريک لوگوں سے فرمايا کہ ' تمہارے پيچھے مدينے ميں 
گ ايسے بھی ہيں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو اور جس راستے پر چلتے ہو، کچھ لو

تمہارے ساتھ وه اجر ميں برابر کے شريک ہيں ' صحابہ کرام نے پوچھا۔ يہ کيوں کر ہو سکتا 
ہے جب کہ وه مدينے ميں بيٹھے ہيں؟ آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا َحبََسھُْم اْلُعذُر (صحيح 

  ذر نے ان کو وہاں روک ديا ہے 'بخاری) ' ع
 

َُّكْونُْوا َمَع الَْخَواِلِف  َتْاِذنُْونََك َوُمهْ َاْغِنَياُۗء  ۚ َرُضْوا اِبَْن ي يَْن يَسـْ ِ ِبْيُل عََيل اذلَّ ََّما السَّ ْم فَهُْم َال يَْعلَُمْوَن       ِۙان ُ عَٰيل قُلُْوِهبِ   93 َوَطَبَع اهلّلٰ
م ہے جو باوجود دولتمند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے بيشک انہيں لوگوں پر راه الزا

ہيں يہ خانہ نشين عورتوں کا ساتھ دينے پر خوش ہيں اور ان کے دلوں پر مہر خداوندی لگ 
  )۔١چکی ہے جس سے وه محض بےعلم ہوگئے ہيں (

ميں گزر ا۔ يہاں دوباره ان کا ذکر مخلص  ٨٦،٨٧يہ منافقين ہيں جن کا تذکره آيت  ١۔٩٣
لمانوں کے مقابلے ميں ہوا ہے کہ چيزيں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہيں۔ َخَوالُِف، َخالِفَۃ،ُ مس

(پيچھے رہنے والے) مرد عورتيں، بچے معذور اور شديد بيمار اور بوڑھے ہيں جو جنگ ميں 
شرکت سے معذور ہيں۔ ال يَْعلَُمْو َن کا مطلب ہے وه نہيں جانتے کہ پيچھے رہنا کتنا بڑا جرم 

  ے، ورنہ شايد وه رسول صلی هللا عليہ وسلم سے پيچھے نہ رہتے۔ہ
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 11 پاره  
 

 ُ ُّْؤِمَن لَُمكْ قَْد نَبََّااَن اهلّلٰ ْم ۭ قُْل الَّ تَْعَتِذُرْوا لَْن ن لَُمكْ َوَرُسْوهُلٗ  يَْعتَِذُرْوَن ِالَْيُمكْ ِاَذا َرَجْعُمتْ ِالَْهيِ ُ َمعَ هَاَدِة ِمْن َاْخَبارُِمكْ ۭ َوَسَريَى اهلّلٰ ْوَن ِاٰىل ٰعِملِ الَْغْيِب َوالشَّ  ُمثَّ تَُردُّ
ئُُمكْ ِبَما ُكْنُمتْ تَْعَملُْوَن       ِّ   94فَُينَب

يہ لوگ تمہارے سامنے عذر پيش کريں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے۔ آپ کہہ ديجئے 
کو تمہاری خبر دے  کہ يہ عذر پيش مت کرو ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھيں گے هللا تعاٰلی ہم

چکا ہے اور آئنده بھی هللا اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری ديکھ ليں گے پھر اسی کے پاس 
لوٹائے جاؤ گے جو پوشيده اور ظاہر سب کا جاننے واال ہے پر وه تم کو بتا دے گا جو کچھ تم 

  کرتے تھے۔
 

ِ لَُمكْ ِاَذا انَْقلَْبُمتْ ِالَهيِْ  َيْحِلُفْوَن اِبهلّلٰ ُ  َۚجَزاًۗء ِبَما َاكنُْوا سـَ َمْاٰوىھُْم هَجَمنَّ َّھُْم ِرْجٌس ۡ وَّ ُبْوَن      ْم ِلُتْعرُِضْوا َعْنھُْم ۭفََاْعرُِضْوا َعْنھُْم  ِۭان   95يَْكسـِ
ہاں وه اب تمہارے سامنے هللا کی قسميں کھائيں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم 

و۔ سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ وه لوگ بالکل گندے ہيں ان کو ان کی حالت پر چھوڑ د
  اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان کاموں کے بدلے جنہيں وه کيا کرتے تھے۔

 
َ َال يَْرٰىض َعِن الَْقْوِم الْٰفِسِقْنيَ  َضْوا َعْنھُْم ۚ فَِاْن تَْرَضْوا َعْنھُْم فَِانَّ اهلّلٰ ِلُفْوَن لَُمكْ ِلَرتْ   96      َحيْ

يہ اس لئے قسميں کھائيں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو 
  )١جاؤ تو هللا تو ايسے فاسق لوگوں سے راضی نہيں ہوتا (

ان تين آيات ميں ان منافقين کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر ميں مسلمانوں کے ساتھ نہيں  ١۔٩٦
پسی پر اپنے عذر پيش کرکے ان کی نظروں ميں گئے تھے نبی اور مسلمانوں کو بخريت وا

وفادار بننا چاہتے تھے۔ هللا تعاٰلی نے فرمايا، جب ان کے پاس آؤ گے تو يہ عذر پيش کريں گے، 
تم ان سے کہہ دو، کہ ہمارے سامنے عذر پيش کرنے کی ضرورت نہيں ہے اس لئے کہ هللا 

۔ اب تمہارے جھوٹے عذروں کا ہم تعاٰلی نے تمہارے اصل حاالت سے ہميں باخبر کر ديا ہے
اعتبار کس طرح کر سکتے ہيں؟ البتہ ان عذروں کی حقيقت مستقبل قريب ميں مذيد واضح ہو 
جائے گی، تمہارا عمل، جسے هللا تعاٰلی بھی ديکھ رہا ہے اور رسول صلی هللا عليہ وسلم کی 

۔ تيسری آيت ميں نظر بھی اس پر ہے، تمہارے عذروں کی حقيقت کو خود بےنقاب کر دے گا
فرمايا، يہ تمہيں راضی کرنے کے لئے قسميں کھائيں گے۔ ليکن ان نادانوں کو يہ پتہ نہيں کہ 

اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو انہوں نے جس فسق يعنی اطاعت اٰلہی سے گريز و فرار کا 
  کتا ہے۔راستہ اختيار کيا ہے اس کی موجودگی ميں هللا تعاٰلی ان سے راضی کيونکر ہو س

 
ُ عَٰيل َرُسْوهِلٖ َۭوا َاْجَدُر َاالَّ يَْعلَُمْوا ُحُدْوَد َمآ َاْنَزَل اهلّلٰ ِنَفاقًا وَّ ُ عَِلْميٌ َحِكْميٌ       َاْالَْعَراُب َاَشدُّ ُكْفًرا وَّ   97هلّلٰ

) اور ان کو ايسا ہونا چاہيے کہ ان کو ١ديہاتی لوگ کفر اور نفاق ميں بھی بہت ہی سخت ہيں (
) ہيں اور هللا بڑا علم واال ٢ن احکام کا علم نہ ہو جو هللا تعاٰلی نے اپنے رسول پر نازل فرمائے (ا

  بڑی حکمت واال ہے۔
مزکوره آيات ميں ان منافقين کا تذکره تھا جو مدينہ شہر ميں رہائش پذير تھے۔ اور کچھ  ١۔٩٧

ں ميں رہتے تھے، ديہات کے ان منافقين وه بھی تھے جو باديہ نشين يعنی مدينہ کے باہر ديہاتو
باشندوں کو اعراب کہا جاتا ہے جو اعرابی کی جمع ہے شہريوں کے اخالق و کردار ميں 

درشتی اور کھردراپن زياده پايا جاتا ہے اس طرح ان ميں جو کافر اور منافق تھے وه کفر و نفاق 
اس آيت ميں انہی ميں بھی شہريوں سے زياده سخت اور احکام شريعت سے زياده بےخبر تھے 
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کا تذکره اور انکے اسی کردار کی وضاحت ہے۔ بعض احاديث سے بھی ان کے کردار پر 
روشنی پڑتی ہے۔ مثاًل ايک موقع پر کچھ اعرابی رسول هللا کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور 

عرض کيا ہاں انہوں نے پوچھا اَتُقَْبلُْوَن ِصْبيَانُکْم ' کيا تم اپنے بچے کو بوسہ ديتے ہو صحابہ نے 
انہوں نے کہا وهللا! ہم تو بوسہ نہيں ديتے ' رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم نے سن کر فرمايا ' اگر 
هللا نے تمہارے دلوں ميں سے رحم و شفقت کا جذبہ نکال ديا ہے تو ميرا اس ميں کيا اختيار ہے۔ 

  (صحيح بخاری) 
ے ہيں اور هللا اور رسول کی باتيں اس کی وجہ يہ ہے کہ چوں کہ وه شہر سے دور رہت ٢۔٩٧

  سننے کا اتفاق ان کو نہيں ہوتا۔
 

َِٕرُة السَّ 
ْم َداۗى َر ۭ  عَلَْهيِ

ِٕ
َواۗى َُّص ِبُمكُ ادلَّ ب يََرتَ َّتَِّخُذ َما يُْنِفُق َمْغَرًما وَّ ْيٌع عَِلْميٌ        َوِمَن اْالَْعَراِب َمْن ي ُ َمسِ   98ْوِء  ۭ َواهلّلٰ

) ايسے ہيں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہيں اس کو جرمانہ ١يں سے بعض(اور ان ديہاتيوں م
) برا وقت ان ٣) اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہو (٢سمجھتے ہيں (

  ) اور هللا سننے واال جاننے واال ہے۔٤ہی پر پڑنے واال ہے (
  م ہے۔اب ان ديہاتيوں کی دو قسميں بيان کی جا رہی ہيں يہ پہلی قس ١۔٩٨
ُغْرم تاوان اور جرمانے کو کہتے ہيں۔ يعنی ايسا خرچ ہو جو انسان کو نہايت ناگواری  ٢۔٩٨

  سے ناچار کرنا پڑ جاتا ہے۔
َدَوائُِر۔ َدا ئَِرة کی جمع ہے، گردش زمانہ يعنی مصائب و آالم يعنی وه منتظر رہتے ہيں کہ  ٣۔٩٨

  مسلمان زمانے کی گردشوں يعنی مصائب کا شکار ہوں۔
يہ بد دعا يا خبر ہے کہ زمانے کی گردش ان پر ہی پڑے۔ کيونکہ وہی اس کے مستحق  ٤۔٩٨
  ہيں۔

 
ِ َوَصلَٰوِت  ِخِر َويَتَِّخُذ َما يُْنِفُق قُُربٍٰت ِعْنَد اهلّلٰ ِ َوالَْيْوِم اْالٰ ُّْؤِمُن اِبهلّلٰ َّھُمْ َوِمَن اْالَْعَراِب َمْن ي َا ُقْربٌَة ل ُسْوِل ۭ َاَالٓ ِاهنَّ َ   ۭ الرَّ ِتٖه  ۭ ِانَّ اهلّلٰ ُ ِيفْ َرْمحَ  َسـُيْدِخلُُھُم اهلّلٰ

ِحْميٌ     ۧ    غَُفْوٌر رَّ
اور بعض اہل ديہات ميں ايسے بھی ہيں جو هللا تعاٰلی پر اور قيامت کے دن پر ايمان رکھتے ہيں 

هللا اور جو کچھ خرچ کرتے ہيں اس کو عند هللا قرب حاصل ہونے کا ذريعہ اور رسول هللا صلی 
) ياد رکھو کہ ان کا يہ خرچ کرنا بيشک ان کے لئے ١عليہ وسلم کی دعا کا ذريعہ بناتے ہيں۔ (

) هللا تعاٰلی بڑی ٢موجب قربت ہے، ان کو هللا تعاٰلی ضرور اپنی رحمت ميں داخل کرے گا (
  مغفرت واال بڑی رحمت واال ہے۔

ر رہنے کے باوجود، هللا اور يہ اعراب کی دوسری قسم ہے جن کو هللا نے شہر سے دو ١۔٩٩
يوم آخرت پر ايمان النے کی توفيق عطا فرمائی۔ اور اس ايمان کی بدولت ان سے وه جہالت بھی 

دور فرما دی جو بددينيت کی وجہ سے اہل باديہ ميں عام طور پر ہوتی ہے۔ چنانچہ وه هللا کی 
کا اور رسول کی دعائيں  راه ميں خرچ کرده مال کو جرمانہ سمجھنے کی بجائے۔ هللا کے قرب

لينے کا ذريعہ سمجھتے ہيں۔ يہ اشاره ہے رسول هللا کے اس طرز عمل کی طرف، جو صدقہ 
دينے والوں کے بارے ميں آپ تا يعنی آپ ان کے حق ميں دعائے خير فرماتے۔ جس طرح 

لَی آِل اَبِْی حديث ميں آتا ہے کہ ايک صدقہ النے والے کے لئے آپ نے دعا فرمائی اللَّہُمَّ َصلِّ عَ 
) ' اے هللا! ابو اوفی کی آل پر رحمت ٧٥٦صحيح مسلم نمبر  ٤١٦٦اَْوٰفی (صحيح بخاری نمبر

  نازل فرما ـ'
  يہ خوشخبری ہے کہ هللا کا قرب انہيں حاصل ہے اور هللا کی رحمت کے وه مستحق ہيں۔ ٢۔٩٩
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 ْ ن لُْوَن ِمَن الُْمهِٰجرِيَْن َواْالَ ِبُقْوَن اْالَوَّ رِْي حتَْ َوالسـّٰ ُ َعْنھُْم َوَرُضْوا َعْنُه َوَاعَدَّ لَھُْم َجنٍّٰت َجتْ ِيضَ اهلّلٰ ْحَساٍن ۙ رَّ ََّبُعْوُھْم اِبِ ْيَن ات ِ ْيَن ِفْهيَآ َصاِر َواذلَّ َهتَا اْالَْهنُٰر ٰخدِلِ
  ١٠٠َابًَدا  ٰۭذكِلَ الَْفْوُز الَْعِظْميُ    

اور جتنے لوگ اخالص کے ساتھ ان کے پيرو اور جو مہاجرين اور انصار سابق اور مقدم ہيں 
) هللا ان سب سے راضی ہوا اور وه سب اس سے راضی ہوئے اور هللا نے ان کے لئے ١ہيں (

ايسے باغ مہيا کر رکھے ہيں جن کے نيچے نہريں جاری ہوں گی جن ميں وه ہميشہ رہيں گے 
  ) يہ بڑی کاميابی ہے۔٢(

مہاجرين کا جنہوں نے دين کی خاطر، هللا اور  اس ميں تين گروہوں کا ذکر ہے ايک ١۔١٠٠
رسول صلی هللا عليہ وسلم کے حکم پر مکہ اور ديگر عالقوں سے ہجرت کی اور سب کچھ 

چھوڑ چھاڑ کر مدينہ آگئے دوسرا انصار جو مدينہ ميں رہائش پذير تھے انہوں نے ہر موقع پر 
اور مدينہ آنے والے مہاجرين کی رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کی مدد اور حفاظت فرمائی 

خوب پذيرائی اور تواضع کی۔ اور اپنا سب کچھ ان کی خدمت ميں پيش کر ديا۔ تيسری قسم وه 
ہے جو ان مہاجرين و انصار کے خلوص اور احسان کے ساتھ پيروکار ہيں۔ اس گروه سے مراد 

کو نہيں ديکھا ليکن بعض کے نزديک اصطالحی تابعين ہيں جنہوں نے نبی صلی هللا عليہ وسلم 
صحابہ کرام کی صحبت سے مشرف ہوئے اور بعض نے اسے عام رکھا يعنی قيامت تک جتنے 

بھی انصار و مہاجرين سے محبت رکھنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان 
  ہيں، وه اس ميں شامل ہيں۔ ان ميں اصطالحی تابعين بھی آجاتے ہيں۔ 

ے راضی ہوگيا کا مطلب ہے۔ کہ هللا تعاٰلی نے ان کی نيکياں قبول فرما هللا تعاٰلی ان س ٢۔١٠٠
ليں، ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرما ديا اور وه ان پر ناراض نہيں۔ کيونکہ اگر ايسا نہ ہوتا 

  تو ان کے لئے جنت کی نعمتوں کی بشارت کيوں دی جاتی، جو اس آيت ميں دی گئی ہے۔
 

ْن َحْولَُمكْ ِمّنَ  َ  َوِممَّ ُن نَْعل ْوَن ِاٰىل عََذاٍب اْالَْعَراِب ُمٰنِفُقْوَن ړ َوِمْن َاْھِل الَْمِديْنَِة      ڀ َمَرُدْوا عََيل النَِّفاِق  ۣ َال تَْعلَُمھُْم  ۭ َحنْ تَْنيِ ُمثَّ يَُردُّ رَّ بُھُْم مَّ نَُعّذِ ُمھُْم  ۭ سـَ
  ۚ ١٠١َعِظْميٍ    

چھ مدينے والوں ميں ايسے منافق ہيں کہ نفاق پر اور کچھ تمہارے گردو پيش والوں ميں اور ک
) ان کو ہم جانتے ہيں ہم ان کو دوہری سزا ديں ٢) ہوئے ہيں، آپ ان کو نہيں جانتے (١اڑے (
  ) پھر وه بڑے بھاری عذاب کی طرف بھيجے جائيں گے۔٣گے (
کو جو مرد اور تمرد کے معنی ہيں نرمی مالئمت (چکناہٹ) اور تجرد۔ چنانچہ اس شاخ ١۔١٠١

بغير پتے کے ہو، وه گھوڑا جو بغير بال کے ہو، وه لڑکا جس کے چہرے پر بال نہ ہوں، ان سب 
ًد کہا جاتا ہے  د اَْی ُمَجرَّ   کو اَ ْمَرُد کہا جاتا ہے اور شيشے کو َصْرح ُمَمرَّ

، يعنی اس پر (َمَرُدْوا َعلَی النِّفَاِق) گويا انہوں نے نفاق کے لئے اپنے آپ کو خالص اور تنہا کر ليا
  ان کا اصرار ہميشہ رہنے واال ہے

کتنے واضح الفاظ ميں نبی سے علم غيب کی نفی ہے۔ کاش اہل بدعت کو قرآن سمجھنے  ٢۔١٠١
  کی توفيق نصيب ہو۔

اس سے مراد بعض کے نزديک دنيا کی ذلت و رسوائی اور پھر آخرت کا عذاب ہے اور  ٣۔١٠١
  ہے۔بعض کے نزديک دنيا ميں ہی دوہری سزا 

 
َُّتْوَب عَ  ُ َاْن ي ا  َۭعَىس اهلّلٰ ً ـٔ ٰاَخَر َسـيِّ ْم َخلَُطْوا َمعًَال َصاِلًحا وَّ فُْوا ِبُذنُْوِهبِ ِحْميٌ     َوٰاَخُرْوَن اْعَرتَ َ غَُفْوٌر رَّ ْم ِۭانَّ اهلّلٰ   ١٠٢لَْهيِ

، کچھ ) جنہوں نے ملے جلے عمل کئے تھے١اور کچھ لوگ ہيں جو اپنی خطا کے اقراری ہيں (
) بالشبہ هللا تعاٰلی بڑی ٣) هللا سے اميد ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے (٢بھلے اور کچھ برے (

  مغفرت واال بڑی رحمت واال ہے۔
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يہ وه مخلص مسلمان ہيں جو بغير عذر کے محض سستی کی وجہ سے تبوک ميں نبی  ١۔١٠٢
  وگيا، اور اعتراف گناه کر ليا۔کے ساتھ نہيں گئے بلکہ بعد ميں انہيں اپنی غلطی کا احساس ہ

بھلے سے مراد وه اعمال صالحہ ہيں جو جہاد ميں پيچھے ره جانے سے پہلے کرتے  ٢۔١٠٢
رہے ہيں جن ميں مختلف جنگوں ميں شرکت بھی کی اور ' کچھ برے ' سے مراد يہی تبوک کے 

  موقع پر ان کا پيچھے رہنا۔
ئده ديتی ہے، يعنی هللا تعاٰلی ان کی طرف رجوع هللا تعاٰلی کی طرف سے اميد، يقين کا فا ٣۔١٠٢

  فرما کر ان کے اعتراف گناه کو توبہ کے قائم مقام قرار دے کر انہيں معاف فرما ديا۔
 

َّھُْم ۭ وَ  ْم ۭ ِانَّ َصٰلوتََك َسَكٌن ل ْم ِهبَا َوَصّلِ عَلَْهيِ ْهيِ ُ ُخْذ ِمْن َاْمَواِلهِْم َصَدقَـًة تَُطهُِّرُھْم َوتَُزكِّ ْيٌع عَِلْميٌ    اهلّلٰ   ١٠٣ َمسِ
آپ ان کے مالوں ميں سے صدقہ ليجئے، جس کے ذريعہ سے آپ ان کو پاک صاف کر ديں اور 

) بالشبہ آپ کی دعا ان کے لئے موجب اطمينان ہے اور هللا تعاٰلی ٤ان کے لئے دعا کيجئے (
  خوب سنتا ہے جانتا ہے۔

عنی زٰکوة بھی ہوسکتی ہے اور نفلی يہ حکم عام ہے۔ صدقے سے مراد فرضی صدقہ ي ١۔١٠٣
صدقہ بھی نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذريعے سے آپ مسلمانوں کو تطہير اور ان کا 
تزکيہ فرما ديں۔ جس سے يہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زٰکوة و صدقات انسان کے اخالق و 

صدقہ اس لئے کہا  کردار کی طہارت و پاکيزگی کا ايک بڑا ذريعہ ہيں۔ عالوه ازيں صدقے کو
جاتا ہے کہ يہ اس بات کی داللت کرتا ہے کہ خرچ کرنے واال اپنے دعوائے ايمان ميں صادق 

ہے۔ دوسری بات يہ معلوم ہوئی کہ صدقہ وصول کرنے والے کو صدقہ لينے والے کے حق ميں 
م ديا، دعائے خير کرنی چاہيے۔ جس طرح يہاں هللا تعاٰلی نے اپنے پيغمبر کو دعا کرنے کا حک

اور آپ صلی هللا عليہ وسلم اس کے مطابق دعا فرمايا کرتے تھے۔ اس حکم کے عموم سے يہ 
استدالل بھی کيا گيا ہے کہ زکوة کی وصولی امام وقت کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی اس سے 

انکار کرے تو حضرت ابو بکر صديق رضی هللا عنہ اور صحابہ کرام رضی هللا عنہم کے طرز 
  ش ميں اس کے خالف جہاد ضروری ہے۔ (ابن کثير)عمل کی رو

 
َ ُھَو التَّوَّ  َدٰقِت َوَانَّ اهلّلٰ ُخُذ الصَّ َ ُھَو يَْقَبُل التَّْوبََة َعْن ِعَباِدٖه َواَيْ ِحْميُ     َالَْم يَْعلَُمْوٓا َانَّ اهلّلٰ   ١٠٤اُب الرَّ

ا ہے اور وہی صدقات کو قبول کيا ان کو يہ خبر نہيں کہ هللا ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرت
  ) اور يہ کہ هللا ہی توبہ قبول کرنے ميں کامل ہے۔١فرماتا ہے (

صدقات قبول فرماتا ہے کا مطلب (بشرطيکہ وه حالل کی کمائی سے ہو) اس ميں اضافہ  ١۔١٠٤
 فرماتا ہے۔ جس طرح حديث ميں آيا ہے۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ' هللا تعاٰلی تمہارے
صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم ميں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے 
بچے کی پرورش کرتا ہے، حٰتی کہ ايک کھجور کے برابر صدقہ (بڑھ بڑھ کر) احد پہاڑ کی 

  مثل ہو جاتا ہے (صحيح بخاری)
 

لَُمكْ َوَرُسْوهُلٗ َوالُْمْؤِمنُْوَن  ُ َمعَ لُْوا فََسَريَى اهلّلٰ ئُُمكْ ِبَما ُكْنُمتْ تَْعَملُْوَن     ۭ َوقُِل اْمعَ ِّ هَاَدِة فَُينَب ْوَن ِاٰىل ٰعِملِ الَْغْيِب َوالشَّ دُّ   ۚ ١٠٥ َوَسُرتَ
کہہ ديجئے کہ تم عمل کئے جاؤ تمہارے عمل هللا خود ديکھ لے گا اور اس کا رسول اور ايمان 

ام چھپی اور کھلی والے (بھی ديکھ ليں گے) اور ضرور تم کو اسی کے پاس جانا ہے جو تم
  )۔١چيزوں کا جاننے واال ہے۔ سو وه تم کو تمہارا سب کيا ہوا بتال دے گا (

رؤيت کا مطلب ديکھنا اور جاننا ہے۔ يعنی تمہارے عملوں کو هللا تعاٰلی ہی نہيں ديکھتا،  ١۔١٠٥
نی کے بلکہ ان کا علم هللا کے رسول اور مومنوں کو بھی (بذريعہ وحی) ہو جاتا ہے (يہ منافقي
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ضمن ميں کہا جا رہا ہے) اس مفہوم کی آيت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ يہاں مومنين کا بھی 
  اضافہ ہے جن کو هللا کے رسول کے بتالنے سے علم ہو جاتا ہے۔

 
ُ عَِلْميٌ حَ  ْم ۭ َواهلّلٰ ا يَُتْوُب عَلَْهيِ بُھُْم َوِامَّ ا يَُعّذِ ِ ِامَّ   ١٠٦ِكْميٌ      َوٰاَخُرْوَن ُمْرَجْوَن ِالَْمِر اهلّلٰ

) يا ٢) ان کو سزا دے گا (١اور کچھ اور لوگ ہيں جن کا معاملہ هللا کا حکم آنے تک ملتوی ہے (
  ) اور هللا خوب جاننے واال بڑا حکمت واال ہے۔٣ان کی توبہ قبول کر لے گا (

جنگ تبوک ميں پيچھے رہنے والے ايک تو منافق تھے، دوسرے وه جو بال عذر پيچھے  ١۔١٠٦
ره گئے تھے۔ اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر ليا تھا ليکن انہيں معافی عطا نہيں کی 
گئی تھی، اس آيت ميں اس گروه کا ذکر ہے جن کے معاملے کو مؤخر کر ديا گيا تھا (يہ تين 

  افراد تھے، جن کا ذکر آگے آرہا ہے۔) 
  اگر وه اپنی غلطی پر مصر رہے۔  ٢۔١٠٦
  توبہ کرليں گے۔ اگر وه خالص ٣۔١٠٦

 
تَْفرِيًْقا  بَْنيَ الُْمْؤِمِنْنيَ َوِاْرَصاًدا ِلَّمْن َحاَرَب ا ُكْفًرا وَّ اًرا وَّ َُذْوا َمْسِجًدا ِرضَ ْيَن اختَّ ِ َّھُمْ َواذلَّ ُ يَْشهَُد ِان ٰىن ۭ َواهلّلٰ َ َوَرُسْوهَلٗ ِمْن قَْبُل  َۭولََيْحِلُفنَّ ِاْن َاَرْداَنٓ ِاالَّ الُْحسـْ  هلّلٰ

  ١٠٧لَٰكِذبُْوَن     
اور بعض ايسے ہيں جنہوں نے اغراض کے لئے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائيں اور کفر 

کی باتيں کريں اور ايمانداروں ميں تفريق ڈاليں اور اس شخص کے قيام کا سامان کريں جو اس 
ئی کے اور ) اور قسميں کھائيں گے کہ ہم بجز بھال١پہلے سے هللا اور رسول کا مخالف ہے (

  )۔٢ہماری کچھ نيت نہيں، اور هللا گواه ہے کہ وه بالکل جھوٹے ہيں (
اس ميں منافقين کی ايک اور نہايت قبيح حرکت کا بيان ہے کہ انہوں نے ايک مسجد  ١۔ ١٠٧

بنائی۔ اور نبی کو باور کرايا کہ، بارش، سردی اور اس قسم کے موقع پر بيماروں اور کمزوروں 
نے ميں دقت پيش آتی ہے ان کی سہولت کے لئے ہم نے يہ مسجد بنائی ہے۔ آپ کو زياده دور جا

وہں چل کر نماز پڑھيں تاکہ ہميں برکت حاصل ہو۔ آپ صلی هللا عليہ وسلم اس وقت تبوک کے 
لئے پايہ رکاب تھے، آپ نے واپسی پر نماز پڑھنے کا وعده فرمايا۔ ليکن واپسی پر وحی کے 

منافقين کے اصل مقاصد کو بےنقاب کر ديا کہ اس سے وه مسلمانوں ذريعے سے هللا تعاٰلی نے 
کو نقصان پہنچانا، کفر پھيالنا مسلمانوں کے درميان تفرقہ پيدا کرنا اور هللا اور هللا کے رسول 

  کے دشمنوں کے لئے کمين گاه مہيا کرنا چاہتے ہيں۔
ے ليکن هللا تعاٰلی آپ صلی هللا يعنی جھوٹی قسميں کھا کر وه نبی کو فريب دينا چاہتے تھ ٢۔ ١٠٧

عليہ وسلم کو ان کے مکرو فريب سے بچا ليا اور فرمايا کہ ان کی نيت صحيح نہيں اور يہ جو 
  کچھ ظاہر کر رہے ہيں، اس ميں جھوٹے ہيں۔

 
ِل يَْوٍم َاَحقُّ َاْن تَقُ  َس عََيل التَّْقٰوى ِمْن َاوَّ هِّرِْيَن   َال تَُقْم ِفْيِه َابًَدا  ۭ لََمْسِجٌد ُاّسِ بُّ الُْمطَّ ُ ُحيِ ََّتَطهَُّرْوا  َۭواهلّلٰ بُّْوَن َاْن ي ِ   ١٠٨ْوَم ِفْيِه ۭ ِفْيِه رَِجاٌل حيُّ

) البتہ جس مسجد کی بنياد اول دن سے تقٰوی پر رکھی گئی ١آپ اس ميں کبھی کھڑے نہ ہوں (
ہ وه خوب پاک ) اس ميں ايسے آدمی ہيں ک٢ہے وه اس الئق ہے کہ آپ اس ميں کھڑے ہوں (

  ) اور هللا تعاٰلی خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔٣ہونے کو پسند کرتے ہيں (
يعنی آپ نے وہاں جاکر نماز پڑھنے کا جو وعده فرمايا، اس کے مطابق وہاں جاکر نماز  ١۔١٠٨

کر  نہ پڑھيں چنانچہ آپ نہ صرف يہ کہ وہاں نماز نہيں پڑھی بلکہ اپنے چند ساتھيوں کو بھيج
مسجد گرا دی اور اسے ختم کر ديا اس سے علماء نے استدالل کيا ہے کہ جو مسجد هللا کی 
عبادت کی بجائے، مسلمانوں کے درميان تفريق پيدا کرنے کی غرض سے بنائی جائے، وه 

  مسجد ضرار ہے، اس کو ڈھا ديا جائے تاکہ مسلمانوں ميں تفريق و انتشار پيدا نہ ہو۔
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ونسی مسجد ہے ا؟ اس ميں اختالف بعض نے اسے مسجد قبا اور بعض اس سے مراد ک ٢۔١٠٨
نے مسجد نبوی قرار ديا ہے، سلف کی ايک جماعت دونوں کی قائل رہی ہے۔ امام ابن کثير 

فرماتے ہيں کہ آيت سے اگر مسجد قبا مراد ہے تو بعض احاديث ميں مسجد نبوی کو مصداق 
فرق نہيں۔ اس لئے کہ اگر مسجد قبا کے اندر يہ قرار ديا گيا ہے ان دونوں کے درميان کوئی 

صفت پائی جاتی ہے کہ اول يوم سے ہی اس کی بنياد تقٰوی پر رکھی گئی ہے تو مسجد نبوی تو 
  بطريق اولی اس صفت کی حال اور اس کی مصداق ہے۔

ے حديث ميں آتا ہے کہ اس سے مراد اہل قبا ہيں۔ نبی نے ان سے پوچھا کہ هللا تعاٰلی ن ٣۔١٠٨
تمہاری طہارت کی تعريف فرمائی ہے، تم کيا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ڈھيلے استعمال کرنے 

کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہيں۔ (بحوالہ ابن کثير کہ يہ آيت اس بات کی دليل ہے کہ 
ايسی قديم مسجد ميں نماز پڑھنا مستحب ہے جو هللا وحده ال شريک کی عبادت کی غرض سے 

کی گئی ہوں، نيز صالحين کی جماعت اور ايسے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنا مستحب ہے تعمير 
  جو مکمل وضو کرنے اور طہارت و پاکيزگی کا صحيح صحيح اہتمام کرنے والے ہوں۔

 
َس بُنْيَانَٗه عَ  ْن َاسَّ ِ َوِرْضَواٍن َخْريٌ َاْم مَّ َس بُنْيَانَٗه عَٰيل تَْقٰوى ِمَن اهلّلٰ ِلِمْنيَ     َافََمْن َاسَّ ُ َال َهيِْدي الَْقْوَم الّظٰ َ  ۭ َواهلّلٰ منَّ ٰيل َشَفا ُجُرٍف َھاٍر فَاْهنَاَر ِبٖه ِيفْ اَنِر هَجَ

١٠٩  
پھر آيا ايسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنياد هللا سے ڈرنے پر اور هللا کی 

کسی گھاٹی کے کنارے خوشنودی پر رکھی ہو، يا وه شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنياد 
) اور هللا ١پر جو کہ گرنے ہی کو ہو، رکھی ہو، پھر وه اس کو لے کر آتش دوزخ ميں گر پڑے (

  تعاٰلی ايسے ظالموں کو سمجھ ہی نہيں ديتا۔
اس ميں مومن اور منافق کے عمل کی مثاليں بيان کی گئی ہيں۔ مومن کا عمل هللا کے  ١۔١٠٩

لئے ہوتا ہے۔ جب کہ منافق کا عمل رياکاری اور فساد پر  تقٰوی پر اور اس کی رضامندی کے
مبنی ہوتا ہے۔ جو اس حصہ زمين کی طرح جس کے نيچے سے وادی کا پانی گزرتا ہے اور 

مٹی کو ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ وه حصہ نيچے سے کھوکھال ره جاتا ہے۔ جس پر کوئی تعمير کر 
بنانے کا عمل بھی ايسا ہی ہے جو انہيں جہنم لی جائے تو فوراً گر پڑے۔ ان منافقين کا مسجد 

  ميں ساتھ لے گرے گا۔
 

ُ عَِلْميٌ  َع قُلُْوبُھُْم ۭ َواهلّلٰ ٓ َاْن تَقَطَّ ْم ِاالَّ ْي بَنَْوا ِريَْبًة ِيفْ قُلُْوِهبِ ِ    َحِكْميٌ           ۧ َال يََزاُل بُنْيَانُھُُم اذلَّ
کے دلوں ميں شک کی بنياد پر (کانٹا بن کر)  ان کی يہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہميشہ ان

) تو خير اور هللا تعاٰلی بڑا ١کھٹکتی رہے گی، ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہوجائيں (
  علم واال بڑی حکمت واال ہے۔

دل پاش پاش ہو جائيں، کا مطلب موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ يعنی موت تک يہ عمارت ان  ١۔١١٠
و نفاق پيدا کرنے کا ذريعہ بنی رہے گی، جس طرح کہ بچھڑے کے  کے دلوں ميں مذيد شک

  پجاريوں ميں بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔
 

َ اْشَرتٰي ِمَن الُْمْؤِمِنْنيَ َانُْفَسھُْم َوَاْمَوالَھُْم اِبَنَّ لَھُُم الَْجنََّة   ۭ يَُقاِتلُْوَن ِيفْ َسبِ  ِ فَيَْقُتلُْوَن وَ ِانَّ اهلّلٰ ْيِل ْيِل اهلّلٰ ْجنِ يُْقتَلُْوَن     ۣ َوْعًدا عَلَْيِه َحقًّا ِيف التَّْوٰرىِة َواْالِ
ْي اَبيَْعُمتْ ِبٖه ۭ َوٰذكِلَ ُھوَ  ِ ْوا ِببَْيِعُمكُ اذلَّ ِ فَاْسـَتبِْرشُ   ١١١ الَْفْوُز الَْعِظْميُ     َوالُْقْرٰاِن  َوَمْن َاْوٰىف ِبَعهِْدٖه ِمَن اهلّلٰ

مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض  بال شبہ هللا تعاٰلی نے
)۔ وه لوگ هللا کی راه ميں لڑتے ہيں۔ جس ميں قتل کرتے ١خريد ليا ہے کہ ان کو جنت ملے گی (

ہيں اور قتل کئے جاتے ہيں، اس پر سچا وعده کيا گيا ہے تورات ميں اور انجيل ميں اور قرآن 
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) تو تم لوگ اس بيع پر جس کا ٢نے عہد کو کون پورا کرنے واال ہے (ميں اور هللا سے زياده اپ
  ) اور يہ بڑی کاميابی ہے۔٣تم نے معاملہ ٹھہرايا ہے خوشی مناؤ (

يہ هللا کے ايک خاص فضل و کرم کا بيان ہے کہ اس نے مومنوں کو، ان کی جان و مال  ١۔١١١
ا فرما دی، جب کہ يہ جان و مال کے عوض، جو انہوں نے هللا کی راه ميں خرچ کيے، جنت عط

بھی اسی کا عطيہ ہے۔ پھر قيمت اور معاوضہ بھی جو عطا کيا يعنی جنت وه نہايت ہی بيش 
  قيمت ہے۔

يہ اسی سودے کی تاکيد ہے کہ هللا تعاٰلی نے سچا وعده پچھلی کتابوں ميں بھی اور قرآن  ٢۔١١١
  واال کون ہو سکتا ہے۔ ميں بھی کيا ہے۔ اور هللا سے زياده عہد کو پورا کرنے

يہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے ليکن يہ خوشی اسی وقت منائی جاسکتی ہے جب مسلمان  ٣۔١١١
  کو بھی يہ سودا منظور ہو۔ يعنی هللا کی راه ميں جان و مال کی قربانی سے انہيں دريغ نہ ہو۔

 
ْوَن ا ُ

ِٕ
اۗ ُِٕبْوَن الْٰعِبُدْوَن الْٰحِمُدْوَن السَّ

ِ َۭالتَّاۗى ِمُرْوَن اِبلَْمْعُرْوِف َوالنَّاُهْوَن َعِن الُْمْنَكِر َوالْٰحِفُظْوَن ِلُحُدْوِد اهلّلٰ ِجُدْوَن اْالٰ ِكُعْوَن الّسٰ ِ الُْمْؤِمِنْنيَ      لّرٰ َوبَّرشِ
١١٢  

وه ايسے ہيں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزه رکھنے والے 
فر کرنے والے) رکوع اور سجده کرنے والے، نيک باتوں کی تعليم کرنے (يا راه حق ميں س

) اور ١والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور هللا کی حدوں کا خيال رکھنے والے (
  )۔٢ايسے مومنين کو خوشخبری سنا ديجئے (

ں کا سودا يہ انہيں مومنين کی مذيد صفات بيان کی جا رہی ہيں جن کی جانوں اور مالو ١۔١١٢
هللا نے کر ليا ہے، وه توبہ کرنے والے، يعنی گناہوں اور فواحش سے بچتے اور اپنے رب کی 

عبادت کرنے والے، زبان سے هللا کی حمد اور ثنا بيان کرنے والے اور ديگر ان صفات کے 
حامل ہيں جو آيت ميں مذکور ہيں۔ سياحت سے مراد اکثر مفسرين نے روزے ليے ہيں اور اسی 

ابن کثير نے صحيح ترين اور مشہور ترين قول قرار ديا ہے۔ اور بعض نے اس سے جہاد  کو
مراد ليا ہے۔ تاہم سياحت سے زمين کی سياحت مراد نہيں ہے جس طرح کہ بعض لوگوں نے 
سمجھا ہے۔ اسی طرح هللا کی عبادت کے ليے پہاڑوں کی چوٹيوں غاروں اور سنسان بيابانوں 

ا بھی اس سے مراد نہيں ہے۔ کيونکہ يہ رہبانيت اور جوگی پن کا ايک ميں جاکر ڈيرے لگا لين
حصہ ہے جو اسالم ميں نہيں ہے۔ البتہ فتنوں کے ايام ميں اپنے دين کو بچانے کے ليے شہروں 

اور آباديوں کو چھوڑ کر جنگلوں اور بيابانوں ميں جاکر رہنے کی اجازت حديث ميں دی گئی 
ان، باب من الدين الفرار من الفتن و کتاب الفتن باب التعرب۔ ای ہے۔ (صحيح بخاری۔ کتاب االيم
  السکنی مع االعراب۔ فی الفتنہ)

مطلب يہ ہے کہ مومن کامل وه ہے جو قول اور عمل اسالم کی تعليمات کا عمده نمونہ ہو  ٢۔١١٢
و اور ان چيزوں سے بچنے واال ہو جن سے هللا نے اسے روک ديا ہے اور يوں هللا کی حدوں ک

پامال نہيں، بلکہ ان کی حفاظت کرنے واال ہو۔ ايسے ہی کامل مومن خوشخبری کے مستحق ہيں 
  يہ وه بات ہے جسے قرآن ميں 

لِٰحِت) کے الفاظ ميں بار بار بيان کيا گيا ہے۔ يہاں اعمال صالحہ کی قدرے  (ٰا َمنُْو ا َو َعِملُوا الّصٰ
  تفصيل بيان کر دی گئی ہے۔

 
َ َما َاكَن ِللنَِّيبِّ  َتْغِفُرْوا لِلُْمْرشِِكْنيَ َولَْو َاكنُْوٓا ُاوِيلْ قُْرٰىب ِمْنۢ بَْعِد َما تََبنيَّ َّسـْ يَْن ٰاَمنُْوٓا َاْن ي ِ ُب الَْجِحْميِ    َواذلَّ َّھُْم َاْحصٰ   ١١٣ لَھُْم َان

پيغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہيں کہ مشرکين کے لئے مغفرت کی دعا مانگيں 
  )۔١وه رشتہ دار ہی ہوں اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ يہ لوگ دوزخی ہيں ( اگرچہ
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اس کی تفسير صحيح بخاری ميں اس طرح ہے کہ جب نبی صلی هللا عليہ وسلم کے عم  ١۔١١٣
بزرگوار ابو طالب کا آخری وقت آيا تو آپ ان کے پاس گئے جبکہ ان کے پاس ابو جہل اور عبد 

ی بيٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمايا چچا جان اَل اِٰلہ ااِلَّ هللا پڑھ ليں، تاکہ ميں هللا هللا بن ابی اميہ بھ
کے ہاں آپ کے لئے تکرار پيش کر سکوں، ابو جہل اور عبد هللا بن ابی اميہ نے کہا ' اے ابو 

طالب کيا عبدالمطلب کے مذہب سے انحراف کرو گے؟ (يعنی مرتے وقت يہ کيا کرنے لگے ہو؟ 
اسی حال ميں ان کا انتقال ہوگيا) نبی نے فرمايا، جب تک هللا تعاٰلی کی طرف سے حٰتی کہ 

مجھے روک نہيں ديا جائے گا ميں آپ کے لئے استغفار کرتا رہوں گا، جس پر يہ آيت نازل 
ہوئی جس ميں مشرکين کے لئے مغفرت کی دعا کرنے سے روک ديا گيا ہے (صحيح بخاری) 

ی من احببت بھی اسی سلسلے ميں نازل ہوئی۔ مسند احمد کی سوره قصص کی آيت انک ال تھد
ايک روايت ميں ہے کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے اپنی والده کے ليے مغفرت کی دعا کرنے 

) اور نبی صلی ٣۵۵، ص ۵کی اجازت طلب فرمائی، جس پر يہ آيت نازل ہوئی (مسند احمد ج 
دعا فرمائی تھی اللھم اغفر لقومی فانھم اليعلمون۔ هللا عليہ وسلم نے اپنی مشرک قوم کے ليے جو 

يا هللا ميری قوم بےعلم ہے اس کی مغفرت فرما دے، يہ آيت کے منافی نہيں ہے۔ اس ليے کہ اس 
کامطلب ان کے ليے ہدايت کی دعا ہے۔ يعنی وه ميرے مقام و مرتبہ سے ناآشنا ہے، اسے ہدايت 

اور زنده کفار ومشرکين کے ليے ہدايت کی دعا  سے نواز دے تاکہ وه مغفرت کی اہل ہوجائے۔
  کرنی جائز ہے۔

 
ٓ اَ  َ هَلٗ ا تَـَبنيَّ ُه  ۚ فَلَمَّ عََدَھآ ِاايَّ ْوِعَدٍة وَّ ِبْيِه ِاالَّ َعْن مَّ ِتْغَفاُر ِاْبٰرِهْميَ ِالَ اٌه حَ َوَما َاكَن اسـْ َا ِمنُْه ۭ ِانَّ ِاْبٰرِهْميَ َالَوَّ ِ تََربَّ ّٰ َّٗه عَُدوٌّ هلِلّ   ١١٤ِلْميٌ     ن

اور ابراہيم (عليہ السالم) کا اپنے باپ کے لئے دعائے مغفرت کرنا وه صرف وعده کے سبب تھا 
جو انہوں نے ان سے وعده کر ليا تھا۔ پھر جب ان پر يہ بات ظاہر ہوگئی کہ هللا کا دشمن ہے تو 

دل اور بردبار  ) و اقعی ابراہيم (عليہ السالم) بڑے نرم١وه اس سے محض بےتعلق ہوگئے (
  )٢تھے (
يعنی ابراہيم عليہ السالم پر بھی جب يہ بات واضح ہوگئی کہ ميرا باپ هللا کا دشمن ہے  ١۔١١٤

اور جہنمی ہے تو انہوں نے اس سے اظہار نجات کر ديا اور اس کے بعد مغفرت کی دعا نہيں 
  کی۔
ج کی نرمی اور حليمی اور ابتداء ميں باپ کے لئے مغفرت کی دعا بھی اپنے اسی مزا ٢۔١٤٤

  کی وجہ سے کی تھی۔
 

َ ِبُلكِّ  ا يَتَُّقْوَن  ِۭانَّ اهلّلٰ َ لَھُْم مَّ ُ ِلُيِضلَّ قَْوًما  بَْعَد ِاْذ َهٰدىھُْم َحّيتٰ يَُبّنيِ ٍء عَِلْميٌ      َوَما َاكَن اهلّلٰ   ١١٥ َيشْ
ردے جب تک کہ ان چيزوں اور هللا ايسا نہيں کرتا کہ کسی قوم کو ہدايت کرکے بعد ميں گمراه ک

  ) بيشک هللا تعاٰلی ہرچيز کو خوب جانتا ہے۔١کو صاف صاف نہ بتال دے جن سے وه بچيں (
جب هللا تعاٰلی نے مشرکين کے حق ميں مغفرت کی دعا کرنے سے روکا تو بعض  ١۔١١٥

کا کام تو صحابہ کو جنہوں نے ايسا کيا تھا يہ انديشہ ال حق ہوا کہ ايسا کرکے انہوں نے گمراہی 
نہيں کيا؟ هللا تعاٰلی نے فرمايا کہ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہيں فرما ديتا، اس 

وقت تک اس پر مؤاخذه بھی نہيں فرماتا نہ اسے گمراہی قرار ديتا ہے البتہ جب ان کاموں سے، 
ں نے اس جن سے روکا جا چکا ہو تو پھر هللا تعاٰلی اسے گمراه کر ديتا ہے۔ اس لئے جن لوگو

حکم سے قبل اپنے فوت شده مشرک رشتے داروں کے لئے مغفرت کی دعائيں کيں ہيں ان کا 
  مؤاخذه نہيں ہوگا کيونکہ انہيں مسئلے کا اس وقت علم ہی نہ تھا۔

 
ِ مِ  ْن ُدْوِن اهلّلٰ ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۭ يُـْحٖي َويُِمْيُت ۭ َوَما لَُمكْ ِمّ َ هَلٗ ُمكْلُ السَّ َال نَِصْريٍ    ِانَّ اهلّلٰ ِيلٍّ وَّ   ١١٦ْن وَّ
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بال شبہ هللا ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمين ميں، وہی جالتا اور مارتا ہے اور تمہارا هللا 
  کے سوا کوئی يار ہے اور نہ کوئی مددگار۔

 
ََّبعُ  يَْن ات ِ نَْصاِر اذلَّ ُ عََيل النَِّيبِّ َوالُْمهِٰجرِيَْن َواْالَ َب اهلّلٰ َّٗه هبِِ لََقْد اتَّ ْم ۭ ِان نْھُْم ُمثَّ اَتَب عَلَْهيِ ِة ِمْنۢ بَْعِد َما َاكَد يَزِيُْغ قُلُْوُب فَرِيٍْق ّمِ ِحْميٌ      ْوُه ِيفْ َساعَِة الُْعْرسَ ْم َرُءْوٌف رَّ

١١٧ۙ  
هللا تعاٰلی نے پيغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرين اور انصار کے حال پر بھی جنہوں 

) اس کے بعد ان ميں سے ايک گروه کے دلوں ١گی کے وقت پيغمبر کا ساتھ ديا (نے ايسی تن
ميں کچھ تزلزل ہو چال تھا پھر هللا نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بالشبہ هللا تعاٰلی ان سب پر 

  بہت ہی شفيق مہربان ہے۔
سخت  جنگ تبوک کے سفر کو ' تنگی کا وقت ' قرار ديا۔ اس لئے کہ ايک تو موسم ١۔١١٧

گرمی کا تھا دوسرے، فصليں تيار تھيں، تيسرے، سفر خاصا لمبا تھا اور چوتھے وسائل کی بھی 
کمی تھی۔ اس لئے اسے (تنگی کا قافلہ يا لشکر) کہا جاتا ہے۔ توبہ کے لئے ضروری نہيں ہے 
کہ پہلے گناه يا غلطی کا ارتکاب ہو۔ اس کے بغير بھی رفع درجات اور غير شعوری طور پر 

ے والی کوتاہيوں کے لئے توبہ ہوتی ہے۔ يہاں مہاجرين و انصار کے اس سے پہلے گروه ہون
  کی توبہ اس مفہوم ميں ہے جنہوں نے بال تأمل نبی کے حکم جہاد پر لبيک کہا۔

يہ اس دوسرے گروه کا ذکر ہے جسے مزکوره وجوه سے ابتداًء تردد ہوا۔ ليکن پھر جلد ٢۔١١٧
اور بخوشی جہاد ميں شريک ہوا۔ دلوں ميں تزلزل سے مراد دين ہی وه اس کيفيت سے نکل آيا 

کے بارے ميں کوئی تزلزل يا شبہ نہيں ہے بلکہ مزکوره دنياوی اسباب کی وجہ سے شريک 
  جہاد ہونے ميں جو تذبذب اور تردد تھا وه مراد ہے۔

 
ُِّفْوا  ۭ َحّىتٰ ِاَذا َضاقَْت عَلَهيِْ  يَْن ُخل ِ عََيل الثَّٰلثَِة اذلَّ ٓ ِالَْيِه ۭوَّ ِ ِاالَّ ا َاْن الَّ َملَْجَا ِمَن اهلّلٰ ْم َانُْفُسھُْم َوَظنُّْوٓ ْم ِلَيُتْوبُْوا  ۭ ُم اْالَْرُض ِبَما َرُحَبْت َوَضاقَْت عَلَْهيِ  ُمثَّ اَتَب عَلَْهيِ

ِحْميُ     اُب الرَّ َ ُھَو التَّوَّ   ۧ ١١٨ِانَّ اهلّلٰ
) يہاں تک کہ جب ١ملہ ملتوی چھوڑ ديا گيا تھا (اور تين شخصوں کے حال پر بھی جن کا معا

) ٢زمين باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وه خود اپنی جان سے تنگ آگئے (
اور انہوں نے سمجھ ليا کہ هللا سے کہيں پناه نہيں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف 

) بيشک هللا ٣آئنده بھی توبہ کر سکيں ( رجوع کيا جائے پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وه
  تعاٰلی بہت توبہ قبول کرنے واال بڑا رحم واال ہے۔

خلفو کا وہی مطلب ہے جو مرجون کا ہے يعنی جن کا معاملہ مؤخر اور ملتوی کر ديا  ١۔١١٨
گيا تھا اور پچاس دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ يہ تين صحابہ تھے۔ کعب بن مالک، مراره 

ربيع اور ہالل بن اميہ رضی هللا عنہم يہ تينوں نہايت مخلص مسلمان تھے۔ اس سے قبل ہر بن 
غزوے ميں شريک ہوتے رہے۔ اس غزوه تبوک ميں صرف بوجہ غفلت شريک نہيں ہوئے بعد 
ميں انہيں اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو سوچا کہ ايک غلطی (پيچھے رہنے کی) تو ہو ہی گئی 

ن کی طرح رسول هللا کی خدمت ميں جھوٹا عذر پيش کرنے کی غلطی نہيں ہے۔ ليکن اب منافقي
کريں گے۔ چنانچہ حاضر خدمت ہو کر اپنی غلطی کا صاف اعتراف کر ليا اور اس کی سزا کے 
لئے اپنے آپ کو پيش کر ديا۔ نبی نے انکے معاملے کو هللا تعاٰلی کے سپرد کر ديا کہ وه ان کے 

مائے گا تاہم اس دوران صحابہ کرام کو ان تينوں افراد سے تعلق بارے ميں کوئی حکم نازل فر
قائم رکھنے حٰتی کے بات چيت تک کرنے سے روک ديا اور چاليس راتوں کے بعد انہيں حکم 
ديا گيا کہ وه اپنی بيويوں سے بھی دور رہيں مذيد دس دن گزرے تو توبہ قبول کر لی گئی اور 

پوری تفصيل حضرت کعب بن مالک سے مروی حديث  مزکوره آيت نازل ہوئی (اس واقعہ کی
  ميں موجود ہے۔ مالحظہ ہو (صحيح بخاری) 
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  يہ ان ايام کی کيفيت کا بيان ہے۔ جس سے سوشل بائيکاٹ کی وجہ سے انہيں گزرنا پڑا۔ ٢۔ ١١٨
  يعنی پچاس دن کے بعد هللا نے ان کی آه و زاری اور توبہ قبول فرمائی۔ ٣۔١١٨

 
 ِ ُّھَا اذلَّ ي َ ِدِقْنيَ    اٰيٓ َ َوُكْونُْوا َمَع الّصٰ َُّقوا اهلّلٰ   ١١٩يَْن ٰاَمنُوا ات

  )١اے ايمان والو! هللا تعاٰلی سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو (
سچائی ہی کی وجہ سے هللا تعاٰلی نے ان تينوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف فرما  ١۔١١٩

۔ رضی هللا عنہم و رضوا عنہ۔ اس لئے مومنين دی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن بنا کر نازل فرما ديا
کو حکم ديا گيا کہ هللا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس کا مطلب يہ ہی کہ جس کے اندر 

تقٰوی (يعنی هللا کا خوف) ہوگا، وه سچا بھی ہوگا اور جو جھوٹا ہوگا، سمجھ لو کہ اس کا دل 
مومن سے کچھ اور کوتاہيوں کا صدور تو تقوٰی سے خالی ہے۔ اسی لئے حديث ميں آتا ہے کہ 

  ہو سکتا ہے ليکن وه جھوٹا نہيں ہوتا۔
 

ِ َوَال يَْرغَ  ُسْوِل اهلّلٰ َُّفْوا َعْن رَّ ََّتَخل َن اْالَْعَراِب َاْن ي َّھُْم َما َاكَن ِالَْھِل الَْمِديْنَِة َوَمْن َحْولَھُْم ِمّ ن َّْفِسٖه  ٰۭذكِلَ اِبَ نُْفِسهِْم َعْن ن َال ُبْوا اِبَ َال نََصٌب وَّ َال يُِصْيُبھُْم َظَماٌ وَّ
َّيْ  َِّغْيظُ اْلُكفَّاَر َوَال يَنَالُْوَن ِمْن عَُدّوٍ ن ِ َوَال يَـَطــــــُْٔوَن َمْوِطئًا ي َ َال يُِضْيُع َاْجَر الْمُ َمْخَمَصٌة ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ ٌل َصاِلٌح  ِۭانَّ اهلّلٰ ِنْنيَ    ًال ِاالَّ ُكِتَب لَھُْم ِبٖه َمعَ ْحسـِ

١٢٠ۙ  
مدينہ کے رہنے والوں کو اور جو ديہاتی ان کے گردو پيش ہيں ان کو يہ زيبا نہيں تھا کہ رسول 

) اور نہ يہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزيز سمجھيں ١هللا کو چھوڑ کر پيچھے ره جائيں (
تھکان پہنچی اور جو  ) ان کو هللا کی راه ميں جو پياس لگی اور جو٣) يہ اس سبب سے کہ (٢(

) اور دشمنوں ٤بھوک لگی اور جو کسی ايسی جگہ چلے جو کفار کے لئے موجب غيظ ہوا ہو (
) ان سب پر ان کا (ايک ايک) نيک کام لکھا گيا۔ يقيناً هللا تعاٰلی مخلصين کا ٥کی جو خبر لی (

  اجر ضائع نہيں کرتا۔
ر دی گئی تھی، اس لئے معزورين، جنگ تبوک ميں شرکت کے لئے چونکہ عام منادی ک ١۔١٢٠

بوڑھے اور ديگر شرعی عذر رکھنے والوں کے عالوه۔ سب کے لئے اس ميں شرکت ضروری 
تھی ليکن پھر بھی جو مدينہ يا اطراف مدينہ ميں اس جہاد ميں شريک نہيں ہوئے۔ هللا تعاٰلی ان 

  نہيں رہنا چاہيے تھا۔کو لعنت مالمت کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ان کو رسول هللا سے پيچھے 
يعنی يہ بھی ان کے لئے زيبا نہيں کہ خود اپنی جانوں کا تحفظ کرليں اور رسول هللا کی  ٢۔١٢٠

جان کے تحفظ کا انہيں خيال نہ ہو۔ بلکہ انہيں رسول کے ساتھ ره کر اپنے سے زياده ان کی 
  تحفظ کا اہتمام کرنا چاہئے۔

بيان کی جا رہی ہے۔ يعنی انہيں اس لئے پيچھے ٰذ لَِک سے پيچھے نہ رہنے کی علت  ٣۔١٢٠
نہيں رہنا چايئے کہ هللا کی راه ميں انہيں جو پياس، تھکاوٹ، بھوک پہنچے گی يا ايسے اقدام، 

جن سے کافروں کے غيظ و غضب ميں اضافہ ہوگا، اسی طرح دشمنوں کے آدميوں کو قتل يا ان 
جائيں گے يعنی عمل صالح صرف  کو قيدی بناؤ گے، يہ سب کے سب کام عمل صالح لکھے

يہی نہيں ہے کہ آدمی مسجد ميں يا کسی ايک گوشے ميں بيٹھ کر نوافل، تالوت، ذکر اٰلہی وغيره 
کرے بلکہ جہاد ميں پيش آنے والی ہر تکليف اور پريشانی، حتٰی کہ وه کاروائياں بھی جن سے 

يک چيز هللا کے ہاں عمل دشمن کے دلوں ميں خوف پيدا ہو يا غيظ بھڑکے، ان ميں سے ہر ا
صالح لکھی جائے گی، اس لئے محض شوق عبادت ميں بھی جہاد سے گريز صحيح نہيں، چہ 

  جائے کہ بغير عذر کے ہی آدمی جہاد سے جی چرائے؟
اس سے مراد پياده، يا گھوڑوں وغيره پر سوار ہو کر ايسے عالقوں سے گزرنا ہے کہ  ٤۔١٢٠

کی ٹاپوں سے دشمن کے دلوں پر لرزه طاری ہو جائے  ان کے قدموں کی چابوں اور گھوڑوں
  اور ان کی آتش غيظ بھڑک اٹھے
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دشمن سے 'کوئی چيز ليتے ہيں يا ان کی خبر ليتے ہيں ' سے مراد، ان کے آدميوں کو  ٥۔١٢٠
  قتل يا قيدی کرتے ہيں يا انہيں شکست سے دو چار کرتے اور مال غنيمت حاصل کرتے ہيں۔

 
ُ َاْحَسَن َما َوَال يُْنِفُقْوَن  َال يَـْقَطُعْوَن َواِداًي ِاالَّ ُكِتَب لَھُْم ِلَيْجزِيَھُُم اهلّلٰ ًة وَّ َال َكِبْريَ ًة وَّ   ١٢١َاكنُْوا يَْعَملُْوَن    نََفَقًة َصِغْريَ

) يہ سب ١اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کيا اور جتنے ميدان ان کو طے کرنے پڑے (
  يا تاکہ هللا تعاٰلی ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔بھی ان کے نام لکھا گ

پہاڑوں کے ميدان اور پانی کی گزرگاه کو وادی کہتے ہيں۔ مراد يہاں مطلق وادياں اور  ١۔١٢١
عالقے ہيں۔ يعنی هللا کی راه ميں تھوڑا يا زياده جتنا بھی خرچ کرو گے اسی طرح جتنے بھی 

ں تھوڑا يا زياده سفر کرو گے) يہ سب نيکياں تمہارے نامہ ميدان طے کرو گے، (يعنی جہاد مي
  اعمال ميں درج ہونگی جن پر هللا تعاٰلی اچھا سے اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔

 
َيَتفَ  ِّ َفٌة ل

ِٕ
نْھُْم َطاۗى ًَّة  ۭ فَلَْوَال نََفَر ِمْن ُلكِّ ِفْرقَـٍة ّمِ َذُرْوَن     قَّهَُوَما َاكَن الُْمْؤِمنُْوَن ِلَيْنِفُرْوا َاكۗف َّھُْم َحيْ ْم لََعل ا ِالَْهيِ ْيِن َوِلُيْنِذُرْوا قَْوَمھُْم ِاَذا َرَجُعْوٓ   ۧ ١٢٢ْوا ِيف ادّلِ

اور مسلمانوں کو يہ نہ چاہيے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں سو ايسا کيوں نہ کيا جائے کہ 
مجھ بوجھ ان کی ہر بڑی جماعت ميں سے ايک چھوٹی جماعت جايا کرے تاکہ وه دين کی س

حاصل کريں اور تاکہ يہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وه ان کے پاس آئيں، ڈرائيں تاکہ وه ڈر جائيں 
  )۔١(

بعض مفسرين کے نزديک اس کا تعلق بھی حکم جہاد سے ہے۔ اور مطلب يہ کہ پچھلی  ١۔١٢٢
بہ آيت ميں جب پيچھے رہنے والوں کے لئے سخت وعيد اور لعنت مالمت بيان کی گئی تو صحا

کرام بڑے محتاط ہوگئے اور جب بھی جہاد کا مرحلہ آتا تو سب کے سب اس ميں شريک ہونے 
کی کوشش کرتے۔ آيت ميں انہيں حکم ديا گيا ہر جہاد اس نوعيت کا نہيں ہوتا کہ جس ميں ہر 

شخص کی شرکت ضروری ہو (جيسا کہ تبوک ميں ضروری تھا) بلکہ گروه کی ہی شرکت کافی 
وه جہاد پر چال جائے اور ايک گروه پيچھے رہے، جو دين کا علم حاصل ہے۔ يعنی ايک گر

کرے۔ اور جب مجاہدين واپس آئيں تو انہيں بھی احکام دين سے آگاه کر کے انہيں ڈرائيں۔ 
دوسری تفسير اس کی يہ ہے کہ اس آيت کا تعلق جہاد سے نہيں ہے بلکہ اس ميں علم دين کا علم 

ر چھوڑيں اور مدارس ومراکز علم ميں جا کر اسے حاصل حاصل کرنے کے ليے اپنا گھربا
کريں اور پھر آکر اپنی قوم ميں وعظ ونصيح کريں۔ دين ميں تفقہ حاصل کرنے کا مطلب 

اوامرونواہی کا علم حاصل کرنا ہے تاکہ اوامر الہی کو بجا السکے اور نواہی سے دامن کشاں 
  عن المنکر کا فريضہ سر انجام دے۔ رہے اور اپنی قوم کے اندر بھی امر بالمعروف ونہی

 
َن اْلُكفَّاِر َولَْيِجُدْوا ِفْيُمكْ ِغلَْظًة  ۭ َواعْ  ْيَن يَلُْونَُمكْ ِمّ ِ يَْن ٰاَمنُْوا قَاِتلُوا اذلَّ ِ ُّھَا اذلَّ ي َ َ َمَع الُْمتَِّقْنيَ    اٰيٓ   ١٢٣لَُمْوٓا َانَّ اهلّلٰ

) اور ان کے لئے تمہارے اندر ١ہيں ( اے ايمان والو! ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس
  ) اور يہ يقين رکھو کہ هللا تعاٰلی متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔٢سختی ہونی چاہيے (

اس ميں کافروں سے لڑنے کا ايک اہم اصول بيان کيا گيا ہے۔ کافروں سے جہاد کرنا  ١۔١٢٣
يا، جب ان سے فارغ ہے جيسا کہ رسول هللا نے پہلے جزيره، عرب ميں آباد مشرکين سے قتال ک

ہوگئے اور هللا تعاٰلی نے مکہ، طائف، يمن، يمامہ، ہجر، خيبر، حضر موت وغيره ممالک پر 
مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما ديا اور عرب کے سارے قبائل فوج در فوج اسالم ميں داخل ہوگئے، 

لئے تبوک  ہجری ميں روميوں سے قتال کے ٩تو پھر اہل کتاب سے قتال کا آغاز فرمايا اور 
تشريف لے گئے جو جزيره، عرب سے قريب ہے اسی کے مطابق آپ صلی هللا عليہ وسلم کی 

وفات کے بعد خلفائے راشدين نے روم کے عيسائيوں سے قتال فرمايا، اور ايران کے مجوسيوں 
  سے جنگ کی۔
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کہ  يعنی کافروں کے لئے، مسلمانوں کے دلوں ميں نرمی نہيں سختی ہونی چاہيے جيسا ٢۔١٢٣
) صحابہ کی صفت بيان کی گئی ہے۔ اسی 29۔ الفتح:48ُء بَْينَھُْم) ۗ◌ ُء َعلَي اْلُكفَّاِر ُرَحَماۗ◌ ( اَِشدَّا

ٍة َعلَي اْلٰكفِِرْيَن)    ) اہل ايمان کی صفت ہے۔54۔ المائده:5طرح (اَِذلٍَّة َعلَي اْلُمْؤِمنِْيَن اَِعزَّ
 

تَبْ َوِاَذا َمآ ُاْنزِلَْت ُسْوَرٌة فَِمْنھُْم مَّ  ُھْم يَسـْ ْيَن ٰاَمنُْوا فََزاَدتْھُْم ِايَْمااًن وَّ ِ ا اذلَّ ُُّمكْ َزاَدتُْه ٰهِذٖهٓ ِايَْمااًن ۚ فََامَّ َُّقْوُل َاي ْوَن    ْن ي   ١٢٤ِرشُ
اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقين کہتے ہيں کہ اس سورت نے تم ميں 

جو لوگ ايماندار ہيں اس سورت نے ان کے ايمان کو  ) سو١سے کس کے ايمان کو زياده کيا (
  )۔٢زياده کيا ہے اور وه خوش ہو رہے ہيں (

اس سورت ميں منافقين کے کردار کی نقاب کشائی کی گئی ہے، يہ آيات اس کا بقيہ اور  ١۔١٢٤
تتمہ ہيں۔ اس ميں بتاليا جا رہا ہے جب ان کی غير موجودگی ميں کوئی سورت يا اس کا کوئی 

نازل ہوتا ہے اور ان کے علم ميں بات آتی تو وه ٹھٹھہ اور مذاق کے طور پر آپس ميں  حصہ
  ايک دوسرے سے کہتے کہ اس سے تم ميں سے کس کے ايمان ميں اضافہ ہوا ہے۔

هللا تعاٰلی نے فرمايا، جو بھی سورت اترتی ہے اس سے اہل ايمان کے ايمان ميں اضافہ  ٢۔١٢٤
کے اضافے پر خوش ہوتے ہيں۔ يہ آيت بھی اس بات پر دليل ہے کہ  ہوتا ہے اور وه اپنے ايمان

  ايمان ميں کمی بيشی ہوتی ہے جس طرح کہ محدثين کا مسلک ہے۔
 

َرٌض فََزاَدتْھُْم ِرْجًسا ِاٰىل ِرْجِسهِْم َوَماتُْوا َوُھْم ٰكِفُرْوَن     ْم مَّ ْيَن ِيفْ قُلُْوِهبِ ِ ا اذلَّ   ١٢٥َوَامَّ
روگ ہے اس سورت نے ان ميں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا  اور جن کے دلوں ميں

  )١دی اور وه حالت کفر ہی ميں مر گئے (
روگ سے مراد نفاق اور آيات اٰلہی کے بارے ميں شکوک و شبہات ہيں۔ فرمايا : البتہ يہ  ١۔١٢٥

ميں اس طرح  سورت منافقين کو ان کے نفاق اور خبث ميں اور بڑھاتی اور وه اپنے کفر و نفاق
پختہ تر ہو جاتے ہيں کہ انہيں توبہ کی توفيق نصيب نہيں ہوتی اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا 
ہے جس طرح هللا تعاٰلی نے دوسرے مقام پر فرمايا ' ہم قرآن ميں ايسی چيزيں نازل کرتے ہيں 

ميں اضافہ ہی  جو مومنين کے لئے شفا اور رحمت ہيں۔ ليکن هللا تعاٰلی ان ظالموں کے خسارے
فرماتا ہے، يہ گويا ان کی بدبختی کی انتہا ہے کہ جس سے لوگوں کے دل ہدايت پاتے ہيں۔ وہی 
باتيں ان کی ضاللت و ہالکت کا باعث ثابت ہوتی ہيں جس طرح کسی شخص کا مزاج اور معده 
ں بگڑ جائے، تو وہی غذائيں، جن سے لوگ قوت اور لذت حاصل کرتے ہيں، اس کی بيماری مي

  مذيد بگاڑ اور خرابی کا باعث بنتی ہيں۔
 

كَّ  تَْنيِ ُمثَّ َال يَُتْوبُْوَن َوَال ُھْم يَذَّ ًة َاْو َمرَّ رَّ َّھُْم يُْفتَنُْوَن ِيفْ ُلكِّ عَاٍم مَّ   ١٢٦ُرْوَن    َاَوَال يََرْوَن َان
سی آفت ميں اور کيا ان کو نہيں دکھالئی ديتا کہ يہ لوگ ہر سال ايک بار يا دو بار کسی نہ ک

  ) پھر بھی نہ توبہ کرتے اور نہ نصيحت قبول کرتے ہيں۔١پھنستے رہتے ہيں (
يفتنون کے معنی ہيں آزمائے جاتے ہيں۔ آفت سے مراد يا تو آسمانی آفات ہيں مثاًل قحط  ١۔١٢٦

سالی وغيره (مگر يہ بعيد ہے) يا جسمانی بيمارياں اور تکاليف ہيں يا غزوات ہيں جن ميں 
موقع پر ان کی آزمائش ہوتی تھی۔ سياق کالم کے اعتبار سے يہ مفہوم زياده صحيح شرکت کے 

  ہے۔
 

فُْوا  ۭ  َرصََف  ْن َاَحٍد ُمثَّ انَْرصَ ََّظَر بَْعُضھُْم ِاٰىل بَْعٍض ۭ َهْل يَٰرىُمكْ ِمّ َّھُْم قَْوٌم الَّ يَْفَقهَُوِاَذا َمآ ُاْنزِلَْت ُسْوَرٌة ن ن ُ قُلُْوبَھُْم اِبَ   ١٢٧ْوَن    اهلّلٰ
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جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ايک دوسرے کو ديکھنے لگتے ہيں کہ تم کو کوئی 
) هللا تعاٰلی نے ان کا دل پھير ديا اس وجہ سے کہ وه ١ديکھتا تو نہيں پھر چل ديتے ہيں (

  )۔٢بےسمجھ لوگ ہيں (
رارتوں اور يعنی ان کی موجودگی ميں سورت نازل ہوتی جس ميں منافقين کی ش ١۔١٢٧

سازشوں کی طرف اشاره ہوتا تو پھر يہ ديکھ کر کہ مسلمان انہيں ديکھ تو نہيں رہے، خاموشی 
  سے کھسک جاتے۔ 

يعنی آيات اٰلہی ميں غور و تدبر نہ کرنے کی وجہ سے هللا نے ان کے دلوں کو خير اور  ٢۔١٢٧
  ہدايت سے پھير ديا ہے۔

 
ْن َانْفُ  ِحْميٌ     لََقْد َجاَۗءُمكْ َرُسْوٌل ّمِ ْ َحرِيٌْص عَلَْيُمكْ اِبلُْمْؤِمِنْنيَ َرُءْوٌف رَّ   ١٢٨ِسُمكْ َعزِْيٌز عَلَْيِه َما َعِنمتُّ

) جن کو تمہارے ١تمہارے پاس ايک ايسے پيغمبر تشريف الئے ہيں جو تمہاری جنس سے ہيں (
رہتے ہيں ) جو تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند ٢نقصان کی بات نہايت گراں گزرتی ہے (

  )۔٤) ايمانداروں کے ساتھ بڑے شفيق اور مہربان ہيں (٣(
سورت کے آخر ميں مسلمانوں پر نبی کی صورت ميں جو احسان عظيم فرمايا گيا، اس  ١۔١٢٨

کا ذکر کيا جا رہا ہے۔ آپ کی پہلی صفت يہ بيان فرمائی کہ وه تمہاری جنس سے يعنی جنس 
ں) جيسا کہ فساد عقيده کے شکار لوگ عوام کو اس قسم بشريت سے ہيں (وه نور يا اور کچھ نہي
  کے گورکھ دھندے ميں پھنساتے ہيں۔

َعْنت ايسی چيزيں جن سے انسان کو تکليف ہو، اس ميں دنياوی مشقتيں اور آخروی  ٢۔١٢٨
عذاب دونوں آجاتے ہيں، اس پيغمبر پر، تمہاری ہر قسم کی تکليف و مشقت گراں گزرتی ہے۔ 

يَن يُسر بيشک يہ دين آسان ہے اور ميں آسان دين حنيفی دے اسی لئے آپ نے ف رمايا اِنَّ ٰھَذا الدِّ
  کر بھيجا گيا ہوں۔

تمہاری ہدايت اور تمہاری دينوی آخروی کے فائدے کے خواہشمند ہيں اور تمہارا جہنم  ٣۔١٢٨
ے پکڑ پکڑ ميں جانا پسند نہيں فرماتے۔ اسی لئے آپ نے فرمايا کہ ' ميں تمہيں تمہاری پشتوں س

کر کھنچتا ہوں ليکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی نار جہنم ميں داخل ہوتے ہو (صحيح 
  بخاری) 

يہ آپ کی چوتھی صفت بيان کی گئی ہے۔ يہ ساری خوبياں آپ کے اعٰلی اخالق اور  ٤۔١٢٨
  کريمانہ صفات کی مظہر ہيں۔ يقينا آپ صاحب خلق عظيم ہيں۔

 
َّْوا فَُقلْ  ُْت َوُھَو َربُّ الَْعْرِش الَْعِظْميِ     فَِاْن تََول ُ     ڶ َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُھَو   ۭعَلَْيِه تََولكَّ ِيبَ اهلّلٰ   ۧ ١٢٩َحسـْ

) اس کے سوا ٢) تو آپ کہہ ديجئے کہ ميرے لئے هللا کافی ہے (١پھر اگر روگردانی کريں (
  )٣ا مالک ہے (کوئی معبود نہيں، ميں نے اسی پر بھروسہ کيا اور وه بڑے عرش ک

  يعنی آپ کی الئی ہوئی شريعت اور دين رحمت سے۔ ١۔١٢٩
  جو کفر و اعراض کرنے والوں کے مکرو فريب سے مجھے بچا لے گا۔ ٢۔١٢٩
ُ (اآل يۃَ) صبح اور شام  ٣۔١٢٩ حضرت ابو الدردا فرماتے ہيں کہ جو شخص يہ آيت َحْسبَِی ّهللاٰ

  کے ہموم (فکر و مشکالت) کو کافی ہو جائے گا۔ سات سات مرتبہ پڑھ لے گا، هللا تعاٰلی اس
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 سورة يونس
)١٠٩۔ تعداد آيات  ١٠(سورة يونس ۔ سوره نمبر   

ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ
  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو نہايت مہربان بڑا رحم واال ہے

  ر بعض نے تين کو مدنی قرار ديا ہے۔يہ سورت مکی ہے البتہ اس کی دو آيات او
 

  Ǻالٰۗر   ۣ ِتكْلَ ٰايُٰت اْلِكٰتِب الَْحِكْميِ   
  )١الر يہ پُر حکمت کتاب کی آيتيں ہيں (

اَْلَحِکْيِم، کتاب يعنی قرآن مجيد کی صفت ہے۔ اس کے ايک تو وہی معنی ہيں جو ترجمے  ١۔١
ئے گئے ہيں مثالً اَْلُمْحَکْم، يعنی حالل و ميں اختيار کئے گئے ہيں۔ اس کے اور بھی کئی معنی ک

حرام اور حدود و احکام ميں محکم (مضبوط) ہے۔ حکيم بمعنی حاکم۔ يعنی اختالفات ميں لوگوں 
کے درميان فيصلہ کرنے والی کتاب، يعنی هللا تعاٰلی نے اس ميں عدل و انصاف کے ساتھ 

  فيصلے کئے ہيں۔
 

ًبا َاْن اَوْ  يَْن ٰاَمنُْوٓا َانَّ لَھُْم قََدَم ِصْدٍق ِعْنَد َرهبِِّ اََاكَن ِللنَّاِس َجعَ ِ ِ اذلَّ نْھُْم َاْن َانِْذِر النَّاَس َوبَّرشِ ِبْنيٌ   َحْينَآ ِاٰىل َرُجٍل ّمِ ْم ڼ قَاَل الْٰكِفُرْوَن ِانَّ ٰھَذا لَٰسِحٌر مُّ
Ą  

کے پاس وحی ) ہوا کہ ہم نے ان ميں سے ايک شخص ١کيا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب (
بھيج دی کہ سب آدميوں کو ڈرائيے اور جو ايمان لے آئے ان کو يہ خوشخبری سنائيے کہ ان 

) ملے گا، کافروں نے کہا کہ يہ شخص تو بالشبہ ٢کے رب کے پاس ان کو پورا اجر و مرتبہ (
  )۔٣صريح جادوگر ہے (

ل ہے يعنی اس بات پر استفہام انکار تعجب کے لئے ہے، جس ميں توبيخ کا پہلو بھی شام ١۔٢
تعجب نہيں ہونا چاہيے کہ هللا تعاٰلی نے انسانوں ميں سے ہی ايک آدمی کو وحی و رسالت کے 

چن ليا، کيونکہ ان کے ہم جنس ہونے کی وجہ سے وه صحيح معنوں ميں انسان کی رہنمائی لئے 
ں ہی صورتوں کر سکتا ہے۔ اگر وه کسی اور جنس سے ہوتا تو فرشتہ يا جن ہوتا اور وه دونو

ميں رسالت کا اصل مقصد فوت ہو جاتا، اس لئے کہ انسان اس سے مانوس ہونے کی بجائے 
وحشت محسوس کرتا دوسرے، ان کے لئے اس کو ديکھنا بھی ممکن نہ ہوتا اور اگر ہم کسی 

جن يا فرشتے کا انسانی قالب ميں بھيجتے تو پھر وہی اعتراض آتا کہ يہ تو ہماری طرح کا ہی 
  ن ہے۔ اس لئے ان کے اس تعجب ميں کوئی معقوليت نہيں ہے۔انسا
اعمال صالحہ ہيں جو ايک مومن آگے  (قََدَم ِصْدٍق) کا مطلب، بلند مرتبہ، اجر حسن اور وه ٢۔٢

  بھيجتا ہے۔
کافروں کو جب انکار کے لئے بات نہيں سوجھتی تو يہ کہہ کر چھٹکاره حاصل کر ليتے  ٣۔٢

  ۔ نعوذ باہيں کہ يہ تو جادوگر ہے۔ 
 

ِّرُ  تَٰوى عََيل الَْعْرِش يَُدب ٍم ُمثَّ اسـْ تَِّة َاايَّ ٰمٰوِت َواْالَْرَض ِيفْ سـِ ْي َخلََق السَّ ِ ُ اذلَّ َُّمكُ اهلّلٰ ُُّمكْ فَاْعُبُدْوُه  ۭ ِانَّ َرب ُ َرب  اْالَْمَر  َۭما ِمْن َشِفْيعٍ ِاالَّ ِمْنۢ بَْعِد ِاْذِنٖه  ۭ ٰذِلُمكُ اهلّلٰ
 َ   Ǽَذكَُّرْوَن    َافََال ت

بال شبہ تمہارا رب هللا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمين کو چھ روز ميں پيدا کر ديا پھر عرش 
) اس کی اجازت کے بغير کوئی اس کے پاس ٢) وه ہر کام کی تدبير کرتا ہے (١قائم ہوا (
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) کيا تم پھر ٤) ايسا هللا تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو (٣سفارش کرنے واال نہيں (
  بھی نصيحت نہيں پکڑتے۔

  کا حاشيہ۔ ٥٤اس کی وضاحت کے لئے ديکھئے سوره اعراف آيت  ١۔٣
و زمين کی تخليق کرکے اس نے ان کو يوں ہی نہيں چھوڑ ديا، بلکہ ساری يعنی آسمان  ٢۔٣

چيز کائنات کا نظم و تدبير وه اس طرح کر رہا ہے کہ کبھی کسی کا آپس ميں تصادم نہيں ہوا، ہر
  اس کے حکم پر اپنے اپنے کام ميں مصروف ہے۔

، جن کی وه عبادت مشرکين و کفار، جو اصل ' مخاطب تھے، ان کا عقيده تھا کہ يہ بت ٣۔٣
کرتے تھے هللا کے ہاں ان کی شفاعت کريں گے اور ان کو هللا کے عذاب سے چھڑوائيں گے۔ 

سی کو سفارش کرنے کی اجازت نہيں ہوگی۔ هللا تعاٰلی نے فرمايا، وہاں هللا کی اجازت کے بغير ک
  اور يہ اجازت بھی صرف انہی لوگوں کے لئے ہوگی جن کے لئے هللا تعاٰلی پسند فرمائے گا۔

يعنی ايسا هللا، جو کائنات کا خالق بھی ہے اس کا مدبر و منتطم بھی عالوه ازيں تمام  ٤۔٣
  جائے۔ے کہ اس کی عبادت کی اختيارات کا بھی کلی طرح پر وہی مالک ہے، وہی اس الئق ہ

 
ْينَ  ِ َّٗه يَْبَدُؤا الَْخلَْق ُمثَّ يُِعْيُدٗه ِلَيْجزَِي اذلَّ ِ َحقًّا  ۭ ِان ْيًعا  َۭوْعَد اهلّلٰ ْميٍ  ِالَْيِه َمْرِجُعُمكْ َمجِ ْن َمحِ اٌب ّمِ يَْن َكَفُرْوا لَھُْم َرشَ ِ ِلٰحِت اِبلِْقْسطِ  ۭ َواذلَّ لُوا الّصٰ ٰاَمنُْوا َوَمعِ

  Ćعََذاٌب َاِلْميٌ ِبَما َاكنُْوا يَْكُفُرْوَن   وَّ 
تم سب کو هللا ہی کے پاس جانا ہے، هللا نے سچا وعده کر رکھا ہے، بيشک وہی پہلی بار بھی 

پيدا کرتا ہے پھر وہی دوباره بھی پيدا کرے گا تاکہ ايسے لوگوں کو جو کہ ايمان الئے اور انہوں 
زا دے اور جن لوگوں نے کفر کيا ان کے واسطے کھولتا نے نيک کام کئے انصاف کے ساتھ ج

  )۔١ہوا پانی پينے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے (
اس آيت ميں قيامت کے وقوع، بارگاه اٰلہی ميں سب کی حاضری اور جزا سزا کا بيان ہے،  ١۔٤

  بيان ہوا ہے۔ر يہ مضمون قرآن کريم ميں مختلف اسلوب سے متعدد مقامات پ
 

ـِنْنيَ َوالْحِ  َرٗه َمنَاِزَل ِلَتْعلَُمْوا عََدَد الّسِ قَدَّ الْقََمَر نُْوًرا وَّ ْمَس ِضَياًۗء وَّ ْي َجَعَل الشَّ ِ َّْعلَُمْوَن  ُھَو اذلَّ يِٰت ِلقَْوٍم ي ُل اْالٰ ُ ٰذكِلَ ِاالَّ اِبلَْحّقِ ۚ يَُفّصِ َساَب  ۭ َما َخلََق اهلّلٰ
Ĉ  

) اور اس کے ١ايسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنايا اور چاند کو نورانی بنايا (وه هللا تعاٰلی 
) هللا تعاٰلی نے يہ ٢لئے منزليں مقرر کيں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر ليا کرو (

  چيزيں بےفائده نہيں پيدا کيں۔ وه يہ دالئل ان کو صاف صاف بتال رہا ہے جو دانش رکھتے ہيں۔
ضياء ضوء کے ہم معنی ہے۔ مضاف يہاں محذوف ہے ذات ضياء والقمر ذانور، سورج کو  ١۔٥

بنايا۔ يا پھر انہيں مبالغے پر محمول کيا جائے گويا کہ يہ بذات چمکنے واال اور چاند کو نور واال 
خود ضيا اور نور ہيں۔ آسمان و زمين کی تخليق اور ان کی تدبير کے ذکر کے بعد بطور مثال 

اور چيزوں کا ذکر کيا جا رہا ہے جن کا تعلق تدبير کائنات سے ہے جس ميں سورج اور کچھ 
چاند کو بنيادی اہميت حاصل ہے۔ سورج کی حرارت اور تپش اور اس کی روشنی، کس قدر 

ناگزير ہے اس سے ہر با شعور آدمی واقف ہے۔ اسی طرح چاند کی نورانيت کا جو لطف اور 
محتاج بيان نہيں۔ حکما کا خيال ہے کہ سورج کی روشنی بالذات ہے اس کے فوائد ہيں، وه بھی 

  اور چاند کی نورانيت ہے جو سورج کی روشنی سے مستفاد ہے (فتح القدير) 
يعنی ہم نے چاند کی چال کی منزليں مقرر کردی ہيں ان منزلوں سے مراد مسافت ہے جو  ٢۔٥

 ٢٨کے ساتھ طے کرتا ہے يہ  وه ايک رات اور ايک دن ميں اپنی مخصوص حرکت يا چال
يں منزليں ہيں۔ ہر رات کو ايک منزل پر پہنچتا ہے جس ميں کبھی خطا نہيں ہوتی۔ پہلی منزل م

وه چھوٹا اور باريک نظر آتا ہے، پھر بتدريخ بڑا ہوتا جاتا ہے حٰتی کے چودھويں شب يا 
کڑنا اور باريک ہونا چودھويں منزل پر وه مکمل (بدر کامل) ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر وه س
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شروع ہو جاتا ہے حٰتی کے آخر ميں ايک يا دو راتيں چھپا رہتا ہے۔ اور پھر ہالل بن کر طلوع 
ہو جاتا ہے۔ اس کا فائده يہ بيان کيا گيا ہے کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ 

سے تمہيں ہرچيز کا  يعنی چاند کی ان منازل اور رفتار سے ہی مہينے اور سال بنتے ہيں۔ جن
 ٢٤دن کا ايک دن  ٢٩،٣٠مہينے کا، مہينہ  ١٢حساب کرنے ميں آسانی رہتی ہے۔ يعنی سال 

گھنٹے اور سردی گرمی ميں کم و بيش  ١٢، ١٢رات اور دن کا۔ جو ايام استوا ميں  گھنٹے يعنی
ں۔ دينی منافع ہوتے ہيں، عالوه ازيں دينوی منافع اور کاروبار ہی ان منازل قمر سے وابستہ نہي

بھی حاصل ہوتے ہيں۔ اس طلوع بالل سے حج، صيام رمضان، اشہر حرم اور ديگر عبادات کی 
  کا اہتمام ايک مومن کرتا ہے۔ تعين ہوتی ہے جن

 
َّتَّقُ  ٰمٰوِت َواْالَْرِض َالٰيٍٰت ِلَّقْوٍم ي ُ ِيف السَّ َاِر َوَما َخلََق اهلّلٰ َّْيِل َوالهنَّ   Čْوَن   ِانَّ ِيف اْخِتَالِف ال

بال شبہ رات اور دن کے يکے بعد ديگرے آنے ميں اور هللا تعاٰلی نے جو کچھ آسمانوں اور 
  زمين ميں پيدا کيا ہے ان سب ميں ان لوگوں کے واسطے دالئل ہيں جو هللا کا ڈر رکھتے ہيں۔

 
نَْيا  يَْن َال يَْرُجْوَن ِلَقاَۗءاَن َوَرُضْوا اِبلَْحٰيوِة ادلُّ ِ يَْن ُھْم َعْن ٰايِٰتنَا ٰغِفلُْوَن   ِانَّ اذلَّ ِ ُّْوا ِهبَا َواذلَّ   Ċَۙواْطَمَان

جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا يقين نہيں ہے اور وه دنياوی زندگی پر راضی ہوگئے اور اس 
  ميں جی لگا بيٹھے ہيں اور جو لوگ ہماری آيتوں سے غافل ہيں۔

 
 ُ َِٕك َمْاٰوىھُُم النَّاُر ِبَما َاكن

ُبْوَن   ُاوٰلۗى   Ďْوا يَْكسـِ
  ايسے لوگوں کا ٹھکانا ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔

 
ُم اْالَهنْٰ  ِهتِ رِْي ِمْن َحتْ ْم  ۚ َجتْ يَْماِهنِ ُّھُْم اِبِ ْم َرب ِلٰحِت َهيِْدْهيِ لُوا الّصٰ يَْن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ   Ḍُر ِيفْ َجنِّٰت النَِّعْميِ    ِانَّ اذلَّ

الئے اور انہوں نے نيک کام کئے ان کا رب ان کو ان کے ايمان کے سبب يقيناً جو لوگ ايمان 
  ) نعمت کے باغوں ميں جن کے نيچے نہريں جاری ہونگی۔١ان کے مقصد تک پہنچا دے گا (

اس کے ايک دوسرے معنی يہ کئے گئے ہيں کہ دنيا ميں ايمان کے سبب قيامت والے دن  ١۔٩
گا، بعض کے نزديک يہ مدد مانگنے  نا آسان فرما دےهللا تعاٰلی ان کے لئے پل صراط سے گزر

کے لئے ہے اور معنی يہ ہونگے کہ هللا تعاٰلی قيامت والے دن ان کے لئے ايک نور مہيا 
  فرمائے گا جس کی روشنی ميں وه چليں گے، جيسا کہ سوره حديد ميں اس کا ذکر آتا ہے۔

 
يَّ  هُمَّ َوَحتِ ّٰ ْبٰحنََك الل ِ َرّبِ الْٰعلَِمْنيَ    َدْعٰوىھُْم ِفْهيَا سـُ   ۧ  ١0ُتھُْم ِفْهيَا َسٰملٌ  ۚ َوٰاِخُر َدْعٰوىھُْم َاِن الَْحْمُد هلِلّٰ

) اور ان کا باہمی سالم يہ ہوگا ' السالم عليکم ' ١ان کے منہ سے يہ بات نکلے گی ' سبحان هللا ' (
  جہان کا رب ہے۔اور ان کی اخير بات يہ ہوگی تمام تعريفيں هللا کے لئے ہيں جو سارے 

يعنی اہل جنت هللا کی حمد و تسبيح ميں ہر وقت تعريف کرتے رہيں گے۔ جس طرح حديث  ١۔١٠
ہ ' اہل جنت کی زبانوں پر تسبيح و تحميد کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس ميں آتا ہے ک

اہل  کا الہام کيا جاتا ہے، يعنی جس طرح بے اختيار سانس کی آمدورفت رہتی ہی، اسی طرح
  جنت کی زبانوں پر بغير اہتمام کے حمدو تسبيح اٰلہی کے ترانے رہيں گے۔

سرے کو اس طرح سالم کريں گے، نيز فرشتے بھی انہيں سالم عرض کريں يعنی ايک دو ٢۔١٠
  گے۔

 
ْم َاَجلُھُ  ِتْعَجالَھُْم اِبلَْخْريِ لَُقِيضَ ِالَْهيِ َّ اسـْ ُ لِلنَّاِس الرشَّ ُل اهلّلٰ ْم يَْعَمهُْوَن    َولَْو يَُعّجِ يَْن َال يَْرُجْوَن ِلَقاَۗءاَن ِيفْ ُطْغَياِهنِ ِ   11ْم   ۭ فَنََذُر اذلَّ
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اور اگر هللا لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر ديا کرتا جس طرح وه فائده کے لئے جلدی 
) سو ہم نے ان لوگوں کو جن کو ١مچاتے ہيں تو ان کا وعده کبھی سے پورا ہو چکا ہوتا (

ارے پاس آنے کا يقين نہيں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہيں کہ اپنی سرکشی ميں ہم
  بھٹکتے رہيں۔

تو يہ ہيں کہ جس طرح انسان خير کے طلب کرنے ميں جلدی کرتا اس کے ايک معنی  ١۔١١
ہے، اسی طرح وه شر (عذاب) کے طلب کرنے ميں بھی جلدی مچاتا ہے، هللا کے پيغمبروں سے 

تم سچے ہو تو وه عذاب لے کر آؤ جس سے تم ہميں ڈراتے ہو۔ هللا تعاٰلی فرماتا ہے کہتا ہے اگر 
کہ اگر ان کے اس مطالبے کے مطابق ہم جلدی عذاب بھيج ديتے تو کبھی کے يہ موت اور 

ہالکت سے دوچار ہو چکے ہوتے۔ ليکن ہم مہلت دے کر انہيں پورا موقع ديتے ہيں۔ دوسرے 
سان اپنے لئے خير اور بھالئی کی دعائيں مانگتا ہے جنہيں ہم قبول معنی يہ ہيں کہ جس طرح ان

کرتے ہيں۔ اسی طرح جب انسان غصے يا تنگی ميں ہوتا ہے تو اپنے لئے اور اپنی اوالد وغيره 
کے لئے بد دعائيں کرتا ہے، جنہيں ہم اس لئے نظر انداز کر ديتے ہيں کہ يہ زبان سے تو ہالکت 

دل ميں ايسا اراده نہيں ہے۔ ليکن اگر ہم انسانوں کی بد دعاؤں کے مانگ رہا ہے، مگر اس کے 
مطابق، انہيں فوراً ہالکت سے دوچار کرنا شروع کرديں، تو پھر جلدی ہی لوگ موت اور تباہی 
سے ہمکنار ہو جايا کريں اس لئے حديث ميں آتا ہے کہ ' تم اپنے لئے، اپنی اوالد کے لئے اور 

ے بد دعائيں مت کيا کرو، کہيں ايسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائيں، اس اپنے مال و کاروبار کے لئ
گھڑی کو پا ليں، جس ميں هللا کی طرف سے دعائيں قبول کی جاتی ہيں، پس وه تمہاری بد 

  دعائيں قبول فرما لے '۔
 

ًما  ۚ
ِٕ
ِبٖهٓ َاْو قَاِعًدا َاْو قَاۗى ُّ َدعَااَن ِلَجْنۢ نَْساَن الرضُّ ٗه  ۭ كَٰذكِلَ ُزيَِّن لِلُْمْرسِِفْنيَ َما َوِاَذا َمسَّ اْالِ سَّ ٍ مَّ َّْم يَْدُعنَآ ِاٰىل ُرضّ ٗه َمرَّ َاكَْن ل ا َكَشْفنَا َعْنُه ُرضَّ َاكنُْوا يَْعَملُْوَن     فَلَمَّ

12   
اور جب انسان کو کوئی تکليف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے ليٹے بھی، بيٹھے بھی، کھڑے 

س کی تکليف اس سے ہٹا ديتے ہيں تو وه ايسا ہو جاتا ہے کہ گويا اس نے اپنی بھی۔ پھر جب ہم ا
) ان حد سے گزرنے والوں ١تکليف کے لئے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہميں پکارا ہی نہيں تھا (

  )۔٢کے اعمال کو ان کے لئے اس طرح خوش نما بنا ديا گيا ہے (
وں کی اکثريت کا شيوه ہے۔ بلکہ بہت سے هللا يہ انسان کی اس حالت کا تذکره ہے جو انسان ١۔١٢

تو خوب هللا هللا  کے ماننے والے بھی اس کوتاہی کا عام ارتکاب کرتے ہيں کہ مصيبت کے وقت
ہو رہا ہے، دعائيں کی جا رہی ہيں توبہ استغفار کا اہتمام کيا جا رہا ہے۔ ليکن جب هللا تعاٰلی 

بارگاه اٰلہی ميں دعا و گڑگڑانے سے غافل ہو جاتے مصيبت کا وه کڑا وقت نکال ديتا ہے تو پھر 
ہيں اور هللا نے ان کی دعائيں قبول کرکے جس امتحان اور مصيبت سے نجات دی، اس پر هللا 

  کا شکر ادا کرنے کی بھی توفيق انہيں نصيب نہيں ہوتی۔
عے بطور آزمائش اور مہلت هللا تعاٰلی کی طرف سے بھی ہوسکتی ہے، وسوسوں کے ذري ٢۔١٢

سے شيطان کی طرف سے بھی ہوسکتی ہے اور انسان اس نفس کی طرف سے بھی ہوسکتی 
ا ہے، تاہم اس کا شکار ہوتے وہی لوگ ہيں جو حد سے ہے، جو انسان کی برائی پر اماده کرت

گزر جانے والے ہيں۔ يہاں معنی يہ ہوئے کہ ان کے ليے دعا سے اعراض، شکر الہی سے 
  کے ساتھ اشتغال کو مزين کرديا گيا ہے۔ غفلت اور شہوات و خواہشات

 
نِٰت َوَما َاكنُْوا  ا َظلَُمْوا ۙ  َوَجاَۗءتْھُْم ُرُسلُھُْم اِبلَْبيِّ   13ِلُيْؤِمنُْوا  ۭ َكٰذكِلَ َجنْزِي الَْقْوَم الُْمْجرِِمْنيَ     َولََقْد َاْهلَْكنَا الُْقُرْوَن ِمْن قَْبِلُمكْ لَمَّ
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سے گروہوں کو ہالک کر ديا جب کہ انہوں نے ظلم کيا حاالنکہ ان  اور ہم نے تم سے پہلے بہت
کے پاس ان کے پيغمبر بھی دالئل لے کر آئے، اور ايسے کب تھے کہ ايمان لے آتے، ہم 

  )١مجرموں لوگوں کو ايسی ہی سزا ديا کرتے ہيں (
  کتے ہو۔يہ کفار کو تنبيہ ہے کہ گزشتہ امتوں کی طرح تم بھی ہالکت سے دو چار ہو س ١۔١٣

 
َف ِيف اْالَْرِض ِمْنۢ بَْعِدِمهْ ِلنَْنُظَر َكْيَف تَْعَملُْوَن     

ِٕ
  14ُمثَّ َجَعلْٰنُمكْ َخٰلۗى

) تاکہ ہم ديکھ ليں کہ تم کس ١پھر ان کے بعد ہم نے دنيا ميں بجائے ان کے تم کو جانشين کيا (
  طرح کام کرتے ہو۔

ں، گزشتہ امتوں کا جانشين۔ يا ايک دوسرے خالئف، خليفہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہي ١۔١٤
  نشين۔کا جا

 
 ٓ يَْن َال يَْرُجْوَن ِلَقاَۗءاَن ائِْت ِبُقْرٰاٍن غَْريِ ٰھَذا ِ نٍٰت  ۙ قَاَل اذلَّ ْم ٰااَيتُنَا بَّيِ هَلٗ ِمْن ِتلَْقأۗيِ نَفْ  َوِاَذا تُْتٰىل عَلَْهيِ ٓ َاْن ُابَّدِ هْلُ  ۭ قُْل َما يَُكْوُن ِيلْ َِّبُع ِاالَّ َما َاْو بَّدِ ِيسْ  ۚ ِاْن َات

ْ عََذاَب يَْوٍم َعِظْميٍ     ٓ َاَخاُف ِاْن َعَصيُْت َرّيبِ ْ   15يُْوىٰحٓ ِاَيلَّ  ۚ ِاّىنِ
) جو بالکل صاف صاف ہيں تو يہ لوگ ١اور جب ان کے سامنے ہماری آيتيں پڑھی جاتی ہيں (

کے سوا کوئی دوسرا قرآن الئيے  جن کو ہمارے پاس آنے کی اميد نہيں يوں کہتے ہيں کہ اس
) يا اس ميں کچھ ترميم کر ديجئے آپ صلی هللا عليہ وسلم يوں کہہ ديجئے کہ مجھے يہ حق ٢(

) بس ميں تو اس کی پيروی کرونگا جو ٣نہيں کہ ميں اپنی طرف سے اس ميں ترميم کر دوں (
تو ميں ايک بڑے  ميرے پاس وحی کے ذريعے پہنچا ہے اگر ميں اپنے رب کی نافرمانی کروں

  )۔٤دن کے عذاب کا انديشہ رکھتا ہوں (
  يں۔يعنی هللا تعاٰلی کی الوہيت و واحديت پر داللت کرتے ہ ١۔١٥
مطلب يہ ہے کہ يا تو اس قرآن مجيد کی جگہ قرآن ہی دوسرا الئيں يا پھر اس ميں ہماری  ٢۔١٥

  حسب خواہش تبديلی کر ديں۔
  نہيں ميرے اختيار ميں ہی نہيں۔ يعنی مجھ سے دونوں باتيں ممکن ٣۔ ١٥
يرو ہوں جو هللا کی طرف سے مجھ يہ اس کی مذيد تاکيد ہے۔ ميں تو صرف اس بات کا پ ٤۔١٥

پر نازل ہوتی ہے۔ اس ميں کسی کمی بيشی کا ارتکاب کروں گا تو يوم عظيم کے عذاب سے ميں 
  محفوظ نہيں ره سکتا۔

 
ُ َما تَلَْوتُٗه  َّْو َشاَۗء اهلّلٰ ْن قَْبهِلٖ  ۭ َافََال تَْعِقلُْوَن      قُْل ل ًرا ّمِ   16عَلَْيُمكْ َوَالٓ َاْدٰرىُمكْ ِبٖه  ڮ  فََقْد لَِبثُْت ِفْيُمكْ ُمعُ

آپ يوں کہہ ديجئے کہ اگر هللا کو منظور ہوتا تو نہ ميں تم کو وه پڑھ کر سناتا اور نہ هللا تعاٰلی 
س سے پہلے تو ايک بڑے حصہ عمر تک تم ميں ) فرماتا، کيونکہ ميں ا١تم کو اس کی اطالع (

  )۔٢ره چکا ہوں۔ پھر کيا تم عقل نہيں رکھتے (
يعنی سارا معاملہ هللا کی مشيت پر موقوف ہے، وه چاہتا تو ميں نہ تمہيں پڑھ کر سناتا نہ ١۔١٦

تمہيں اس کی کوئی اطالع دی جاتی، بعض نے ادراکم بہ کے معنی کيے ہيں اعلمکم بہ علی 
  کہ وه تم کو ميری زبانی اس قرآن کی بابت کچھ بھی نہ بتالتا۔لسانی، 

س سال ميں نے تمہارے اندر گزارے اور تم بھی جانتے ہو کہ دعوائے نبوت سے قبل چالي٢۔١٦
کيا ميں نے کسی استاذ سے کچھ سيکھا ہے؟ اسی طرح تم ميری امانت وصداقت کے بھی قائل 

پر افترا باندھنا شروع کردوں؟ مطلب ان دونوں باتوں رہے ہو۔ کيا اب يہ ممکن ہے کہ ميں هللا 
کا يہ ہے کہ يہ قرآن هللا ہی کا نازل کرده ہے نہ ميں نے کسی سے سن يا سيکھ کر اسے بيان کيا 

  ہے اور نہ يوں ہی جھوٹ موٹ اسے هللا کی طرف منسوب کرديا ہے۔
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ِ َكِذاًب َاْو  ِن اْفَرتٰي عََيل اهلّلٰ َّٗه َال يُْفِلُح الُْمْجرُِمْوَن      فََمْن َاْظَملُ ِممَّ يِٰتٖه  ۭ ِان َب اِبٰ   17َكذَّ
سو اس شخص سے زياده کون ظالم ہوگا جو هللا پر جھوٹ باندھے يا اس کی آيتوں کو جھوٹا 

  بتالئے، يقيناً ايسے مجرموں کو اصالً فالح نہ ہوگی۔
 

ُھْم وَ  ِ َما َال يَُرضُّ َ ِبَما َال يَْعملَُ َويَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ ـــــُْٔوَن اهلّلٰ ِ ۭ ُقْل َاتُنَبِّ ْبٰحنَٗه َال يَْنَفُعھُْم َويَُقْولُْوَن ٰهُٓؤَالِۗء ُشَفَعاُۗؤاَن ِعْنَداهلّلٰ ٰمٰوِت َوَال ِيف اْالَْرِض ۭ سـُ  ِيف السَّ
  18َوتَٰعٰىل َمعَّا يُْرشُِكْوَن     

بادت کرتے ہيں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکيں ) ايسی چيزوں کی ع١اور يہ لوگ هللا کے سوا (
) آپ ٣) اور کہتے ہيں کہ يہ هللا کے پاس ہمارے سفارشی ہيں (٢اور نہ ان کو نفع پہنچا سکيں (

کہہ ديجئے کہ تم هللا کو ايسی چيز کی خبر ديتے ہو جو هللا تعاٰلی کو معلوم نہيں، نہ آسمانوں ميں 
  )۔٥ہے ان لوگوں کے شرک سے ( ) وه پاک اور برتر٤اور نہ زمين ميں (

ن يعنی هللا کی عبادت سے تجاوز کرکے نہ کہ هللا کی عبادت ترک کرکے۔ کيونکہ مشرکي ١۔١٨
  هللا کی عبادت کرتے تھے۔ اور غير هللا کی بھی۔

جب کہ معبود کی شان يہ ہے کہ وه اپنے اطاعت گزاروں کو بدلہ اور اپنے نافرمانوں کو  ٢۔ ١٨
  ہے۔ سزا دينے پر قادر

يعنی ان کی سفارش سے هللا ہماری ضرورتيں پوری کر ديتا ہے ہماری بگڑی بنا ديتا ہے  ٣۔١٨
ئی ہوئی بگاڑ ديتا ہے۔ يعنی مشرکين بھی هللا کے سوا جن کی عبادت يا ہمارے دشمن کی بنا

کرتے تھے ان کو نفع اور ضر ميں مستقل نہيں سمجھتے تھے بلکہ اپنے اور هللا کے درميان 
  اور وسيلہ سمجھتے تھے۔ واسطہ
 يعنی هللا کو تو اس بات کا علم نہيں کہ اس کا کوئی شريک بھی ہے يا اس کی بارگاه ميں ٤۔١٨

سفارشی بھی ہونگے، گويا يہ مشرکين هللا کو خبر ديتے ہيں کہ تجھے خبر نہيں۔ ليکن ہم تجھے 
دت مندوں کی سفارش بتالتے ہيں کہ تيرے شريک بھی ہيں اور سفارشی بھی ہيں جو اپنے عقي

  کريں گے۔
هللا تعاٰلی نے فرمايا کہ مشرکين کی باتيں بے اصل ہيں۔ هللا تعاٰلی ان تمام باتوں سے پاک  ٥۔١٨

  اور برتر ہے۔
 

َِّك لَُقِيضَ بَيْنَھُ  ب َبَقْت ِمْن رَّ َمٌة سـَ اِحَدًة فَاْختَلَُفْوا  ۭ َولَْوَال َلكِ ًة وَّ ٓ ُامَّ َتِلُفْوَن      َوَما َاكَن النَّاُس ِاالَّ   19ْم ِفْيَما ِفْيِه َخيْ
) اور اگر ايک بات نہ ١اور تمام لوگ ايک ہی امت کے تھے پھر انہوں نے اختالف پيدا کر ليا (

ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو جس چيز ميں يہ لوگ اختالف کر 
  )۔٢رہے ہيں ان کا قطعی فيصلہ ہو چکا ہوتا (

يہ شرک، لوگوں کی اپنی ايجاد ہے ورنہ پہلے پہل اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ تمام  يعنی ١۔ ١٩
ر تھے اور وه اسالم ہے جس ميں توحيد کی بنيادی حيثيت لوگ ايک ہی دين اور ايک ہی طريقہ پ

حاصل ہے۔ حضرت نوح عليہ السالم تک لوگ اسی توحيد پر قائم رہے پھر ان ميں اختالف ہوگيا 
نے هللا کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا اور کچھ لوگوں 
  شروع کر ديا۔

نہ ہوتا کہ، تمام حجت سے پہلے کسی کو عذاب نہيں ديتا، اس يعنی اگر هللا کا فيصلہ  ٢۔ ١٩
طرح اس نے مخلوق کے لئے ايک وقت کا تعين نہ کيا ہوتا تو يقينا وه ان کے مابين اختالفات کا 

  اور مومنوں کو سعادت مند اور کافروں کو عذاب ميں مبتال کر چکا ہوتا۔فيصلہ 
 

 ْ ِ فَانَْتِظُرْوا ۚ ِاّىنِ ََّما الَْغْيُب هلِلّٰ ٖه  ۚ فَُقْل ِان ِّ ب ْن رَّ َن الُْمْنَتِظرِيَْن      َويَُقْولُْوَن لَْوَالٓ ُاْنزَِل عَلَْيِه ٰايٌَة ّمِ   20َۧمَعُمكْ ِمّ
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يں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کيوں نہيں نازل اور يہ لوگ يوں کہتے ہ
) سو تم بھی منتظر ٢) سو آپ انہيں فرما ديجئے کہ غيب کی خبر صرف هللا کو ہے (١ہوتی؟ (

  رہو ميں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔
اس سے مراد کوئی بڑا اور واضح معجزه، جيسے قوم ثمود کے لئے اونٹنی کا ظہور ہوا  ١۔٢٠

ان کے لئے صفا پہاڑی سونے کا يا مکے کے پہاڑوں کو ختم کرکے ان کی جگہ نہريں اور 
  کوئی معجزه صادر کرکے دکھاليا جائے۔ باغات بنانے کا يا اور اس قسم کا

يعنی اگر هللا چاہے تو ان کی خواہشات کے مطابق وه معجزے تو ظاہر کرکے دکھا سکتا  ٢۔ ٢٠
ايمان نہ الئے تو پھر هللا کا قانون يہ ہے کہ ايسی قوم کو فوراً  ہے۔ ليکن اس کے بعد بھی اگر وه

اسی کو ہے کہ کسی قوم کے لئے اس کی وه ہالک کر ديتا ہے۔ اس لئے اس بات کا علم صرف 
خواہشات کے مطابق معجزے ظاہر کر ديتا اس کے حق ميں بہتر ہے يا نہيں؟ اور اس طرح اس 

کے مطلوبہ معجزے اگر ان کو دکھائے گئے تو انہيں،  بات کا علم بھی صرف اسی کو ہے کہ ان
کتنی مہلت دی جائے گی، اسی لئے آگے فرمايا، ' تم بھی انتظار کرو ميں بھی تمہارے ساتھ 

  انتظار کرنے والوں ميں سے ہوں ۔
 

ْكرٌ  ْتھُْم ِاَذا لَھُْم مَّ اَۗء َمسـَّ ْنۢ بَْعِد َرضَّ ًة ّمِ ُ َاْرسَُع َمْكًرا  ۭ ِانَّ ُرُسلَنَا يَْكُتُبْوَن َما تَْمُكُرْوَن       َوِاَذآ َاَذْقـنَا النَّاَس َرْمحَ ٓ ٰااَيِتنَا  ۭ قُِل اهلّلٰ   21ِيفْ
اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصيبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزه 

) آپ ٢لنے لگتے ہيں () تو وه تو فوراً ہی ہماری آيتوں کے بارے ميں چاليں چ١چکھا ديتے ہيں (
) باليقين ہمارے فرشتے تمہاری سب ٣کہہ ديجئے کہ هللا چال چلنے ميں تم سے زياده تيز ہے (

  چالوں کو لکھ رہے ہيں۔
مصيبت کے بعد نعمت کا مطلب ہے۔ تنگی، قحط سالی اور آالم و مصائب کے بعد، رزق  ١۔٢١

  کی فروانی، اسباب معيشت کی ارزانی وغيره۔
مطلب ہے کہ ہماری ان نعمتوں کی قدر اور ان پر هللا کا شکر ادا نہيں کرتے بلکہ اس کا  ٢۔٢١

عنی ان کی وه بری تدبير ہے جو هللا کی نعمتوں کے کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے ہيں۔ ي
  مقابلے ميں اختيار کرتے ہيں۔

ر وه يہ ہے کہ ان يعنی هللا کی تدبير ان سے کہيں زياده تيز ہے جو وه اختيار کرتے ہيں۔ او ٣۔٢١
کا مواخذه کرنے پر قادر ہے، وه جب چاہے ان کی گرفت کر سکتا ہے، فوراً بھی اور اس کی 

کا تقاضا کرنے والی ہو تو بعد ميں بھی۔ مکر، عربی زبان ميں خفيہ تدبير اور  حکمت تاخير
ت اور حکمت عملی کو کہتے ہيں، جو اچھی بھی ہوسکتی ہے اور بری بھی۔ يہاں هللا کی عقوب

  گرفت مکر سے تعبير ہے۔
 

ْم ِبرِيٍْح َطيِّ  ِ َوالَْبْحِر ۭ َحّىتٰ ِاَذا ُكْنُمتْ ِيف الُْفكْلِ ۚ َوَجَرْيَن ِهبِ ُمكْ ِيف الَْربّ ُ ْي يَُسّريِ ِ َظنُّ ُھَو اذلَّ َجاَۗءُھُم الَْمْوُج ِمْن ُلكِّ َمَاكٍن وَّ فَرُِحْوا ِهبَا َجاَۗءْهتَا رِيٌْح عَاِصٌف وَّ ْوٓا َبٍة وَّ
ْيـتَنَا ِمْن ٰهِذٖه لَنَُكْونَنَّ مِ  ْن َاْجنَ ِٕ

يَْن ڬ لَى َ ُمْخِلِصْنيَ هَلُ ادّلِ ْم  ۙ َدَعُوا اهلّلٰ َّھُْم ُاِحْيطَ ِهبِ ِكرِيَْن      َان   22َن الّشٰ
) يہاں تک کہ جب تم کشتی ميں ہوتے ١وه هللا ايسا ہے کہ تم کو خشکی اور دريا ميں چالتا ہے (

تياں لوگوں کو موافق ہوا کے ذريعے سے لے کر چلتی ہيں اور وه لوگ ان سے ہو اور وه کش
خوش ہوتے ہيں ان پر ايک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجيں اٹھتی 

) (اس وقت) سب خالص اعتقاد کرکے ٢چلی آتی ہيں اور وه سمجھتے ہيں کہ (برے) آگھرے (
گر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائيں ) کہ ا٣هللا ہی کو پکارتے ہيں (

  گے۔
رنے کی توفيق ديتا ہے ' خشکی ميں ' يسيرکم وه تمہيں چالتا يا چلنے پھرنے اور سير ک ١۔٢٢

يعنی اس نے تمہيں قدم عطا کئے جن سے تم چلتے ہو، سوارياں مہيا کيں، جن پر سوار ہو کر 
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ندر ميں ' يعنی هللا نے تمہيں کشتياں اور جہاز بنانے کی دور دراز کے سفر کرتے ہو ' اور سم
  عقل اور سمجھ دی، تم نے وه بنائيں اور ان کے ذريعے سے سمندر کا سفر کرتے ہو۔ 

جس طرح دشمن کسی قوم يا شہر کا احاطہ يعنی محاصره کر ليتا ہے اور وه دشمن کے  ٢۔٢٢
ے تھپيڑوں اور تالطم خيز موجوں رحم و کرم پر ہوتے ہيں، اسی طرح وه جب سخت ہواؤں ک
  ميں گھر جاتے ہيں اور موت ان کو سامنے نظر آتی ہے۔

هللا کی مالوٹ نہيں کرتے جس طرح عام حاالت ميں کرتے ہيں۔ يعنی پھر وه دعا ميں غير  ٣۔٢٢
عام حاالت ميں تو کہتے ہيں کہ يہ بزرگ بھی هللا کے بندے ہيں، انہيں بھی هللا نے اختيارات 

رکھا ہے اور انہی کے ذريعے سے ہم هللا کا قرب تالش کرتے ہيں۔ ليکن جب اس  سے نواز
طرح شدائد ميں گھر جاتے ہيں تو يہ سارے شيطانی فلسفے بھول جاتے ہيں اور صرف هللا ياد 
ره جاتا ہے اور پھر صرف اسی کو پکارتے ہيں۔ اس سے ايک بات تو يہ معلوم ہوئی کہ انسان 

کی طرف رجوع کا جذبہ وديعت کيا گيا ہے۔ انسان ماحول سے متاثر ہو  کی فطرت ميں هللا واحد
کر اس جذبے يا فطرت کو دبا ديتا ہے ليکن مصيبت ميں يہ جذبہ ابھر آتا ہے اور يہ فطرت عود 
کر آتی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ توحيد، فطرت انسانی کی آواز اور اصل چيز ہے، جس سے 

يے۔ کيونکہ اس سے انحراف فطرت سے انحراف جو سراسر انسان کو انحراف نہيں کرنا چاہ
گمراہی ہے، دوسری بات يہ معلوم ہوئی کہ مشرکين، جب اس طرح مصائب ميں گھر جاتے تو 

وه اپنے خود ساختہ معبودوں کے بجائے، صرف ايک هللا کو پکارتے تھے چنانچہ حضرت 
مکہ فتح کيا تو يہ وہاں سے عکرمہ بن ابی جہل رضی هللا عنہ کے بارے ميں آتا ہے کہ جب 

فرار ہوگئے۔ باہر کسی جگہ جانے کے ليے کشتی ميں سوار ہوئے، تو کشتی طوفانی ہواؤں کی 
زد ميں آگئی۔ جس پر مالح نے کشتی ميں سوار لوگوں سے کہا کہ آج هللا واحد سے دعا کرو، 

رضی هللا  تمہيں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی نجات دينے واال نہيں ہے۔ حضرت عکرمہ
عنہ کہتے ہيں، ميں نے سوچا اگر سمندر ميں نجات دينے واال صرف ايک هللا ہے تو خشکی ميں 
بھی يقينا نجات دينے واال وہی ہے۔ اور يہی بات محمد کہتے ہيں۔ چنانچہ انہوں فيصلہ کر ليا اگر 

نچہ يہ نبی صلی يہاں سے ميں زنده بچ کر نکل گيا تو مکہ واپس جا کر اسالم قبول کرلوں گا۔ چنا
هللا عليہ وسلم کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور مسلمان ہوگئے، ليکن افسوس! امت محمديہ کے 

عوام اس طرح شرک ميں پھنسے ہوئے ہيں کہ شدائد و آالم ميں بھی وه هللا کی طرف رجوع 
کرنے کے بجائے فوت شده بزرگوں کو ہی مشکل کشا سمجھتے اور انہی کو مدد کے ليے 

  ہيں۔پکارتے 
 

ََّما بَْغُيُمكْ عَٰيلٓ  ُّھَا النَّاُس ِان ي َ ىھُْم ِاَذا ُھْم يَْبُغْوَن ِيف اْالَْرِض ِبَغْريِ الَْحّقِ  ۭ اٰيٓ آ َاْجنٰ ئُُمكْ ِبَما ُكْنُمتْ تَْعَملُْوَن فَلَمَّ ِّ نَْيا  ۡ ُمثَّ ِالَْينَا َمْرِجُعُمكْ فَنُنَب تَاَع الَْحٰيوِة ادلُّ      َانُْفِسُمكْ  ۙ مَّ
23  

) ١پھر جب هللا تعاٰلی ان کو بچا ليتا ہے تو فوراً ہی وه زمين ميں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہيں (
) دنياوی زندگی کے (چند) ٢اے لوگو! يہ تمہاری سرکشی تمہارے لئے وبال ہونے والی ہے (

  گے۔فائدے ہيں، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے پھر ہم سب تمہارا کيا ہوا تم کو بتال ديں 
ميں بھی گزرا،  ١٢يہ انسان کی ناشکری کی عادت کا ذکر ہے جس کا تذکره ابھی آيت  ١۔٢٣

  دد مقامات پر هللا نے اس کا ذکر فرمايا ہے۔اور قرآن ميں اور بھی متع
هللا تعاٰلی نے فرمايا، تم يہ ناشکری اور سرکشی کرلو، چار روزه متاع زندگی سے فائده  ٢۔٢٣

ہمارے ہی پاس آنا ہے، پھر تمہيں، جو کچھ تم کرتے رہے ہو گے، بتالئيں  اٹھا کر باآلخر تمہيں
  ں گے۔گے يعنی ان پر سزا دي
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ا اَيُْلكُ  َماِۗء فَاْختَلَطَ ِبٖه نََباُت اْالَْرِض ِممَّ ٍۗء َاْنَزلْٰنُه ِمَن السَّ نَْيا امَكَ ََّما َمثَُل الَْحٰيوِة ادلُّ نَْعاُم  ِۭان ٓ جه  النَّاُس َواْالَ َّھُْم  ِاَذا َّنَْت َوَظنَّ َاْهلُهَآ َان َاَخَذِت اْالَْرُض ُزْخُرفَهَا َوازَّي
َّْم تَْغَن اِبْالَْمِس  ۭ ََّتَفكَُّرْوَن  ٰقِدُرْوَن عَلَْهيَآ  ۙ َاٰتىھَآ َاْمُراَن لَْيًال َاْو َهنَاًرا فََجَعلْٰنھَا َحِصْيًدا َاكَْن ل يِٰت ِلَقْوٍم ي ُل اْالٰ   24    َكٰذكِلَ نَُفّصِ

پس دنياوی زندگی کی حالت تو ايسی ہے جيسے ہم نے آسمان سے پانی برسايا پھر اس سے 
زمين کی نباتات، جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہيں، خوب گنجان ہو کر نکلی يہاں تک کہ 

جب وه زمين اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زيبائش ہوگئی اور اس کے 
ھ ليا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہوچکے ہيں تو دن ميں يا رات ميں اس پر مالکوں نے سمج

) کہ گويا کل ٣ہماری طرف سے کوئی حکم (عذاب) آپڑا سو ہم نے اس کو ايسا صاف کر ديا (
وه موجود ہی نہ تھی۔ ہم اس طرح آيات کو صاف صاف بيان کرتے ہيں ايسے لوگوں کے لئے 

  جو سوچتے ہيں۔
بمعنی مفعول يعنی محصود دنيا کی زندگی اس طرح کھيتی سے تشبيہ دے کر حصيدا فعيل ١۔٢٤

يا ہے کہ کھيتی بھی بارش کے پانی سے اس کے عارضی پن اور ناپائيداری کو واضح کيا گ
نشمونما پاتی اور سر سبز و شداب ہوتی ہے ليکن اس کے بعد اسے کاٹ کر فنا کے گھاٹ اتار 

  ديا جاتا ہے۔
 

ُ يَْدُعوْٓ  ْستَـِقْميٍ     َواهلّلٰ اٍط مُّ ََّشاُۗء ِاٰىل ِرصَ ٰملِ  ۭ َوَهيِْدْي َمْن ي   25ا ِاٰىل َداِر السَّ
اور هللا تعاٰلی سالمتی کے گھر کی طرف تم کو بالتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راه راست پر 

  چلنے کی توفيق ديتا ہے۔
 

ٰىن َوِزاَيَدٌة  ۭ َوَال  يَْن َاْحَسـنُوا الُْحسـْ ِ ْوَن     ِلذلَّ ُب الَْجنَِّة  ۚ ُھْم ِفْهيَا ٰخدِلُ َك َاْحصٰ
ِٕ
ٌ  ۭ ُاوٰلۗى َال ِذةلَّ   26يَْرَهُق ُوُجْوَهھُْم قََرتٌ وَّ

) اور ان کے ١جن لوگوں نے نيکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزيد برآں بھی (
اور اس ميں  چہروں پر نہ سياہی چھائے گی اور نہ ذلت، يہ لوگ جنت ميں رہنے والے ہيں

  ہميشہ رہيں گے۔
اس زياده کے کئی مفہوم بيان کئے گئے ہيں ليکن حديث ميں اس کی تفسير ديدار باری  ١۔٢٦

تعاٰلی سے کی گئی ہے جس سے اہل جنت کو جنت کی نعمتيں دينے کے بعد، مشرف کيا جائے 
  گا (صحيح مسلم)

 
ئَةٍ  ٰاِت َجَزاُۗء َسـّيِ ّيِ ُبوا السـَّ ْيَن َكسـَ ِ ََّمآ ُاْغِشيَْت ُوُجْوُهھُْم ِقَطًعا  َواذلَّ ِ ِمْن عَاِمصٍ ۚ َاكَن َن اهلّلٰ ٌ  ۭ َما لَھُْم ِمّ ُب ِبِمثِْلهَا  ۙ َوتَْرَهُقھُْم ِذةلَّ َك َاْحصٰ

ِٕ
َّْيِل ُمْظِلًما  ۭ ُاوٰلۗى َن ال ّمِ

ْوَن        27النَّاِر ۚ ُھْم ِفْهيَا ٰخدِلُ
) اور ان کی ذلت ١کی سزا اس کے برابر ملے گی (اور جن لوگوں نے بد کام کئے ان کی بدی 

) گويا ان کے چہروں پر اندھيری ٢چھائے گی، ان کو هللا تعاٰلی سے کوئی نہ بچا سکے گا (
) يہ لوگ دوزخ ميں رہنے والے ہيں، اور وه ٣رات کے پرت کے پرت لپيٹ ديئے گئے ہيں (

  اس ميں ہميشہ رہيں گے۔
تذکره تھا، اس ميں بتاليا گيا تھا کہ انہيں ان کے نيک اعمال گزشتہ آيت ميں اہل جنت کا  ١۔٢٧

سے نوازے جائيں گے۔ اس آيت ميں بتاليا  کی جزا کئی کئی گنا ملے گی اور پھر مذيد ديدار اٰلہی
جا رہا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی کے مثل ہی ملے گا َسيِّئَاِت سے مراد کفر اور شرک اور ديگر 

  معاصی ہيں۔
رح اہل ايمان کو بچانے واال هللا تعاٰلی ہوگا اس طرح انہيں اس روز اپنے فضل جس ط ٢۔٢٧

 تعاٰلی اپنے مخصوص بندوں کو شفاعت کی اجازت خاص سے نوازے گا عالوه ان کے لئے هللا
  بھی دے گا، جن کی شفاعت بھی وه قبول فرمائے گا۔ 
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ے برعکس اہل ايمان کے يہ مبالغہ ہے کہ ان کے چہرے اتنے سخت سياه ہونگے۔ اس ک ٣۔٢٧
اور سورة عبس  ١٠٦ہونگے جس طرح سورة ال عمران، آيت  چہرے ترو تازه اور روشن

  اور سوره قيامت ميں ہے۔ ٤١۔٣٨
 

 َ َّلْنَا ب َاكُۗؤُمكْ ۚفََزي ُكْوا َمَاكنَُمكْ َانُْمتْ َوُرشَ يَْن َاْرشَ ِ ْيًعا ُمثَّ نَُقْوُل ِلذلَّ ُھْم َمجِ ُرشُ اَن تَْعُبُدْوَن       يْنَھُمْ َويَْوَم َحنْ ا ُكْنُمتْ ِاايَّ َاكُۗؤُھْم مَّ   28َوقَاَل ُرشَ
) پھر مشرکين سے کہيں ١اور وه دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کريں گے (

) پھر ہم ان کی آپس ميں پھوٹ ڈال ديں گے ٢گے کہ تم اور تمہارے شريک اپنی جگہ ٹھہرو (
  ں گے کہ کيا تم ہماری عبادت نہيں کرتے تھے۔؟) اور ان کے وه شرکا کہي٣(

َجَمْيًعا سے مراد، ازل سے ابد تک کے تمام اہل زمين انسان اور جنات ہيں، سب کو هللا  ١۔٢٨
َحَشْرٰنھُْم فَلَْم نَُغاِدْر ِمْنھُْم اََحًدا)  ۙ◌ تعاٰلی جمع فرمائے گا جس طرح کہ دوسرے مقام پر فرمايا (   وَّ

  سب کو اکھٹا کريں گے، کسی ايک کو بھی نہ چھوڑيں گے۔  ) ہم ان47۔ الکہف:18
گا يعنی اہل ايمان اور اہل کفر  ان کے مقابلے ميں اہل ايمان کو دوسری طرف کر ديا جائے ٢۔٢٨

و شرک کو الگ الگ ايک دوسرے سے ممتاز کر ديا جائے گا جيسے فرمايا (َواْمتَاُزوا اْليَْوَم اَيُّھَا 
) اس دن لوگ گروہوں ميں بٹ جائيں گے ' يعنی دو گروہوں ميں (ابن 59س:۔ي36اْلُمْجِرُمْوَن) 

  کثير) 
يعنی دنيا ميں ان کے درميان آپس ميں جو خصوصی تعلق تھا وه ختم کر ديا جائے گا اور  ٣۔٢٨

ايک دوسرے کے دشمن بن جائيں گے اور ان کے معبود اس بات کا ہی انکار کريں گے کہ يہ 
تھے، ان کو مدد کے لئے پکارتے تھے، ان کے نام کی نذر نياز ديتے لوگ ان کی عبادت کرتے 

  تھے۔
 

ِ َشهِْيًدا بَْينَنَا َوبَيْنَُمكْ ِاْن ُكنَّا َعْن ِعَباَدِتُمكْ لَٰغِفِلْنيَ          29فََكٰفى اِبهلّلٰ
 سو ہمارے تمہارے درميان هللا کافی ہے گواه کے طور پر کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی

  )۔١نہ تھی (
يہ انکار کی وجہ ہے کہ ہميں تو کچھ پتہ ہی نہيں، تم کيا کچھ کرتے تھے اور ہم جھوٹ  ١۔٢٩

تو ہمارے درميان هللا تعاٰلی گواه ہے اور وه کافی ہے، اس کی گواہی کے بعد کسی  بول رہے ہوں
کو مدد  اور ثبوت کی ضرورت ہی نہيں ره جاتی، يہ آيت اس بات پر صحيح ہے کہ مشرکين جن

کے لئے پکارتے تھے، بلکہ وه عقل و شعور رکھنے والے افراد ہی ہوتے تھے جن کے مرنے 
کے بعد لوگ ان کے مجسمے اور بت بنا کر پوجنا شروع کر ديتے تھے۔ جس طرح کہ حضرت 

نوح عليہ السالم کی قوم کے طرز عمل سے ثابت ہے جس کی تصريح صحيح بخاری ميں 
معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد، انسان کتنا بھی نيک ہو، حتٰی کہ نبی و  موجود ہے۔ دوسرا يہ بھی

رسول ہو۔ اسے دنيا کے حاالت کا علم نہيں ہوتا، اس کے ماننے والے اور عقيدت مند اسے مدد 
کے لئے پکارتے ہيں اس کے نام کی نذر نياز ديتے ہيں، اس کی قبر پر ميلے ٹھيلے کا انتظام 

ہوتا ہے اور ان تمام چيزوں کا انکار ايسے لوگ قيامت والے دن کرتے ہيں، ليکن وه بےخبر 
  ميں بھی بيان کی گئی ہے۔ ٥،٦کريں گے۔ يہی بات سورة احقاف آيت 

 
ا َاكنُوْ  ِ َمْوٰلىھُُم الَْحّقِ َوَضلَّ َعْنھُْم مَّ ْوٓا ِاَىل اهلّلٰ آ َاْسلََفْت َوُردُّ وْ ُهنَاكِلَ تَْبلُْوا ُلكُّ نَْفٍس مَّ   30َۧن      ا يَْفَرتُ

) اور يہ لوگ هللا کی ١اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کئے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا (
طرف جو ان کا مالک حقيقی ہے لوٹائے جائيں گے اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب 

  )۔٢ان سے غائب ہوجائيں گے (
  يعنی جان لے گا يا مزه چکھ لے گا۔ ١۔٣٠
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عبود اور ' مشکل کشا ' وہاں کام نہيں آئے گا، کوئی کسی کی مشکل کشائی پر يعنی کوئی م ٢۔٣٠
  ہوگا۔قادر نہيں 

 
رُِج الْـَحيَّ مِ  ْ ْمَع َواْالَبَْصاَر َوَمْن خيُّ َّْمكِلُ السَّ ْن ي َماِۗء َواْالَْرِض َامَّ َن السَّ َّْرُزقُُمكْ ِمّ رُِج الَْميَِّت ِمَن الْ قُْل َمْن ي َيُقْولُْوَن َن الَْميِِّت َوُخيْ ُِّر اْالَْمَر  ۭ فَسـَ َُّدب َحّيِ َوَمْن ي

ُ  ۚ فَُقْل َافََال تَتَُّقْوَن          31اهلّلٰ
آپ کہئے کہ وه کون ہے جو تم کو آسمان اور زمين سے رزق پہنچاتا ہے يا وه کون ہے جو 

نکالتا ہے کانوں اور آنکھوں پر پورا اختيار رکھتا ہے اور وه کون ہے جو زنده کو مرده سے 
اور مرده کو زنده سے نکالتا ہے اور وه کون ہے جو تمام کاموں کی تدبير کرتا ہے؟ ضرور وه 

  ) تو ان سے کہيئے کہ پھر کيوں نہيں ڈرتے۔١يہی کہيں گے کہ ' هللا ' (
واضح ہے کہ مشرکين هللا تعاٰلی کی مالکيت، خالقيت، ربويت اور اس  اس آيت سے بھی ١۔٣١

  کے مدبر
ہونے کو تسليم کرتے تھے۔ ليکن اس کے باوجود چونکہ وه اس کی الوہيت ميں دوسروں االمور 

کو شريک ٹھہراتے تھے، اس لئے هللا تعاٰلی انہيں جہنم کا ايندھن قرار ديا۔ آج کل کے مدعيان 
  ايمان بھی اسی توحيد الوہيت کے منکر ہيں۔

 
ُُّمكُ الَْحقُّ  ۚ فََماَذا بَعْ  ُ َرب فُْوَن      فَٰذِلُمكُ اهلّلٰ ٰلُل ښ فََاّىنٰ تُْرصَ   32َد الَْحّقِ ِاالَّ الضَّ

سو يہ ہے هللا تعاٰلی جو تمہارا رب حقيقی ہے۔ پھر حق کے بعد اور کيا ره گيا بجز گمراہی کے، 
  )۔١پھر کہاں پھرے جاتے ہو (

يعنی رب اور هللا (معبود) تو يہی ہے جس کے بارے ميں تمہيں خود اعتراف ہے کہ  ١۔٣٢
ہرچيز کا خالق و مالک اور مدبر وہی ہے، پھر اس معبود کو چھوڑ کر جو تم دوسرے معبود 
بنائے پھرتے ہو، وه گمراہی کے سوا کچھ نہيں تمہاری سمجھ ميں يہ بات کيوں نہيں آتی؟ تم 

  کہاں پھرے جاتے ہو؟
 

َّھُْم َال  يَْن فََسُقْوٓا َان ِ َِّك عََيل اذلَّ َمُت َرب   33 يُْؤِمنُْوَن      َكٰذكِلَ َحقَّْت َلكِ
اسی طرح آپ کے رب کی يہ بات کہ ايمان نہ الئيں گے، تمام فاسق لوگوں کے حق ميں ثابت ہو 

  )۔١چکی ہے (
يعنی جس طرح مشرکين تمام تر اعتراف کے باوجود اپنے شرک پر قائم ہيں اور اسے  ١۔٣٣

کہ ايمان والے نہيں ہيں،  چھوڑنے کے لئے تيار نہيں۔ اسی طرح تيرے رب کی بات ثابت ہوگئی
 کيونکہ يہ غلط راستہ چھوڑ کر صحيح راستہ اختيار کرنے کے لئے تيار ہی نہيں ہيں تو ہدايت

اور ايمان انہيں کس طرح نصيب ہو سکتا ہے؟ يہ وہی بات ہے جسے دوسرے مقام پر اس طرح 
) ليکن عذاب کی بات 71۔ الزمر:39فِِرْيَن) بيان فرمايا گيا ہے (َوٰلِكْن َحقَّْت َكلَِمةُ اْلَعَذاِب َعلَي اْلكٰ 

  کافروں پر ثابت ہوگئی۔
 

ُ يَْبَدُؤا الَْخلَْق ُمثَّ يُِعْيدُ  َّْبَدُؤا الَْخلَْق ُمثَّ يُِعْيُدٗه  ۭ قُِل اهلّلٰ ْن ي ُِٕمكْ مَّ
َاكۗى   34ٗه فََاّىنٰ تُْؤفَُكْوَن      قُْل َهْل ِمْن ُرشَ

وئی ہے جو پہلی بار بھی پيدا کرے، پھر دوباره بھی پيدا آپ يوں کہيے کہ تمہارے شرکاء ميں ک
کرے؟ آپ کہہ ديجئے کہ هللا ہی پہلی بار پيدا کرتا ہے پھر وہی دوباره بھی پيدا کرے گا۔ تم کہاں 

  )١پھرے جاتے ہو؟ (
مشرکين کے شرک کے کھوکھلے پن کو واضح کرنے کے لئے ان سے پوچھا جا رہا ہے  ١۔٣٤

 کا شريک گردانتے ہو، کيا انہوں نے اس کائنات کو پہلی مرتبہ پيدا کيا ہے؟ کہ بتالؤ جنہيں تم هللا
ں؟ نہيں يقينا نہيں پہلی مرتبہ بھی پيدا کرنے واال هللا ہی ہے يا دوباره اسے پيدا کرنے پر قادر ہي
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اور روز قيامت دوباره وہی سب کو زنده کرے گا۔ تو پھر ہدايت کا راستہ چھوڑ کر، کہاں پھرے 
  رہے ہو؟جا 

 
ِْدْيٓ ِاَىل  ُ َهيِْدْي ِللَْحّقِ ۭ َافََمْن هيَّ ِْدْيٓ ِاَىل الَْحّقِ  ۭ قُِل اهلّلٰ ْن هيَّ ُِٕمكْ مَّ

َاكۗى ْٰدى ۚ فََما لَُمكْ  ۣ َكْيَف  قُْل َهْل ِمْن ُرشَ ٓ َاْن هيُّ ْيٓ ِاالَّ ّدِ ْن الَّ َهيِ ََّبَع َامَّ ُّت الَْحّقِ َاَحقُّ َاْن ي
ُمكُْوَن        35 َحتْ

آپ کہئے کہ تمہارے شرکاء ميں کوئی ايسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہے؟ آپ کہہ ديجئے کہ هللا 
) تو پھر آيا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وه زياده اتباع کے الئق ١ہی حق کا راستہ بتاتا ہے (

ہے کہ تم  ) پس تم کو کيا ہوگيا٢ہے يا وه شخص جس کو بغير بتائے خود ہی راستہ نہ سوجھے (
  )۔٣کيسے فيصلے کرتے ہو (

ہدايت کی  يعنی بھٹکے ہوئے مسافرين راه کو راستہ بتانے واال اور دلوں کو گمراہی سے ١۔٣٥
طرف پھيرنے واال بھی هللا تعاٰلی ہی ہے۔ ان کے شرکاء ميں کوئی ايسا نہيں جو يہ کام کر 

  سکے۔
نتا اور لوگوں کی حق کی طرف يعنی پيروی کے الئق کون ہے؟ وه شخص جو ديکھتا س ٢۔٣٥

رہنمائی کرتا ہے؟ يا وه جو اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے خود راستے پر چل بھی نہيں 
  سکتا، جب تک دوسرے لوگ اسے راستے پر نہ ڈالديں يا ہاتھ پکڑ کر لے نہ جائيں؟

ر و برابيعنی تمہاری عقلوں کو کيا ہوگيا ہے؟ تم کس طرح هللا کو اور اس کی مخلوق ک ٣۔٣٥
ٹھہرائے جا رہے ہو؟ هللا کے ساتھ تم دوسروں کو بھی شريک عبادت بنا رہے ہو؟ جب کہ ان 
دالئل کا تقاضا يہ ہے کہ صرف اسی ايک هللا کو معبود مانا جائے اور عبادت کی تمام قسميں 

  صرف اسی کے لئے خاص مانی جائيں۔
 

ُھْم ِاالَّ َظنًّا  ۭ ِانَّ  َِّبُع اَْكَرثُ َ عَِلْميٌ ِبَما يَْفَعلُْوَن      َوَما يَت ا  ۭ ِانَّ اهلّلٰ ً نَّ َال يُْغِينْ ِمَن الَْحّقِ َشـْيـــــٔ   36الظَّ
اور ان ميں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہيں يقيناً گمان، حق (کی معرفت) ميں کچھ 

  )۔٢( ) يہ جو کچھ کر رہے ہيں يقيناً هللا کو سب خبر ہے١بھی کام نہيں دے سکتا (
ليکن بات يہ ہے کہ لوگ محض اٹکل پچو باتوں پر چلنے والے ہيں حاالنکہ جانتے ہيں کہ  ١۔٣٦

ں اوہام و خياالت اور ظن و گمان کی کوئی حيثيت نہيں۔ قرآن ميں ظن، يقين دالئل کے مقابلے مي
  اور گمان دونوں معنی ميں استعمال ہوا ہے، يہاں دوسرا معنی مراد ہے۔

ٹ دھرمی کی وه سزا دے گا، کہ دالئل نہ رکھنے کے باوجود، يہ محض غلط يعنی اس ہ ٢۔٣٦
  پن کے پيچھے لگے رہے اور عقل فہم سے ذرا کام نہ ليا۔وہم اور ديوانہ 

 
ْي بَْنيَ يََديِْه َوتَْفِصْيَل  ِ ِ َوٰلِكْن تَْصِديَْق اذلَّ ُّْفَرتٰي ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ ّبِ الْٰعلَِمْنيَ     َوَما َاكَن ٰهَذا الُْقْرٰاُن َاْن ي   ۣ 37اْلِكٰتِب َال َريَْب ِفْيِه ِمْن رَّ

اور يہ قرآن ايسا نہيں ہے کہ هللا (کی وحی) کے بغير (اپنے ہی سے) گھڑ ليا گيا ہو۔ بلکہ يہ تو 
) اور کتاب (احکام ١(ان کتابوں کی) تصديق کرنے واال ہے جو اس سے قبل نازل ہو چکی ہيں (

) کہ رب العالمين ٣) اس ميں کوئی بات شک کی نہيں (٢ن کرنے واال (ضروريہ) کی تفصيل بيا
  )۔٤کی طرف سے ہے (

يہ قرآن گھڑا ہوا نہيں ہے، بلکہ اسی ذات کا نازل کرده ہے جو اس بات کی دليل ہے کہ ١۔٣٧
  جس نے پچھلی کتابيں نازل فرمائيں تھيں۔

  ے واال۔يعنی حالل و حرام اور جائز ناجائز کی تفصيل بيان کرن ٢۔٣٧
يں، اس کے بيان کرده قصص و واقعات ميں اور مستقبل ميں پيش آنے اس کی تعليمات م ٣۔٣٧

  والے واقعات کے بارے ميں۔ 
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يہ سب باتيں واضح کرتی ہيں کہ يہ رب العالمين ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو  ٤۔٣٧
  ماضی اور مستقبل کو جاننے واال ہے۔

 
ىهُ  ِ ِاْن ُكْنُمتْ ٰصِدِقْنيَ        َۭاْم يَـُقْولُْوَن افَْرتٰ ْن ُدْوِن اهلّلٰ ثهِْلٖ َواْدُعْوا َمِن اْستَــَطْعُمتْ ِمّ   38 ُقْل فَْاتُْوا ِبُسْوَرٍة ّمِ

کيا يہ لوگ يوں کہتے ہيں کہ آپ نے اس کو گھڑ ليا ہے؟ آپ کہہ ديجئے کہ پھر تم اس کے مثل 
  )١و، بال لو اگر تم سچے ہو (ايک ہی سورت الؤ اور جن جن غير هللا کو بال سک

کا گھڑا ان تمام حقائق اور دالئل کے بعد بھی، اگر تمہارا دعٰوی يہ ہے کہ يہ قرآن محمد  ١۔٣٨
ہوا ہے تو بھی تمہاری طرح ايک انسان ہے، تمہاری زبان بھی اسی طرح عربی ہے وه تو ايک 

صحاوں کو اور اہل علم و اہل ہے، تم اگر اپنے دعوے ميں سچے ہو تو تم دنيا بھر کے اديبوں، ف
قلم کو جمع کرلو اور اس قرآن کی ايک چھوٹی سے چھوٹی سورت کے مثل بنا کر پيش کردو۔ 
قرآن مجيد کا يہ چلينج آج تک باقی ہے، اس کا جواب نہيں مال۔ جس کے صاف معنی يہ ہيں کہ 

ے اور حضرت محمد صلی يہ قرآن۔ کسی انسانی کاوش کا نتيجہ نہيں، بلکہ فی الواقع کالم اٰلہی ہ
  هللا عليہ وسلم پر اترا ہے۔

 
ْيَن ِمْن قَْبلِ  ِ َب اذلَّ ِويهُْلٗ  ۭ َكٰذكِلَ َكذَّ ْم اَتْ ِهتِ ا اَيْ ْيُطْوا ِبِعلِْمٖه َولَمَّ بُْوا ِبَما لَْم ُحيِ ِلِمْنيَ      بَْل َكذَّ   39هِْم فَانُْظْر َكْيَف َاكَن عَاِقَبُة الّظٰ

) اور ہنوز ان ١نے لگے جس کو اپنے احاطہ، علمی ميں نہيں الئے ( بلکہ ايسی چيز کو جھٹال
) جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہيں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹاليا ٢کو اس کا ہی نتيجہ مال (

  )٣تھا، سو ديکھ ليجئے ان ظالموں کا انجام کيا ہوا (
  ٹالنے پر تل گئے۔يعنی قرآن ميں تدبر اور اس کے معنی پر غور کئے بغير، اسکو جھ ١۔٣٩
يعنی قرآن نے جو پچھلے واقعات اور مستقبل کے امکانات بيان کئے ہيں، اس کی پوری  ٢۔٣٩

حقيقت بھی ان پر واضح نہيں ہوئی، اس کے بغير جھٹالنا شروع کر ديا، يا دوسرا سچائی اور 
نکہ اگر وه مفہوم يہ ہے کہ انہوں نے قرآن پر کما حقہ تدبر کئے بغير ہی اس کو جھٹاليا حاال

صحيح معنوں ميں اس پر تدبر کرتے اور ان امور پر غور کرتے، جو اسکے کالم اٰلہی ہونے پر 
داللت کرتے ہيں تو يقينا اس کے فہم اور معانی کے دروازے ان پر کھل جاتے۔ اس صورت ميں 

تاويل کے معنی۔ قرآن کريم کے اسرار و معارف اور لطائف و معانی کے واضح ہو جانے کے 
  ونگے۔ہ

يہ ان کفار و مشرکين کو تنبيہ و سرزنش ہے، کہ تمہاری طرح پچھلی قوموں نے بھی  ٣۔٣٩
آيات اٰلہی کو جھٹاليا تو ديکھ لو ان کا کيا انجام ہوا؟ اگر تم اس کو جھٹالنے سے باز نہ آئے تو 

  تمہارا انجام بھی اس سے مختلف نہيں ہوگا۔
 

ُّْؤِمُن ِبٖه َوِمنْ  ْن ي َُّك َاْعَملُ اِبلُْمْفِسِديَْن      َوِمنْھُْم مَّ ْن الَّ يُْؤِمُن ِبٖه  ۭ َوَرب   ۧ 40ھُْم مَّ
اور ان ميں سے بعض ايسے ہيں جو اس پر ايمان لے آئيں گے اور بعض ايسے ہيں کہ اس پر 

  )۔١ايمان نہ الئيں گے۔ اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے (
ہدايت سے نواز ديتا ہے اور  ت کا مستحق کون ہے؟ اسےوه خوب جانتا ہے کہ ہداي ١۔٤٠

گمراہی کا مستحق کون ہے اس کے لئے گمراہی کا راستہ چوپٹ کھول ديتا ہے۔ وه عادل ہے، 
اس کے کسی کام ميں شک نہيں۔ جو جس بات کا مستحق ہوتا ہے، اس کے مطابق وه چيز اس 

  کو عطا کر ديتا ہے۔
 

   ْ بُْوَك فَُقْل ّيلِ ا تَْعَملُْوَن       َوِاْن َكذَّ مَّ ٌء ّمِ ُل َوَااَن بَرِْيۗ آ َاْمعَ لُُمكْ  ۚ َانُْمتْ بَرِيْۗـــــُْٔوَن ِممَّ ِيلْ َولَُمكْ َمعَ   41 َمعَ



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	457	of	1441	

اور اگر آپ کو جھٹالتے رہيں تو يہ کہہ ديجئے کہ ميرے لئے ميرا عمل اور تمہارے لئے 
  )۔١ے عمل سے بری ہوں (تمہارا عمل، تم ميرے عمل سے بری ہو اور ميں تمہار

يعنی تمام تر سمجھانے اور دالئل پيش کرنے کے بعد بھی اگر وه جھٹالنے سے باز نہ  ١۔٤١
تو پھر آپ يہ کہہ ديں، مطلب يہ ہے کہ ميرا کام صرف دعوت و تبليغ ہے، سو وه ميں کر آئيں 

هللا کی بارگاه چکا ہوں، نہ تم ميرے عمل کے ذمہ دار ہو اور نہ ميں تمہارے عمل کا سب کو 
ميں پيش ہونا ہے، وہاں ہر شخص سے اس کے اچھے يا برے عمل کی باز پرس ہوگی۔ يہ وہی 
بات ہے جو "قل ياايھا الکافروں ال اعبد ماتعبدون" ميں ہے اور حضرت ابراہيم عليہ السالم نے 

ہم تم سے اور ان الفاظ ميں کہی تھی "انا برآء منکم ومما تعبدون من دون هللا کفرنا بکم" بيشک 
جن جن کی تم الہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بيزار ہيں، ہم تمہارے عقائد سے 

  منکر ہيں۔
 

مَّ َولَْو َاكنُْوا َال يَْعِقلُْوَن       َتِمُعْوَن ِالَْيَك َۭافََانَْت تُْسِمُع الصُّ َّسـْ ْن ي   42َوِمنْھُْم مَّ
کان لگائے بيٹھے ہيں کيا آپ بہروں کو سناتے ہيں  اور ان ميں بعض ايسے ہيں جو آپ کی طرف

  )١گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو (
ن سنتے ہيں، ليکن سننے کا مقصد طلب ہدايت نہيں، اس لئے يعنی ظاہری طور پر وه قرآ ١۔٤٢

انہيں، اسی طرح کوئی فائده نہيں ہوتا، جس طرح ايک بہرے کو کوئی فائده نہيں ہوتا۔ 
اقل بھی ہو، کيونکہ عقلمند بہره پھر بھی اشاروں سے کچھ سمجھ ليتا بالخصوص جب بہرا غير ع

  ہے۔ ليکن ان کی مثال تو غير عاقل بہرے کی طرح ہے بالکل ہی بےبہره رہتا ہے۔
 

ْوَن       َّْنُظُر ِالَْيَك  ۭ َافََانَْت َهتِْدي الُْعْمَي َولَْو َاكنُْوا َال يُْبِرصُ ْن ي   43َوِمنْھُْم مَّ
بعض ايسے ہيں آپ کو ديکھ رہے ہيں۔ پھر کيا آپ اندھوں کو راستہ دکھالنا چاہتے  اور ان ميں

  )١ہيں گو ان کو بصيرت نہ ہو (
اسی طرح بعض لوگ آپ کی طرف ديکھتے ہيں ليکن مقصد ان کا بھی چونکہ کچھ اور  ١۔٤٣

يں ہوتا۔ ہوتا ہے اس لئے انہيں بھی اس طرح کوئی فائده نہيں ہوتا، جس طرح ايک اندھے کو نہ
بالخصوص وه اندھا جو بصارت کے ساتھ بصيرت سے بھی محروم ہو۔ ليکن ان کی مثال ايسے 
ہی ہے جيسے کوئی اندھا جو دل کی بصيرت سے بھی محروم ہو مقصد ان باتوں سے نبی کی 

تسلی ہے۔ جس طرح ايک حکيم اور طبيب کو جب معلوم ہو جائے کہ مريض عالج کروانے ميں 
ر ميری ہدايت اور عالج کی پرواه نہيں کرتا، تو وه اسے نظر انداز کر ديتا ہے سنجيده نہيں او

  اور وه اس پر اپنا وقت صرف کرنا پسند نہيں کرتا۔
 

ٰلِكنَّ النَّاَس َانُْفَسھُْم يَْظِلُمْوَن      ا وَّ ً ـٔ َ َال يَْظِملُ النَّاَس َشْي   44ِانَّ اهلّلٰ
کچھ ظلم نہيں کرتا ليکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم يہ يونہی بات ہے کہ هللا لوگوں پر 

  )۔١کرتے ہيں (
وں سے نوازا ہے۔ آنکھيں بھی دی ہيں، جن سے وه يعنی هللا تعاٰلی نے انہيں ساری صالحيت ١۔٤٤

ديکھ سکتے ہيں، کان ديئے ہيں، جن سے سن سکتے ہيں، عقل و بصيرت دی ہے جن سے حق 
رميان تميز کر سکتے ہيں۔ ليکن اگر ان کی صالحيتوں کا اور باطل اور جھوٹ اور سچ کے د

صحيح استعمال کرکے وه حق راستہ نہيں اپناتے، تو پھر يہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے 
  ہيں هللا تعاٰلی نے تو ان پر ظلم نہيں کيا ہے۔

 
َا َن الهنَّ َّْم يَلَْبثُْوٓا ِاالَّ َساعًَة ّمِ ُھْم َاكَْن ل ُرشُ ِ َوَما َاكنُْوا ُمهَْتِدْيَن      َويَْوَم َحيْ بُْوا ِبِلقَاِۗء اهلّلٰ يَْن َكذَّ ِ   45ِر يََتَعاَرفُْوَن بَيْنَھُْم ۭ قَْد َخِرسَ اذلَّ
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اور ان کو وه دن ياد داليئے جس ميں هللا ان کو (اپنے حضور) جمع کرے گا (تو ان کو ايسا 
) اور آپس ١ھ گھڑی رہے ہونگے (محسوس ہوگا) کہ گويا وه (دنيا ميں) سارے دن کی ايک آد

)۔ و اقعی خسارے ميں پڑے وه لوگ جنہوں ٢ميں ايک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں (
  نے هللا کے پاس جانے کو جھٹاليا اور وه ہدايت پانے والے نہ تھے۔

يعنی محشر کی سختياں ديکھ کر انہيں دنيا کی ساری لذتيں بھول جائيں گی اور دنيا کی  ١۔٤٥
ی انہيں ايسے معلوم ہوگی گويا وه دنيا ميں ايک آدھ گھڑی ہی رہے ہيں۔ لم يلبثوا اال عشيۃ زندگ

  او ضحھا۔
مختلف حالتيں ہونگی، جنہيں قرآن ميں مختلف جگہوں پر بيان کيا گيا ہے۔ ايک محشر ميں  ٢۔٤٥

ں وقت يہ بھی ہوگا، جب ايک دوسرے کو پہچانيں گے، بعض مواقع ايسے آئيں گے کہ آپس مي
ايک دوسرے پر گمراہی کا الزام دھريں گے، اور بعض موقعوں پر ايسی دہشت طاری ہوگی کہ 

  ' آپس ميں ايک دوسرے کی رشتہ داريوں کا پتہ ہوگا اور نہ ايک دوسرے کو پوچھيں گے۔
 

ْي نَِعُدُھْم َاْو نَتََوفَّيَنََّك فَِالَْينَا َمْرِجُعھُْم  ِ ا نُرِيَنََّك بَْعَض اذلَّ ُ َشهِْيٌد عَٰيل َما يَْفَعلُْوَن     َوِامَّ   46ُمثَّ اهلّلٰ
اور جس کا ہم ان سے وعده کر رہے ہيں اس ميں کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھال ديں يا (ان 
کے ظہور سے پہلے) ہم آپ کو وفات دے ديں سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے۔ پھر هللا ان 

  )۔١کے سب افعال پر گواه ہے (
س آيت ميں هللا تعاٰلی فرما رہا ہے ہم ان کفار کے بارے ميں جو وعده کر رہے ہيں اگر ا ١۔٤٦

جاری رکھا تو ان پر بھی عذاب اٰلہی آسکتا ہے، جس طرح انہوں نے کفر و شرک پر اصرار 
پچھلی قوموں پر آيا، ان ميں سے بعض اگر ہم آپ کی زندگی ميں بھيج ديں تو يہ بھی ممکن ہے، 

آنکھيں ٹھنڈی ہونگی۔ ليکن اگر آپ اس سے پہلے ہی دنيا سے اٹھا لئے گئے، جس سے آپ کی 
تب بھی کوئی بات نہيں، ان کافروں کو باآلخر ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ ان کے سارے اعمال و 

احوال کی ہميں اطالع ہے، وہاں يہ ہمارے عذاب سے کس طرح بچ سکيں گے، قيامت کے 
اعت گزاروں کو ان کی اطاعت کا صلہ اور نافرمانوں کو وقوع کا مقصد ہی يہ ہے کہ وہاں اط
  ان کی نافرمانی کی سزا دی جائے۔

 
ُسْوٌل ۚ فَِاَذا َجاَۗء َرُسْولُھُْم قُِيضَ بَيْنَھُْم اِبلِْقْسطِ َوُھْم َال يُْظلَُمْوَن       ٍة رَّ   47َوِلُلكِّ ُامَّ

کتا ہے ان کا فيصلہ انصاف اور ہر امت کے لئے ايک رسول ہے، سو جب ان کا وه رسول آچ
  کے ساتھ کيا جاتا ہے۔ اور ان پر ظلم نہيں کيا جاتا۔

اس کا ايک مطلب تو يہ ہے کہ ہر امت ميں ہم رسول بھيجتے رہے۔ اور جب رسول اپنا ٤٧
فريضہ تبليغ ادا کرچکتا تو پھر ان کے درميان انصاف کے ساتھ فيصلہ کر ديتے۔ يعنی پيغمبر 

والوں کو بچا ليتے اور دوسروں کو ہالک کر ديتے۔ کيونکہ "وما کنا  اور اس پر ايمان النے
معذبين حتی نبعث رسوال" اور ہماری عادت نہيں کہ رسول بھيجنے سے پہلے ہی عذاب بھيج 

ديا جاتا يا بغير حجت تمام کيے، ان کا مواخذه کرليا جاتا۔ (فتح القدير) اور دوسرا مفہوم اس کا يہ 
س کا تعلق قيامت سے ہے يعنی قيامت والے دن ہر امت جب هللا کی بارگاه بيان کيا گيا ہے کہ ا

ميں پيش ہوگی، تو اس امت ميں بھيجا گيا رسول بھی ساتھ ہوگا۔ سب کے اعمال نامے بھی ہوں 
گے اور فرشتے بھی بطور گواه پيش ہوں گے۔ اور يوں ہر امت اور اس کے رسول کے درميان 

گا۔ اور حديث ميں آتا ہے کہ امت محمديہ کا فيصلہ سب سے  انصاف کے ساتھ فيصلہ کيا جائے
پہلے کيا جائے گا۔ جيسا کہ فرمايا"ہم اگرچہ سب کے بعد آنے والے ہيں ليکن قيامت کو سب 

سے آگے ہوں گے" اور تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فيصلہ کيا جائے گا۔ (صحيح مسلم۔ کتاب 
  ہ) (تفسير ابن کثير)الجمعہ، باب ھدايہ ھذه االمۃ ليوم الجمع



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	459	of	1441	

 
  48َويَُقْولُْوَن َمٰىت ٰهَذا الَْوْعُد ِاْن ُكْنُمتْ ٰصِدِقْنيَ      

  اور يہ لوگ کہتے ہيں کہ يہ وعده کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو۔
 

ٍة َاَجٌل ۭاِ  ُ  ۭ ِلُلكِّ ُامَّ َال نَْفًعا ِاالَّ َما َشاَۗء اهلّلٰ ٓ َاْمكِلُ ِلنَْفِيسْ َرضًّا وَّ َتْقِدُمْوَن      قُْل الَّ َال يَسـْ َتْاِخُرْوَن َساعًَة وَّ   49َذا َجاَۗء َاَجلُھُْم فََال يَسـْ
آپ فرما ديجئے کہ ميں اپنی ذات کے لئے تو کسی نفع کا اور کسی ضرر کا اختيار رکھتا ہی 

نہيں مگر جتنا هللا کو منظور ہو، ہر امت کے لئے ايک معين وقت ہے جب ان کا وه معين وقت 
  )۔١تا ہے تو ايک گھڑی نہ پيچھے ہٹ سکتے ہيں اور نہ اگے سرک سکتے ہيں (آپہنچ
ہا جا رہا ہے کہ ميں تو اپنے نفس کے لئے بھی يہ مشرکين کے عذاب اٰلہی مانگنے پر ک ١۔٤٩

نفع نقصان کا اختيار نہيں رکھتا۔ چہ جائيکہ کہ ميں کسی دوسرے کو نقصان يا نفع پہنچا سکوں، 
 کے ہاتھ ميں ہے اور وه اپنی مشيت کے مطابق ہی کسی کو نفع يا نقصان ہاں سارا اختيار هللا

پہنچانے کا فيصلہ کرتا ہے۔ عالوه ازيں هللا نے ہر امت کے لئے ايک وقت مقرر کيا ہوا ہے، اس 
وقت تک مہلت ديتا ہے۔ ليکن جب وه وقت آجاتا ہے تو پھر وه ايک گھڑی پيچھے ہو سکتے ہيں 

  نہ آگے سرک سکتے ہيں۔
تنبيہ: يہاں يہ بات نہايت اہم ہے کہ جب افضل الخالئق سيد الرسل حضرت محمد صلی هللا عليہ  

وسلم تک کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہيں، تو آپ کے بعد انسانوں ميں اور کون سی 
ہستی ايسی ہوسکتی ہے جو کسی کی حاجت برآری اور مشکل کشائی پر قادر ہو؟ اسی طرح 

ے پيغمبر سے مدد مانگنا، ان سے فرياد کرنا "يا رسول هللا مدد" اور اغثنی يارسول خود هللا ک
هللا" وغيره الفاظ سے استغاثہ واستعانت کرنا، کسی طرح بھی جائز نہيں ہے کيونکہ يہ قرآن کی 
  اس آيت اور اس قسم کی ديگر واضح تعليمات کے خالف ہے بلکہ يہ شرک کے ذيل ميں آتا ہے۔

 
َتْعِجُل ِمنُْه الُْمْجرُِمْوَن      قُْل َاَرءَ  اَذا يَسـْ   50يُْمتْ ِاْن َاٰتىُمكْ عََذابُٗه بََيااًت َاْو َهنَاًرا مَّ

آپ فرما ديجئے کہ يہ تو بتالؤ کہ اگر هللا کا عذاب رات کو آپڑے يا دن کو تو عذاب ميں کونسی 
  )١چيز ايسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہيں (

نی عذاب تو ايک نہايت ہی ناپسنديده چيز ہے جس سے دل نفرت کرتے ہيں اور طبيعتيں يع ١۔٥٠
  انکار کرتی ہيں، پھر يہ اس ميں کيا خوبی ديکھتے ہيں اور اس کو جلدی طلب کرتے ہيں۔

 
َتْعِجلُْوَن         51َاُمثَّ ِاَذا َما َوقََع ٰاَمنُْمتْ ِبٖه ۭ ٰاۗلْــَٰٔن َوقَْد ُكْنُمتْ ِبٖه تَسـْ

) حاالنکہ تم جلدی مچايا کرتے ١کيا پھر جب وه آہی پڑے گا اس پر ايمان الؤ گے۔ ہاں اب مانا! (
  تھے۔
  اب آنے کے بعد ماننے کا کيا فائده؟ليکن عذ ١۔٥١

 
ُبوْ  َزْوَن ِاالَّ ِبَما ُكْنُمتْ تَْكسـِ يَْن َظلَُمْوا ُذْوقُْوا عََذاَب الُْخدْلِ ۚ َهْل ُجتْ ِ   52َن      ُمثَّ ِقْيَل ِلذلَّ

پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہميشہ کا عذاب چکھو۔ تم کو تو تمہارے کئے کا ہی بدلہ مال 
  ہے۔

 
َّٗه لََحقٌّ ې َوَمآ َانُْمتْ ِبُمْعِجزِْيَن      ٓ ِان ْ ْونََك َاَحقٌّ ُھَو  ڼ قُْل ِاْي َوَرّيبِ َتنِْۢبـــُـٔ   53َۧويَسـْ

) آپ فرما ديجئے کہ ہاں قسم ہے ١ذاب واقعی سچ ہے؟ (اور وه آپ سے دريافت کرتے ہيں کيا ع
  ميرے رب کی وه واقعی سچ ہے اور تم کسی طرح هللا کو عاجز نہيں کر سکتے۔



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	460	of	1441	

يعنی وه پوچھتے ہيں کہ يہ قيامت اور انسانوں کے مٹی ہو جانے کے بعد ان کا دوباره جی  ١۔٥٣
! ان سے کہہ ديجئے کہ تمہارا مٹی ہو اٹھا ايک برحق ہے اور هللا تعاٰلی نے فرمايا، اے پيغمبر

اس لئے يقينا يہ  کر مٹی ميں مل جانا، هللا تعاٰلی کو دوباره زنده کرنے سے عاجز نہيں کر سکتا۔
ہو کر رہے گا۔ امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ اس آيت کی نظير قرآن ميں مذيد صرف دو آيتيں ہيں 

ديا ہے کہ وه قسم کھا کر قيامت کے وقوع کا  کہ جن ميں هللا تعاٰلی نے اپنے پيغمبر کو حکم
  ۔٧اور دوسرا سوره تغابن آيت۔  ١٣اعالن کريں۔ ايک سوره سبا، آيت 

 
ا َرَاُوا الَْعذَ  وا النََّداَمَة لَمَّ   54اِبلِْقْسطِ َوُھْم َال يُْظلَُمْوَن      اَب  ۚ َوُقِيضَ بَيْنَھُمْ َولَْو َانَّ ِلُلكِّ نَْفٍس َظلََمْت َما ِيف اْالَْرِض َالْفـَتَدْت ِبٖه  ۭ َوَاَرسُّ

اور اگر ہر جان، جس نے ظلم (شرک) کيا ہے، کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمين بھر جائے تب 
) اور جب عذاب کو ديکھيں گے تو پشيمانی کو ١بھی اس کو دے کر اپنی جان بچا نے لگے (

  اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ پوشيده رکھيں گے۔ اور ان کا فيصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا۔
يعنی اگر دنيا بھر کا خزانہ دے کر وه عذاب سے چھوٹ جائے تو دينے کے لئے آماده  ١۔٥٤
وگا۔ ليکن وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی کيا؟ مطلب يہ ہے کہ عذاب سے چھٹکارے کی کوئی ہ

  صورت نہيں ہوگی۔
 

ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۭ اَ  ِ َما ِيف السَّ ُھْم َال يَْعلَُمْوَن     َاَالٓ ِانَّ هلِلّٰ ٰلِكنَّ اَْكَرثَ ِ َحقٌّ وَّ   55َالٓ ِانَّ َوعَْد اهلّلٰ
ياد رکھو کہ جتنی چيزيں آسمانوں ميں اور زمين ميں ہيں سب هللا ہی کی ملک ہيں۔ ياد رکھو کہ 

  هللا تعاٰلی کا وعده سچا ہے۔ ليکن بہت سے آدمی علم نہيں رکھتے۔
 

  56ِالَْيِه تُْرَجُعْوَن      ُھَو يُـْحٖي َويُِمْيُت وَ 
  )۔٣وہی جان ڈالتا ہے وہی جان نکالتا ہے اور تم سب اسی کے پاس الئے جاؤ گے۔ (

ان آيات ميں آسمان اور زمين کے درميان ہرچيز هللا تعاٰلی کی ملکيت نامہ، وعده اٰلہی کے  ٣۔٥٦
مالک ہے، اس کی گرفت برحق، زندگی اور موت پر اس کا اختيار ہے، جو ذات اتنے اختيار کی 

نے حساب کتاب کے لئے ايک دن مقرر کيا ہوا ہے۔ سے بچ کر کوئی کہاں جاسکتا ہے۔ اور اس 
اسے کون ٹال سکتا ہے؟ يقينا هللا کا وعده سچا ہے، وه ايک دن ضرور آئے گا اور ہر نيک و بد 

  کو اس کے عملوں کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔
 

ُّھَا النَّاُس  ي َ ٌة ِلّلُْمْؤِمِنْنيَ      اٰيٓ َرْمحَ ُدْوِر ڏ َوُهًدى وَّ ُِّمكْ َوِشَفاٌۗء ِلَّما ِيف الصُّ ب ْن رَّ ْوِعَظٌة ّمِ   57قَْد َجاَۗءْتُمكْ مَّ
اے لوگوں! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ايک ايسی چيز آئی ہے جو نصيحت ہے 

رہنمائی کرنے والی ہے اور ) اور ٢) اور دلوں ميں جو روگ ہيں ان کے لئے شفا ہے (١(
  )۔٣رحمت ہے ايمان والوں کے لئے (

عنی و مطالب پر غور کرے، اس يعنی جو قرآن کو دل کی توجہ سے پڑھے اور اس کے م ١۔٥٧
کے لئے قرآن نصيحت ہے قرآن کريم ترغيب و ترہيب دونوں طريقوں سے واعظ و نصيحت 

 تعاٰلی کی نافرمانی کی صورت ميں دو کرتا ہے اور ان کے نتائج سے آگاه کرتا ہے جن سے هللا
چار ہونا پڑے گا اور ان کاموں سے روکتا ہے جن سے انسان کی اخروی زندگی برباد ہوسکتی 

  ہے۔
يعنی دلوں ميں توحيد و رسالت اور عقائد حقہ کے بارے ميں جو شکوک و شبہات پيدا  ٢۔٥٧

  دی ہوتی ہے اسے صاف کرتا ہے۔ہوتے ہيں ان کا ازالہ اور کفر و نفاق کی جو گندگی و پلي
يہ قرآن مومنوں کے لئے ہدايت اور رحمت کا ذريعہ ہے ويسے تو يہ قرآن سارے جہان  ٣۔٧٥

والوں کے لئے ہدايت و رحمت کا ذريعہ ہے ليکن چونکہ اس سے فيض ياب صرف اہل ايمان 
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ہے۔ اس ہی ہوتے ہيں، اس لئے يہاں صرف انہی کے لئے اسے ہدايت و رحمت قرار ديا گيا 
ميں بھی بيان  ٤٤اور سوره الم سجده آيت  ٨٢مضمون کو قرآن کريم ميں سوره بنی اسرائيل آيت 

  کيا گيا ہے (نيز ھدی للمتقين کا حاشيہ مالحظہ فرمائيں)
 

َمُعْوَن      ا َجيْ مَّ تِٖه فَِبٰذكِلَ فَلَْيْفَرُحْوا  ۭ ُھَو َخْريٌ ِمّ ِ َوِبَرْمحَ   58قُْل ِبَفْضِل اهلّلٰ
) وه اس ١کہہ ديجئے کہ بس لوگوں کو هللا کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہيے ( آپ

  سے بدرجہا بہتر ہے جس کو وه جمع کر رہے ہيں۔
خوشی، اس کيفيت کا نام ہے جو کسی مطلوب چيز کے حصول پر انسان اپنے دل ميں  ١۔٥٨

کا خاص فضل اور اس کی رحمت  محسوس کرتا ہے۔ اہل ايمان کو کہا جا رہا ہے کہ يہ قرآن هللا
يت ہے، اس پر اہل ايمان کو خوش ہونا چاہيے يعنی ان کے دلوں ميں فرحت اور اطمينان کی کفي

ہونی چاہيے۔ اس کا يہ مطلب نہيں ہے کہ خوشی کے اظہار کے ليے جلسے جلوسوں کا چراغاں 
کل اہل بدعت اس آيت  کا اور اس قسم کے غلط کام اور اسراف بےجا کا اہتمام کرو۔ جيسا کہ آج
  سے "جشن عيد ميالد"اور اس کی غلط رسوم کا جواز ثابت کرتے ہيں۔

 
ُ اَ  َحٰلًال  ۭ قُْل ٰاهلّۗلٰ نُْه َحَراًما وَّ ْزٍق فََجـَعلُْمتْ ِمّ ْن ّرِ ُ لَُمكْ ِمّ آ َاْنَزَل اهلّلٰ ْوَن       قُْل َاَرَءيُْمتْ مَّ ِ تَْفَرتُ   59ِذَن لَُمكْ َاْم عََيل اهلّلٰ

آپ کہيے يہ تو بتاؤ کہ هللا نے تمہارے لئے جو کچھ رزق بھيجا تھا پھر تم نے اس کا کچھ حصہ 
)۔ آپ پوچھئے کہ کيا تم کو هللا نے حکم ديا تھا يا هللا پر ١حرام اور کچھ حالل قرار دے ليا (

  بہتان ہی کرتے ہو۔
بتوں کے ناموں پر  اس سے مراد وہی بعض جانوروں کا حرام کرنا جو مشرکين اپنے ١۔٥٩

  چھوڑ کر کيا کرتے ہيں تھے، جس کی تفصيل سوره انعام ميں گزر چکی ہے۔
 

ْو فَْضٍل عََيل النَّاِس  َ ذَلُ ِ اْلَكِذَب يَْوَم الِْقٰيَمِة  ۭ ِانَّ اهلّلٰ ْوَن عََيل اهلّلٰ ْيَن يَْفَرتُ ِ ُھْم َال يَْشُكُرْوَن     َوَما َظنُّ اذلَّ   60َۧوٰلِكنَّ اَْكَرثَ
) واقعی ١اور جو لوگ هللا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہيں ان کا قيامت کی نسبت کيا گمان ہے (

  )۔٣) ليکن اکثر آدمی شکر نہيں کرتے (٢لوگوں پر هللا تعاٰلی کا بڑا ہی فضل ہے (
  يعنی قيامت والے دن هللا تعاٰلی ان سے کيا معاملہ فرمائے گا۔ ١۔٦٠
فوراً مواخذا نہيں کرتا، بلکہ اس کے لئے ايک دن مقرر کر  کہ وه انسانوں کا دنيا ميں ٢۔٦٠

مومن و کافر، سب کو ديتا ہے۔ يا يہ  رکھا ہے۔ يا مطلب يہ ہے کہ وه دنيا کی نعمتيں بال تفريق
چيزيں انسانوں کے لئے مفيد اور ضروری ہيں، انہيں حالل اور جائز قرار ديا ہے، انہيں حرام 

  نہيں کيا۔
نعمتوں کا شکر ادا نہيں کرتے، يا اس کی حالل کرده چيزوں کو حرام کر يعنی هللا کی  ٣۔٦٠
  ہيں۔ ليتے

 
َال تَْعَملُْوَن ِمْن َمعٍَل ِاالَّ ُكنَّا عَلَْيُمكْ ُشهُ   َما تَْتلُْوا ِمنُْه ِمْن قُْرٰاٍن وَّ ٍة ِيف  ْوًدا ِاْذ تُِفْيُضْوَن ِفْيِه  ۭ َوَما يَْعُزُب َعنْ َوَما تَُكْوُن ِيفْ َشْاٍن وَّ ثَْقاِل َذرَّ َِّك ِمْن ِمّ ب رَّ

ِبْنيٍ        َماِۗء َوَالٓ َاْصَغَر ِمْن ٰذكِلَ َوَالٓ اَْكَربَ ِاالَّ ِيفْ ِكٰتٍب مُّ   61اْالَْرِض َوَال ِيف السَّ
اور آپ کسی حال ميں ہوں آپ کہيں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں ہم کو 

اس کام ميں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چيز ذره  سب کی خبر رہتی ہے جب تم
برابر بھی غائب نہيں نہ زمين ميں نہ آسمان ميں اور نہ کوئی چيز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی 

  )١چيز بڑی مگر يہ سب کتاب مبين ميں ہے (
تمام اس آيت ميں هللا تعاٰلی نے نبی اور مومنين سے خطاب کرتے ہوئے فرمايا کہ وه  ١۔٦١

مخلوقات کے احوال سے واقف ہے اور لحاظہ اور ہر گھڑی انسانوں پر اس کی نظر ہے۔ زمين 
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چيز اس سے مخفی نہيں۔ يہ وہی مضمون ہے جو اس سے قبل  آسمان کی کوئی بڑی چھوٹی
ميں گزر چکا ہے ' اسی کے پاس غيب کے خزانے ہيں، جنہيں وه جانتا  ٥٩سورة انعام، آيت 

ر درياؤں کی سب چيزوں کا علم ہے، اور کوئی پتہ نہيں جھڑتا مگر وه اس گلوں اوہے، اسے جن
کو جانتا ہے اور زمين کے اندھيروں ميں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چيز نہيں ہے 
مگر کتاب مبين ميں (لکھی ہوئی) ہے ' وه آسمان اور زمين ميں موجود اشياء کی حرکتوں کو 

کی حرکات و اعمال سے کيوں کر بےخبر ره سکتا ہے جو هللا کی  جانتا ہے تو انسان اور جنوں
  عبادت کے مکلف اور مامور ہيں؟

 
َزنُْوَن      ْم َوَال ُھْم َحيْ ِ َال َخْوٌف عَلَْهيِ   ښ62َاَالٓ ِانَّ َاْوِلَياَۗء اهلّلٰ

  ياد رکھو کے هللا کے دوستوں پر نہ کوئی انديشہ ہے اور نہ وه غمگين ہوتے ہيں
رمانوں کے بعد هللا تعاٰلی اپنے فرماں برداروں کا ذکر فرما رہا ہے اور وه ہيں اولياء هللا۔ ناف١۔٦٢

، جس کے معنی لغت ميں قريب کے ہيں۔ اس اعتبار سے اولياء هللا کے اولياء ولی کی جمع ہے
معنی ہوں گے، وه سچے اور مخلص مومن جنہوں نے هللا کی اطاعت اور معاصی سے اجتناب 

 کا قرب حاصل کر ليا۔ اسی ليے اگلی آيت ميں خود هللا تعاٰلی نے بھی ان کی تعريف کر کے هللا
ان الفاظ سے بيان فرمائی، جو ايمان الئے اور جنہوں نے تقوی اختيار کيا۔ اور ايمان وتقوی ہی 

هللا کے قرب کی بنياد اور اہم ترين ذريعہ ہے، اس لغت سے ہر متقی مومن هللا کا ولی ہے۔ لوگ 
يت کے ليے اظہار کرامت کو ضروری سمجھتے ہيں۔ اور پھر وه اپنے بنائے ہوئے وليوں وال

کے ليے جھوٹی سچی کرامتيں مشہور کرتے ہيں۔ يہ خيال بالکل غلط ہے۔ کرامت کا واليت سے 
چولی دامن کا ساتھ ہے نہ اس کے ليے شرط۔ يہ ايک الگ چيز ہے کہ اگر کسی سے کرامت 

ی مشيت ہے، اس ميں اس بزرگ کی مشيت شامل نہيں ہے۔ ليکن کسی ظاہر ہو جائے تو هللا ک
متقی مومن اور متبع سنت سے کرامت کا ظہور ہو يا نہ ہو، اس کی واليت ميں کوئی شک نہيں۔ 
خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم (حزن) کا ماضی سے، مطلب يہ ہے کہ چونکہ انہوں نے 

اس ليے قيامت کی ہولناکيوں کا اتنا خوف ان پر  زندگی خدا خوفی کے ساتھ گزاری ہوتی ہے۔
نہيں ہوگا، جس طرح دوسروں کو ہوگا۔ بلکہ وه اپنے ايمان وتقوی کی وجہ سے هللا کی رحمت 

وفضل خاص کے اميدوار اور اس کے ساتھ حسن ظن رکھنے والے ہوں گے۔ اسی طرح دنيا 
صل نہ ہوسکی ہوں گی، ان پر ميں وه جو کچھ چھوڑ گئے ہوں گے يا دنيا کی لذتيں انہيں حا

انہيں کوئی حزن ومالل نہيں ہوگا۔ ايک دوسرا مطلب يہ بھی ہے کہ دنيا ميں جو مطلوبہ چيزيں 
انہيں نہ مليں، اس پر وه غم وحزن کا مظاہره نہيں کرتے، کيونکہ وه جانتے ہيں کہ يہ سب هللا 

نہيں ہوتی، بلکہ ان کے دل کی قضا وتقدير ہے۔ جس سے ان ان کے دلوں ميں کوئی کدورت پيدا 
  قضائے الہی پر مسرور و مطمئن رہتے ہيں۔

 
يَْن ٰاَمنُْوا َوَاكنُْوا يَتَُّقْوَن       ِ   ۭ 63اذلَّ

  يہ وه لوگ ہيں جو ايمان الئے اور (برائيوں سے) پرہيز رکھتے ہيں۔
 

ِخَرِة ۭ  َال تَْبدِ  نَْيا َوِيف اْالٰ ي ِيف الَْحٰيوِة ادلُّ ِ ۭ ٰذكِلَ ُھَو الَْفْوُز الَْعِظْميُ        لَھُُم الْبُْرشٰ ٰمِت اهلّلٰ   ۭ 64يَْل ِلَلكِ
) اور آخرت ميں بھی خوشخبری ہے هللا تعاٰلی کی باتوں ١ان کے لئے دنياوی زندگی ميں بھی (

  ميں کچھ فرق ہوا نہيں کرتا۔ يہ بڑی کاميابی ہے۔
وشخبری ہے جو موت کے دنيا ميں خوشخبری سے مراد، رؤيائے صادقہ ہيں يا وه خ١۔٦٤

  ت ہے۔فرشتے ايک مومن کو ديتے ہيں، جيسا کہ قرآن وحديث سے ثاب
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ِمْيُع الَْعِلْميُ        ْيًعا  ۭ ُھَو السَّ ِ َمجِ َة هلِلّٰ ُزنَْك قَْولُھُْم ۘ ِانَّ الِْعزَّ   65َوَال َحيْ
  نتا اور جانتا ہے۔آپ کو ان کی باتيں غم ميں نہ ڈاليں تمام تر غلبہ هللا ہی کے لئے ہے وه س

 
ِ ُرشَ  يَْن يَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ ِ َِّبُع اذلَّ ٰمٰوِت َوَمْن ِيف اْالَْرِض  ۭ َوَما يَت ِ َمْن ِيف السَّ ُرُصْوَن      َاَالٓ ِانَّ هلِلّٰ نَّ َوِاْن ُھْم ِاالَّ َخيْ َِّبُعْوَن ِاالَّ الظَّ َّت   66َاكَۗء   ۭ ِاْن ي

نوں ميں ہيں اور جتنے زمين ميں ہيں يہ سب هللا ہی کے ہيں اور جو يا رکھو جتنے کچھ آسما
لوگ هللا کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے ہيں کس چيز کی پيروی کر رہے ہيں 

  )۔١اور محض اٹکليں لگا رہے ہيں (
او يعنی هللا کے ساتھ کسی کو شريک ٹھہرانا، کسی دليل کی بنياد پر نہيں، بلکہ محض ظن  ١۔٦٦

تخمين اور رائے و قياس کی کرشمہ سازی ہے۔ آج اگر انسان اپنے قوائے عقل و فہم کو صحيح 
ئے تو يقينا اس پر واضح ہو سکتا ہے کہ هللا کا کوئی شريک نہيں طريقے سے استعمال ميں ال

ہے جس طرح وه آسمان اور زمين کی تخليق ميں واحد ہے، کوئی اس کا شريک نہيں ہے تو پھر 
  يں دوسرے کيوں کر اس کے شريک ہو سکتے ہيں۔عبادت م

 
َّْس  َِّقْوٍم ي ا  ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيٍٰت ل َاَر ُمْبِرصً َّْيَل ِلتَْسُكنُْوا ِفْيِه َوالهنَّ ْي َجَعَل لَُمكُ ال ِ   67َمُعْوَن      ُھَو اذلَّ

ھی اس طور بنايا وه ايسا ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم اس ميں آرام کرو اور دن ب
  کہ ديکھنے بھالنے کا ذريعہ، تحقيق اس ميں دالئل ہيں ان لوگوں کے لئے جو سنتے ہيں۔

 
ٰمٰوِت َوَما ِيف اْالَْرِض  ۭ ِاْن ِعْندَ  ْبٰحنَٗه  ۭ ُھَو الْغَِينُّ  ۭ هَلٗ َما ِيف السَّ ا سـُ ُ َودَلً َذ اهلّلٰ َ َ قَالُوا اختَّ ْن ُسلْٰطٍن ِهبَٰذا ۭ َات ِ َما َال تَْعلَُمْوَن       ُمكْ ِمّ   68ُقْولُْوَن عََيل اهلّلٰ

) اس کی ملکيت ١وه کہتے ہيں کہ هللا اوالد رکھتا ہے۔ سبحان هللا! وه تو کسی کا محتاج نہيں (
) تمہارے پاس اس پر کوئی دليل ٢ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں ہے۔ (

  گاتے ہو جس کا تم علم نہيں رکھتے۔نہيں۔ کيا هللا کے ذمہ ايسی بات ل
سہارے  اور جو کسی کا محتاج نہ ہو، اسے اوالد کی ضرورت نہيں ہے، کيونکہ اوالد تو ١۔٦٨

  کے لئے ہوتی ہے اور جب وه سہارے کا محتاج نہيں تو پھر اسے اوالد کی کيا ضرورت؟
ور غالم ہوئی۔ جب آسمان اور زمين کی ہرچيز اسی کی ہے تو ہرچيز اسی کی مملوک ا ٢۔٦٨

پھر اسے اوالد کی ضرورت ہی کيا ہے۔ اوالد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے، جسے کچھ مدد 
اور سہارے کی ضرورت ہو، عالوه ازيں اوالد کی ضرورت وه شخص بھی محسوس کرتا ہے 
ں جو اپنے بعد مملوکات کا وارث ديکھنا يا پسند کرتا ہے۔ اور هللا تعاٰلی کی ذات کو تو فنا ہی نہي

ٰمٰوُت يَ   تَفَطَّْرنَ ــاس لئے هللا کے لئے اوالد قرار دينا بڑا جرم ہے کہ هللا تعاٰلی فرماتا ہے (تََكاُد السَّ
ا  ْحٰمِن َولًَدا  90ِۙمْنهُ َوتَْنَشقُّ ااْلَْرُض َوتَِخرُّ اْلِجبَاُل ھَّدً ) ' اس 90۔ مريم:19)  91ۚاَْن َدَعْوا لِلرَّ

ن کی اوالد ہے، قريب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمين شق ہو بات سے کہ وه کہتے ہيں رحمٰ 
  جائے اور پہاڑ ريزه ريزه ہو جائيں۔

 
ِ اْلَكِذَب َال يُْفِلُحْوَن        ْوَن عََيل اهلّلٰ ْيَن يَْفَرتُ ِ   69قُْل ِانَّ اذلَّ

  ) وه کامياب نہ ہونگے۔١آپ کہہ ديجئے کہ جو لوگ هللا پر جھوٹ افترا کرتے ہيں (
ترا کے معنی جھوٹی بات کہنے کے ہيں۔ اس کے بعد مذيد ' جھوٹ ' کا اضافہ تاکيد کے اف ١۔٦٩
  لئے۔
ابی سے مراد آخرت کی کاميابی يعنی هللا کے غضب اور اس اس سے واضح ہے کہ کامي ٢۔٦٩

کے عذاب سے بچ جانا محض دنيا کی عارضی خوش حالی، کاميابی نہيں۔ جيسا کہ بہت سے 
خوشحالی سے مغالطے کا اور شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے لوگ کافروں کی عارضی 

ہيں۔ اسی ليے اگلی آيت ميں فرمايا: "يہ دنيا ميں تھوڑا سا عيش کرليں پھر ہمارے ہی پاس ان کو 
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آنا ہے" يعنی يہ دنيا کا عيش، آخرت کے مقابلے ميں نہايت قليل اور تھوڑا سا ہے جو شمار ميں 
شديد سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس ليے اس بات کو اچھی طرح  نہيں۔ اس کے بعد انہيں عذاب

سمجھ لينا چاہيے کہ کافروں، مشرکوں اور هللا کے نافرمانوں کی دنياوی خوشحالی اور مادی 
ترقياں، يہ اس بات کی دليل نہيں ہيں کہ يہ قوميں کامياب ہيں اور هللا تعاٰلی ان سے خوش ہے۔ يہ 

سل کا ثمره ہيں جو اسباب ظاہر کے مطابق ہر اس قوم کو حاصل مادی کاميابياں ان کی جہد مسل
ہوسکتی ہيں۔ جو اسباب کو بروئے کار التے ہوئے ان کی طرح محنت کرے گی، چاہے وه 

مومن ہو يا کافر۔ عالوه ازيں يہ عارضی کاميابياں هللا کے قانون مہلت کا نتيجہ بھی ہوسکتی ہيں۔ 
  ہے بھی کر چکے ہيں۔جس کی وضاحت اس سے قبل بعض جگہ ہم پ

 
ِديَْد ِبَما َاكنُْوا يَْكُفُرْوَن     نَْيا ُمثَّ ِالَْينَا َمْرِجُعھُْم ُمثَّ نُِذيُْقھُُم الَْعَذاَب الشَّ   ۧ 70   َمتَاٌع ِيف ادلُّ

يہ دنيا ميں تھوڑا سی عيش ہے پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے پھر ہم ان کو ان کے کفر کے 
  گے۔بدلے سخت عذاب چکھائيں 

 
َقاِمْي َوتَْذِكْريِْي اِبٰ  ْم نََبَا نُْوحٍ  ۘ ِاْذ قَاَل ِلَقْوِمٖه يَٰقْوِم ِاْن َاكَن َكُربَ عَلَْيُمكْ مَّ َاكَۗءُمكْ ُمثَّ َال يَُكْن َاْمُرُمكْ عَلَْيُمكْ َواتُْل عَلَْهيِ ا َاْمَرُمكْ َوُرشَ ُعْوٓ ُْت فََاْمجِ ِ تََولكَّ ِ فََعَيل اهلّلٰ يِٰت اهلّلٰ

  71ًة ُمثَّ اْقُضْوٓا ِاَيلَّ َوَال تُْنِظُرْوِن      ُمغَّ 
اور آپ ان کو نوح (عليہ السالم) کا قصہ پڑھ کر سنائيے جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمايا 
کہ اے ميری قوم! اگر تم کو ميرا رہنا اور احکام اٰلہی کی نصيحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو 

) پھر تمہاری تدبير ١ہے تم اپنی تدبير مع اپنے شرکا کے پختہ کر لو (ميرا هللا پر ہی بھروسہ 
  ) پھر ميرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔٢تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہے (

ے ان کی مدد بھی حاصل کر لو (اگر وه يعنی جن کو تم نے هللا کا شريک ٹھہرا رکھا ہ ١۔٧١
  گمان کے مطابق
  سکتے ہيں)  تمہاری مدد کر

ُغمَّۃً کے دوسرے معنی ہيں، گول مول بات اور پوشيدگی۔ يعنی ميرے خالف تمہاری تدبير  ٢۔٧١
  واضح اور غير مشکوک ہونی چاہئے۔

 
ِ ۙ َوُاِمْرُت َاْن اَُكْوَن ِمَن الْ  ْن َاْجٍرۭ  ِاْن َاْجِرَي ِاالَّ عََيل اهلّلٰ َّْيُمتْ فََما َسَالُْتُمكْ ِمّ   72ْسِلِمْنيَ      مُ فَِاْن تََول

) ميرا ١پھر بھی اگر تم اعراض ہی کئے جاؤ تو ميں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہيں مانگا (
معاوضہ تو صرف هللا ہی کے ذمہ ہے اور مجھ کو حکم کيا گيا ہے کہ ميں مسلمانوں ميں سے 

  )۔٢رہوں (
ا مقصد تو مال و کہ جس کی وجہ سے تم يہ تہمت لگا سکو کہ دعوائے نبوت سے اس ک ١۔٧٢

  دولت کا اکٹھا کرنا ہے۔
حضرت نوح عليہ السالم کے اس قول سے بھی معلوم ہوا کہ تمام انبياء کا دين اسالم ہی  ٢۔٧٢

رہا گو شرائع مختلف اور مناہج متعدد رہے۔ جيسا کہ آيت لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا، سے 
يِّئَِة فَُكبَّْت ۗ◌ َوَمْن َجا( ٩١ة النمل واضح ہے۔ ليکن دين سب کا اسالم تھا۔ مالحظہ ہو سور َء بِالسَّ

 ۙ◌ اِْذ قَاَل لَٗه َربُّٗهٓ اَْسلِْم ( ١٣١،١٣٢ھَْل تُْجَزْوَن ااِلَّ َما ُكْنتُْم تَْعَملُْوَن ) سوره بقره  ۭ◌ ُوُجْوھُھُْم فِي النَّاِر 
ى بِھَآ اِْبٰرٖھمُ ١٣١قَاَل اَْسلَْمُت لَِربِّ اْلٰعلَِمْيَن   ْيَن ۭ◌ بَنِْيِه َويَْعقُْوُب   َوَوّصٰ َ اْصطَٰفى لَُكُم الدِّ ٰيبَنِىَّ اِنَّ ّهللاٰ

ْسلُِمْوَن   ِ فََعلَْيِه ٨٤ ) سوره يونس١٣٢فاََل تَُمْوتُنَّ ااِلَّ َواَْنتُْم مُّ ّٰ (َوقَاَل ُمْوٰسى ٰيقَْوِم اِْن ُكْنتُْم ٰاَمْنتُْم بِا
ْسلِِمْينَ  ا اِْن ُكْنتُْم مُّ لُْوٓ ا َجا١٢٦) سوره اعراف 84   تََوكَّ ٓ اَْن ٰاَمنَّا بِٰاٰيِت َربِّنَا لَمَّ َءْتنَا  ۗ◌ (َوَما تَْنقُِم ِمنَّآ ااِلَّ

ْرَح  ٤٤) سوره نملۧ◌ ١٢٦َربَّنَآ اَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا وَّ تََوفَّنَا ُمْسلِِمْيَن  ۭ◌  ا  ۚ◌ (قِْيَل لَھَا اْدُخلِي الصَّ فَلَمَّ
َكَشفَْت َعْن َساقَْيھَا  َراَْتهُ َحِسبَْتهُ لُ  ةً وَّ ْن قََواِرْيَر  ۭ◌ جَّ ٌد مِّ َمرَّ قَالَْت َربِّ اِنِّْى ظَلَْمُت  ڛقَاَل اِنَّٗه َصْرٌح مُّ
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ِ َربِّ اْلٰعلَِمْيَن    ّٰ ِ (ٰيٓاَيُّھَا الَِّذْيَن ٰاَمنُوا اْذُكُرْوا  ١١،٤٤) سوره مائده ۧ◌ 44نَْفِسْي َواَْسلَْمُت َمَع ُسلَْيٰمَن 
ا اِلَْيُكْم اَْيِديَھُْم فََكفَّ اَْيِديَھُْم َعْنُكْم  ِ َعلَْيُكْم اِْذ ھَمَّ قَْوٌم اَْن يَّْبُسطُْوٓ َ  ۚ◌ نِْعَمَت ّهللاٰ ِل  ۭ◌ َواتَّقُوا ّهللاٰ ِ فَْليَتََوكَّ َوَعلَي ّهللاٰ

نُْوٌر 11ۧاْلُمْؤِمنُْوَن    يَْحُكُم بِھَا النَّبِيُّْوَن الَِّذْيَن اَْسلَُمْوا لِلَِّذْيَن ھَاُدْوا  ۚ◌ ) (اِنَّآ اَْنَزْلنَا التَّْوٰرٮةَ فِْيھَا ھًُدى وَّ
ِ َوَكانُْوا َعلَْيِه ُشھََدا نِيُّْوَن َوااْلَْحبَاُر بَِما اْستُْحفِظُْوا ِمْن ِكٰتِب ّهللاٰ بّٰ فاََل تَْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن  ۚ◌ َء  ۗ◌ َوالرَّ

ُ فَاُولٰ ۭ◌ نًا قَلِْياًل  مَ ـَواَل تَْشتَُرْوا بِٰاٰيتِْي ثَ  )سوره انعام 44ٕٮَِك ھُُم اْلٰكفُِرْوَن   ۗ◌ َوَمْن لَّْم يَْحُكْم بَِمآ اَْنَزَل ّهللاٰ
ِ َربِّ اْلٰعلَِمْيَن  (١٦٢،١٦٣ ّٰ ِ َوبِٰذلَِك  ۚ◌ اَل َشِرْيَك لَٗه   ۙ◌ ١٦٢قُْل اِنَّ َصاَلتِْي َونُُسِكْي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِْي 

ُل اْلُمْسلِِمْيَن  اُِمْرُت َواَ     )۔١٦٣نَا اَوَّ
 

يٰ  بُْوا اِبٰ ْيَن َكذَّ ِ َف َوَاْغَرْقنَا اذلَّ
ِٕ
َعٗه ِيف الُْفكْلِ َوَجَعلْٰنھُْم َخٰلۗى ْيٰنُه َوَمْن مَّ بُْوُه فَنَجَّ   73ِتنَا  ۚ فَانُْظْر َكْيَف َاكَن عَاِقَبُة الُْمْنَذِرْيَن      فََكذَّ
) پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی ميں تھے ان ١ہے (سو وه لوگ ان کو جھٹالتے ر

) اور جنہوں نے ہماری آيتوں کو جھٹاليا تھا ان کو غرق ٢کو نجات دی اور ان کو جانشين بنايا (
  کر ديا۔ سو ديکھنا چاہيے کيسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے۔

وعظ و نصيحت کے باوجود جھٹالنے کا راستہ نہيں  يعنی قوم نوح عليہ السالم نے تمام تر ١۔٧٣
ن النے والوں کو ايک کشتی چھوڑا چنانچہ هللا تعاٰلی نے حضرت نوح عليہ السالم اور ان پر ايما

ميں بٹھا کر بچا ليا اور باقی سب کو حٰتی کہ حضرت نوح عليہ السالم کے ايک بيٹے کو بھی 
  غرق کر ديا۔

ے والوں کو ان سے پہلے کے لوگوں کا جانشين بنايا۔ پھر يعنی زمين ميں ان سے بچن ٢۔٧٣
سالم کے تين بيٹوں سے چلی، انسانوں کی آئنده نسل انہی لوگوں بالخصوص حضرت نوح عليہ ال

  اسی لئے حضرت نوح عليہ السالم آدم ثانی کہا جاتا ہے۔
 

بُْوا ِبٖه ِمْن قَْبُل ۭ َكٰذكِلَ نَْطَبُع عَٰيل قُلُْوِب الُْمْعَتِديْ  ُمثَّ بََعثْنَا ِمْنۢ بَْعِدٖه ُرُسًال ِاٰىل قَْوِمهِْم فََجاُۗءْوُھمْ  نِٰت فََما َاكنُْوا ِلُيْؤِمنُْوا ِبَما َكذَّ   74َن     اِبلَْبّيِ
پھر نوح (عليہ السالم) کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھيجا سو وه ان 

جس چيز کو انہوں نے اول ميں جھوٹا کہہ ديا يہ نہ  ) پس١کے پاس روشن دليليں لے کر آئے (
) هللا تعاٰلی اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر بند لگا ٢ہوا کہ پھر اس کو مان ليتے (

  ديتا ہے۔
يعنی ايسے دالئل و معجزات لے کر آئے جو اس بات پر داللت کرتے تھے کہ واقعی يہ  ١۔٧٤

  تعاٰلی نے ہدايت و رہنمائی کے لئے مبعوث فرمايا ہے۔هللا کے سچے رسول ہيں جنہيں هللا 
اس لئے کہ جب اول اول يہ ليکن يہ امتيں رسولوں کی دعوت پر ايمان نہيں الئے، محض  ٢۔٧٤

رسول ان کے پاس آئے تو فوراً بغير غور و فکر کئے، ان کا انکار کر ديا۔ اور يہ پہلی مرتبہ کا 
اور وه يہی سوچتے رہے کہ ہم تو پہلے انکار کر چکے انکار ان کے لئے مستقل حجاب بن گيا۔ 

  ہيں، اب اس کو کيا ماننا، لہذا ايمان سے محروم۔
رح ان گذشتہ قوموں پر انکے کفر و تکذيب کی وجہ سے مہريں لگتی رہيں يعنی جس ط ٣۔٧٤

 ہيں اسی طرح آئنده بھی جو قوم رسولوں کو جھٹالئے گی اور هللا کی آيتوں کا انکار کرے گی،
ان کے دلوں پر مہر لگتی رہے گی اور ہدايت سے وه، اسی طرح محروم رہے گی، جس طرح 

  گذشتہ قوميں محروم رہيں۔
 

ْوا َوَاكنُْوا قَ  َتْكَربُ يِٰتنَا فَاسـْ ِٕٖه اِبٰ
ى ْوٰىس َوٰھُرْوَن ِاٰىل ِفْرَعْوَن َوَمَال۟ ْجرِِمْنيَ      ُمثَّ بََعثْنَا ِمْنۢ بَْعِدِمهْ مُّ   75ْوًما مُّ

) فرعون اور ان کے ١پھر ان پيغمبروں کے بعد ہم نے موسٰی اور ہارون (عليہا السالم) کو (
) سو انہوں نے تکبر کيا اور وه لوگ مجرم قوم ٢سرداروں کے پاس اپنی نشانياں دے کر بھيجا (

  )۔٣تھے (
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رہا رسولوں کے عمومی ذکر کے بعد، حضرت موسٰی و ہارون عليہا اسالم کا ذکر کيا جا  ١۔٧٥
ہے، درآنحاليکہ رسول کے تحت ميں وه بھی آجاتے ہيں۔ ليکن چونکہ ان کا شمار جليل القدر 

  لئے خصوصی طور پر ان کا الگ ذکر فرما ديا۔رسولوں ميں ہوتا ہے اس 
لخصوص نو آيات بينات، جن کا ذکر هللا نے حضرت موسٰی عليہ السالم کے معجزات، با ٢۔٧٥

  ں کيا ہے۔ مشہور ہيں۔مي ١٠١سورت نبی اسرائيل آيت 
ليکن چونکہ وه بڑے بڑے جرائم اور گناہوں کے عادی تھے۔ اس لئے انہوں نے هللا کے  ٣۔٧٥

بھيجے ہوئے رسول کے ساتھ بھی استکبار کا معاملہ کيا۔ کيونکہ ايک گناه، دوسرے گناه کا 
  تا ہے۔ذريعہ بنتا اور گناہوں پر اصرار بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی جّرات پيدا کر

 
ِبْنيٌ   ا َجاَۗءُھُم الَْحقُّ ِمْن ِعْنِداَن قَالُْوٓا ِانَّ ٰهَذا لَِسْحٌر مُّ   76فَلَمَّ

پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحيح دليل پہنچی تو وه لوگ کہنے لگے کہ يقيناً يہ صريح 
  )۔١جادو ہے (

صل کرنے کے جب انکار کے لئے کوئی معقول دليل نہيں ہوتی تو اس سے چھٹکارا حا ١۔٧٦
  لئے کہہ ديتے ہيں کہ يہ تو جادو ہے۔

 
ِحُرْوَن     ٌر ٰهَذا  ۭ َوَال يُْفِلُح الّسٰ ا َجاَۗءُمكْ ۭ َاِحسْ   77قَاَل ُمْوٰىسٓ َاتَُقْولُْوَن ِللَْحّقِ لَمَّ

موٰسی (عليہ السالم) نے فرمايا کہ کيا تم اس صحيح دليل کی نسبت جب کہ تمہارے پاس پہنچی 
  )١تے ہو کيا يہ جادو ہے، حاالنکہ جادوگر کامياب نہيں ہوا کرتے (ايسی بات کہ

سہی، حق کی دعوت اور صحيح بات کو حضرت موسٰی عليہ السالم نے کہ ذرا سوچو تو  ١۔٧٧
تم جادو کہتے ہو، بھال يہ جادو ہے جادوگر تو کامياب ہی نہيں ہوتے۔ يعنی مطلوبہ مقاصد 

چنے ميں وه ناکام ہی رہتے ہيں اور ميں تو هللا کا رسول حاصل کرنے اور ناپسنديده انجام سے ب
ہوں، مجھے هللا کی مدد حاصل ہے اور اس کی طرف سے مجھے معجزات اور آيات بينات عطا 

کی گئی ہيں مجھے سحر و ساحری کی ضرورت ہی کيا ہے؟ اور هللا کے عطا کرده معجزات 
  کے مقابلے ميں اس کی حيثيت ہی کيا ہے؟

 
اَيُۗء ِيف اْالَْرِض ۭ َوَما َحنْنُ قَالُْوٓا اَ    78لَُمكَا ِبُمْؤِمِنْنيَ       ِجْئَتنَا ِلَتلِْفتَنَا َمعَّا َوَجْداَن عَلَْيِه ٰااَبَۗءاَن َوتَُكْوَن لَُمكَا اْلِكْربِ

وه لوگ کہنے لگے کيا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہم کو اس طريقہ سے ہٹا دو جس پر ہم 
) اور ہم تم دونوں ١ادوں کو پايا ہے اور تم دونوں کو دنيا ميں بڑائی مل جائے (نے اپنے باپ د

  کو کبھی نہ مانيں گے۔
ين کی ديگر حجتيں ہيں جو دالئل سے عاجز آکر، پيش کرتے ہيں۔ ايک يہ کہ تم يہ منکر ١۔٧٨

ل ہمارے آباء واجداد کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو، دوسرے يہ کہ ہميں جاه و رياست حاص
ہے، اسے ہم سے چھين کر خود اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہو اسليے ہم تو کبھی بھی تم پر ايمان 

نہ الئيں گے۔ يعنی تنقيد آباء پر اصرار اور دنياوی وجہ کی خواہش نے انہيں ايمان النے سے 
روکے رکھا۔ اس کے بعد آگے وہی قصہ ہے کہ فرعون نے ماہر جادوگروں کو باليا اور 

عليہ السالم اور جادوں گروں کا مقابلہ ہوا، جيسا کہ سورت اعراف ميں گزرا  حضرت موسیٰ 
  اور سورت طہ ميں بھی اس کی کچھ تفصيل آئے گی۔

 
ٍر عَِلْميٍ         79َوقَاَل ِفْرَعْوُن ائُْتْوِينْ ِبُلكِّ ٰحسِ

  اور فرعون نے کہا ميرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔
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ا َجاَۗء ا لُْقْوَن       فَلَمَّ ْوٰىسٓ َالُْقْوا َمآ َانُْمتْ مُّ َحَرُة قَاَل لَھُْم مُّ   80لسَّ
پھر جب جادوگر آئے تو موسٰی (عليہ السالم) نے ان سے فرمايا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے 

  ہو۔
 

َ سَ  ْحُر   ۭ ِانَّ اهلّلٰ آ َالَْقْوا قَاَل ُمْوٰىس َما ِجْئُمتْ ِبِه  ۙ الّسِ َل الُْمْفِسِدْيَن       .فَلَمَّ َ َال يُْصِلُح َمعَ   81يُْبِطهُلٗ  ۭ ِانَّ اهلّلٰ
سو جب انہوں نے ڈاال تو موسٰی (عليہ السالم) نے فرمايا کہ يہ جو کچھ تم الئے ہو جادو ہے۔ 

) هللا ايسے فساديوں کا کام بننے نہيں ١يقينی بات ہے کہ هللا اس کو بھی درہم برہم کئے ديتا ہے (
  )٢ا (ديت
چنانچہ ايسا ہی ہوا۔ بھال جھوٹ بھی، سچ کے مقابلے ميں کامياب ہو سکتا ہے؟ جادوگروں  ١۔٨١

فن ميں کتنے ہی درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے، جو کچھ پيش کيا، وه نے، چاہے وه اپنی 
جادو ہی تھا اور نظر کی شعبده بازی ہی تھی اور جب حضرت موسٰی عليہ السالم نے هللا کے 

  سے اپنا عصا پھينکا تو اس نے ساری شعبده بازيوں کو آن واحد ميں ختم کر ديا۔ حکم
اور يہ جادوگر بھی مفسدين تھے، جنہوں نے محض دنيا کمانے کے لئے جادوگری کا فن  ٢۔٨١

سيکھا ہوا تھا اور جادو کے کرتب دکھا کر لوگوں کو بيوقوف بناتے تھے، هللا تعاٰلی ان کے اس 
  طرح سنوار سکتا تھا۔عمل فساد کو کس 

 
ٰمِتٖه َولَْو َكرَِه الُْمْجرُِمْوَن         ُ الَْحقَّ ِبَلكِ قُّ اهلّلٰ   82َۧوُحيِ

  ) ثابت کر ديتا ہے گو مجرم کيسا ہی ناگوار سمجھيں۔١اور هللا تعاٰلی حق کو اپنے فرمان سے (
تابوں ميں اتارتا رہا جو يا کلمات سے مراد وه دالئل و براہين ہيں، جو هللا تعاٰلی اپنی ک ١۔٨٢

اتھوں پيغمبروں کو وه عطا فرماتا تھا۔ يا وه معجزات ہيں جو هللا تعاٰلی کے حکم سے انبياء کے ہ
  سے صادر ہوتے تھے، يا هللا کا وه حکم ہے جو لفظ ُکْن سے صادر فرماتا ہے۔

 
ْن قَْوِمٖه عَٰيل َخْوٍف  ٌَّة ّمِ َّٗه لَِمَن الُْمْرسِ فََمآ ٰاَمَن ِلُمْوٰىسٓ ِاالَّ ُذّرِي َّْفِتنَھُْم  ۭ َوِانَّ ِفْرَعْوَن لََعاٍل ِيف اْالَْرِض  ۚ َوِان ْم َاْن ي ِ

ِٕ
ْن ِفْرَعْوَن َوَمَال۟   83ِفْنيَ       ّمِ

) وه بھی ١پس موسٰی (عليہ السالم) پر ان کی قوم ميں سے صرف قدرے قليل آدمی ايمان الئے (
) اور واقع ميں ٢ڈرتے کہ کہيں ان کو تکليف پہنچائے ( فرعوں سے اور اپنے حکام سے ڈرتے

  )۔٣فرعون اس ملک ميں زور رکھتا تھا، اور يہ بھی بات تھی کہ وه حد سے باہر ہو جاتا تھا (
قومہ کے "ه" ضمير کے مرجع ميں مفسرين کا اختالف ہے، بعض نے اس کا مرجع  ١۔٨٣

يت ميں ضمير سے پہلے انہی کا ذکر ہے حضرت موسٰی عليہ السالم کو قرار ديا ہے۔ کيونکہ آ
اسرائيل  يعنی فرعون کی قوم ميں سے تھوڑے سے لوگ ايمان الئے، ان کی دليل يہ ہے کہ بنی

کے لوگ تو ايک رسول اور نجات دہنده کے انتظار ميں تھے جو حضرت موسٰی عليہ السالم کی 
وائے قارون کے) ان پر صورت ميں انہيں مل گئے اور اس اعتبار سے سارے بنی اسرائيل (س

ايمان رکھتے تھے۔ اس لئے صحيح بات يہی ہے کہ (ُذ ِريَّۃُ ِمْن قَْوِمٖہ) سے مراد، فرعون کی قوم 
سے تھوڑے سے لوگ ہيں، جو حضرت موسٰی عليہ السالم پر ايمان الئے۔ انہيں ميں سے اس 

  کی بيوی (حضرت آسيہ) بھی ہيں۔
ت پر داللت کرتی ہے کہ يہ ايمان النے والے قرآن کريم کی يہ صراحت بھی اس با ٢۔٨٣

باريوں اور تھوڑے سے لوگ فرعون کی قوم ميں سے تھے، کيونکہ انہی کو فرعون اس کے در
حکام سے تکليف پہنچانے کا ڈر تھا۔ بنی اسرئيل، ويسے تو فرعون کی غالمی و محکومی کی 

پر ايمان النے سے اس  ذلت ايک عرصے سے برداشت کر رہے تھے۔ ليکن موسٰی عليہ السالم
  کا کوئی تعلق نہيں تھا، نہ انہيں اس وجہ سے مذيد تکاليف کا انديشہ تھا۔

  اور ايمان النے والے اس کے اسی ظلم و ستم کی عادت سے خوف زده تھے۔ ٣۔٨٣
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ا ِاْن ُكْنُمتْ  ُْوٓ ِ فََعلَْيِه تََولكَّ ْسِلِمْنيَ      َوقَاَل ُمْوٰىس يَٰقْوِم ِاْن ُكْنُمتْ ٰاَمنُْمتْ اِبهلّلٰ   84 مُّ

اور موسٰی (عليہ السالم) نے فرمايا کہ اے ميری قوم! اگر تم هللا پر ايمان رکھتے ہو تو اسی پر 
  )۔١توکل کرو اگر تم مسلمان ہو (

بنی اسرائيل، فرعون کی طرف سے جس ذلت اور رسوائی کا شکار تھے، حضرت موسٰی  ١۔٨٤
ں آئی، اس لئے وه سخت پريشان تھے، بلکہ ميں کمی نہيعليہ السالم کے آنے کے بعد بھی اس 

حضرت موسٰی عليہ السالم سے انہوں نے يہ تک کہہ ديا، اے موٰسی، جس طرح تيرے آنے سے 
پہلے ہم فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے تکليفوں ميں مبتال تھے، تيرے آنے کے بعد بھی 

نے انہيں کہا تھا کہ اميد ہے کہ ميرا رب ہمارا يہی حال ہے۔ جس پر حضرت موسٰی عليہ السالم 
جلدی تمہارے دشمن کو ہالک کر دے گا۔ ليکن اس کے لئے ضروری ہے کہ تم صرف ايک هللا 

سے مدد چاہو اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو (مالحظہ ہو سورت اال عراف آيات 
ِ َواصْ ١٢٨،١٢٩ ّٰ ِ    ۚ◌ بُِرْوا  ) (قَاَل ُمْوٰسي لِقَْوِمِه اْستَِعْينُْوا بِا ّٰ ِ ُء ِمْن ۗ◌ يُْوِرثُھَا َمْن يََّشا ڐاِنَّ ااْلَْرَض 

ا اُْوِذْينَا ِمْن قَْبِل اَْن تَاْتِيَنَا َوِمنْ ١٢٨َواْلَعاقِبَةُ لِْلُمتَّقِْيَن  ۭ◌ ِعبَاِدٖه   قَاَل َعٰسي  ۭ◌ بَْعِد َما ِجْئتَنَا    ۢ◌  قَالُْوٓ
ُكْم وَ  ) يہاں بھی حضرت   ۧ◌ ١٢٩يَْستَْخلِفَُكْم فِي ااْلَْرِض فَيَْنظَُر َكْيَف تَْعَملُْوَن   َربُُّكْم اَْن يُّْھلَِك َعُدوَّ

موسٰی عليہ السالم نے انہيں تلقين کی کہ اگر تم هللا کے سچے فرمانبردار ہو تو اسی پر توکل 
  کرو۔

 
 ِّ َعلْنَا ِفْتنًَة ل َّنَا َال َجتْ ْنَا ۚ َرب ِ تََولكَّ ِلِمْنيَ        فََقالُْوا عََيل اهلّلٰ   ۙ 85لَْقْوِم الّظٰ

انہوں نے عرض کيا کہ ہم نے هللا ہی پر توکل کيا، اے ہمارے پروردگار! ہم کو ان ظالموں 
  کيلئے فتنہ نہ بنا۔

 
نَا ِبَرْمحَتَِك ِمَن الْقَْوِم اْلٰكِفرِيَْن          86َوَجنِّ

  )١اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے (
عائيں بھی کيں۔ اور يقينا اہل هللا پر توکل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بارگاه اٰلہی ميں د ١۔٨٦

  ايمان کے لئے يہ ايک بہت بڑا ہتھيار بھی ہے اور سہارا بھی۔
 

اْجَعلُْوا بُُيْوتَ  ٰا ِلقَْوِمُمكَا ِبِمْرصَ بُُيْواًت وَّ ِ الُْمْؤِمِنْنيَ       َوَاْوَحْينَآ ِاٰىل ُمْوٰىس َوَاِخْيِه َاْن تََبوَّ ٰلوَة  ۭ َوبَّرشِ َاِقْيُموا الصَّ   87ُمكْ ِقْبةَلً وَّ
اور ہم نے موسٰی (عليہ السالم) اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھيجی کہ تم دونوں اپنے ان 

لوگوں کے لئے مصر ميں گھر برقرار رکھو اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی 
  ) اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے ديں۔١( جگہ قرار دے لو

بنا لو اور ان کا رخ اپنے قبلے (بيت  اس کا مطلب يہ ہے کہ اپنے گھروں کو ہی مسجديں ١۔٨٧
المقدس) کی طرف کر لو تاکہ تمہيں عبادت کرنے کے لئے باہر عبادت خانوں غيره ميں جانے 

  فرعون کے کارندوں کے ظلم و ستم کا ڈر رہتا ہے۔کی ضرورت ہی نہ رہے، جہاں تمہيں 
 

َّنَا لِ  نَْيا  َۙرب َاْمَواًال ِيف الَْحٰيوِة ادلُّ ٗه ِزينًَة وَّ ََّك ٰاتَيَْت ِفْرَعْوَن َوَمَالَ َّنَآ ِان َّنَا اْطِمْس عَٰيلٓ َاْمَواِلهِْم َواْشُدْد عَٰيل َوقَاَل ُمْوٰىس َرب ِبْيـكِلَ ۚ َرب ْم فََال  ُيِضلُّْوا َعْن سـَ قُلُْوِهبِ
ِلْميَ          88يُْؤِمنُْوا َحّىتٰ يََرُوا الَْعَذاَب اْالَ

اور موسٰی (عليہ السالم) نے عرض کيا کہ اے ہمارے رب! تو نے فرعون کو اور اس کے 
سرداروں کو سامان زينت اور طرح طرح کے مال دنياوی زندگی ميں ديئے اے ہمارے رب! 

وه تيری راه سے گمراه کريں۔ اے ہمارے رب! انکے مالوں کو (اسی واسطے ديئے ہيں کہ) 
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) سو يہ ايمان نہ النے پائيں يہاں تک ١نيست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کردے (
  )٢کہ دردناک عذاب کو ديکھ ليں (

جب موسٰی عليہ السالم نے ديکھا کہ فرعون اور اس کی قوم پر وعظ نصيحت کا بھی  ١۔٨٨
نہيں ہوا اور اس طرح معجزات ديکھ کر بھی ان کے اندر کوئی تبديلی نہيں آئی۔ تو پھر کوئی اثر 

  سے هللا نے يہاں نقل فرمايا ہے۔ان کے حق ميں بد دعا فرمائی۔ ج
يعنی اگر يہ ايمان الئيں بھی تو عذاب ديکھنے کے بعد الئيں، جو ان کے لئے نفع بخش  ٢۔٨٨

ہيں آنا چاہيے کہ پيغمبر تو ہدايت کی دعا کرتے ہيں نہ کہ نہيں ہوگا۔ يہاں ذہن ميں يہ اشکال ن
تمام حجت کے بعد، جب يہ  ہالکت کی بد دعا۔ اس لئے کہ دعوت و تبليغ اور ہر طرح سے

واضح ہو جائے کہ اب ايمان النے کی کوئی اميد باقی نہيں رہی، تو پھر آخری چاره کار يہی ره 
سپرد کر ديا جائے، يہ گو هللا کی مشيت ہی ہوتی ہے  جاتا ہے کہ اس قوم کے معاملے کو هللا کے

جو بے اختيار پيغمبر کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے جس طرح حضرت نوح عليہ السالم نے 
بھی ساڑھے نو سو سال تبليغ کرنے کے بعد باآلخر اپنی قوم کے بارے بد دعا فرمائی۔"رب 

  ايک کافر کو بھی بسا نہ رہنے دے۔التذر علی االرض من الکافرين ديارا: اے رب زمين پر 
 

يَْن َاليَْعلَُمْوَن        ِ َِّبٰعّۗنِ َسِبْيَل اذلَّ ْعَوتُُمكَا فَاْستَـِقْيَما َوَال تَت   89قَاَل قَْد ُاِجْيَبْت دَّ
) اور ان ١حق تعاٰلی نے فرمايا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو (

  )۔٢نا جن کو علم نہيں (لوگوں کی راه نہ چل
و اس کا ايک مطلب تو يہ ہے کہ اپنی بد دعا پر قائم رہنا، چاہے اس کے ظہور ميں تاخير ہ ١۔٨٩

جائے۔ کيونکہ تمہاری دعا تو يقينا قبول کر لی گئی ليکن ہم اسے عملی جامہ کب پہنائيں گے؟ يہ 
يان کيا کہ اس بد دعا خالص ہماری مشيت و حکمت پر موقوف ہے۔ چنانچہ بعض مفسرين نے ب

کے چاليس سال بعد فرعون اور اس کی قوم ہالک کی گئی اور بد دعا کے مطابق فرعون جب 
ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے ايمان النے کا اعالن کيا، جس کا اسے کوئی فائده نہ ہوا۔ دوسرا 

کو فرعون کی  مطلب يہ کہ تم اپنی تبليغ و دعوت۔ بنی اسرائيل کی ہدايت و راہنمائی اور اس
  غالمی سے نجات دالنے کی جد و جہد جاری رکھو۔

مصلحتوں اور حکمتوں کو نہيں  يعنی جو لوگ هللا کی سنت، اس کے قانون، اور اس کی ٢۔٩٨
جانتے، تم ان کی طرح مت ہونا بلکہ اب انتظار اور صبر کرو، هللا تعاٰلی اپنی حکمت و مصلحت 

ضرور پورا فرمائے گا۔ کيونکہ وه ١٠يونس  ١١عتزرون کے مطابق جلد يا بہ دير اپنا وعده ي
  کرتا۔وعده خالفی نہيں 

 
عَْدًوا  ۭ اِۗءيَْل الَْبْحَر فََاتَْبَعھُْم ِفْرَعْوُن َوُجنُْوُدٗه بَْغًيا وَّ ٓ ِاْرسَ ِ جه َوٰجَوْزاَن ِببَِينْ َّٗه َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ اذلَّ اِۗءيَْل َوَااَن ِمَن ِاَذآ َاْدَرَكُه الَْغَرُق ۙقَاَل ٰاَمنُْت َان ْيٓ ٰاَمنَْت ِبٖه بَُنْوٓ ِاْرسَ

  90الُْمْسِلِمْنيَ        
) پھر ان کے پيچھے پيچھے فرعون اپنے لشکر ١ہم نے بنی اسرائيل کو دريا سے پار کر ديا (

) تو کہنے لگا ميں ٢کے ساتھ ظلم اور زيادتی کے اراده سے چال يہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا (
ا ہوں کہ جس پر بنی اسرائيل ايمان الئے ہيں، اس کے سوا کوئی معبود نہيں اور ميں ايمان الت

  مسلمانوں ميں سے ہوں۔
 ٥٠سمندر کو پھاڑ کر، اس ميں خشک راستہ بنا ديا۔ (جس طرح کہ سوره بقره آيت يعنی  ١۔٩٠

ميں گزرا اور مذيد تفصيل سوره شعرا ميں آئے گی) اور تمہيں ايک کنارے سے دوسرے 
  نارے پر پہنچا ديا۔ک

يعنی هللا کے حکم سے معجزانہ طريق پر بنے ہوئے خشک راستے پر، جس پر چل کر  ٢۔٩٠
سالم اور ان کی قوم نے سمندر پار کيا تھا، فرعون اور اس کا لشکر بھی سمندر پار موسٰی عليہ ال
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ائيل کو جو کرنے کی غرض سے چلنا شروع ہوگيا۔ مقصد يہ تھا کہ موسٰی عليہ السالم بنی اسر
ميری غالمی سے نجات دالنے کے لئے راتوں رات لے آيا تو اسے دوباره قيد غالمی ميں اليا 
جائے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر، اس سمندری راستے ميں داخل ہوگيا تو هللا نے سمندر کو 

حسب سابق جاری ہو جانے کا حکم دے ديا۔ نتيجتاً فرعون سميت سب کے سب غرق دريا 
  ہوگئے۔

 
  91ٰاۗلْٰنئَ َوقَْد َعَصيَْت قَْبُل َوُكْنَت ِمَن الُْمْفِسِدْيَن        

  )۔١(جواب ديا گيا کہ) اب ايمان التا ہے؟ اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں ميں داخل رہا (
Zهللا کی طرف سے جواب ديا گيا کہ اب ايمان النے کا کوئی فائده نہيں۔ کيونکہ جب ايمان  ١۔٩١

  کا وقت تھا، اس وقت تو نافرمانيوں اور فساد انگيزيوں ميں مبتال رہا۔النے 
 

َن النَّاِس َعْن ٰايِٰتنَا لَٰغفِ  ا ِمّ ْيَك ِبَبَدِنَك ِلَتُكْوَن ِلَمْن َخلَْفَك ٰايًَة  ۭ َوِانَّ َكِثْريً   ۧ 92لُْوَن        فَالَْيْوَم نُنَّجِ
) ١کے لئے نشان عبرت جو تيرے بعد ہيں (سو آج ہم تيری الش کو نجات ديں گے تاکہ تو ان 

  اور حقيقت يہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانيوں سے غافل ہيں۔
غرق ہوگيا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو يقين نہ آتا تھا۔ هللا تعاٰلی  جب فرعون ١۔٩٢

ہده نے سمندر کو حکم ديا، کہ اس نے اس کی الش کو باہر خشکی پر پھينک ديا، جس کا مشا
 ُ پھر سب نے کيا۔ مشہور ہے کہ آج بھی يہ الش مصر کے عجائب خانے ميں محفوظ ہے۔ َوّهللاٰ

َواِب۔  اَْعلَُم بِالصَّ
 

ٰبِت ۚ فََما اْختَلَُفْوا َحّىتٰ جَ  ّيِ َن الطَّ َرَزْقٰنھُْم ِمّ َا ِصْدٍق وَّ اِۗءيَْل ُمَبوَّ ٓ ِاْرسَ ْااَن بَِينْ َتِلُفْوَن           اَۗءُھُم الِْعْملُ َۭولََقْد بَوَّ ََّك يَْقِيضْ بَيْنَھُْم يَْوَم الِْقٰيَمِة ِفْيَما َاكنُْوا ِفْيِه َخيْ ِانَّ َرب
93  

اور ہم نے بنی اسرائيل کو بہت اچھا ٹھکانا رہنے کو ديا اور ہم نے انہيں پاکيزه چيزيں کھانے 
) يقينی بات ہے ١ہنچ گيا (کو ديں۔ سو انہوں نے اختالف نہيں کيا يہاں تک کہ ان کے پاس علم پ

کہ آپ کا رب ان کے درميان قيامت کے دن ان امور ميں فيصلہ کرے گا جن پر وه اختالف 
  کرتے تھے۔

يعنی ايک تو هللا کا شکر ادا کرنے کی بجائے، آپس ميں اختالف شروع کر ديا، پھر يہ  ١۔٩٣
عد کيا، جس کا انے کے باختالف بھی ال علمی اور جہالت کی وجہ سے نہيں کيا، بلکہ علم آج

  صاف مطلب يہ ہے کہ يہ اختالف محض عناد اور تکبر کی بنياد پر تھا۔
 

يَْن يَْقَرُءْوَن اْلِكٰتَب ِمْن قَْبكِلَ  ۚ لَقَ  ِ ِل اذلَّ آ َاْنَزلْنَآ ِالَْيَك فَْســــَـٔ مَّ َِّك فََال تَكُ فَِاْن ُكْنَت ِيفْ َشّكٍ ِمّ ب   94ْۙونَنَّ ِمَن الُْمْمَرتِْيَن        ْد َجاَۗءَك الَْحقُّ ِمْن رَّ
پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک ميں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھيجا ہے تو آپ ان 

لوگوں سے پوچھ ديکھئے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہيں، بيشک آپ کے پاس آپ کے 
  )۔٤وں (رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے۔ آپ ہرگز شک کرنے والوں ميں سے نہ ہ

يہ خطاب يا تو عام انسانوں کو ہے يا پھر نبی کے واسطے سے امت کو تعليم دی جا رہی  ١۔٩٤
تو وحی کے بارے ميں کوئی شک ہو ہی نہيں سکتا تھا۔ جو کتاب پڑھتے  ہے۔ کيونکہ نبی کو

 ہيں، ان سے پوچھ ليں ' کا مطلب ہے کہ قرآن مجيد سے پہلے کی آسمانی کتابيں (تورات و انجيل
وغيره) يعنی جن کے پاس يہ کتابيں موجود ہيں ان سے اس قرآن کی بابت معلوم کريں کيونکہ 

  ان ميں اس کی نشانياں اور آخری پيغمبر کی صفات بيان کی گئی ہيں۔
 

ِ فَتَُكْوَن ِمَن الْٰخِرسِيَْن           يِٰت اهلّلٰ بُْوا اِبٰ ْيَن َكذَّ ِ   95َوَال تَُكْونَنَّ ِمَن اذلَّ
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ہ ان لوگوں ميں سے ہوں جنہوں نے هللا تعاٰلی کی آيتوں کو جھٹاليا، کہيں آپ خساره پانے اور ن
  )١والوں ميں سے نہ ہوجائيں (

يہ بھی دراصل مخاطب امت کو سمجھايا جا رہا ہے کہ تکذيب کا راستہ خسران اور تباہی  ١۔٩٥
  کا راستہ ہے۔

 
 ِّ َمُت َرب ْم َلكِ يَْن َحقَّْت عَلَْهيِ ِ   ۙ 96َك َال يُْؤِمنُْوَن        ِانَّ اذلَّ

  يقيناً جن لوگوں کے حق ميں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وه ايمان نہ الئيں گے۔
 

ِلْميَ           97َولَْو َجاَۗءتْھُْم ُلكُّ ٰايٍَة َحّىتٰ يََرُوا الَْعَذاَب اْالَ
  )۔١نہ ديکھ ليں ( گو ان کے پاس تمام نشانياں پہنچ جائيں جب تک وه دردناک عذاب کو

يہ وہی لوگ ہيں جو کفر و مصيت اٰلہی ميں اتنے غرق ہو چکے ہوتے ہيں کہ کوئی و عظ  ١۔٩٧
ر نہيں کرتا اور کوئی دليل ان کے کارگر نہيں ہوتی۔ اسلئے نافرمانياں کرکے قبول حق ان پر اث

کھلتی ہيں تو اس کی فطری استعداد و صالحيت کو وه ختم کر لئے ہوتے ہيں، ان کی آنکھيں اگر 
وقت، جب عذاب اٰلہی ان کے سروں پر آجاتا ہے، تب وه ايمان هللا کی بارگاه ميں قبول نہيں ہوتا 

ا َراَْوا بَاْسَ  (اس ) ' جب وه ہمارا عذاب ديکھ چکے 85۔ المومن۔40نَا) (ـ(فَلَْم يَُك يَْنفَُعھُْم اِْيَمانُھُْم لَمَّ
  نہيں ديا ۔ وقت) ان کے ايمان نے انہيں کوئی فائده

 
آ ٰاَمنُْوا َكَشْفنَا َعْنھُْم  نَْيا َوَمتَّْعٰنھُْم ِاٰىل ِحْنيٍ        فَلَْوَال َاكنَْت قَْريٌَة ٰاَمنَْت فَنََفَعهَآ ِايَْماُهنَآ ِاالَّ قَْوَم يُْونَُس ۭ لَمَّ   98عََذاَب الِْخْزِي ِيف الَْحٰيوِة ادلُّ

ايمان النا اس کو نافع ہوتا سوائے يونس (عليہ السالم) کی  چنا نچہ کوئی بستی ايمان نہ الئی کہ
) جب وه ايمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنياوی زندگی ميں ان پر ١قوم کے (

  سے ٹال ديا اور ان کو ايک وقت (خاص) تک کے لئے زندگی سے فائده اٹھانے کا موقع ديا۔
ميں ہے يعنی جن بستيوں کو ہم نے ہالک کيا، لوال يہاں تحضيض کے ليے ھال کے معنی  ١۔٩٨

کے لئے فائده مند  ان ميں کوئی ايک بستی بھی ايسی کيوں نہ ہوئی جو ايسا ايمان التی جو اس
ہوتا۔ ہاں صرف يونس عليہ السالم کی قوم ايسی ہوئی ہے کہ جب وه ايمان لے آئی تو هللا نے ان 

عليہ السالم نے جب ديکھا کہ ان کی تبليغ  سے عذاب دور کر ديا مختصر پس منظر يہ کہ يونس
و دعوت سے ان کی قوم متاثر نہيں ہو رہی تو انہوں نے قوم ميں اعالن کيا کہ فالں فالں دن تم 

پر عذاب آجائے گا اور وه خود وہاں سے نکل گئے۔ جب عذاب بادل کی طرح ان پر امڈ آيا تو وه 
هللا تعاٰلی کی بارگاه ميں توبہ و استفغار  بچوں عورتوں سميت ايک ميدان ميں جمع ہوگئے اور

شروع کر ديا۔ هللا تعاٰلی نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان سے عذاب ٹال ديا۔ حضرت يونس 
عليہ السالم آنے جانے والے مسافروں سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے رہتے تھے، انہيں جب 

ٹال ديا ہے، تو انہوں نے اپنی تکذيب کے بعد  معلوم ہوا کہ هللا تعاٰلی نے ان کی قوم سے عذاب
اس قوم ميں جانا پسند نہيں کيا بلکہ ان سے ناراض ہو کر وه کسی اور طرف روانہ ہوگئے، جس 

پر وه کشتی کا واقعہ پيش آيا (جس کی تفصيل اپنے مقام پر آئے گی) البتہ مفسرين کے درميان 
ئی؟ عذاب ديکھ کر الئی جب کہ ايمان النا نافع اس امر ميں اختالف ہے کہ قوم يونس ايمان کب ال

نہيں ہوتا۔ ليکن هللا تعاٰلی نے اسے اپنے اس قانون سے مستثنی کر کے اس کے ايمان کو قبول 
کرليا۔ يا ابھی عذاب نہيں آيا تھا يعنی وه مرحلہ نہيں آيا تھا کہ جب ايمان نافع نہيں ہوتا۔ ليکن 

جو استثنا کيا ہے وه پہلی تفسير کی تائيد کرتا ہے۔ وهللا اعلم قرآن کريم قوم يونس کا اال کے ساتھ 
  با الصواب۔

قرآن نے دنياوی عذاب کے دور کرنے کی صراحت تو کی ہے، اخروی عذاب کی بابت  ٢۔٩٨
صراحت نہيں کی، اس ليے بعض مفسرين کے خيال ميں اخروی عذاب ان سے ختم نہيں کيا گيا۔ 
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کہ دنياوی عذاب، ايمان النے کی وجہ سے ٹاال گيا تھا، تو ليکن جب قرآن نے يہ وضاحت کردی 
پھر اخروی عذاب کی بابت صراحت کرنے کی ضرورت ہی نہيں ره جاتی ہے۔ کيونکہ اخروی 

عذاب کا فيصلہ تو ايمان اور عدم ايمان کی بنياد پر ہی ہونا ہے۔ اگر ايمان النے کے بعد قوم 
ينا وه اخروی عذاب سے بھی محفوظ رہے گی۔ البتہ يونس اپنے ايمان پر قائم رہی ہوگی، تو يق

  بصورت ديگر عذاب سے بچنا صرف دنيا ہی کی حد تک ہی ہوگا۔
 

ْيًعا  ۭ َافََانَْت تُْكرُِه النَّاَس َحّىتٰ يَُكْونُْوا ُمؤْ  َُّك َالَٰمَن َمْن ِيف اْالَْرِض ُلكُّھُْم َمجِ   99ِمِنْنيَ        َولَْو َشاَۗء َرب
) تو کيا آپ ١کا رب چاہتا تمام روئے زمين کے لوگ سب کے سب ايمان لے آتے (اور اگر آپ 

  لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہيں يہاں تک کہ وه مومن ہی ہوجائيں۔
ليکن هللا نے ايسا نہيں چاہا، کيونکہ يہ اس کی اس حکمت و مصلحت کے خالف ہے،  ١۔٩٩

ب ہ نبی کی شديد خواہش ہوتی تھی کہ سجسے مکمل طور پر وہی جانتا ہے۔ يہ اس لئے فرمايا ک
مسلمان ہوجائيں، هللا تعاٰلی نے فرمايا يہ نہيں ہو سکتا کيونکہ مشيت اٰلہی جو حکمت بالغہ اور 

مصلحت راجحہ پر مبنی ہے، اس کا تقاضہ نہيں۔ اس لئے آگے فرمايا کہ آپ لوگوں کو زبردستی 
ے اندر اس کی طاقت ہے نہ اس کے ايمان النے پر کيسے مجبور کر سکتے ہيں؟ جب کہ آپ ک

  آپ مکلف ہی ہيں۔
 

يَْن َال يَْعِقلُْوَن        ِ َعُل الّرِْجَس عََيل اذلَّ ِ  ۭ َوَجيْ ْذِن اهلّلٰ   ١٠٠َوَما َاكَن ِلنَْفٍس َاْن تُْؤِمَن ِاالَّ اِبِ
ل حاالنکہ کسی شخص کا ايمان النا هللا کے حکم کے بغير ممکن نہيں۔ اور هللا تعاٰلی بےعق

  )١لوگوں پر گندگی ڈال ديتا ہے (
تے، وه گندگی سے مراد عذاب يا کفر ہے۔ يعنی جو لوگ هللا کی آيات پر غور نہيں کر ١۔١٠٠

  کفر ميں مبتال رہتے ہيں اور يوں عذاب کے مستحق قرار پاتے ہيں۔
 

يُٰت وَ  ٰمٰوِت َواْالَْرِض  ۭ َوَما تُْغِين اْالٰ   ١٠١النُُّذُر َعْن قَْوٍم الَّ يُْؤِمنُْوَن      قُِل انُْظُرْوا َماَذا ِيف السَّ
آپ کہہ ديجئے کہ تم غور کرو کہ کيا کيا چيزيں آسمانوں ميں اور زمين ميں ہيں اور جو لوگ 

  ايمان نہيں التے ان کو نشانياں اور دھمکياں کچھ فائده نہيں پہنچاتيں۔
 

يْنَ  ِ ِم اذلَّ َن الُْمْنتَِظرِْيَن         فَهَْل يَنْتَِظُرْوَن ِاالَّ ِمثَْل َاايَّ ْ َمَعُمكْ ِمّ ا ِاّىنِ   ١٠٢َخلَْوا ِمْن قَْبِلهِْم ۭ قُْل فَانَْتِظُرْوٓ
سو وه لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہيں جو ان سے پہلے گزر 

کرنے چکے ہيں۔ آپ فرما ديجئے کہ اچھا تو تم انتظار ميں رہو ميں بھی تمہارے ساتھ انتظار 
  والوں ميں ہوں۔

يعنی يہ لوگ، جن پر کوئی دليل اور دھمکی اثر انداز نہيں ہوتی، لہذا ايمان نہيں التے۔  ١۔١٠٢
کيا اس بات کے منتظر ہيں کہ ان کے ساتھ بھی وہی تاريخ دہرائی جائے جن سے پچھلی امتيں 

ہے) باقی سب کو گزر چکی ہيں۔ يعنی اہل ايمان کو بچا کر (جيسا کہ اگلی آيت ميں وضاحت 
ہالک کر ديا جاتا تھا۔ اگر اسی بات کا انتظار ہے تو ٹھيک ہے، تم بھی انتظار کرو، ميں بھی 

  انتظار کر رہا ہوں۔
 

يَْن ٰاَمنُْوا َكٰذكِلَ  ۚ َحقًّا عَلَْينَا نُْنِج الُْمْؤِمِنْنيَ         ِ ْي ُرُسلَنَا َواذلَّ   ۧ ١٠٣ُمثَّ نُنَّجِ
کو اور ايمان والوں کو بچا ليتے تھے، اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم پھر ہم اپنے پيغمبروں 

  ايمان والوں کو نجات ديا کرتے ہيں۔
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 ِ يَْن تَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ ِ ْن ِديِْينْ فََالٓ َاْعُبُد اذلَّ َُّھا النَّاُس ِاْن ُكْنُمتْ ِيفْ َشّكٍ ّمِ ي َ ِ  قُْل اٰيٓ َ اذلَّ ىُمكْ ښ َوُاِمْرُت َاْن اَُكْوَن ِمَن الُْمْؤِمِنْنيَ         َوٰلِكْن َاْعُبُد اهلّلٰ ْي يَتََوفّٰ
١٠٤ۙ  

) کہ اے لوگو! اگر تم ميرے دين کی طرف سے شک ميں ہو تو ميں ان ١آپ کہہ ديجئے (
) ليکن ہاں اس هللا ٢معبودوں کی عبادت نہيں کرتا جن کی تم هللا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو (

) اور مجھ کو يہ حکم ہوا ہے کہ ميں ٣ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے (کی عبادت کرتا 
  ايمان النے والوں ميں سے رہوں۔

ميں هللا تعاٰلی اپنے آخری پيغمبر حضرت محمد رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم  اس آيت ١۔١٠٤
کا طريقہ  کو حکم فرما رہا ہے کہ آپ تمام لوگوں پر واضح کر ديں کہ ميرا طريقہ اور مشرکين

  ايک دوسرے سے مختلف ہے۔
عنی اگر تم ميرے دين کے بارے ميں شک کرتے ہو، جس ميں صرف ايک هللا کی ي ٢۔١٠٤

عبادت ہے اور يہی دين حق ہے نہ کہ کوئی اور تو ياد رکھو ميں ان معبودوں کی کبھی اور 
  کسی حال ميں عبادت نہيں کرونگا جن کی تم کرتے ہو۔

ت اسی کے ہاتھ ميں ہے، اسی لئے جب وه چاہے تمہيں ہالک کر سکتا يعنی موت و حيا ٣۔١٠٤
  ہے کيونکہ انسانوں کی جانيں اسی کے ہاتھ ميں ہيں۔

 
ْيِن َحِنْيًفا  ۚ َوَال تَُكْونَنَّ ِمَن الُْمْرشِِكْنيَ           ١٠٥َوَاْن َاِقْم َوهْجََك ِلدّلِ

) اور کبھی مشرکوں ميں سے نہ ١ينا (اور يہ کہ اپنا رخ يکسو ہو کر (اس) دين کی طرف کر ل
  ہونا۔
َحنِْيف کے معنی ہيں۔ يک سو، يعنی ہر دين کو چھوڑ کر صرف دين اسالم کو اپنانا اور  ١۔١٠٥

  ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف ايک هللا کی طرف يکسوئی سے متوجہ ہونا۔
 

ِ َما َال يَْنَفُعَك َوَال يَُرضُّكَ  ِلِمْنيَ          َۚوَال تَْدُع ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ َن الّظٰ ََّك ِاًذا ّمِ   ١٠6 فَِاْن فََعلَْت فَِان
اور هللا کو چھوڑ کر ايسی چيز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی 

  )۔١ضرر پہنچا سکے، پھر اگر ايسا کيا تو تم اس حالت ميں ظالموں ميں سے ہو جاؤ گے (
ھوڑ کر ايسے معبودوں کو آپ پکاريں گے جو کسی کو نفع نقصان يعنی اگر هللا کو چ ١۔١٠٦

بادت چونکہ صرف هللا کا حق ہے جس پہنچانے پر قادر نہيں ہيں تو يہ ظلم کا ارتکاب ہوگا، ع
نے تمام کائنات بنائی ہے اور تمام اسباب حيات بھی وہی پيدا کرتا ہے تو اس مستحق عبادت ذات 

رنا نہايت ہی غلط ہے اس لئے شرک کو ظلم عظيم سے کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت ک
تعبير کيا گيا ہے۔ يہاں بھی خطاب اگرچہ نبی صلی هللا عليہ وسلم کو ہے ليکن اصل مخاطب 

  افراد انسانی اور امت محمديہ ہے۔
 

ْريٍ  ٓ ِاالَّ ُھَوۚ  َوِاْن يُّرِْدَك ِخبَ ٍ فََال َاكِشَف هَلٗ ُ ِبُرضّ َّْمَسْسَك اهلّلٰ ِحْميُ         َوِاْن ي ََّشاُۗء ِمْن ِعَباِدٖه  ۭ َوُھَو الَْغُفْوُر الرَّ فََال َراۗدَّ ِلَفْضهِلٖ   ۭ يُِصيُْب ِبٖه َمْن ي
١٠٧ 

اور اگر هللا تم کو کوئی تکليف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے واال نہيں 
) وه ١فضل کا کوئی ہٹانے واال نہيں ( ہے اور اگر وه تم کو کوئی خير پہنچانا چاہيے تو اس کے

اپنا فضل اپنے بندوں ميں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے اور وه بڑی مغفرت بڑی رحمت 
  واال ہے۔
خير کو يہاں فضل سے اس لئے تعبير فرمايا کہ هللا تعلٰی اپنے بندوں کے ساتھ جو  ١۔١٠٧

بندے اس کے مستحق نہيں۔ ليکن يہ بھالئی کا معاملہ فرماتا ہے، اعمال کے اعتبار سے اگرچہ 
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ع نظر کرتے ہوئے، انسانوں پر پھر بھی رحم و محض اس کا فضل ہے کہ وه اعمال سے قط
  کرم فرماتا ہے

 
ََّما َهيْتَِدْي ِلنَْفِسٖه ۚ َوَمنْ  ُِّمكْ ۚ فََمِن اْهَتٰدى فَِان ب َُّھا النَّاُس قَْد َجاَۗءُمكُ الَْحقُّ ِمْن رَّ ي َ ََّما يَِضلُّ عَلَْهيَا ۭ  َوَمآ َااَن عَلَْيُمكْ ِبَوِكْيٍل         َضلَّ فَ قُْل اٰيٓ   ۭ ١٠٨ِان

) ١آپ کہہ ديجئے کہ اے لوگو! تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے (
) اور جو ٢اس لئے جو شخص راه راست پر آجائے سو وه اپنے واسطے راه راست پر آئے گا (

) اور ميں تم پر مسلط نہيں کيا ٣کا بےراه ہونا اسی پر پڑے گا (شخص بےراه رہے گا تو اس 
  گيا۔
ميں توحيد اٰلہی اور رسالت محمديہ پر ايمان حق سے مراد قرآن اور دين اسالم ہے، جس  ١۔١٠٨

  نہايت ضروری ہے۔
  يعنی اس کا فائده اسی کو ہوگا کہ قيامت والے دن هللا کے عذاب سے بچ جائے گا۔ ٢۔١٠٨
ی اس کا نقصان اور وبال اسی پر پڑے گا کہ قيامت کو جہنم کی آگ ميں جلے گا۔ يعن ٣۔ ١٠٨

و، تو اس سے کوئی هللا کی طاقت ميں اضافہ نہيں ہو جائے گويا کوئی ہدايت کا راستہ اپنائے گا ت
گا اور اگر کوئی کفر اور ضاللت کو اختيار کرے گا تو اس سے هللا کی حکومت و طاقت ميں 

نہيں ہو جائے گا۔ گويا ايمان و ہدايت کی ترغيب اور کفر و ضاللت سے بچنے کوئی فرق واقع 
کی تاکيد و ترتيب، دونوں سے مقصد انسانوں ہی کی بھالئی اور خير خواہی ہے۔ هللا کی اپنی 

  کوئی غرض نہيں۔
يعنی يہ ذمہ داری مجھے نہيں سونپی گئی ہے کہ ميں ہر صورت ميں تمہيں مسلمان بنا ٤۔١٠٨

وں بلکہ ميں تو صرف بشير اور نذير اور مبلغ اور داعی ہوں۔ ميرا کام صرف اہل کر چھوڑ
کو خوشخبری دينا، نافرمانوں کو هللا کے عذاب اور اس کے مواخذے سے ڈرانا اور هللا  ايمان

کے پيغام کی دعوت وتبليغ ہے۔ کوئی اس دعوت کو مان کر ايمان التا ہے تو ٹھيک ہے، کوئی 
  اس بات کا مکلف نہيں ہوں کہ اس سے زبردستی منوا کر چھوڑوں۔ نہيں مانتا تو ميں

 
ْنيَ           ُ     ښ      َوُھَو َخْريُ الْٰحِمكِ ُمكَ اهلّلٰ َِّبْع َما يُْوىٰحٓ ِالَْيَك َواْصِربْ َحّىتٰ َحيْ   ١٠٩َۧوات

اور آپ اس کی پيروی کرتے رہيے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھيجی جاتی ہے اور صبر 
  )۔٢ے (!) يہاں تک کہ هللا فيصلہ کر دے اور وه سب فيصلہ کرنے والوں ميں اچھا ہے (کيجئ
ی کرے، اسے مضبوطی سے پکڑ ليں، جس کا امر کرے، هللا تعاٰلی جس چيز کی وح ١۔١٠٩

اسے عمل ميں الئيں، جس سے روکے رک جائيں اور کسی چيز ميں کوتاہی نہ کريں۔ اور وحی 
تکليفيں آئيں، مخالفين کی طرف سے جو ايذائيں پہنچيں اور تبليغ و کی اطاعت و پيروی ميں جو 

دعوت کی راه ميں جن دشواريوں سے گزرنا پڑے، ان پر صبر کريں اور ثابت قدمی سے سب 
  کا مقابلہ کريں۔

کيونکہ اس کا علم بھی کامل ہے، اس کی قدرت و طاقت بھی وسيع ہے اور اس کی  ٢۔١٠٩
  سے زياده بہتر فيصلہ کرنے واال اور کون ہو سکتا ہے؟ رحمت بھی عام ہے اس لئے اس

 
 

 سورة ھود
 )١٢٣۔ تعداد آيات  ١١(سورة ھود ۔ سوره نمبر 
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ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

 شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو نہايت مہربان بڑا رحم واال ہے
ره ہے جو آيات الہی اور پيغمبروں کی تکذيب کر کے اس سورت ميں بھی ان قوموں کا تذک

عذاب الہی کا نشانہ بنيں اور تاريخ کے صفحات سے يا تو حرف غلط کی طرح مٹ گئيں يا 
اوراق تاريخ پر عبرت کا نمونہ بنی موجود ہيں۔ اسی ليے حديث ميں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر 

لم سے عرض کيا کہ کيا بات ہے آپ صديق رضی هللا عنہ نے رسول هللا صلی هللا عليہ وس
بوڑھے سے نظر آتے ہيں؟ تو آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا کہ مجھے سوره ہود، واقعہ، 

  عم يتسآءلون، اور اذالشمس کورت وغيره نے بوڑھا کر ديا ہے۔ (ترمذی)
 

ْن َحِكْميٍ َخبِ  ُ لَْت ِمْن دلَّ   Ǻْۙريٍ         الٰۗر   ۣ ِكٰتٌب ُاْحِمكَْت ٰايُٰتٗه ُمثَّ فُّصِ
) پھر صاف صاف بيان کی ١الر، يہ ايک ايسی کتاب ہے کہ اس کی آيتيں محکم کی گئی ہيں (

  )٣) ايک حکيم باخبر کی طرف سے (٢گئی ہيں (
يعنی الفاظ و نظم کے اعتبار سے اتنی محکم اور پختہ ہيں کہ ان کی ترکيب اور معنی ميں  ١۔١

  کوئی خلل نہيں۔
کام و شرائع، مواعظ و قصص، عقائد و ايمانيات اور آداب و اخالق جس پھر اس ميں اح ٢۔١

  ی کتابوں ميں اس کی نظير نہيں آئی۔طرح وضاحت اور تفصيل سے بيان کئے گئے ہيں، پچھل
يعنی اپنے اقوال ميں حکيم ہے، اس لئے اس کی طرف سے نازل کرده باتيں حکمت سے  ٣۔١

ے۔ يعنی تمام معامالت اور ان کے انجام سے باخبر خالی نہيں اور وه خبر رکھنے واال بھی ہ
  سکتا ہے۔ ہے۔ اس لئے اس کی باتوں پر عمل کرنے سے ہی انسان برے انجام سے بچ

 
بَِشْريٌ         نُْه نَِذْيٌر وَّ َِّينْ لَُمكْ ِمّ َ ۭ  ِان   Ąَۙاالَّ تَْعُبُدْوٓا ِاالَّ اهلّلٰ

تم کو هللا کی طرف سے ڈرانے واال اور بشارت يہ کہ هللا کے سوا کسی کی عبادت مت کرو ميں 
  دينے واال ہوں۔

 
يُْؤِت  َسمًّى وَّ نًا ِاٰىلٓ اََجٍل مُّ تَاعًا َحسـَ َُّمكْ ُمثَّ تُْوبُْوٓا ِالَْيِه يَُمتِّْعُمكْ مَّ َتْغِفُرْوا َرب َاِن اسـْ ٓ َاَخاُف عَلَيْ وَّ ْ َّْوا فَِاّىنِ ُمكْ عََذاَب يَْوٍم َكِبْريٍ        ُلكَّ ِذْي فَْضٍل فَْضهَلٗ  ۭ َوِاْن تََول

Ǽ  
اور يہ کہ تم لوگ اپنے گناه اپنے رب سے معاف کراؤ پھر اس کی طرف متوجہ رہو، وه تم کو 

) (زندگی) دے گا اور ہر زياده عمل کرنے والے کو زياده ثواب ١وقت مقرر تک اچھا سامان (
) کے عذاب کا ٢ے ايک بڑے دن (دے گا۔ اور اگر تم لوگ جھٹالتے رہے تو مجھ کو تمہارے لئ

  انديشہ ہے۔
ے کا سامان کہا يہاں اس سامان دنيا کو جس کو قرآن نے عام طور پر ' متاع غرور ' دھوک ١۔٣

ہے، يہاں اسے ' متاع حسن ' قرار ديا ہے۔ اس کا مطلب يہ ہوا کہ جو آخرت سے غافل ہو کر 
ور ہے، کيونکہ اس کے بعد اسے متاع دنيا سے استفاده کر لے گا، اس کے لئے يہ متاع غر

برے انجام سے دو چار ہونا ہے اور جو آخرت کی تياری کے ساتھ ساتھ اس سے فائده اٹھائے 
گا، اس کے لئے يہ چند روزه سامان زندگی متاع حسن ہے، کيونکہ اس نے هللا کے احکام کے 

  مطابق برتا ہے۔
  ن ہے۔بڑے دن سے مراد قيامت کا د ٢۔٣
 

ِ مَ  ٍء قَِدْيٌر        ِاَىل اهلّلٰ   Ćْرِجُعُمكْ ۚ َوُھَو عَٰيل ُلكِّ َيشْ
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  تم کو هللا ہی کے پاس جانا ہے اور وه ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔
 

َتْغُشْوَن ِثَيابَھُْم ۙ يَْعَملُ َما يُِرسُّ  َتْخُفْوا ِمنُْه ۭ َاَال ِحْنيَ يَسـْ َّھُْم يَثْنُْوَن ُصُدْوَرُھْم ِليَسـْ ُدْوِر      ْونَ َاَالٓ ِان َّٗه عَِلْميٌ ِبَذاِت الصُّ   Ĉَوَما يُْعِلُنْوَن  ۚ ِان
) ١ياد رکھو وه لوگ اپنے سينوں کو دوہرا کئے ديتے ہيں تاکہ اپنی باتيں (هللا) سے چھپا سکيں (

ياد رکھو کہ وه لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپيٹتے ہيں وه اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ 
  کچھ وه ظاہر کرتے ہيں۔ باليقين وه دلوں کے اندر کی باتيں جانتا ہے۔چھپاتے ہيں اور جو 

اس لئے اس کے مفہوم ميں بھی اختالف  اس کی شان نزول ميں مفسرين کا اختالف ہے، ١۔٥
ہے۔ تاہم صحيح بخاری (تفسير سورت ہود) ميں بيان کرده شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ 

وئی ہے جو غلبہ حيا کی وجہ سے قضائے حاجت اور بيوی ان مسلمانوں کے بارے ميں نازل ہ
سے ہم بستری کے وقت برہنہ ہونا پسند نہيں کرتے تھے کہ هللا ہميں ديکھ رہا ہے، اس لئے 
ايسے موقع پر وه شرم گاه کو چھپانے کے لئے اپنے سينوں کو دوہرا کر ليتے تھے۔ هللا نے 

يں اپنے آپ کو کپڑوں ميں ڈھانپ ليتے تھے، فرمايا کہ رات کے اندھيرے ميں جب وه بستروں م
تو اس وقت بھی وه ان کو ديکھتا اور ان کی چھپی اور اعالنيہ باتوں کو جانتا ہے۔ مطلب يہ کہ 
شرم و حيا کا جذبہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے ليکن اس ميں اتنا غلو اور افراط بھی صحيح نہيں، 

سے تو پھر بھی وه نہيں چھپ سکتے، تو  اس لئے کہ جس ذات کی خاطر وه ايسا کرتے ہيں اس
  پھر اس طرح کے تکلف کا کيا فائده؟

 

 12پاره 
 

َها َوُمْسـَتْوَدَعهَا  ۭ ُلكٌّ ِيفْ  ِ ِرْزقُهَا َويَْعَملُ ُمْستَـَقرَّ ٍَّة ِيف اْالَْرِض ِاالَّ عََيل اهلّلٰ ِبْنيٍ        َوَما ِمْن َداۗب   Č ِكٰتٍب مُّ
) وہی ان کے ١جتنے جاندار ہيں سب کی روزياں هللا تعاٰلی پر ہيں ( زمين پر چلنے پھرنے والے

) کی جگہ کو بھی، سب کچھ ٢رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے (
  واضح کتاب ميں موجود ہے۔

يعنی وه کفيل اور ذمے دار ہے۔ زمين پر چلنے والی ہر مخلوق، انسان ہو يا جن، چرند ہو يا  ١۔٦
چھوٹی ہو يا بڑی، بحری ہو يا بری۔ ہر ايک کو اس کی ضروريات کے مطابق وه خوراک  پرند،

  مہيا کرتا ہے۔
يف ميں اختالف ہے بعض کے نزديک منتہائے سير (يعنی زمين مستقر اور مستودع کی تعر ٢۔٦

ميں چل پھر کر جہاں رک جائے) مستقر ہے اور جس کو ٹھکانا بنائے وه مستودع ہے۔ بعض 
رحم مادر مستقر اور باپ کی صلب مستودع ہے اور بعض کے نزديک زندگی ميں  کے نزديک

انسان يا حيوان جہاں رہائش پذير ہو وه اس کا مستقر ہے اور جہاں مرنے کے بعد دفن ہو وه 
مستودع ہے تفسير ابن کثير امام شوکانی کہتے ہيں مستقر سے مراد رحم مادر اور مستودع سے 

دفن ہو اور امام حاکم کی ايک روايت کی بنياد پر اسی کو ترجيح وه حصہ زمين ہے جس ميں 
دی ہے بہرحال جو بھی مطلب ليا جائے آيت کا مفہوم واضح ہے کہ چونکہ هللا تعاٰلی کو ہر ايک 

کے مستقر ومستودع کا علم ہے اس ليے وه ہر ايک کو روزی پہنچانے پر قادر ہے اور ذمے 
  کرتا ہے۔ دار ہے اور وه اپنی ذمے داری پوری

 
َاكَن َعْرُشٗه عََيل الَْماِۗء ِلَيْبلَُوُمكْ َايُُّمكْ  ٍم وَّ تَِّة َاايَّ ٰمٰوِت َواْالَْرَض ِيفْ سـِ ْي َخلََق السَّ ِ ْبُعْوثُْوَن ِمْنۢ بَْعِد الَْمْوِت لََيُقْولَنَّ َوُهَو اذلَّ َُّمكْ مَّ ِْٕن قُلَْت ِان

ًال  ۭ َولَى  َاْحَسُن َمعَ
يَْن َكَفرُ  ِ ِبْنيٌ       اذلَّ ــٌر مُّ ا ِاْن ٰھَذآ ِاالَّ ِحسْ   Ċْوٓ



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	477	of	1441	

) ١هللا ہی وه ہے جس نے چھ دن ميں آسمان و زمين کو پيدا کيا اور اس کا عرش پانی پر تھا (
) اگر آپ ان سے کہيں کہ تم ٢تاکہ وه تمہيں آزمائے کہ تم ميں سے اچھے عمل واال کون ہے، (

ے تو کافر لوگ پلٹ کر جواب ديں گے يہ تو نرا لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کئے جاؤ گ
  صاف صاف جادو ہی ہے۔

ايک حديث ميں آتا ہے کہ ' هللا  يہی بات صحيح احاديث ميں بھی بيان کی گئی ہے۔ چنانچہ ١۔٧
تعاٰلی نے آسمان و زمين کی تخليق سے پچاس ہزار سال قبل، مخلوقات کی تقدير لکھی ' اس وقت 

  صحيح مسلم اس کا عرش پانی پر تھا۔ 
يعنی يہ آسمان و زمين يوں ہی عبث اور بال مقصد نہيں بنائے، بلکہ اس سے مقصود  ٢۔٧

  ہے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔  انسانوں (اور جنوں) کی آزمائش
ملحوظہ: هللا تعاٰلی نے يہاں يہ نہيں فرمايا کہ کون زياده عمل کرتا ہے بلکہ فرمايا کون زياده 

اس ليے کہ اچھا عمل وه ہوتا ہے جو صرف رضائے الہی کی خاطر ہو  اچھے عمل کرتا ہے۔
اور دوسرا يہ کہ وه سنت کے مطابق ہو۔ ان دو شرطوں ميں سے ايک شرط بھی فوت ہو جائے 

گی تو وه اچھا عمل نہيں رہے گا، پھر وه چاہے کتنا بھی زياده ہو، هللا کے ہاں اس کی کوئی 
  حيثيت نہيں۔

 
ْرانَ  ْن َاخَّ

ِٕ
وْ َولَى ْم لَيَْس َمْرصُ ِتْهيِ ِبُسٗه  ۭ َاَال يَْوَم اَيْ ََّيُقْولُنَّ َما َحيْ ْعُدْوَدٍة ل ٍة مَّ َهتْزُِءْوَن        َعْهنُُم الَْعَذاَب ِاٰىلٓ ُامَّ ا َاكنُْوا ِبٖه يَسـْ ْم مَّ   Ďۧفًا َعْهنُْم َوَحاَق ِهبِ

ديں تو يہ ضرور پکار اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لئے پيچھے ڈال 
اٹھيں گے کہ عذاب کو کون سی چيز روکے ہوئے ہے، سنو! جس دن وه ان کے پاس آئے گا 

  )١پھر ان سے ٹلنے واال نہيں پھر تو جس چيز کی ہنسی اڑا رہے تھے وه انہيں گھير لے گی (
ال، بطور يہاں استعجال (جلد طلب کرنے) کو استہزا سے تعبير کيا گيا ہے کيونکہ وه استعج ١۔٨

اسہزا ہی ہوتا تھا بہرحال مقصود يہ سمجھانا ہے کہ هللا تعاٰلی کی طرف سے تاخير پر انسان کو 
  غفلت نہيں کرنی چاہيے اس کی گرفت کسی بھی وقت ہو سکتی ہے

 
ـْوٌس كَ  َّٗه لَيَـــُـٔ ًة ُمثَّ نََزْعٰهنَا ِمنُْه  ۚ ِان نَْساَن ِمنَّا َرْمحَ ْن َاَذْقنَا اْالِ

ِٕ
  Ḍُفْوٌر       َولَى

اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے ليں تو وه بہت ہی نااميد 
  )١اور بڑا نا شکرا بن جاتا ہے (

انسانوں ميں عام طور پر جو مذموم صفات پائی جاتی ہيں اس ميں اور اگلی آيت ميں ان کا  ١۔٩
  ہے اور ناشکری کا ماضی و حال سے۔بيان ہے۔ نا اميدی کا تعلق مستقبل سے 

 
َّٗه لََفِرٌح فَخُ  ْ ۭ ِان ٰاُت َعّينِ ـّيِ ْتُه لََيُقْولَنَّ َذَهَب السَّ اَۗء َمسـَّ ْن َاَذْقٰنُه نَْعَماَۗء بَْعَد َرضَّ

ِٕ
  10ــْوٌر        َولَى

تا اور اگر ہم اسے کوئی مزه چکھائيں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وه کہنے لگ
  )٢) يقيناً وه بڑا اترانے واال شيخی خور ہے (١ہے کہ بس برائياں مجھ سے جاتی رہيں (

ور گزر گيا، اب اسے کوئی تکليف نہيں آئے گی۔ امۃ يعنی سمجھتا ہے کہ سختيوں کا د ١۔١٠
ميں امۃ کا لفظ آيا ہے۔ يہ قرآن مجيد ميں مختلف مقامات پر  ٨کے مختلف مفہوم: آيت نمبر 

وم ميں استعمال ہوا ہے۔ يہ ام سے مشتق ہے، جس کے معنی قصد کے ہيں۔ يہاں اس مختلف مفہ
کے معنی اس وقت اور مدت کے ہيں جو نزول عذاب کے ليے مقصود ہے۔ (فتح القدير) سوره 

وادکر بعد امۃ) ميں يہی مفہوم ہے اس کے عالوه جن معنوں ميں اس کا ( ٤۵يوسف کی آيت 
امام وپيشوا ہے۔ جيسے (ان ابراہيم کان امۃ) ملت اور دين ہے، استعمال ہوا ہے، ان ميں ايک 

جيسے انا وجدنا آباءنا علی امۃ) جماعت اور طائفہ ہے۔ جيسے (ولما ورد ماء امدين وجد عليہ 
امۃ من الناس) ومن قوم موسٰی امۃ وغيرہا۔ وه مخصوص گروه يا قوم ہے جس کی طرف کوئی 
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امت دعوت بھی کہتے ہيں اور اسی طرح پيغمبر پر  رسول مبعوث ہو۔ ولکل امۃ رسول اس کو
  ايمان النے والوں کو بھی امت يا امت اتباع يا امت اجابت کہا جاتا ہے۔ (ابن کثير)

يعنی جو کچھ اس کے پاس ہے، اس پر اتراتا اور دوسروں پر فخر و غرور کا اظہار کرتا  ٢۔١٠
ل صالحہ مستشٰنی ہيں جيسا کہ اگلی ہے۔ تاہم ان صفات مذمومہ سے اہل ايمان اور صاحب اعما

  آيت سے واضح ہے۔
 

َاْجٌر َكِبْريٌ         ْغِفَرٌة وَّ َِٕك لَهُْم مَّ
ِلٰحِت  ۭ ُاوٰلۗى لُوا الّصٰ ْوا َوَمعِ ْيَن َصَربُ ِ   11ِاالَّ اذلَّ

سوائے ان کے جو صبر کرتے ہيں اور نيک کاموں ميں لگے رہتے ہيں۔ انہيں لوگوں کے لئے 
  )۔١اور بہت بڑا بدلہ بھی (بخشش بھی ہے 

اہل ايمان، راحت و فراغت ہو يا تنگی اور مصيبت، دونوں حالتوں ميں هللا کے احکام کے  ١۔١١
طرز عمل اختيار کرتے ہيں جيسا کہ حديث ميں آتا ہے نبی نے قسم کھا کر فرمايا ' قسم مطابق 

لئے جو بھی فيصلہ  ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ميں ميری جان ہے، هللا تعاٰلی مومن کے
فرماتا ہے، اس ميں اس کے لئے بہتری کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر اس کو کئی راحت پہنچتی ہے تو 

اس پر هللا کا شکر کرتا ہے اور اگر کوئی تکليف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، يہ بھی اس کے 
حاصل نہيں۔  لئے بہتر (يعنی اجر و ثواب کا باعث) ہے۔ يہ امتياز ايک مومن کے سوا کسی کو

(صحيح مسلم، کتاب الزھد، باب امومن امره کلہ خير) اور ايک اور حديث ميں فرمايا کہ "مومن 
کو جو بھی فکر و غم اور تکليف پہنچتی ہے حتی کہ اسے کانٹا چبھتا ہے تو هللا تعاٰلی اس کی 

آيات ) سوره معاج کی ٤، ص٣وجہ سے اس کی غلطياں معاف فرما ديتا ہے"(مسند احمد جلد 
  ميں بھی يہ مضمون بيان کيا گيا ہے۔ ١٩،٢٢

 
َُّقْولُْوا لَْوَالٓ ُاْنزَِل عَلَْيِه َكْزنٌ  ٌق ِبٖه َصْدُرَك َاْن ي

ِٕ
َ اَتِرٌك بَْعَض َما يُْوىٰحٓ ِالَْيَك َوَضاۗى ُ عَٰيل ُلكِّ َيشْ فَلََعكلَّ ََّمآ َانَْت نَِذْيٌر  ۭ َواهلّلٰ ِكْيٌل        َاْو َجاَۗء َمَعٗه َمكَلٌ  ۭ ِان ٍء وَّ

12 ۭ  
پس شايد کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دينے والے ہيں جو آپ کی طرف نازل کی 

جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے، صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ 
يں کيوں نہيں اترا؟ يا اس کے ساتھ فرشتہ ہی آتا، سن ليجئے! آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہ

  ) اور ہرچيز کا ذمہ دار هللا تعاٰلی ہے۔١(
نہيں مشرکين نبی کی بابت کہتے رہتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کيوں  ١۔١٢

ہوتا، يا اس کی طرف سے کوئی خزانہ کيوں نہيں اتار ديا جاتا، ايک دوسرے مقام پر فرمايا گيا ' 
ہتے ہيں ' ان سے آپ کا سينہ تنگ ہوتا ہے۔ ہميں معلوم ہے کہ يہ لوگ آپ کی بابت جو باتيں ک

سورة الحجر اس آيت ميں انہی باتوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شايد آپ کا سينہ تنگ ہو 
اور کچھ باتيں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہيں اور وه مشرکين پر گراں گزرتی ہيں ممکن 

ار و تبليغ ہے، وه آپ ہر صورت ميں ہے آپ وه انہيں سنانا پسند نہ کريں آپ کا کام صرف انذ
  کئے جائيں۔

 
ْن دُ  َتَطْعُمتْ ِمّ اْدُعْوا َمِن اسـْ يٍٰت وَّ ثهِْلٖ ُمْفَرتَ ىُه  ۭ ُقْل فَْاتُْوا ِبَعْرشِ ُسَوٍر ِمّ ِ ِاْن ُكْنُمتْ ٰصِدِقْنيَ          َاْم يَُقْولُْوَن افَْرتٰ   13ْوِن اهلّلٰ

ے گھڑا ہے۔ جواب ديجئے کہ پھر تم بھی اسی کے مثل کيا يہ کہتے ہيں کہ اس قرآن کو اسی ن
دس سورتيں گھڑی ہوئی لے آؤ اور هللا کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بال بھی لو اگر تم سچے 

  )۔١ہو (
امام ابن کثير لکھتے ہيں کہ پہلے هللا تعاٰلی نے چلينج ديا کہ اگر تم اپنے اس دعوے ميں  ١۔١٣

وسلم کا بنايا ہوا قرآن ہے، تو اس کی نظير پيش کر کے دکھا سچے کہ يہ محمد صلی هللا عليہ 
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کر سکو گے۔ فرمايا "قُْل  دو، اور تم جس کی چاہو، مدد حاصل کر لو، ليکن تم کبھی ايسا نہيں
ْنُس َواْلِجنُّ َعٰلٓي اَْن يَّاْتُْوا بِِمْثِل ٰھَذا اْلقُْرٰاِن اَل يَاْتُْوَن بِِمْثلِ  ٖه َولَْو َكاَن بَْعُضھُْم لِبَْعٍض لَّٕٮِِن اْجتََمَعِت ااْلِ

) (اعالن کر ديجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن 88۔ االسراء:17ظَِھْيًرا " 
کے مثل النا چاہيں تو ان سب سے اس کے مثل النا مشکل ہے، گو وه آپس ميں ايک دوسرے 

ديا کہ پورا قرآن بنا کر پيش نہيں کر  کے مددگار بھی بن جائيں) اس کے بعد هللا تعاٰلی نے چلنج
سکتے تو دس سورتيں ہی بنا کر پيش کر دو۔ جيسا کہ اس مقام پر ہے۔ پھر تيسرے نمبر پر 

اور سوره  ٣٩چيلنچ ديا کہ چلو ايک سورت بنا کر پيش کرو جيسا کہ سوره يونس کی آيت نمبر 
ه يونس) اور اس بنا پر آخری بقره کے آغاز ميں فرمايا (تفسير ابن کثير، زير بحث آيت سور

ْثلِٖهٓ اِْن َكانُْوا  چيلنچ يہ ہو سکتا ہے کہ اس جيسی ايک بات ہی بنا کر پيش کر دو۔ "فَْليَاْتُْوا بَِحِدْيٍث مِّ
) مگر ترتيب نزول سے چيلنج کی اس ترتيب کی تائيد نہيں ہوتی۔ 34۔ الطور:52" ۭ◌ 34ٰصِدقِْيَن 

  وهللا اعلم با الصواب۔
 

 َّ ٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُهَوۚ  فَهَْل َانُْمتْ فَِاْن ل ِ َوَاْن الَّ ََّمآ ُاْنزَِل ِبِعْملِ اهلّلٰ ا َان َتِجْيُبْوا لَُمكْ فَاْعلَُمْوٓ ْسِلُمْوَن         ْم يَسـْ   14مُّ
پھر اگر وه تمہاری بات کو قبول نہ کريں تو تم يقين سے جان لو کہ يہ قرآن هللا کے علم کے 

  )١اور يہ کہ هللا کے سوا کوئی معبود نہيں، پس کيا تم مسلمان ہوتے ہو (ساتھ اتارا گيا ہے 
ب دينے سے قاصر ہو، يہ ماننے کے يعنی کيا اس کے بعد بھی کہ تم اس چيلنج کا جوا ١۔١٤

  لئے، کہ يہ قرآن هللا ہی کا نازل کرده ہے، آماده نہيں ہوا اور نہ مسلمان ہونے کو تيار ہو؟
 

الَهُْم ِفْهيَا َوُمهْ ِفْهيَا َال يُْبَخُسْوَن       َمْن َاكَن يُرِيُْد  ْم َاْمعَ نَْيا َوِزيْنََهتَا نَُوّفِ ِالَْهيِ   15الَْحٰيوَة ادلُّ
جو شخص دنيا کی زندگی اور اس کی زينت پر فريفتہ ہوا چاہتا ہو ہم ايسوں کو ان کے کل اعمال 

  کوئی کمی نہيں کی جاتی۔ (کا بدلہ) يہيں بھرپور پہنچا ديتے ہيں اور يہاں انہيں
 

ا َاكنُْوا  ِخَرِة ِاالَّ النَّاُر ڮ َوَحِبطَ َما َصنَُعْوا ِفْهيَا َوبِٰطٌل مَّ يَْن لَيَْس لَهُْم ِيف اْالٰ ِ َِٕك اذلَّ
  16يَْعَملُْوَن      ُاوٰلۗى

ہاں يہی وه لوگ ہيں جن کے لئے آخرت ميں سوائے آگ کے اور کچھ نہيں اور جو کچھ انہوں 
  )١ہاں کيا ہوگا وہاں سب اکارت ہے اور جو کچھ اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہيں (نے ي
ان دو آيات کے بارے ميں بعض کا خيال ہے اس ميں اہل ريا کار کا ذکر ہے، بعض کے  ١۔١٦

نزديک اس سے مراد يہود و نصارٰی ہيں اور بعض کے نزديک طالبان دنيا کا ذکر ہے۔ کيونکہ 
اچھے عمل کرتے ہيں، هللا تعاٰلی ان کی جزا انہيں دنيا ميں دے ديتا ہے، دنيادار بھی بعض 

آخرت ميں ان کے لئے سوائے عذاب کے اور کچھ نہيں ہوگا۔ اسی مضمون کو قرآن مجيد سوره 
ْيُد ثُمَّ َجَعْلنَا لَٗه ُء لَِمْن نُّرِ ۗ◌ نََشا ْلنَا لَٗه فِْيھَا َماــ(َمْن َكاَن يُِرْيُد اْلَعاِجلَةَ َعجَّ  ١٨،٢١بنی اسرائيل آيات 

ْدُحْوًرا   ۚ◌ َجھَنََّم   ِخَرةَ َوَسٰعى لَھَا َسْعيَھَا َوھَُو ُمْؤِمٌن فَاُولٰ 18يَْصٰلٮھَا َمْذُمْوًما مَّ ٕٮَِك ۗ◌  َوَمْن اََراَد ااْلٰ
ْشُكْوًرا   ُء َربَِّك ۗ◌ َوَما َكاَن َعطَا ۭ◌ َك  ِء َربِّ ۗ◌ ِء ِمْن َعطَاۗ◌ ِء َوٰھُٓؤاَل ۗ◌  ُكاّلً نُِّمدُّ ٰھُٓؤاَل 19َكاَن َسْعيُھُْم مَّ

ْلنَا بَْعَضھُْم َعٰلي بَْعٍض 20َمْحظُْوًرا   اَْكبَُر تَْفِضْياًل   ۭ◌  اُْنظُْر َكْيَف فَضَّ ِخَرةُ اَْكبَُر َدَرٰجٍت وَّ  21َولاَْلٰ
ِخَرِة نَ  ٢٠) اور سور، شورٰی آيت 21تا  18۔ االسراء:17)  ِزْد لَٗه فِْي َحْرثِٖه (َمْن َكاَن يُِرْيُد َحْرَث ااْلٰ
ِخَرِة ِمْن نَِّصْيٍب    ۚ◌  ْنيَا نُْؤتِٖه ِمْنھَا َوَما لَٗه فِي ااْلٰ ) 20۔ الشوری:42) 20َوَمْن َكاَن يُِرْيُد َحْرَث الدُّ

  ميں بيان کيا گيا ہے۔
 

نُْه َوِمْن قَْبهِلٖ  ِّٖه َويَْتلُْوُه َشاِهٌد ِمّ ب ْن رَّ نٍَة ِمّ ِّ َِٕك يُْؤِمنُْوَن ِبٖه  ۭ َوَمْن يَّْكُفْر ِبٖه ِمَن اْالَْحَزاِب فَالنَّارُ َافََمْن َاكَن عَٰيل بَي
ًة ۭ  ُاوٰلۗى َرْمحَ  َمْوِعُدٗه  ۚ  ِكٰتُب ُمْوٰىسٓ ِاَماًما وَّ

َِّك َوٰلِكنَّ اَْكَرثَ النَّاِس َال يُْؤِمنُْوَن     ب َُّه الَْحقُّ ِمْن رَّ نُْه ۤ ِان   17  فََال تَُك ِيفْ ِمْريٍَة ِمّ
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کيا وه شخص جو اپنے رب کے پاس کی دليل پر ہو اور اس کے ساتھ هللا کی طرف کا گواه ہو 
اور اس سے پہلے موسٰی کی کتاب (گواه ہو) جو پيشوا و رحمت ہے (اوروں کے برابر ہو سکتا 

) اور تمام فرقوں ميں سے جو بھی اس ٢) يہی لوگ ہيں جو اس پر ايمان رکھتے ہيں (١ہے) (
) ہے پس تو اس ميں کسی قسم کے شبہ ميں ٣ر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم (کا منک

نہ رہنا، يقيناً يہ تيرے رب کی جانب سے سراسر حق ہے، ليکن اکثر لوگ ايمان والے نہيں 
  )۔٤ہوتے (

منکرين اور کافرين کے مقابلے ميں اہل فطرت اور اہل ايمان کا تذکره کيا جا رہا ہے '  ١۔١٧
کی طرف سے دليل ' سے مراد وه فطرت ہے جس پر هللا تعاٰلی نے انسانوں کو پيدا اپنے رب 

عبادت جس طرح کہ نبی کا فرمان ہے کہ ' ہر  فرمايا اور وه هللا واحد کا اعتراف اور اسی کی
بچہ فطرت پر پيدا ہوتا ہے، پس اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے يہودی، نصرانی يا مجوسی 

بخاری) يتلوه کے معنی ہيں اس کے پيچھے يعنی اس کے ساتھ هللا کی  بنا ديتے ہيں (صحيح
طرف سے ايک گواه بھی ہو گواه سے مراد قرآن ، يا محمد صلی هللا عليہ وسلم ہيں ، جو اس 

  فطرت صحيحہ کی طرف دعوت ديتے اور اس کی نشاندہی کرتے ہيں اور اس سے پہلے 
جو پيشوا بھی ہے اور رحمت کا سبب بھی حضرت موسٰی عليہ السالم کی کتاب تورات بھی 

يعنی کتاب موسٰی عليہ السالم بھی قرآن پر ايمان النے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ مطلب 
يہ ہے کہ ايک وه شخص ہے جو منکر اور کافر ہے اور اس کے مقابلے ميں ايک دوسرا 

اه (قرآن۔ يا پيغمبر اسالم شخص ہے جو هللا تعاٰلی کی طرف سے دليل پر قائم ہے، اس پر ايک گو
بھی ہے، اسی طرح اس سے قبل نازل ہونے والی کتاب تورات، ميں بھی اس کے لئے پيشوائی 
کا اہتمام کيا گيا ہے۔ اور وه ايمان لے آتا ہے کيا يہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہيں۔ کيونکہ 

  بالکل خالی ہے۔ ايک مومن ہے اور دوسرا کافر۔ ہر طرح کے دالئل سے ليس ہے اور دوسرا
يعنی جن کے اندر مذکوره اوصاف پائے جائيں گے وه قرآن کريم اور نبی پر ايمان الئيں  ٢۔ ١٧
  گے۔

فرقوں سے مراد روئے زمين پر پائے جانے والے مذاہب ہيں، يہودی، عيسائی، تمام  ٣۔ ١٧ 
 صلی زرتشی، بدھ مت، مجوسی اور مشرکين و کفار وغيره، جو بھی حضرت محمد رسول هللا

هللا عليہ وسلم پر ايمان نہيں الئے گا، اس کا ٹھکانا جہنم ہے يہ وہی مضمون ہے جسے اس 
حديث ميں بيان کيا گيا ہے" قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ميں ميری جان ہے، اس امت کے 
 جس يہودی، يا عيسائی نے بھی ميری نبوت کی بابت سنا اور پھر مجھ پر ايمان نہيں اليا وه جہنم
ميں جائے ہے"(صحيح مسلم کتاب االيمان، باب وجوب االيمان برسالۃ نبينا محمد صلی هللا عليہ 

اَل يَُخفَُّف  ۚ◌ ٰخلِِدْيَن فِْيھَا  ( ٦٢وسلم الی جميع الناس) يہ مضمون اس سے پہلے سوره بقره آيت 
ِ ( ١۵٢، ١۵٠) اور سوره نساء آيت ١٦٢َعْنھُُم اْلَعَذاُب َواَل ھُْم يُْنظَُرْوَن   ّٰ اِنَّ الَِّذْيَن يَْكفُُرْوَن بِا

نَْكفُُر بِبَْعٍض  ِ َوُرُسلِٖه َويَقُْولُْوَن نُْؤِمُن بِبَْعٍض وَّ قُْوا بَْيَن ّهللاٰ يُِرْيُدْوَن اَْن  ۙ◌ َوُرُسلِٖه َويُِرْيُدْوَن اَْن يُّفَرِّ وَّ
ِھْينًا    ۚ◌ ْلٰكفُِرْوَن َحقًّا  ٕٮَِك ھُُم اۗ◌ اُولٰ  ۙ◌ ١٥٠يَّتَِّخُذْوا بَْيَن ٰذلَِك َسبِْياًل   َواَْعتَْدنَا لِْلٰكفِِرْيَن َعَذابًا مُّ

ْنھُْم اُولٰ ١٥١ قُْوا بَْيَن اََحٍد مِّ ِ َوُرُسلِٖه َولَْم يُفَرِّ ّٰ َوَكاَن ۭ◌ ٕٮَِك َسْوَف يُْؤتِْيِھْم اُُجْوَرھُْم ۗ◌  َوالَِّذْيَن ٰاَمنُْوا بِا
ِحْيًما    ُ َغفُْوًرا رَّ   ) ميں گزر چکا ہے۔152تا  150۔ النساء:4)  ۧ◌ ١٥٢ّهللاٰ

ْکثَُرالنَّاِس َولَْو يہ وہی مضمون ہے جو قرآن مجيد کے مختلف مقامات پر بيان کيا گيا (َوَمآ اَ  ٤۔١٧
) ١٠٣) (َوَمآ اَْكثَُر النَّاِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْؤِمنِْيَن   ١٠٣َحَرَصْت بُِمؤ ِمنِْيَن) (سورة يوسف۔ 

) 'تيری خواہش کے باوجود اکثر لوگ ايمان نہيں الئيں گے ' ابليس نے اپنا گمان 103۔يوسف:12
  يا، مومنوں کے ايک گروه کے سوا، سب اس کے پيروکار بن گئے '۔سچا کر دکھا
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ْم َويَُقْوُل ا ِ َك يُْعَرُضْوَن عَٰيل َرّهبِ
ِٕ
ِ َكِذاًب  ۭ ُاوٰلۗى ي عََيل اهلّلٰ ِن افَْرتٰ ِلِمْنيَ         َوَمْن َاْظَملُ ِممَّ ِ عََيل الّظٰ ْم ۚ َاَال لَْعنَُة اهلّلٰ ِ يَْن َكَذبُْوا عَٰيل َرّهبِ ِ ْالَْشهَاُد ٰهُٓؤَالِۗء اذلَّ

18 ۙ  
) يہ لوگ اپنے پروردگار کے ١اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو هللا پر جھوٹ باندھے (

يں جنہوں نے اپنے سامنے پيش کيے جائيں گے اور سارے گواه کہيں گے کہ يہ وه لوگ ہ
  )۔٢پروردگار پر جھوٹ باندھا، خبردار ہو کہ هللا کی لعنت ہے ظالموں پر (

ميں تصرف کرنے کا يا آخرت ميں شفاعت کا اختيار نہيں ديا يعنی جن کا هللا نے کائنات  ١۔١٨
  ہے۔ ان کی بابت يہ کہا جائے کہ هللا نے انہيں يہ اختيار ديا ہے۔

ير اس طرح آتی ہے کہ ' قيامت والے دن هللا تعاٰلی ايک مومن سے حديث ميں اس کی تفس ٢۔١٨
کہ تو نے فالں گناه بھی کيا  اس کے گناہوں کا اقرار و اعتراف کروائے گا کہ تجھے معلوم ہے

تھا، فالں بھی کيا تھا، وه مومن کہے گا ہاں ٹھيک ہے هللا تعاٰلی فرمائے گا۔ ميں نے ان گناہوں پر 
ڈالے رکھا تھا، جا آج بھی انہيں معاف کرتا ہوں، ليکن دوسرے لوگ يا دنيا ميں بھی پرده 

کافروں کا معاملہ ايسا ہوگا کہ انہيں گواہوں کے سامنے پکارا جائے گا اور گواه يہ گواہی ديں 
  گے کہ يہی وه لوگ ہيں، جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا (صحيح بخاری)۔

 
ْوَن َعْن َسبِ  يَْن يَُصدُّ ِ ِخَرِة ُمهْ ٰكِفُرْوَن        اذلَّ ِ َويَْبُغْوَهنَا ِعَوًجا  ۭ َوُمهْ اِبْالٰ   19ْيِل اهلّلٰ

) يہی آخرت کے منکر ١جو هللا کی راه سے روکتے ہيں اور اس ميں کجی تالش کر ليتے ہيں (
  ہيں۔
يعنی لوگوں کو هللا کی راه سے روکنے کے لئے، اس ميں کجياں تالش کرتے اور لوگوں  ١۔١٩

  کو متنفر کرتے ہيں۔
 

ِ ِمْن َاْوِلَياَۗء  ۘ يُٰضَعُف  ْن ُدْوِن اهلّلٰ َِٕك لَْم يَُكْونُْوا ُمْعِجزِيَْن ِيف اْالَْرِض َوَما َاكَن لَهُْم ِمّ
ْوَن         ُاوٰلۗى ْمَع َوَما َاكنُْوا يُْبِرصُ تَِطْيُعْوَن السَّ لَهُُم الَْعَذاُب ۭ َما َاكنُْوا يَسـْ
20  

نيا ميں هللا کو ہراسکے اور نہ ان کا کوئی حمائتی هللا کے سوا ہوا، ان کے لئے نہ يہ لوگ د
  )۔١عذاب دگنا کيا جائے گا نہ يہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ديکھتے ہی تھے (

يعنی ان کا حق سے اعراض اور بغض اس انتہا تک پہنچا ہوا تھا کہ يہ اسے سننے اور  ١۔٢٠
رکھتے تھے يا يہ مطلب ہے کہ هللا نے ان کو کان اور آنکھيں تو دی ديکھنے کی طاقت ہی نہيں 

گويا ' ( فََمآ اَْغٰنى َعْنھُْم َسْمُعھُْم َواَلٓ تھيں ليکن انہوں نے ان سے کوئی بات نہ سنی اور نہ ديکھی۔ 
ْن َشْيٍء) ــاَْبَصاُرھُْم َواَلٓ اَفْ  ہيں کوئی فائده ) نہ ان کے کانوں نے ان26۔ االحقاف:46ٕ◌ِ◌َدتُھُْم مِّ

پہنچايا، نہ ان کی آنکھوں اور دلوں نے ' کيونکہ وه حق سننے سے بہرے اور حق ديکھنے سے 
ح کہ وه جہنم ميں داخل ہوتے ہوئے کہيں گے ( لَْو ُكنَّا نَْسَمُع اَْو نَْعقُِل اندھے بنے رہے، جس طر

ِعْيِر  ر ہم سنتے اور عقل سے کام ليتے تو آج ) ' اگ10۔ الملک:67)  10َما ُكنَّا فِْيٓ اَْصٰحِب السَّ
  جنہم ميں نہ جاتے۔

 
ْوَن         ا َاكنُْوا يَْفَرتُ ا َانُْفَسهُْم َوَضلَّ َعْهنُْم مَّ ْوٓ يَْن َخِرسُ ِ َِٕك اذلَّ

  21ُاوٰلۗى
يہی ہيں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر ليا اور وه سب کچھ ان سے کھو گيا، جو انہوں نے گھڑ 

  رکھا تھا۔
 

ْوَن       َال جَ  ِخَرِة ُمهُ اْالَْخَرسُ ُْم ِيف اْالٰ   22َرَم َاهنَّ
  بيشک يہ لوگ آخرت ميں زياں کار ہوں گے۔
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ُب الَْجـنَِّة ۚ ُمهْ فِ  َِٕك َاْحصٰ
ْم ُۙاوٰلۗى ِ ِلٰحِت َوَاْخَبُتْوٓا ِاٰيل َرّهبِ لُوا الّصٰ يَْن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ ْوَن      ِانَّ اذلَّ   23ْهيَا ٰخدِلُ

ناً جو لوگ ايمان الئے اور انہوں نے کام بھی نيک کئے اور اپنے پالنے والے کی طرف يقي
  جھکتے رہے، وہی جنت ميں جانے والے ہيں، جہاں وه ہميشہ ہی رہنے والے ہيں۔

 
َتِوٰيِن َمثًَال  ۭ ِمْيعِ  ۭ َهْل يَسـْ ِ َوالَْبِصْريِ َوالسَّ ى َواْالََمصّ   ۧ 24َافََال تََذكَُّرْوَن         َمثَُل الَْفرِيَْقْنيِ َاكْالَْمعٰ

) کيا يہ دونوں ١ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے، بہرے اور ديکھنے، سننے والے جيسی ہے (
  مثال ميں برابر ہيں؟ کيا پھر بھی تم نصيحت حاصل نہيں کرتے۔

 پچھلی آيات ميں مومنين اور کافرين اور سعادت مندوں اور بدبختوں، دونوں کا تذکره ١۔٢٤
فرمايا۔ اب اس ميں دونوں کی مثال بيان فرما کر دونوں کی حقيقت کو مزيد واضح کيا جا رہا 

ر بہرے کی طرح ہے اور دوسرے کی ديکھنے اور سننے ہے۔ فرمايا، ايک کی مثال اندھے او
والے کی طرح۔ کافر دنيا ميں حق کا روئے زيبا ديکھنے سے محروم اور آخرت ميں نجات کے 

ره، اسی طرح حق کے دالئل سننے سے بےبہره ہوتا ہے، اسی لئے ايسی باتوں راستہ سے بےبہ
سے محروم رہتا ہے جو اس کے لئے مفيد ہوں۔ اس کے برعکس مومن سمجھ دار، حق کو 

ديکھنے واال اور حق اور باطل کے درميان تميز کرنے واال ہوتا ہے۔ چنانچہ وه حق اور خير کی 
ر ان کے ذريعے سے شبہات کا ازالہ کرتا اور باطل سے پيروی کتا ہے، دالئل کو سنتا او

اجتناب کرتا ہے، کيا يہ دونوں برابر ہو سکتے ہيں؟ استفہام نفی کے ليے ہے۔ يعنی دونوں برابر 
اَْصٰحُب  ۭ◌ نہيں ہو سکتے۔ جيسے دوسرے مقام پر فرمايا۔"اَل يَْستَِوْيٓ اَْصٰحُب النَّاِر َواَْصٰحُب اْلَجنَِّة  

) (جنتی دوزخی برابر نہيں ہو سکتے جنتی تو کامياب ہونے 20۔ الحشر:59ٕٮُِزْوَن " ۗ◌ ھُُم اْلفَا اْلَجنَّةِ 
والے ہيں) ايک اور مقام پر اسے اس طرح بيان فرمايا " اندھا اور ديکھنے واال برابر نہيں۔ 

اندھيرے اور روشنی، سايہ اور دھوپ برابر نہيں، زندے اور مردے برابر نہيں۔ (سوره 
)  ۙ◌  20َواَل الظُّلُٰمُت َواَل النُّْوُر   ۙ◌ 19َوَما يَْستَِوي ااْلَْعٰمى َواْلبَِصْيُر  ) (٢٠، ١٩۔فاطر

  )19-20۔فاطر:35
 

ِبْنيٌ        ْ لَُمكْ نَِذيٌْر مُّ   ۙ 25َولََقْد َاْرَسلْنَا نُْوًحا ِاٰيل قَْوِمٖهٓ    ۡ ِاّىنِ
ی طرف رسول بنا کر بھيجا کہ ميں تمہيں صاف يقيناً ہم نے نوح (عليہ السالم) کو اس کی قوم ک

  صاف ہوشيار کر دينے واال ہوں۔
 

ٓ َاَخاُف عَلَْيُمكْ عََذاَب يَْوٍم َاِلْميٍ          ْ َ  ۭ ِاّىنِ   26َاْن الَّ تَْعُبُدْوٓا ِاالَّ اهلّلٰ
) مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے ١کہ تم صرف هللا ہی کی عبادت کرو (

  ۔)٢(
يہ وہی دعوت توحيد ہے جو ہر نبی نے آ کر اپنی اپنی قوم کو دی۔ جس طرح فرمايا (َوَمآ  ١۔٢٦

ٓ اَنَا فَاْعبُُدْوِن اَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك مِ  ُسْوٍل ااِلَّ نُْوِحْيٓ اِلَْيِه اَنَّٗه اَلٓ اِٰلهَ ااِلَّ ) جو 25۔ االنبياء:21) 25ْن رَّ
  پيغمبر 

يجے، ان کی طرف يہی وحی کی کہ ميرے سوا کوئی معبود نہيں، پس ہم نے آپ سے پہلے بھ
  ميری ہی عبادت کرو۔

ر اس دعوت توحيد کو نہيں اپنايا تو عذاب اٰلہی سے يعنی اگر مجھ پر ايمان نہيں الئے او ٢۔ ٢٦
  نہيں بچ سکو گے،

 
 َ ْيَن َكَفُرْوا ِمْن قَْوِمٖه َما نَٰرىَك ِاالَّ ب ِ ْاِي ۚ َوَما نَٰري لَُمكْ عَلَْينَ فََقاَل الَْمَالُ اذلَّ يَْن ُمهْ َاَراِذلُـنَا اَبِدَي الرَّ ِ ََّبَعَك ِاالَّ اذلَّ ثْلَنَا َوَما نَٰرىَك ات ا ِمّ ا ِمْن فَْضٍل بَْل نَُظنُُّمكْ َرشً

   27ٰكِذِبْنيَ         
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ی اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب ديا کہ ہم تو تجھے اپنے جيسا انسان ہ
) اور تيرے تابعداروں کو بھی ہم ديکھتے ہيں کہ يہ لوگ واضح طور پر سوائے ١ديکھتے ہيں (

) اور کوئی نہيں جو بےسوچے سمجھے (تمہاری پيروی کر رہے ہيں) ہم ٣) لوگوں کے (٢نيچ (
تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہيں ديکھ رہے، بلکہ ہم تو تمہيں جھوٹا سمجھ رہے 

  ہيں۔
يہ وہی شبہ ہے، جس کی پہلے کئی جگہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ کافروں کے  ١۔٢٧

جيب تھا، جس طرح آج کے اہل بدعت نزديک بشريت کے ساتھ نبوت و رسالت کا اجتماع بڑا ع
  کو بھی عجيب لگتا ہے اور وه بشريت رسول کا انکار کرتے ہيں۔

ی رہی ہے کہ ابتداء ميں اس کو حق کی تاريخ ميں يہ بات بھی ہر دور ميں سامنے آت ٢۔٢٧
اپنانے والے ہميشہ وه لوگ ہوتے ہيں جنہيں معاشرے ميں بےنوا کم تر سمجھا جاتا تھا اور 

يثيت اور خوش حال طبقہ اس سے محروم رہتا۔ حتی کہ پيغمبروں کے پيروکاروں کی صاحب ح
پوچھا تو اس ميں عالمت بن گئی۔ چنانچہ شاه روم ہرقل نے حضرت ابو سفيان سے نبی کی بابت 

ان سے ايک بات يہ بھی پوچھی کہ ' اس کے پيروکار معاشرے کے معزز سمجھے جانے والے 
  لوگ ہيں يا کمزور لوگ ' حضرت 

ابو سفيان نے جواب ميں کہا ' کمزور لوگ ' جس پر ہرقل نے کہا ' رسولوں کے پيروکار يہی  
کی گئی ہے کہ خوش حال طبقہ لوگ ہوتے ہيں (صحيح بخاری)۔ قرآن کريم ميں بھی وضاحت 

َوَكٰذلَِك َمآ اَْرَسْلنَا ِمْن ) (٢٣ہی سب سے پہلے پيغمبروں کی تکذيب کرتا رہا ہے۔(سوره زخرف۔
ْن نَِّذْيٍر ااِلَّ قَاَل ُمْتَرفُْوھَآ  اِنَّا َعٰلٓي ٰاٰثِرھِ ۗ◌ اِنَّا َوَجْدنَآ ٰابَاۙ◌ قَْبلَِك فِْي قَْريٍَة مِّ ٍة وَّ ْقتَُدْوَن   َءنَا َعٰلٓي اُمَّ ) 23ْم مُّ

) اور يہ اہل ايمان کی دنياوی حيثيت تھی اور جس کے اعتبار سے اہل کفر 23۔ الزخرف:43
انہيں حقير اور کم تر سمجھتے تھے، ورنہ حقيقت تو يہ ہے کہ حق کے پيروکار معزز اور 

رنے والے اشراف ہيں چاہے وه مال و دولت کے اعتبار سے فروتر ہی ہوں اور حق کا انکار ک
  حقير اور بےحيثيت ہيں چاہے وه دنيوں اعتبار سے مال دار ہی ہوں۔

مقابلے ميں اپنی عقل و دانش اور رائے کا  اہل ايمان چونکہ، هللا اور رسول کے احکام کے ٣۔٢٧
استعمال نہيں کرتے، اس لئے اہل باطل يہ سمجھتے ہيں کہ يہ بےسوچ سمجھ والے ہيں کہ هللا کا 

طرف موڑ ديتا ہے، يہ مڑ جاتے ہيں جس چيز سے روک ديتا ہے، رک جاتے  رسول انہيں جس
ہيں۔ يہ بھی اہل ايمان کی ايک بڑی بلکہ ايمان کا الزمی تقاضا ہے۔ ليکن اہل کفر و باطل کے 

  نزديک يہ خوبی بھی "عيب" ہے۔
 

ْ َوٰاتٰ  ّيبِ ْن رَّ نٍَة ِمّ ِّ َيْت عَلَْيُمكْ  ۭ َانُلْزُِمُمكُْوَها َوَانُْمتْ لَهَا ٰكرُِهْوَن        قَاَل يَٰقْوِم َاَرَءيُْمتْ ِاْن ُكْنُت عَٰيل بَي ْن ِعْنِدٖه فَُعّمِ ًة ِمّ    28ىِينْ َرْمحَ
نوح نے کہا ميری قوم والو! مجھے بتاؤ تو اگر ميں اپنے رب کی طرف سے دليل پر ہوا اور 

) نہ ٢ی نگاہوں ميں () پھر وه تمہار١مجھے اس نے اپنے پاس کی کوئی رحمت عطا کی ہو (
  )۔٣آئی تو کيا يہ زبردستی ميں اسے تمہارے گلے منڈھ دوں حاالنکہ تم اس سے بيزار ہو (

د ايمان و يقين ہے اور رحمت سے مراد نبوت۔ جس سے هللا تعاٰلی نے بينۃ سے مرا ١ ٢٨
  حضرت نوح عليہ السالم کو سرفراز کيا تھا۔

وگئے۔ چنانچہ تم نے اس کی قدر پہچانی اور نہ يعنی تم اس کے ديکھنے سے اندھے ہ ٢۔٢٨ 
  اسے اپنانے پر آماده ہوئے، بلکہ اس کو جھٹاليا اور رد کے درپے ہوگئے۔

  جب يہ بات ہے تو ہدايت و رحمت تمہارے حصے ميں کس طرح آ سکتی ہے؟٣۔٢٨
 

لُُمكْ عَلَْيِه َماًال  ۭ ِاْن َاْجِرَي ِاالَّ عََيل  َـٔ ـهََويٰقَْوِم َالٓ َاْس ٓ َاٰرىُمكْ قَْوًما َجتْ ْ ْم َوٰلِكّينِ ِ ٰلُقْوا َرّهبِ ُْم مُّ يَْن ٰاَمنُْوا  ۭ  ِاهنَّ ِ ِ َوَمآ َااَن ِبَطاِرِد اذلَّ   29لُْوَن         اهلّلٰ
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) ميرا ثواب تو صرف هللا تعاٰلی کے ١ميری قوم والو! ميں تم سے اس پر کوئی مال نہيں مانگتا (
) انہيں اپنے رب سے ملنا ہے ٢ں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں (ہاں ہے نہ ميں ايمان دارو

  )۔٣ليکن ميں ديکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو (
اکہ تمہارے دماغوں ميں يہ شبہ نہ آ جائے کہ اس دعوائے نبوت سے اس کا مقصد تو ت ١۔٢٩

رضا کے لئے کر رہا دولت دنيا اکٹھا کرنا ہے۔ ميں تو يہ کام صرف هللا کے حکم پر اسی کی 
  ہوں، وہی مجھے اجر دے گا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح عليہ السالم کے سرداروں نے بھی معاشرے ميں  ٢۔٢٩
کمزور سمجھے جانے والے اہل ايمان کو حضرت نوح عليہ السالم سے اپنی مجلس يا اپنے قرب 

سول هللا سے اس قسم کا سے دور رکھنے کا مطالبہ کيا ہوگا، جس طرح روسائے مکہ نے ر
مطالبہ کيا تھا، جس پر هللا تعاٰلی نے قرآن کريم کی آيت نازل فرمائيں تھيں ' اے پيغمبر ان لوگوں 

) (َواَل ٥٢کو اپنے سے دور مت کرنا جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہيں (سوره، اال نعام 
َما ِمْن  ۭ◌ َعِشيِّ يُِرْيُدْوَن َوْجھَٗه  تَْطُرِد الَِّذْيَن يَْدُعْوَن َربَّھُْم بِاْلَغٰدوِة َوالْ  ْن َشْيٍء وَّ َما َعلَْيَك ِمْن ِحَسابِِھْم مِّ

لِِمْيَن   ْن َشْيٍء فَتَْطُرَدھُْم فَتَُكْوَن ِمَن الظّٰ ) ' اپنے نفسوں کو ان 52۔ االنعام:6) 52ِحَسابَِك َعلَْيِھْم مِّ
پکارتے ہيں، اپنے رب کی رضا لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھئے! جو اپنے رب کو صبح شام 

چاہتے ہيں، آپ کی آنکھيں ان سے گزر کر کسی اور کی طرف تجاوز نہ کريں (سورة الکہف۔ 
 ۚ◌ َك َعْنھُْم  ) (َواْصبِْر نَْفَسَك َمَع الَِّذْيَن يَْدُعْوَن َربَّھُْم بِاْلَغٰدوِة َواْلَعِشيِّ يُِرْيُدْوَن َوْجھَٗه َواَل تَْعُد َعْينٰ ٢٨

ْنيَا   تُِرْيدُ  ۔ 18َواَل تُِطْع َمْن اَْغفَْلنَا قَْلبَٗه َعْن ِذْكِرنَا َواتَّبََع ھَٰوٮهُ َوَكاَن اَْمُرٗه فُُرطًا)  ۚ◌ ِزْينَةَ اْلَحٰيوِة الدُّ
  ) 28الکہف:

يعنی هللا اور رسول کے پيروکار کو حقير سمجھنا اور پھر انہيں قرب نبوت سے دور  ٣۔٢٩
ہاری جہالت ہے۔ يہ لوگ تو اس الئق ہيں کہ انہيں سر آنکھوں پر کرنے کا مطالبہ کرنا، يہ تم

  بٹھايا جائے نہ کہ دور دھتکارا جائے۔
 

ُْم  ۭ َافََال تََذكَُّرْوَن          ِ ِاْن َطَرْدهتُّ ِينْ ِمَن اهلّلٰ َّْنُرصُ   30َويٰقَْوِم َمْن ي
و هللا کے مقابلے ميں ميری قوم کے لوگو! اگر ميں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں ت

  ) کيا تم کچھ بھی نصيحت نہيں پکڑتے۔١ميری مدد کون کر سکتا ہے (
  کرنا، هللا کے غضب اور ناراضگی کا باعث ہے۔ گويا ايسے لوگوں کو اپنے سے دور ١۔٣٠

 
ِ َوَالٓ َاْعَملُ الَْغْيَب َوَالٓ َاقُْوُل اِ  ُِٕن اهلّلٰ

ُ َاْعَملُ بِ َوَالٓ َاقُْوُل لَُمكْ ِعْنِدْي َخَزاۗى ا  ۭ َاهلّلٰ ُ َخْريً ُّْؤِتَهيُُم اهلّلٰ ْيَن تَْزَدِرْيٓ َاْعُيُنُمكْ لَْن ي ِ َالٓ َاقُْوُل ِلذلَّ ْ َمكَلٌ وَّ ٓ َانُْفِسهِْم ښ ّىنِ َما ِيفْ
ِلِمْنيَ        َِّمَن الّظٰ ٓ ِاًذا ل ْ    31ِاّىنِ

ب کا علم بھی نہيں رکھتا، نہ يہ ميں تم سے نہيں کہتا کہ ميرے پاس هللا کے خزانے ہيں، ميں غي
ميں کہتا ہوں کہ ميں کوئی فرشتہ ہوں، نہ ميرا يہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہيں ذلت سے پڑ 

) ان کے دل ميں جو ہے اسے هللا ہی ١رہی ہيں انہيں هللا تعاٰلی کوئی نعمت دے گا ہی نہيں (
  )۔٢ار ظالموں ميں ہو جائے گا (خوب جانتا ہے، اگر ميں ايسی بات کہوں تو يقيناً ميرا شم

بلکہ هللا تعاٰلی نے انہيں ايمان کی صورت ميں خير عظيم عطا کر رکھا ہے جس کی بنياد  ١۔٣١
وه آخرت ميں بھی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور دنيا ميں بھی هللا تعاٰلی  پر

حقير سمجھنا ان کے لئے چاہے گا، تو بلند مرتبے سے ہمکنار ہوں گے۔ گويا تمہارا ان کو 
نقصان کا باعث نہيں، البتہ تم ہی عند هللا مجرم ٹھہرو گے کہ هللا کے نيک بندوں کو، جن کا هللا 

  کے ہاں بڑا مقام ہے، تم حقير اور فرومايہ سمجھتے ہو۔
کيونکہ ميں ان کی بابت ايسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہيں، صرف هللا جانتا ہے، تو  ٢۔٣١

  ے۔يہ ظلم ہ
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ِدِقْنيَ        َت ِجَدالَنَا فَْاِتنَا ِبَما تَِعُداَنٓ ِاْن ُكْنَت ِمَن الّصٰ   32قَالُْوا يُٰنْوُح قَْد ٰجَدلَْتنَا فَاَْكَرثْ

) اب تو ١(قوم کے لوگوں نے) کہا اے نوح! تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی (
  )۔٢آ اگر تو سچوں ميں ہے (جس چيز سے ہميں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے 

  الئے۔  ليکن اس کے باوجود ہم ايمان نہيں ١۔٣٢
يہ وہی حماقت ہے جس کا ارتکاب گمراه قوميں کرتی آئی ہيں کہ وه اپنے پيغمبر سے  ٢۔٣٢

کہتی رہی ہيں کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل کروا کر ہميں تباه کروا دے۔ حاالنکہ ان 
کہتيں کہ اگر سچا ہے اور واقعی هللا کا رسول ہے، تو ہمارے لئے دعا کر  ميں عقل ہوتی، تو وه

  کہ هللا تعاٰلی ہمارا سينہ بھی کھول دے تاکہ ہم اسے اپنا ليں۔
 

ُ ِاْن َشاَۗء َوَمآ َانُْمتْ ِبُمْعِجزِْيَن        ِتْيُمكْ ِبِه اهلّلٰ ََّما اَيْ    33قَاَل ِان
ہی الئے گا اگر وه چاہے اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہيں ہو جواب ديا کہ اسے بھی هللا تعاٰلی 

  )۔١(
ہے، يہ نہيں ہے کہ جب ميں چاہوں، تم يعنی عذاب کا آنا خالص هللا کی مشيت پر موقوف  ١۔٣٣

پر عذاب آ جائے۔ تاہم جب هللا عذاب کا فيصلہ کر لے گا يا بھيج دے گا، تو پھر اس کو کوئی 
  عاجز کرنے واال نہيں ہے۔

 
 ُّ ُّْغِويَُمكْ  ۭ ُهَو َرب ُ يُرِيُْد َاْن ي   ۭ 34ُمكْ  ۣ َوِالَْيِه تُْرَجُعْوَن       َوَال يَْنَفُعُمكْ نُْصِحْيٓ ِاْن َاَرْدتُّ َاْن َانَْصَح لَُمكْ ِاْن َاكَن اهلّلٰ

تمہيں ميری خير خواہی کچھ بھی نفع نہيں دے سکتی، گو ميں کتنی ہی تمہاری خير خواہی کيوں 
) ٢) وہی تم سب کا پروردگار ہے (١اہوں، بشرطيکہ هللا کا اراده تمہيں گمراه کرنے کا ہو (نہ چ

  اور اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔
غواء بمعنی اضالل (گمراه کرنا ہے)۔ يعنی تمہارا کفر وجحود اگر اس مقام پر پہنچ چکا ا ١۔٣٤

ناممکن ہے، تو اسی کيفيت کو هللا ہے، جہاں سے کسی انسان کو پلٹ کر آنا اور ہدايت کو اپنا لينا 
تعاٰلی کی طرف سے مہر لگا دينا کہا جاتا ہے، جس کے بعد ہدايت کی کوئی اميد باقی نہيں ره 
جاتی۔ مطلب يہ ہے کہ اگر تم بھی اسی خطرناک موڑ تک پہنچ چکے ہو تو پھر ميں تمہاری 

ش کروں، تو يہ کوشش اور خير خواہی بھی کرنی چاہوں يعنی ہدايت پر النے کی اور زياده کوش
  خير خواہی تمہارے لئے مفيد نہيں، کيونکہ تم گمراہی کے آخری مقام پر پہنچ چکے ہو۔ 

ہدايت اور گمراہی بھی اسی کے ہاتھ ميں ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ٢۔٣٤
اور ہے، جہاں وه تمہيں تمہارے عملوں کی جزا دے گا۔ نيکوں کو انکے نيک عمل کی جزا 

  بروں کو ان کی برائی کی سزا دے گا۔
 
رُِمْوَن          ا ُجتْ مَّ ٌء ِمّ يُْتٗه فََعَيلَّ ِاْجَراِمْي َوَااَن بَرِْيۗ ىُه  ۭ قُْل ِاِن افَْرتَ   35َۧاْم يَُقْولُْوَن افَْرتٰ

کيا يہ کہتے ہيں کہ اسے خود اسی نے گھڑ ليا ہے؟ تو جواب دے کہ اگر ميں نے اسے گھڑ ليا 
  )١و ميرا گناه مجھ پر ہے اور ميں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو (ہو ت
ہ السالم اور حضرت نوح عليہ السالم بعض مفسرين کے نزديک يہ مکالمہ قوم نوح علي ١۔٣٥

کے درميان ہوا اور بعض کا خيال ہے کہ يہ جملہ معترضہ کے طور پر نبی اکرم اور مشرکين 
گفتگو ہے۔ مطلب يہ ہے کہ اگر يہ قرآن ميرا گھڑا ہوا ہے اور ميں مکہ کے درميان ہونے والی 

هللا کی طرف سے منسوب کرنے ميں جھوٹا ہوں تو ميرا جرم ہے، اس کی سزا ميں ہی بھگتوں 
گا۔ ليکن تم جو کچھ کر رہے ہو، جس سے ميں بری ہوں، اس کا بھی تمہيں پتہ ہے؟ اس کا وبال 

  کيا اس کی بھی تمہيں کچھ فکر ہے؟ تو مجھ پر نہيں، تم پر ہی پڑے گا
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ْس ِبَما َاكنُْوا يَْفَعلُ 

ِٕ
ُّْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك ِاالَّ َمْن قَْد ٰاَمَن فََال تَبْتَى َّٗه لَْن ي   ښ36ْوَن      َوُاْويِحَ ِاٰيل نُْوحٍ َان

نوح کی طرف وحی بھيجی گئی کہ تيری قوم ميں سے جو ايمان ال چکے ان کے سوا اور کوئی 
  )۔١ايمان الئے گا ہی نہيں، پس تو ان کے کاموں پر غمگين نہ ہو ( اب
وقت کہا گيا کہ جب قوم نوح عليہ السالم نے عذاب کا مطالبہ کيا اور حضرت نوح  يہ اس ١۔٣٦

عليہ السالم نے بارگاه اٰلہی ميں دعا کی کہ يا رب! زمين پر ايک کافر بھی بسنے واال نہ رہنے 
  مزيد کوئی ايمان نہيں الئے گا، تو ان پر غم نہ کھا۔ دے۔ هللا نے فرمايا، اب

 
ْغَرقُْوَن        ُْم مُّ يَْن َظلَُمْوا  ۚ ِاهنَّ ِ اِطْبِينْ ِيف اذلَّ ْعُيِننَا َوَوْحِينَا َوَال ُختَ    37َواْصنَعِ الُْفكْلَ اِبَ

ارے ) اور ظالموں کے ب١اور کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تيار کر (
  )٢ميں ہم سے کوئی بات چيت نہ کر وه پانی ميں ڈبو ديئے جانے والے ہيں (

  ديکھ بھال ميں ' اس آيت ميں هللا رب العزت يعنی ہماری آنکھوں کے سامنے ' اور ' ہماری ١۔٣٧
کے لئے صفت ' عين ' کا اثبات ہے جس پر ايمان رکھنا ضروری ہے اور ' ہماری وحی سے ' 

و عرض وغيره کی جو کيفيات ہم نے بتالئی ہيں، اس طرح اسے بنا۔  کا مطلب، اس کے طول
اس مقام پر بعض مفسرين نے کشتی کے طول و عرض، اس کی منزلوں اور کس قسم کی لکڑی 

اور ديگر سامان اس ميں استعمال کيا گيا، اس کی تفصيل بيان کی ہے، جو ظاہر بات ہے کہ 
  وری تفصيل کا صحيح علم صرف هللا ہی کو ہے۔کسی مستند ماخذ پر مبنی نہيں ہے۔ اس کی پ

ومن بعض نے اس سے مراد حضرت نوح عليہ السالم کے بيٹے اور اہليہ کو ليا ہے جو م ٢۔٣٧
نہيں تھے اور غرق ہونے والوں ميں سے تھے۔ بعض نے اس سے غرق ہونے والی پوری قوم 

ا کيونکہ اب ان کے مراد لی ہے اور مطلب يہ ہے کہ ان کے لئے کوئی مہلت طلب مت کرن
ہالک ہونے کا وقت آ گيا ہے يا يہ مطلب ہے کہ ان کی ہالکت کے لئے جلدی نہ کريں، وقت 

  مقرر ميں يہ سب غرق ہو جائيں گے، 
  (فتح القدير)۔

 
ُرْوا ِمنُْه  ۭقَاَل ِاْن تَْسخَ  ْن قَْوِمٖه َخسِ   ۭ 38ُرْوا ِمنَّا فَِاانَّ نَْسَخُر ِمنُْمكْ امَكَ تَْسَخُرْوَن      َويَْصنَُع الُْفكْلَ     ۣ َوُلكََّما َمرَّ عَلَْيِه َمَالٌ ِمّ

وه (نوح) کشتی بنانے لگے ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرے وه ان کا مذاق 
) وه کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ايک دن ہنسيں گے جيسے تم ہم ١اڑاتے (

  پر ہنستے ہو۔
ال کہتے، نوح! نبی بنتے بنتے اب بڑھئی بن گئے ہو؟ يا اے نوح! خشکی ميں کشتی مث ١۔٣٨

  کس لئے تيار کر رہے ہو؟
 

ِقْميٌ          لُّ عَلَْيِه عََذاٌب مُّ زِيِْه َوَحيِ ْ ِتْيِه عََذاٌب خيُّ ْ   39فََسْوَف تَْعلَُمْوَن  ۙ َمْن ايَّ
ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر  تمہيں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا

  ) اتر آئے۔١ہميشگی کی سزا (
  عد ان کے لئے تيار ہے۔اس سے مراد جہنم کا دائمی عذاب ہے، جو اس دنيوی عذاب کے ب ١۔٣٩

 
ْل ِفْهيَا ِمْن ُلكٍّ َزْوَجْنيِ اثْنَْنيِ َوَاْهكَلَ اِ جه  َبَق عَلَْيِه الَْقْوُل َوَمْن ٰاَمَن  ۭ َوَمآ ٰاَمَن َمَعٗهٓ ِاالَّ قَِلْيٌل      ِاَذا َجاَۗء َاْمُراَن َوفَاَر التَّنُّْوُر ۙ قُلْنَا اْمحِ   40الَّ َمْن سـَ

) ہم نے کہا کہ کشتی ميں ہر قسم کے ١يہاں تک کہ جب ہمارا حکم آپہنچا اور تنور ابلنے لگا (
) اور ٢ا لے ((جانداروں ميں سے) جوڑے (يعنی) دو (جانور، ايک نر اور ايک ماده) سوار کر
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) اور سب ايمان ٣اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی (
  )۔٥) اس کے ساتھ ايمان النے والے بہت ہی کم تھے (٤والوں کو بھی (

اس سے بعض نے روٹی پکانے والے تنور، بعض نے مخصوص جگہيں مثال عين الورده  ١۔٤٠
لی ہے۔ حافظ ابن کثير نے اسی آخری مفہوم کو ترجيح دی ہے اور بعض نے سطح زمين مراد 

ے رہی سہی کسر يعنی ساری زمين ہی چشموں کی طرح ابل پڑی، اوپر سے آسمان کی بارش ن
  پوری کر دی۔

اس سے مراد مذکر اور مؤنث يعنی نر ماده ہے اس طرح ہر ذی روح مخلوق کا جوڑا  ٢۔٤٠
  ں کہ نباتات بھی رکھے گئے تھے۔ و اعلم۔کشتی ميں رکھ ليا گيا اور بعض کہتے ہي

يہ استشناء يعنی جن کا غرق ہونا تقدير اٰلہی ميں ثبت ہے اس سے مراد عام کفار ہيں، يا  ٣۔٤٠
اَْھلََک سے ہے يعنی اپنے گھر والوں کو بھی کشتی ميں سوار کرا لے، سوائے ان کے جن پر هللا 

ن يا۔ يام) اور حضرت نوح عليہ السالم کی اہليہ (َو کی بات سبقت کر گئی ہے يعنی ايک بيٹا (کنعا
  ِعلَۃ) يہ دونوں کافر تھے، ان کو کشتی ميں بيٹھنے والوں سے مستشٰنی کر ديا گيا۔

  يعنی سب اہل ايمان کو کشتی ميں سوار کرا لے۔ ٤۔٤٠
اور بعض نے اس سے بھی کم  ٨٠د اور عورت مال کر) بعض نے ان کی کل تعداد (مر ٥۔٤٠

ہے۔ ان ميں حضرت نوح عليہ السالم کے تين بيٹے، جو ايمان والوں ميں شامل تھے،  بتالئی
سام، حام، يافت اور ان کی بيوياں اور چوتھی بيوی، يام کی تھی، جو کافر تھا، ليکن اس کی 

  بيوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی ميں سوار تھی۔ (ابن کثير)
 

 ِ ِحْميٌ        َوقَاَل اْرَكُبْوا ِفْهيَا ِبْسِم اهلّلٰ ْ لََغُفْوٌر رَّ َا  ۭ ِانَّ َرّيبِ َا َوُمْرسـٰ   41 َمْجــٖر۩
) يقيناً ميرا ١نوح نے کہا اس کشتی ميں بيٹھ جاؤ هللا ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، (

  رب بڑی بخشش اور بڑے رحم واال ہے۔
ا اور اسی کے نام پر اس کا ٹھہرنا يعنی هللا ہی کے نام سے اس کا پانی کی سطح پر چلن ١۔٤١

ہے۔ اس سے ايک مقصد اہل ايمان کو تسلی اور حوصلہ دينا بھی تھا کہ بال خوف و خطر کشتی 
ں سوار ہو جاؤ، هللا تعاٰلی ہی اس کشتی کا محافظ اور نگران ہے اسی کے حکم سے چلے گی مي

ام پر فرمايا کہ ' اے اور اسی کے حکم سے ٹھہرے گی۔ جس طرح هللا تعاٰلی نے دوسرے مق
نَا ِمَن  ِہ الَِّذْی نَّجٰ نوح! جب تو اور تيرے ساتھی کشتی ميں آرام سے بيٹھ جائيں تو کہو (اَْلَحْمُد لِللّٰ

ٰبَرَکا وَّ اَْنَت َخْيُراْلُمْنِزلِْيَن) (المومنون  بِّ اَْنِزْلنِْی ُمْنَزاًل مُّ لِِمْيَن ه َو قُْل رَّ  ) ' سب٢٨،٢٩اْلقَْوِم الظّٰ
تعريف هللا ہی کے لئے ہے، جس نے ہميں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی اور کہہ کہ اے 

  تو ہی بہتر اتارنے واال ہے '۔ ميرے رب! مجھے بابرکت اتارنا اتار اور
ِ َمْجٖرھا وُمْرٰسِھا) کا پڑھنا مستحب قرار  بعض علماء نے کشتی يا سواری پر بيٹھتے وقت (بِْسِم ّهللاٰ

۔ 43) َر لَنَا ٰھَذا َوَما ُكنَّا لَٗه ُمْقِرنِْينَ ــقُْولُْواُسْبٰحَن الَِّذْي َسخَّ ـحديث سے (َوتَ  ديا ہے، مگر
  ) پڑھنا ثابت ہے۔13الزخرف:

 
َعنَا ّٰبَُينَّ اْرَكْب مَّ ْم ِيفْ َمْوجٍ َاكلِْجَباِل  ۣ َواَنٰدي نُْوُحۨ ابْنَٗه َوَاكَن ِيفْ َمْعزٍِل ي رِْي ِهبِ َع اْلٰكِفرِيَْن         َوَال  َوِىهَ َجتْ   42 تَُكْن مَّ

) اور نوح (عليہ السالم) نے ١وه کشتی انہيں پہاڑوں جيسی موجوں ميں لے کر جا رہی تھی (
اپنے لڑکے کو جو ايک کنارے پر تھا، پکار کر کہا کہ اے ميرے پيارے بچے ہمارے ساتھ 

  )۔٢سوار ہو جا اور کافروں ميں شامل نہ ره (
زمين پر پانی تھا، حٰتی کے پہاڑ بھی پانی ميں ڈوبے ہوئے تھے، يہ کشتی  يعنی جب ١۔٤٢

حضرت نوح عليہ السالم اور ان کے ساتھيوں کو دامن ميں سميٹے، هللا کے حکم سے اور اس 
کی حفاظت ميں پہاڑ کی طرح رواں دواں تھی۔ ورنہ اتنے طوفانی پانی ميں کشتی کی حيثيت ہی 
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ا طََغا کيا ہوتی ہے؟ اسی لئے دوسر ے مقام پر هللا تعاٰلی نے اسے بطور احسان ذکر فرمايا۔(اِنَّا لَمَّ
اِعيَةٌ   ۙ 11ُء َحَمْلٰنُكْم فِي اْلَجاِريَِة  ۗ◌ اْلَما تَِعيَھَآ اُُذٌن وَّ - 12۔ الحاقہ:59) 12لِنَْجَعلَھَا لَُكْم تَْذِكَرةً وَّ
ی ميں چڑھا ليا تاکہ اسے تمہارے ) جب پانی ميں طغيانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہيں کشت11

لئے نصيحت اور يادگار بنا ديں اور تاکہ ياد رکھنے والے کان اسے ياد رکھيں (وحملنہ علی ذات 
الواح ودسر*تجری باعيننا جزاء لمن کان کفر) (القمر) اور ہم نے اسے تخنوں اور کيلوں والی 

تھی بدلہ اسکی طرف سے جس کشتی ميں سوار کر ليا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی 
  کا کفر کيا گيا تھا۔ 

يام ' تھا، اسے  يہ حضرت نوح عليہ السالم کا چوتھا بيٹا تھا جس کا لقب کنعان اور نام ' ٢۔٤٢
حضرت نوح عليہ السالم نے دعوت دی کہ مسلمان ہو جا اور کافروں کے ساتھ شامل ره کر 

  غرق ہونے والوں ميں سے مت ہو۔
 

َ  قَاَل َسٰاِويْٓ  ِحَم  ۚ َوَحاَل ب ِ ِاالَّ َمْن رَّ َّْعِصُمِينْ ِمَن الَْماِۗء  ۭ قَاَل َال عَاِمصَ الَْيْوَم ِمْن َاْمِر اهلّلٰ   43يَْهنَُما الَْمْوُج فََاكَن ِمَن الُْمْغَرِقْنيَ         ِاٰيل َجَبٍل ي
ھے پانی سے اس نے جواب ديا کہ ميں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناه ميں آجاؤں گا جو مج

) نوح نے کہا آج هللا کے امر سے بچانے واال کوئی نہيں، صرف وہی بچيں گے ١بچا لے گا (
جن پر هللا کا رحم ہوا۔ اسی وقت ان دونوں کے درميان موج حائل ہوگئی اور وه ڈوبنے والوں 

  )۔٢ميں سے ہوگيا (
حاصل کرلوں گا، وہاں  اس کا خيال تھا کہ کسی بڑے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر ميں پناه ١۔٤٣

  پانی کيونکر پہنچ سکے گا۔
باپ بيٹے کے درميان يہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ايک طوفانی موج نے اسے اپنی  ٢۔٤٣

  طغيانی کی زد ميں لے ليا۔
 

َْرُض ابْلَِعْي َماَۗءِك َويَٰسَماُۗء َاْقِلِعْي َوِغْيَض الَْماُۗء َوقُِيضَ اْالَْمُر َواْسـتَ  ِلِمْنيَ        َوِقْيَل اٰيٓ   44َوْت عََيل الُْجْوِدّيِ َوِقْيَل بُْعًدا ِلّلَْقْوِم الّظٰ
) اور اے آسمان بس کر تھم جا، اسی وقت پانی ١فرما ديا گيا کہ اے زمين اپنے پانی کو نگل جا (

ما ) پہاڑ پر جا لگی اور فر٣) اور کشتی ' جودی ' نامی (٢سکھا ديا گيا اور کام پورا کر ديا گيا (
  )۔٤ديا گيا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو (

نگل جاتا ہے۔ نگلنا، کا استعمال جانور کے لئے ہوتا ہے کہ وه اپنے منہ کی خوراک کو  ١۔٤٤
يہاں پانی کے خشک ہونے کو نگل جانے سے تعبير کرنے ميں يہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ 

زمين نے سارا پانی دفعتا اس طرح اپنے پانی بتدريخ خشک نہيں ہوا تھا بلکہ هللا کے حکم سے 
  اندر نگل ليا جس طرح جانور لقمہ نگل جاتا ہے۔

  ا گيا۔يعنی تمام کافروں کو غرق آب کر دي ٢۔٤٤
موصل کے قريب ہے، حضرت نوح عليہ السام کی جودی، پہاڑ کا نام ہے جو بقول بعض  ٣۔٤٤

  قوم بھی اسی کے قريب آباد تھی۔ 
ور لعنت اٰلہی کے معنی ميں ہے اور قرآن کريم بطور خاص غضب اٰلہی بُْعًد، يہ ہالکت ا ٤۔٤٤

  کی مستحق بننے والی قوموں کے لئے اسے کئی جگہ استعمال کيا گيا ہے۔
 

ْنيَ  َّٗه فََقاَل َرّبِ ِانَّ ابِْينْ ِمْن َاْهِيلْ َوِانَّ َوْعَدَك الَْحقُّ َوَانَْت َاْحَمكُ الْٰحِمكِ ب   45       َواَنٰدي نُْوٌح رَّ
نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا ميرے رب ميرا بيٹا تو ميرے گھر والوں ميں سے 

  )۔١ہے، يقيناً تيرا وعده بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے (
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حضرت نوح عليہ السالم نے غالبا شفقت پدری کے جذبے سے مغلوب ہو کر بارگاه اٰلہی  ١۔٤٥
خيال تھا کہ شايد يہ مسلمان ہو جائے گا، اس  اور بعض کہتے ہيں کہ انہيں يہ ميں يہ دعا کی

  لئے اس کے بارے ميں يہ استدعا کی۔
 

لِْن َما لَيَْس كَلَ ِبٖه عِ  َـٔ ٌل غَْريُ َصاِلٍح    ڶ فََال تَْس َّٗه َمعَ َّٗه لَيَْس ِمْن َاْهكِلَ ۚ ِان ٓ َاِعُظَك قَاَل يُٰنْوُح ِان ْ   46َاْن تَُكْوَن ِمَن الْٰجهِِلْنيَ       ْملٌ ۭ ِاّىنِ
) اس کے کام بالکل ہی ١هللا تعاٰلی نے فرمايا اے نوح يقيناً وه تيرے گھرانے سے نہيں ہے (

) ميں ٣) تجھے ہرگز وه چيز نہ مانگنی چاہيے جس کا تجھے مطلقا علم نہ ہو (٢ناشائستہ ہيں (
  )۔٤ا شمار کرانے سے باز رہے (تجھے نصيحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں ميں سے اپن

حضرت نوح عليہ السالم نے قرابت نسبی کا لحاظ کرتے ہوئے اسے اپنا بيٹا قرار ديا۔  ١۔٤٦
 تعاٰلی نے ايمان کی بنياد پر قرابت دين کے اعتبار سے اس بات کی نفی فرمائی کہ وه ليکن هللا

ہے جو اس پر ايمان الئے،  تيرے گھرانے سے ہے۔ اس لئے کہ ايک نبی کا اصل گھرانہ تو وہی
چاہے وه کوئی بھی ہو۔ اور اگر کوئی ايمان نہ الئے تو چاہے وه نبی کا باپ ہو، بيٹا ہو يا بيوی، 

  وه نبی کے گھرانے کا فرد نہيں۔ 
يہ هللا تعاٰلی نے اس کی علت بيان فرما دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کے پاس ايمان اور  ٢۔٤٦
  عمل

ے هللا کے عذاب سے هللا کا پيغمبر بھی بچانے پر قادر نہيں۔ آج کل لوگ صا لح نہيں ہوگا، اس
پيروں، فقيروں اور سجاده نشينوں سے وابستگی کو ہی نجات کے ليے کافی سمجھتے ہيں اور 
عمل صالح کی ضرورت ہی نہيں سمجھتے حاالنکہ جب عمل صالح کے بغير نبی سے نسبی 

  ياں کيا کام آ سکتی ہيں۔قرابت بھی کام نہيں آتی، تو يہ وابستگ
اس سے معلوم ہوا کہ نبی عالم الغيب نہيں ہوتا، اس کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا وحی کے  ٣۔٤٦

سے هللا تعاٰلی اسے عطا فرما ديتا ہے۔ اگر حضرت نوح عليہ السالم کو پہلے سے علم  ذريعے
  فرماتے۔ہوتا کہ ان کی درخواست قبول نہيں ہوگی تو يقينا وه اس سے پرہيز 

 تعاٰلی کی طرف سے حضرت نوح عليہ السالم کو نصيحت ہے، جس کا مقصد ان کو يہ هللا ٤۔٤٦
  اس مقام بلند پر فائز کرنا ہے جو علمائے عالمين کے لئے هللا کی بارگاه ميں ہے۔

 
كَلَ َما لَيَْس ِيلْ ِبٖه  ِعْملٌ ۭ َواِ  َـٔ ٓ َاُعْوُذ ِبَك َاْن َاْس ْ َن الْٰخِرسِيَْن       قَاَل َرّبِ ِاّىنِ ٓ اَُكْن ّمِ ِينْ   47الَّ تَْغِفْر ِيلْ َوتَْرَمحْ

نوح نے کہا ميرے پالنہار ميں تيری ہی پناه چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وه مانگوں جس 
کا مجھے علم ہی نہ ہو اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا، تو ميں 

  )۔١ميں ہو جاؤنگا (خساره پانے والوں 
ق نہيں تھا، جب حضرت نوح عليہ السالم يہ بات جان گئے کہ ان کا سوال واقعہ کے مطاب ١۔٤٧

  تو فورا اس سے رجوع فرما ليا اور هللا تعاٰلی سے اس کی رحمت و مغفرت کے طالب ہوئے۔
 

نَّا َوبََرٰكٍت عَلَْيَك َوعَٰيلٓ ُامَ  نَّا عََذاٌب َاِلْميٌ       ِقْيَل يُٰنْوُح اْهِبطْ ِبَسٰملٍ ِمّ هُْم ِمّ ُنَمتُِّعهُْم ُمثَّ يََمسُّ َعَك ۭ َوُاَمٌم سـَ ْن مَّ مَّ   48ٍم ِمّ
) جو تجھ ١فر ما ديا گيا کہ اے نوح! ہماری جانب سے سالمتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر، (

جنہيں ہم فائده  ) اور بہت سی وه امتيں ہونگی٢پر ہيں اور تيرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر (
  )۔٣تو ضرور پہنچائيں گے ليکن پھر انہيں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا (

  پہاڑ سے ہے جس پر کشتی جا کر ٹھہر گئی تھی۔ يہ اترنا کشتی سے يا اس ١۔٤٨
اس سے مراد يا تو وه گروه ہيں جو حضرت نوح عليہ السالم کے ساتھ کشتی ميں سوار  ٢۔٤٨

نے والے وه گروه ہيں جو ان کی نسل سے ہونے والے تھے، اگلے فقرے کے تھے، يا آئنده ہو
  پيش نظر يہی دوسرا مفہوم زياده صحيح ہے۔
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ه ہيں جو کشتی ميں بچ جانے والوں کی نسل سے قيامت تک ہوں گے۔ مطلب يہ يہ وه گرو ٣۔٤٨
سامان ضرور ہے کہ ان کافروں کو دنيا کی چند روزه زندگی گزارنے کے لئے ہم دنيا کا سازو 

  ديں گے ليکن باآلخر عذاب اليم سے دو چار ہوں گے۔
 

  49ۧفَاْصِربْ  ړِانَّ الَْعاِقبََة ِللُْمتَِّقْنيَ         ِتكْلَ ِمْن َانَْۢباِۗء الْغَْيِب نُْوِحْهيَآ ِالَْيَك ۚ َما ُكْنَت تَْعلَُمهَآ َانَْت َوَال قَْوُمَك ِمْن قَْبِل ٰھَذا   ړ
کی خبروں ميں سے ہيں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہيں انہيں اس سے  يہ خبريں غيب

) اس لئے کہ آپ صبر کرتے رہيئے (يقين مانيئے) ١پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم (
  )۔٢کہ انجام کار پرہيزگاروں کے لئے ہے (

کی يہ نبی سے خطاب ہے اور آپ سے علم غيب کی نفی کی جا رہی ہے کہ يہ غيب  ١۔٤٩
  خبريں ہيں 

  جن سے ہم آپ کو خبردار کر رہے ہيں ورنہ آپ اور آپ کی قوم ان سے ال علم تھی۔ 
کذيب کر رہی ہے اور آپ کو ايذائيں پہنچا رہی ہے، اس پر يعنی آپکی قوم آپ کی جو ت ٢۔٤٩

صبر سے کام ليجئے اس لئے کہ آپ کے مددگار ہيں اور حسن انجام آپ کے اور آپ کے پيرو 
ے لئے ہی ہے، جو تقوٰی کی صفت سے متصف ہيں۔ عاقبت، دنيا و آخرت کے اچھے کاروں ک

انجام کو کہتے ہيں۔ اس ميں متقين کی بڑی بشارت ہے کہ ابتدا ميں چاہے انہيں کتنا بھی 
مشکالت سے دوچار ہونا پڑے، تاہم باآلخر هللا کی مدد و نصرت اور حسن انجام کے وہی 

ْنيَا َويَْوَم مستحق ہيں جس طرح دوسرے مقام  پر فرمايا ( اِنَّا لَنَْنُصُر ُرُسلَنَا َوالَِّذْيَن ٰاَمنُْوا فِي اْلَحٰيوِة الدُّ
) ' ہم اپنے رسولوں کی اور ايمان والو کی مدد، دنيا ميں بھی کريں 51۔ المو من۔40يَقُْوُم ااْلَْشھَاُد) 

َسبَقَْت َكلَِمتُنَا لِِعبَاِدنَا اْلُمْرَسلِْيَن   گے اور اس دن بھی جب گواہی دينے والے کھڑے ہوں گے۔ (َولَقَدْ 
 171۔ الصافات:37 ) ١٧٣َواِنَّ ُجْنَدنَا لَھُُم اْلٰغلِبُْوَن   ۠◌ ١٧٢اِنَّھُْم لَھُُم اْلَمْنُصْوُرْوَن   ښ١٧١

) اور البتہ وعده پہلے ہی اپنے رسولوں کے ليے صدر ہو چکا ہے کہ وه مظفر منصور 172تا 
  مارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا۔ہوں گے اور ہ

 
ٗه  ۭ ِاْن َانُْمتْ ِاالَّ  ْن ِاهٰلٍ غَْريُ َ َما لَُمكْ ِمّ ْوَن        َوِاٰيل عَاٍد َاَخاُمهْ ُهْوًدا  ۭ قَاَل يٰقَْوِم اْعُبُدوا اهلّلٰ   50ُمْفَرتُ

ی قوم والو! ) نے بھيجا، اس نے کہا مير١اور قوم عاد کی طرف سے ان کے بھائی ہود کو ہم (
  )۔٢هللا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہيں، تم صرف بہتان باندھ رہے ہو (

  بھائی سے مراد انہی کی قوم کا ايک فرد۔ ١۔٥٠
  يعنی هللا کے ساتھ دوسروں کو شريک ٹھہرا کر تم هللا پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ ٢۔٥٠

 
لُُمكْ عَلَيْ  َـٔ ْي فََطَرِينْ  ۭ َافََال تَْعِقلُْوَن       يَٰقْوِم َالٓ َاْس ِ    51ِه َاْجًرا  ۭ ِاْن َاْجِرَي ِاالَّ عََيل اذلَّ

اے ميری قوم! ميں تم سے اس کی کوئی اجرت نہيں مانگتا، ميرا اجر اس کے ذمے ہے جس 
  )۔١نے مجھے پيدا کيا تو کيا پھر بھی تم عقل سے کام نہيں ليتے (

تے کہ جو بغير اجرت کے اور اللچ کے تمہيں هللا کی طرف بال رہا ہے اور يہ نہيں سمجھ ١۔٥١
طريقہ کار معلوم ہوتا ہے يعنی بجائے  وه تمہارا خير خواه ہے، آيت ميں يَا قَْوِم! سے دعوت ايک

  يہ کہنے کے 
  ' اے کافرو ' اے مشرکو ' اے ميری قوم سے مخاطب کيا گيا ہے۔'

 
َتْغِفُرْوا َربَُّمكْ  ِتُمكْ َوَال تَتَوَ َويٰقَْوِم اسـْ ًة ِاٰيل قُوَّ يَزِْدُمكْ قُوَّ ْدَراًرا وَّ َماَۗء عَلَْيُمكْ ِمّ َّْوا ُمْجرِِمْنيَ          ُمثَّ تُْوبُْوٓا ِالَْيِه يُْرِسِل السَّ   52ل
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اے ميری قوم کے لوگو! تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی 
و، تاکہ وه برسنے والے بادل تم پر بھيج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت جناب ميں توبہ کر

  )۔٢) تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو (١قوت بڑھا دے (
حضرت ہود عليہ السالم نے توبہ و استغفار کی تلقين اپنی امت يعنی اپنی قوم کو کی اور  ١۔٥٢

کرنے والی قوم کو حاصل ہوتے ہيں۔ جس اس کے دو فوائد بيان فرمائے جو توبہ اور استغفار 
طرح قرآن کريم اور بھی بعض مقامات پر يہ فوائد بيان کئے گئے ہيں (مالحظہ سورت نوح 

) اور نبی کا بھی فرمان ہے من لزم االستغفار جعل هللا لہ من کل ھم فرجا، ومن کل ضيق ١١ا۔
ار کرتا ہے، هللا تعاٰلی اس کے مخرجا ورزقہ من حيث ال يحتسب (ابوداود)' جو پابندی سے استغف

سی جگہ سے لئے ہر فکر سے کشادگی، اور ہر تنگی سے راستہ بنا ديتا ہے اور اس کو اي
  روزی ديتا ہے جو اس کے وہم و گمان ميں بھی نہيں ہوتی۔

يعنی ميں تمہيں جو دعوت دے رہا ہوں، اس سے اعراض اور اپنے کفر پر اصرار مت  ٢۔٥٢
  هللا کی بارگاه ميں مجرم اور گناه گار بن کر پيش ہو گے۔کرو۔ ايسا کرو گے تو 

 
ُن كَلَ ِبُمْؤِمنِ  ٓ ٰاِلهَِتنَا َعْن قَْوكِلَ َوَما َحنْ ُن ِبَتاِرِيكْ َما َحنْ نٍَة وَّ ِّ   53ْنيَ          قَالُْوا ٰهيُْوُد َما ِجْئَتنَا ِبَبي

ور ہم صرف تيرے کہنے سے انہوں نے کہا اے ہود! تو ہمارے پاس کوئی دليل تو اليا نہيں ا
  )١اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہيں اور نہ ہم تجھ پر ايمان النے والے ہيں (

براہين کی پوری قوت اپنے ساتھ رکھتا ہے ليکن شپره چشموں کو وه  ايک نبی دالئل و ١۔٥٣
ہم بغير نظر نہيں آتے قوم ہود عليہ السالم نے بھی اسی ڈھٹائی کا مظاہره کرتے ہوئے کہا کہ 

  دليل کے محض تيرے کہنے سے اپنے معبودوں کو کس طرح چھوڑيں؟
 

ْ بَرِيْۗ  َ َواْشهَُدْوٓا َاّىنِ ٓ ُاْشِهُد اهلّلٰ ْ ٍء  ۭ قَاَل ِاّىنِ ىَك بَْعُض ٰاِلهَِتنَا ِبُسْوۗ َُّقْوُل ِاالَّ اْعَرتٰ ا تُْرشُِكْوَن         ِاْن ن مَّ   ۙ 54ٌء ِمّ
) اس نے ١مارے کسی معبود کے بڑے جھپٹے ميں آگيا ہے (بلکہ ہم تو يہی کہتے ہيں کہ ہ

جواب ديا کہ ميں هللا کو گواه کرتا ہوں اور تم بھی گواه رہو کہ ميں هللا کے سوا ان سب سے 
  )۔٢بيزار ہوں، جنہيں تم شريک بنا رہے ہو (

ے، يعنی تو جو ہمارے معبودوں کی توہين اور گستاخی کرتا ہے کہ يہ کچھ نہيں کر سکت ١۔٥٤
معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے تيری اس گستاخی پر تجھے کچھ کہہ ديا ہے اور تيرا 

ے نام نہاد مسلمان بھی اس قسم کے توہمات کا شکار ہيں دماغ ماؤف ہو گيا ہے۔ جيسے آج کل ک
جب انہيں کہا جاتا ہے کہ يہ فوت شده اشخاص اور بزرگ کچھ نہيں کر سکتے، تو کہتے ہيں کہ 

شان ميں گستاخی ہے اور خطره ہے کہ اس طرح کی گستاخی کرنے والوں کا وه بيڑا  ان کی
  غرق کر ديں۔ نعوذ با من الخرافات واالکاذيب۔

يعنی ان تمام بتوں اور معبودوں سے بيزار ہوں اور تمہارا يہ عقيده کہ انہوں نے مجھے  ٢۔٤٥
ہيں کہ کسی کا مافوق اال سباب کچھ کر ديا ہے، بالکل غلط ہے، ان کے اندر يہ قدرت ہی ن

  طريقے سے نفع يا نقصان پہنچا سکيں۔
 

ْيًعا ُمثَّ َال تُْنِظُرْوِن          55ِمْن ُدْوِنٖه فَِكْيُدْوِينْ َمجِ
  )۔١اچھا تم سب ملکر ميرے خالف چاليں چل لو مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو (

اپنے اس دعوے ميں سچے ہو کہ يہ بت  اور اگر تمہيں ميری بات پر يقين نہيں ہے بلکہ تم ١۔٥٥
حاضر ہوں، تم اور تمہارے معبود سب ملکر ميرے خالف کچھ کر  کچھ کر سکتے ہيں تو لو ميں

کے دکھاؤ۔ مزيد اس سے نبی کے انداز کا پتہ چلتا ہے کہ وه اس قدر بصير پر ہوتا ہے کہ اسے 
  اپنے حق پر ہونے کا يقين ہوتا ہے۔
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ُْت عَ  ْ تََولكَّ تَ ِاّىنِ سـْ اٍط مُّ ْ عَٰيل ِرصَ ٍَّة ِاالَّ ُهَو ٰاِخٌذ ِبنَاِصَيِهتَا  ۭ ِانَّ َرّيبِ ُِّمكْ ۭ َما ِمْن َداۗب ْ َوَرب ِ َرّيبِ   56ِقْميٍ       َيل اهلّلٰ

ميرا بھروسہ صرف هللا تعاٰلی پر ہے جو ميرا اور تم سب کا پروردگار ہے جتنے بھی پاؤں 
) يقيناً ميرا رب بالکل صحيح راه پر ١تھامے ہوئے ہے (دھرنے والے ہيں سب کی پيشانی وہی 

  )۔٢ہے (
ذات ہے جو ميرا اور يعنی جس ذات کے ہاتھ ميں ہرچيز کا قبضہ و تصرف ہے، وہی  ١۔٥٦

تمہارا رب ہے ميرا توکل اسی پر ہے۔ مقصد ان الفاظ سے حضرت ہود عليہ السالم کا يہ ہے کہ 
ہے ان پر بھی هللا ہی کا قبضہ و تصرف ہے، هللا تعاٰلی جن کو تم نے هللا کا شريک ٹھہرا رکھا 

  ان کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، وه کسی کا کچھ نہيں کر سکتے۔
عنی وه جو توحيد کی دعوت دے رہا ہے يقيناً يہ دعوت ہی صراط مستقيم ہے اس پر چل ي ٢۔٥٦

اعراض انحراف کر نجات اور کاميابی سے ہمکنار ہو سکتے ہو اور اس صراط مستقيم سے 
  تباہی و بربادی کا باعث ہے۔

 
ُمكْ ۚ َوَال  ْ قَْوًما غَْريَ َتْخِلُف َرّيبِ آ ُاْرِسلُْت ِبٓهٖ ِالَْيُمكْ  ۭ َويَسـْ َّْوا فََقْد َابْلَْغُتُمكْ مَّ ٍء َحِفْيظٌ      فَِاْن تََول ْ عَٰيل ُلكِّ َيشْ ا  ۭ ِانَّ َرّيبِ ً ـٔ ْونَٗه َشـْي   57 تَُرضُّ

تم روگردانی کرو تو کرو ميں تمہيں وه پيغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری پس اگر 
) تھا، ميرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ ١طرف بھيجا گيا (

  )٣) يقيناً ميرا پروردگار ہرچيز پر نگہبان ہے (٢بھی بگاڑ نہ سکو گے (
  داری ختم اور تم پر حجت تمام ہوگی۔يعنی اس کے بعد ميری ذمہ  ١۔٥٧
وه يعنی تمہيں تباه کر کے تمہاری زمينوں اور امالک کا وه دوسروں کو مالک بنا دے، تو  ٢۔٥٧

ايسا کرنے پر قادر ہے اور تم اس کا کچھ بھی نہيں بگاڑ سکتے بلکہ وه اپنی مشيت و حکمت 
  کے مطابق ايسا کرتا رہتا ہے۔

مکرو فريب اور سازشوں سے بھی محفوظ رکھے گا اور شيطانی  يقيناً وه مجھے تمہارے ٣۔٥٧
چالوں سے بھی بچائے گا، عالوه ازيں ہر نيک بد کو ان کے اعمال کے مطابق اچھی اور بری 

  جزا دے گا۔
 

نَّا  ۚ َوَجنَّْيٰهنُ  ٍة ِمّ يَْن ٰاَمنُْوا َمَعٗه ِبَرْمحَ ِ اذلَّ ا َجاَۗء َاْمُراَن َجنَّْينَا ُهْوًدا وَّ ْن عََذاٍب غَِلْيظٍ      َولَمَّ   58ْم ِمّ
اور جب ہمارا حکم آپہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھيوں کو اپنی خاص رحمت 

  )١سے نجات عطا فرمائی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا ليا (
ذريعے سے  سخت عذاب سے مراد وہی الرِّ ْيَح اْلَعقِْيَم تيز آندھی کا عذاب ہے جس کے ١۔٥٨

حضرت ہود عليہ السالم کی قوم عاد کو ہالک کيا گيا جس سے حضرت ہود عليہ السالم اور ان 
  پر ايمان النے والوں کو بچا ليا گيا۔

 
ََّبُعْوٓا َاْمَر ُلكِّ َجبَّاٍر َعِنْيٍد         ْم َوَعَصْوا ُرُسهَلٗ َوات ِ يِٰت َرّهبِ   59َوِتكْلَ عَاٌد    ڐ َجَحُدْوا اِبٰ

) ١تھی قوم عاد، جنہوں نے اپنے رب کی آيتوں کا انکار کيا اور اس کے رسولوں کی ( يہ
  )۔٢نافرمانی کی اور ہر ايک سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی (

عاد کی طرف صرف ايک نبی حضرت ہود عليہ السالم ہی بھيجے گئے تھے، يہاں هللا  ١۔٥٩
ولوں کی نافرمانی کی۔ اس سے يا تو يہ واضح کرنا تعاٰلی نے فرمايا کہ انہوں نے هللا کے رس

تمام مقصود ہے کہ ايک رسول کی تکذيب، يہ گويا تمام رسولوں کی تکذيب ہے۔ کيونکہ 
رسولوں پر ايمان رکھنا ضروری ہے۔ يا مطلب يہ ہے کہ يہ قوم اپنے کفر اور انکار ميں اتنی 

ہم اس قوم ميں متعدد رسول بھی  آگے بڑھ چکی تھی کہ حضرت ہود عليہ السالم کے بعد اگر
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بھيجتے، تو يہ قوم ان سب کی تکذيب ہی کرتی۔ اور اس سے قطعاً يہ اميد نہ تھی کہ وه کسی 
بھی رسول پر ايمان لے آتی۔ يا ہو سکتا ہے کہ اور بھی انبياء بھيجے گئے ہوں اور اس قوم نے 

  ہر ايک کی تکذيب کی۔
ی ليکن جو لوگ هللا کے حکموں سے سرکشی کرنے يعنی هللا کے پيغمبروں کی تکذيب ک ٢۔٥٩

  والے اور نافرمان تھے، ان کی اس قوم نے پيروی کی۔
 

ُْم ۭ َاَال بُْعدً  يَْوَم الِْقٰيَمِة  ۭ َاَالٓ ِانَّ عَاًدا َكَفُرْوا َرهبَّ نَْيا لَْعنًَة وَّ َِّعاٍد قَْوِم ُهْوٍد        َوُاتِْبُعْوا ِيفْ ٰهِذِه ادلُّ   ۧ  60ا ل
) ديکھ لو قوم عاد نے ١يا ميں بھی ان کے پيچھے لعنت لگا دی گئی اور قيامت کے دن بھی (دن

  )۔٢اپنے رب سے کفر کيا، ہود کی قوم عاد پر دوری ہو (
لَْعنَہ کا مطلب هللا کی رحمت سے دوری، امور خير سے محرومی اور لوگوں کی طرف  ١۔٦٠

ہ اہل ايمان ميں ان کا ذکر ہميشہ مالمت اور سے مالمت و بيزاری۔ دنيا ميں يہ لعنت اس طرح ک
اور بيزاری کے انداز ميں ہوگا اور قيامت ميں اس طرح کہ وہاں عٰلی رؤوس الشہاد ذلت 

  رسوائی سے دو چار اور عذاب اٰلہی ميں مبتال ہوں گے۔ 
بُْعد کا يہ لفظ رحمت سے دوری اور لعنت اور ہالکت کے معنی کے لئے ہے، جيسا کہ  ٢۔٦٠

  ی ہے۔ے قبل بھی وضاحت کی جا چکاس س
 
ٗه  ۭ ُهَو َانَْشاَمكُْ  [ ْن ِاهٰلٍ غَْريُ َ َما لَُمكْ ِمّ َتْغِفُرْوُه ُمثَّ تُْوبُْوٓا ِالَْيِه  ۭ ِانَّ رَ  َوِاٰيل ثَُمْوَد َاَخاُمهْ ٰصِلًحا   ۘ قَاَل يٰقَْوِم اْعُبُدوا اهلّلٰ تَْعَمَرُمكْ ِفْهيَا فَاسـْ َن اْالَْرِض َواسـْ ْ قَرِيٌْب ِمّ ّيبِ

ِجْيٌب           61مُّ
) اس نے کہا کہ اے ميری قوم تم هللا کی ١اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھيجا (

) اور ٣) اس نے تمہيں زمين سے پيدا کيا (٢عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہيں (
معافی طلب کرو اور اس کی طرف ) پس تم اس سے ٤اسی نے اس زمين ميں تمہيں بسايا ہے (

  رجوع کرو۔ بيشک ميرا رب قريب اور دعاؤں کا قبول کرنے واال ہے۔
ے ما قبل پر۔ يعنی َو اَْرَسلنَا اِلَٰی ثُُمْوَد ہم نے ثمود کی طرف بھيجا۔ يہ َو اِلَٰی ثَُمْوَد عطف ہ ١۔٦١

يہ قوم عاد کے بعد  قوم تبوک اور مدينہ کے درميان مدائن (حجر) ميں رہائش پذير تھی اور
ہوئی۔ حضرت صالح عليہ السالم کو يہاں بھی ثمود کا بھائی کہا۔ جس سے مراد انہی کے خاندان 

  اور قبيلے کا ايک فرد ہے۔
حضرت صالح عليہ السالم نے بھی سب سے پہلے اپنی قوم کو توحيد کی دعوت دی، جس  ٢۔٦١

  طرح کہ انبياء کا طريق رہا ہے۔
ں تمہيں زمين سے پيدا کيا اس طرح کہ تمہارے باپ آدم عليہ السالم کی يعنی ابتدا مي ٣۔٦١ 

سے پيدا ہوئے يوں گويا تمام انسانوں  تخليق مٹی سے ہوئی اور تمام انسان صلب آدم عليہ السالم
کی پيدائش زمين سے ہوئی۔ يا يہ مطلب ہے کہ تم جو کچھ کھاتے ہو، سب زمين ہی سے پيدا ہوتا 

ے وه نطفہ بنتا ہے۔ جو رحم مادر ميں جا کر وجود انسانی کا باعث ہوتا ہے اور اسی خوراک س
  ہے۔
نے کی استعداد اور صالحيت پيدا کی، جس يعنی تمہارے اندر زمين کو بسانے اور آباد کر ٤۔٦١

سے تم رہائش کے لئے مکان تعمير کرتے، خوراک کے لئے کاشت کاری کرتے اور ديگر 
  ے صنعت و حرفت سے کام ليتے ہو۔ضروريات زندگی مہيا کرنے کے لئ

 
َّنَ  َّْعُبَد َما يَْعُبُد ٰااَبُۗؤاَن َوِان ا قَْبَل ٰھَذآ َاتَْهنٰىنَآ َاْن ن ا تَْدُعْواَنٓ ِالَْيِه ُمرِيٍْب         قَالُْوا يٰٰصِلُح قَْد ُكْنَت ِفْينَا َمْرُجوًّ مَّ   62ا لَِفْي َشّكٍ ِمّ
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تو ہم تجھ سے بہت کچھ اميديں لگائے ہوئے تھے، کيا انہوں نے کہا اے صالح! اس سے پہلے 
تو ہميں ان کی عبادت سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، ہميں 

  )۔١تو اس دين ميں حيران کن شک ہے جس کی طرف تو ہميں بال رہا ہے (
نت ميں ممتاز ہوتا ہے يعنی پيغمبر اپنی قوم ميں چونکہ اخالق و کردار اور امانت و ديا ١۔٦٢

اس لئے قوم کی اس سے اچھی اميديں وابستہ ہوتی ہيں۔ اسی اعتبار سے حضرت صالح عليہ 
ھی ان سے يہ کہا۔ ليکن دعوت توحيد ديتے ہی ان کی اميدوں کا يہ مرکز، ان السالم کی قوم نے ب

الح عليہ کی آنکھوں کا کانٹا بن گيا اور اس دين ميں شک کا اظہار کيا جس طرف حضرت ص
  السالم انہيں بال رہے تھے يعنی دين توحيد

 
ِينْ ِمَن  َّْنُرصُ ًة فََمْن ي ْ َوٰاٰتىِينْ ِمنُْه َرْمحَ ّيبِ ْن رَّ نٍَة ِمّ ِّ ِسْريٍ        قَاَل يَٰقْوِم َاَرَءيُْمتْ ِاْن ُكْنُت عَٰيل بَي ِ ِاْن َعَصْيُتٗه    ۣ فََما تَزِيُْدْونَِينْ غَْريَ َختْ   63اهلّلٰ

اس نے جواب ديا کہ اے ميری قوم کے لوگو! ذرا بتاؤ تو اگر ميں اپنے رب کی طرف سے 
) دليل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو پھر اگر ميں ١کسی مضبوط (

) تو کون ہے جو اس کے مقابلے ميں ميری مدد کرے؟ تم تو ٢نے اس کی نافرمانی کر دی (
  )۔٣ے ہو (ميرا نقصان ہی بڑھا رہ

بِْينٍَۃ سے مراد وه ايمان و يقين ہے، جو هللا تعاٰلی پيغمبر کو عطا فرماتا ہے اور رحمت  ١۔٦٣
  پہلے وضاحت گزر چکی ہے۔سے نبوت، جيسا کہ 

نافرمانی سے مراد يہ ہے کہ اگر ميں تمہيں حق کی طرف اور هللا واحد کی عبادت کی  ٢۔٦٣
  ے ہو۔چھوڑ دوں، جيسا کہ تم چاہتطرف بالنا 

يعنی اگر ميں ايسا کروں تو مجھے کوئی فائده تو نہيں پہنچا سکتے، البتہ اس طرح تم  ٣۔٦٣
  ميرے نقصان و خسارے ميں ہی اضافہ کرو گے۔

 
ٍء فَيَ  ْوَها ِبُسۗوْ ِ َوَال تََمسُّ ٓ َاْرِض اهلّلٰ ُلكْ ِيفْ ِ لَُمكْ ٰايًَة فََذُرْوَها اَتْ   64ُخَذُمكْ عََذاٌب قَرِيٌْب        اْ َويٰقَْوِم ٰهِذٖه اَنقَـُة اهلّلٰ

اور اے ميری قوم والو! هللا کی بھيجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لئے ايک معجزه ہے اب تم 
اسے هللا کی زمين ميں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ايذا نہ پہنچاؤ ورنہ فوری 

  )١عذاب تمہيں پکڑ لے گا (
ے ايک پہاڑ يا  تعاٰلی نے ان کے کہنے پر ان کی آنکھوں کے سامنيہ وہی اونٹنی جو هللا ١۔٦٤

ايک چٹان سے برآمد فرمائی اس لئے اسے (هللا کی اونٹنی) کہا گيا ہے کيونکہ يہ خالص هللا کے 
  حکم سے معجزانہ

طور پر مذکوره خالف عادت طريقے سے ظاہر ہوئی تھی۔ اس کی بابت انہيں تاکيد کر دی گئی 
  ذا نہ پہنچانا ورنہ تم عذاب اٰلہی کی گرفت تھی کہ اسے اي
  ميں آ جاؤ گے۔

 
ٍم ٰۭذكِلَ َوعٌْد غَْريُ َمْكُذْوٍب           65فََعَقُرْوَها فََقاَل تََمتَُّعْوا ِيفْ َداِرُمكْ ثَٰلثََة َاايَّ

پھر بھی لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، اس پر صالح نے کہا کہ اچھا تم اپنے 
  )١ں تين تين دن تو ره لو، يہ وعده جھوٹا نہيں (گھروں مي

ريز ليکن ان ظالموں نے اس زبردست معجزے کے باوجود نہ صرف ايمان النے سے گ ١۔٦٥
کيا بلکہ حکم اٰلہی سے صريح سرتابی کرتے ہوئے اسے مار ڈاال، جس کے بعد انہيں تين دن 

  سے ہالک کر ديا جائے گا۔ کی مہلت دے دی گئی کہ تين دن کے بعد تمہيں عذاب کے ذريعے
 

ٍذ  ۭ اِ 
ِٕ
نَّا َوِمْن ِخْزِي يَْوِمى ٍة ِمّ يَْن ٰاَمنُْوا َمَعٗه ِبَرْمحَ ِ اذلَّ ا َجاَۗء َاْمُراَن َجنَّْينَا ٰصِلًحا وَّ ََّك ُهَو الَْقِويُّ الَْعزِْيُز         فَلَمَّ   66نَّ َرب
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ر ايمان النے والوں کو اپنی رحمت ) ہم نے صالح کو اور ان پ١پھر جب ہمارا فرمان آپہنچا (
  سے اسے بھی بچا ليا اور اس دن کی رسوائی سے بھی، يقيناً تيرا رب نہايت توانا اور غالب ہے۔

س سے مراد وہی عذاب ہے جو وعدے کے مطابق چوتھے دن آيا اور حضرت صالح ١۔ ا ٦٦
  گيا۔ عليہ السالم اور ان پر ايمان النے والوں کے سوا، سب کو ہالک کر ديا

 
ْيَحُة فََاْصَبُحْوا ِيفْ ِداَيِرِمهْ ٰجِثِمْنيَ          ْيَن َظلَُموا الصَّ ِ   ۙ 67َوَاَخَذ اذلَّ

) پھر وه اپنے گھروں ميں اوندھے پڑے ١اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑ نے آدبوچا (
  )٢ہوئے ره گئے (

ض کے نزديک يہ حضرت يہ عذاب َصْيَحۃً (چيخ زور کی کڑک) کی صورت ميں آيا، بع ١۔٦٧
جبرائيل عليہ السالم کی چيخ تھی اور بعض کے نزديک آسمان سے آئی تھی۔ جس سے ان کے 

ور ان کی موت واقعہ ہو گئی، اس کے بعد يا اس کے ساتھ ہی بھونچال دل پاره پاره ہوگئے ا
ْجفَةُ فَاََخَذْتھُ ( ٧٨رجفہ بھی آيا، جس نے سب کچھ تہ باال کر ديا۔ جيسا کہ سوره اعراف  ُم الرَّ

  فَاَْصبَُحْوا فِْي َداِرِھْم ٰجثِِمْيَن) ميں فاخذتھم الرجفہ کے الفاظ ہيں
جس طرح پرنده مرنے کے بعد زمين پر مٹی کے ساتھ پڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح يہ موت  ٢۔٦٧

  سے ہم 
  کنار ہو کر منہ کے بل زمين پر پڑے رہے۔ 
 

َّْم يَْغنَْوا ِفْهيَا   ۭ َاَالٓ  ُْم  ۭ َاَال بُْعًدا ِلّثَُمْوَد          َاكَْن ل   ۧ 68ِانَّ ثَُمــْوَد۟ا َكَفُرْوا َرهبَّ
) آگاه رہو کہ قوم ثمود نے اپنے رب سے کفر کيا۔ ١ايسے کہ گويا وه وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے (

  سن لو ان ثموديوں پر پھٹکار ہے۔
غلط کی طرح مٹا ديئے گئے، ان کی بستی يا خود يہ لوگ يا دونوں ہی، اس طرح حرف  ١۔٦٨

  گويا وه کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے۔
 

ي قَالُْوا َسٰلًما  ۭ قَاَل َسٰملٌ فََما لَِبَث َاْن َجاَۗء ِبِعْجٍل َحنِ    69ْيٍذ          َولََقْد َجاَۗءْت ُرُسلُنَآ ِابْٰرِهْميَ اِبلْبُْرشٰ
) اور سالم کہا ١ے کر پہنچے (اور ہمارے بھيجے ہوئے پيغمبر ابراہيم کے پاس خوشخبری ل

) اور بغير کسی تاخير کے بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت ٣) انہوں نے بھی جواب ميں سالم ديا (٢(
  )٤لے آئے (

يہ دراصل حضرت لوط اور ان کی قوم کے قصے کا ايک حصہ ہے۔ حضرت لوط عليہ  ١۔٦٩
لوط عليہ السالم کی بستی السالم، حضرت ابراہيم عليہ السالم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت 

بحره، ميت کے جنوب مشرق ميں تھی، جبکہ حضرت ابراہيم عليہ السالم فلسطين ميں مقيم تھے۔ 
ط عليہ السالم کی قوم کو ہالک کرنے کا فيصلہ کر ليا گيا۔ تو ان کی طرف سے جب حضرت لو

ميں  فرشتے بھيجے گئے۔ يہ فرشتے قوم لوط عليہ السالم کی طرف جاتے ہوئے راستے
  حضرت ابراہيم عليہ السالم کے پاس ٹھہرے اور انہيں بيٹے کی بشارت دی۔

  رتے ہيں۔يعنی سلمنا سالما عليک ہم آپ کو سالم عرض ک ٢۔٦٩
جس طرح پہال سالم ايک فعل مقدر کے ساتھ منصوب تھا۔ اس طرح يہ سالم مبتدا يا خبر  ٣۔٦٩

  ہونے کی بنا پر مرفوع ہے عبادت ہوگی:
  اَل م،ُ يا َعلَْيُکْم َساَلم،ُ۔ اَْمُرُکْم سَ 

 حضرت ابرا ہيم عليہ السالم بڑے مہمان نواز تھے وه يہ نہيں سمجھ پائے کہ يہ فرشتے ٤۔٦٩ 
ہيں جو انسانی صورت ميں آئے ہيں اور کھانے پينے سے معزور ہيں، بلکہ انہوں نے انہيں 

بچھڑا ال کر ان کی خدمت  مہمان سمجھا اور فورا مہمانوں کی خاطر تواضع کے لئے بھنا ہوا
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ميں پيش کر ديا۔ نيز اس سے يہ بھی معلوم ہوا کہ مہمان سے پوچھنے کی ضرورت نہيں بلکہ 
  جو موجود ہو حاضر خدمت کر ديا جائے۔

 
 ٓ ا َرٰآ  َايِْدَهيُْم َال تَِصُل ِالَْيِه نَِكَرُمهْ َوَاْوَجَس ِمْهنُْم ِخْيَفًة  ۭ قَالُْوا َال َختَْف ِاانَّ   70ۭ ُاْرِسلْنَآ ِاٰيل قَْوِم لُْوٍط      فَلَمَّ

اب جو ديکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہيں پہنچ رہے تو ان سے اجنبيت محسوس 
) انہوں نے کہا ڈرو نہيں ہم تو قوم لوط کی ١کر کے دل ہی دل ميں ان سے خوف کرنے لگے (

  )۔٢طرف بھيجے ہوئے آئے ہيں (
ليہ السالم نے جب ديکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہيں بڑھ حضرت ابرا ہيم ع ١۔٧٠

ز معروف تھی کہ آئے رہے تو انہوں کو خوف محسوس ہوا۔ کہتے ہيں کہ ان کے ہاں يہ چي
  ہوئے مہمان اگر

ضيافت سے فائده نہ اٹھاتے تو سمجھا جاتا تھا کی آنے والے مہمان کسی اچھی نيت سے نہيں 
ہوا کہ هللا کے پيغمبروں کو غيب کا علم نہيں ہوتا۔ اگر ابراہيم عليہ  آئے۔ اس سے يہ بھی معلوم

  السالم غيب دان ہوتے تو بھنا ہوا بچھڑا بھی نہ التے اور ان سے خوف بھی محسوس نہ کرتے۔
نسان کے اس خوف کو فرشتوں نے محسوس کيا، يا ان کے آثار سے جو ايسے موقع پر ا ٢۔٧٠

ی گفتگو ميں حضرت ابراہيم عليہ السالم نے اظہار فرمايا، جيسا چہرے پر ظاہر ہوتے ہيں يا اپن
کہ دوسرے مقام پر وضاحت ہے ' ہميں تو تم سے ڈر لگتا ہے ' چنانچہ فرشتوں نے کہا ڈرو 

نہيں، آپ جو سمجھ رہے ہيں، ہم وه نہيں ہيں بلکہ هللا کی طرف سے بھيجے گئے ہيں اور ہم قوم 
  يں۔لوط عليہ السالم کی طرف جا رہے ہ

 
َق يَْعُقْوَب        َراِۗء ِاْحسٰ َق  ۙ َوِمْن وَّ ْحسٰ ٰهنَا اِبِ ْ َمٌة فََضِحَكْت فَبَرشَّ

ِٕ
  71َواْمَرَاتُٗه قَاۗى

) تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے ١اس کی بيوی کھڑی ہوئی تھی وه ہنس پڑی (
  پيچھے يعقوب کی خوشخبری دی۔

ں؟ بعض کہتے ہيں کہ قوم لوط عليہ السالم کی فساد حضرت ابراہيم کی اہليہ کيوں ہنسي ١۔٧١
سے انہوں نے مسرت کی۔ بعض کہتے انگيزيوں سے وه بھی آگاه تھيں، ان کی ہالکت کی خبر 

ہيں اس لئے ہنسی آئی کہ ديکھو آسمانوں سے ان کی ہالکت کا فيصلہ ہو چکا ہے اور يہ قوم 
ير ہے۔ اور اس ہنسنے کا تعلق اس غفلت کا شکار ہے۔ اور بعض کہتے ہيں کہ تقديم و تاخ

  بشارت سے ہے جو فرشتوں نے بوڑھے جوڑے کو دی۔ وهللا اعلم۔
 

ْيٌب          ٌء َجعِ ْيًخا  ۭ ِانَّ ٰھَذا لََيشْ ٰھَذا بَْعِيلْ شـَ ْوٌز وَّ   72قَالَْت يَٰويْلَٰىتٓ َءَادِلُ َوَااَن َجعُ
ہوسکتی ہے ميں خود بڑھيا اور يہ وه کہنے لگی ہائے ميری کم بختی! ميرے ہاں اوالد کيسے 

  )۔١ميرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہيں يہ يقيناً بڑی عجيب بات ہے (
يہ اہليہ حضرت ساره تھيں، جو خود بھی بوڑھی تھيں اور ان کا شوہر حضرت ابراہيم  ١۔٧٢

  عليہ السالم بھی بوڑھے تھے۔ اس لئے تعجب ايک فطری امر تھا، جس کا اظہار ان سے ہوا۔
 

ْيٌد مَّ  َّٗه َمحِ ِ َوبََرٰكُتٗه عَلَْيُمكْ َاْهَل الَْبيِْت  ۭ ِان ِ َرْمحَُت اهلّلٰ   73ِجْيٌد       قَالُْوٓا َاتَْعَجِبْنيَ ِمْن َاْمِر اهلّلٰ
) ہے؟ تم پر اے اس گھر کے لوگوں ١فرشتوں نے کہا کيا تو هللا کی قدرت سے تعجب کر رہی (

) بيشک هللا حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑی شان ٢نازل ہوں (هللا کی رحمت اور اس کی برکتيں 
  واال ہے۔
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کے قضا و قدر پر کس طرح تعجب کا يہ استفہام انکار کے لئے ہے۔ يعنی تو هللا تعاٰلی  ١۔٧٣
اظہار کرتی ہے جبکہ اس کے لئے کوئی چيز مشکل نہيں۔ اور نہ وه اسباب عاديہ ہی کا محتاج 

  لفظ ُکْن (ہو جا) سے معرض وجود ميں آ جاتا ہے۔ہے، وه تو جو چاہے، اس کے 
يت ' سے ياد کيا حضرت ابراہيم عليہ السالم کی اہليہ محترمہ کو يہاں فرشتوں نے ' اہل ب ٢۔٧٣ 

اور دوسرے ان کے لئے جمع مذکر مخاطب (َعلَْيُکْم) کا صيغہ استعمال کيا۔ جس سے يہ بات 
کے صيغے کا استعمال بھی جائز ہے۔ جيسا کہ ثابت ہوگئی کہ' اہل بيت ' کے لئے جمع مذکر 

ميں هللا تعاٰلی نے رسول هللا کی ازواج مطہرات کو بھی اہل بيت کہا ہے اور  ٣٣سوره احزاب،
  انہيں جمع مذکر کے صيغے سے مخاطب بھی کيا ہے۔

 
اِدلُنَا ِيفْ  ي ُجيَ ْوُع َوَجاَۗءتُْه الْبُْرشٰ ا َذَهَب َعْن ِاْبٰرِهْميَ الرَّ   ۭ 74قَْوِم لُْوٍط       فَلَمَّ

جب ابراہيم کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے 
  )١ميں کہنے سننے لگے (

اس مجادلہ سے مراد يہ ہے کہ حضرت ابراہيم عليہ السالم نے فرشتوں سے کہا کہ جس  ١۔٧٤
ط عليہ السالم بھی موجود ہيں۔ جس پر بستی کو تم ہالک کرنے جا رہے ہو، اسی ميں حضرت لو

ے کہا ہم جانتے ہيں کہ لوط عليہ السالم بھی وہاں رہتے ہيں۔ ليکن ہم ان کو اور ان کے فرشتوں ن
  گھر والوں کو سوائے ان کی بيوی کے بچا ليں گے۔

 
ِنْيٌب        اٌه مُّ   75ِانَّ ِاْبٰرِهْميَ لََحِلْميٌ َاوَّ

  ے نرم دل اور هللا کی جانب جھکنے والے تھے۔يقيناً ابراہيم بہت تحمل وال
 

ْم عََذاٌب غَْريُ َمْرُدوْ  ُْم ٰاِتْهيِ َِّك ۚ َوِاهنَّ َّٗه قَْد َجاَۗء َاْمُر َرب   76ٍد         يٰٓـِاْبٰرِهْميُ َاْعرِْض َعْن ٰھَذا  ۚ ِان
ہ ٹالے جانے اے ابراہيم! اس خيال کو چھوڑ ديجئے، آپ کے رب کا حکم آپہنچا ہے، اور ان پر ن

  )١واال عذاب ضرور آنے واال ہے (
يہ فرشتوں نے حضرت ابراہيم عليہ السالم سے کہا کہ اب اس بحث و تکرار کا کوئی فائده  ١۔٧٦

نہيں، اسے چھوڑيئے هللا کا وه حکم (ہالکت کا) آ چکا ہے، جو هللا کے ہاں مقدر تھا۔ اور اب يہ 
  کی دعا سے ٹلے گا۔ عذاب نہ کسی کے مجادلے سے روکے گا نہ کسی

 
قَاَل ٰھَذا يَْوٌم َعِصيٌْب          ْم َذْرعًا وَّ ْم َوَضاَق ِهبِ َء ِهبِ ۗ ا َجاَۗءْت ُرُسلُنَا لُْوًطا ِيسْ   7َولَمَّ

جب ہمارے بھيجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وه ان کی وجہ سے بہت غمگين 
آج کا دن بڑی مصيبت کا دن ہے  ہوگئے اور دل ہی دل ميں کڑھنے لگے اور کہنے لگے کہ

)١(  
حضرت لوط عليہ السالم کی اس سخت پريشانی کی وجہ مفسرين نے لکھی ہے کہ يہ  ١۔٧٧

وانوں کی شکل ميں آئے تھے، جو بےريش تھے، جس سے حضرت لوط عليہ فرشتے نوج
پتہ  السالم نے اپنی قوم کی عادت قبيحہ کے پيش نظر سخت خطره محسوس کيا۔ کيونکہ ان کو يہ
نہيں تھا کہ آنے والے يہ نوجوان، مہمان نہيں ہيں، بلکہ هللا کے بھيجے ہوئے فرشتے ہيں جو 

  اس قوم کو ہالک کرنے کے لئے آئے ہيں۔
 

 َ ٰاِت ۭ قَاَل يَٰقْوِم ٰهُٓؤَالِۗء ب ّيِ ُزْوِن ِيفْ َضْيِفْي ۭ َالَيَْس ِمنُْمكْ َرُجٌل نَاِيتْ َوَجاَۗءٗه قَْوُمٗه ُهيَْرُعْوَن ِالَْيِه  ۭ َوِمْن قَْبُل َاكنُْوا يَْعَملُْوَن السـَّ َ َوَال ُختْ َُّقوا اهلّلٰ  ُهنَّ َاْطهَُر لَُمكْ فَات
ْيٌد         شـِ   78رَّ
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اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آپہنچی، وه تو پہلے ہی سے بدکاريوں ميں مبتال تھی 
) هللا ٢تمہارے لئے بہت ہی پاکيزه ہيں () لوط نے کہا اے قوم کے لوگو! يہ ميری بيٹياں جو ١(

سے ڈرو اور مجھے ميرے مہمانوں کے بارے ميں رسوا نہ کرو۔ کيا تم ميں ايک بھی بھال آدمی 
  )۔٣نہيں (
جب اغالم بازی کے ان مريضوں کو پتہ چال کہ چند خوبرو نوجوان لوط عليہ السالم کے  ١۔٧٨

ساتھ لے جانے پر اصرار کيا، تاکہ ان سے  گھر آئے ہيں تو دوڑے ہوئے آئے اور انہيں اپنے
  اپنی غلط خواہشات پوری کريں۔

ہے تو اس کے لئے ميری اپنی يعنی تمہيں اگر جنسی خواہش ہی کی تسکين مقصود  ٢۔٧٨ 
بيٹياں موجود ہيں، جن سے تم نکاح کر لو اور اپنا مقصد پورا کر لو۔ يہ تمہارے لئے ہر طرح 

ات سے مراد عام عورتيں ہيں اور انہيں اپنی لڑکياں اس لئے سے بہتر ہے۔ بعض نے کہا کہ بن
کہا کہ پيغمبر اپنی امت کے لئے ايک طرح کا باپ ہوتا ہے۔ مطلب يہ ہے کہ اس کام کے لئے 

  عورتيں موجود ہيں، ان سے نکاح کر لو اور اپنا مقصد پورا کرو (ابن کثير) 
زبردستی کر کے مجھے رسوا نہ  يعنی ميرے گھر آئے مہمانوں کے ساتھ زيادتی اور ٣۔٧٨

کرو۔ کيا تم ميں ايک آدمی بھی ايسا سمجھدار نہيں ہے، جو ميزبانی کے تقاضوں اور اس کی 
و سمجھ سکے، اور تمہيں اپنے برے ارادوں سے روک سکے، حضرت لوط عليہ نزاکت ک

رد مسافر اور السالم نے يہ ساری باتيں اس بنياد پر کہيں کہ وه ان فرشتوں کو فی الواقع نو وا
مہمان ہی سمجھتے رہے۔ اس لئے بجا طور پر ان کی مخالفت کو اپنی عزت و وقار کے لئے 

ضروری سمجھتے رہے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا يا وه عالم الغيب ہوتے تو ظاہر بات ہے کہ 
انہيں يہ پريشانی ہرگز الحق نہ ہوتی، جو انہيں ہوئی اور جس کا نقشہ يہاں قرآن مجيد نے 

  ينچا ہے۔کھ
 

ََّك لَتَْعَملُ َما نُرِيُْد            79قَالُْوا لَقَْد عَِلْمَت َما لَنَا ِيفْ بَنِٰتَك ِمْن َحّقٍ ۚ َوِان
انہوں نے جواب ديا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہميں تو تيری بيٹيوں پر کوئی حق نہيں ہے اور تو 

  )١اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے (
اور فطری طريقے کو انہوں نے بالکل رد کر ديا اور غير فطری کام اور يعنی ايک جائز  ١۔٧٩

بےحيائی پر اصرار کيا، جس سے اندازه لگايا جا سکتا ہے کہ وه قوم اپنی اس بےحيائی کی 
  عادت خبيثہ ميں کتنی آگے جا چکی تھی اور کس قدر اندھی ہوگئی تھی۔

 
ًة َاْو ٰاِويْٓ     80ِاٰيل ُرْكٍن َشِديٍْد        قَاَل لَْو َانَّ ِيلْ ِبُمكْ قُوَّ

لوط نے کہا کاش مجھ ميں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی يا ميں کسی زبردست کا اسرا پکڑ 
  )۔١پاتا (
قوت سے اپنے دست بازو اور اپنے وسائل کی قوت يا اوالد کی قوت مراد ہے اور شديد  ١۔٨٠

ئی مضبوط سہارا۔ يعنی نہايت بےبسی کے (مضبوط اسرا) سے خاندان، قبيلہ يا اسی قسم کا کو
عالم ميں آرزو کر رہے ہيں کہ کاش! ميرے اپنے پاس کوئی قوت ہوتی يا کسی خاندان اور 

يلے کی پناه اور مدد مجھے حاصل ہوتی تو آج مجھے مہمانوں کی وجہ سے يہ ذلت و رسوائی قب
کر ليتا۔ حضرت لوط عليہ نہ ہوتی، ميں ان بد قماشوں سے نمٹ ليتا اور مہمانوں کی حفاظت 

السالم کی يہ آرزو هللا تعاٰلی پر توکل کے منافی نہيں ہے۔ بلکہ ظاہری اسباب کے مطابق ہے۔ 
اور توکل علی هللا کا صحيح مفہوم و مطلب بھی يہی ہے۔ کہ پہلے تمام ظاہر اسباب و وسائل 

ہايت غلط مفہوم ہے کہ ہاتھ بروئے کار الئے جائيں اور پھر هللا پر توکل کيا جائے۔ يہ توکل کا ن
پير توڑ کر بيٹھ جاؤ اور کہو کہ ہمارا بھروسہ هللا پر ہے۔ اس ليے حضرت لوط عليہ السالم نے 
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جو کچھ کہا، ظاہر اسباب کے اعتبار سے بالکل بجا کہا۔ جس سے يہ بات معلوم ہوئی کہ هللا کا 
ہيں ہوتا، جيسا کہ آج کل لوگوں پيغمبر جس طرح عالم الغيب نہيں ہوتا اسی طرح مختار کل بھی ن

نے يہ عقيده گھڑ ليا ہے اگر نبی دنيا ميں اختيارات سے بہره ور ہوتے تو يقييناً حضرت لوط 
  عليہ السالم اپنی بےبسی کا اور اس آرزو کا اظہار نہ کرتے جو انہوں نے مذکوره الفاظ ميں کيا۔

 
َِّصلُ  َِّك لَْن ي َّٗه ُمصِ قَالُْوا يٰلُْوُط ِاانَّ ُرُسُل َرب َّْيِل َوَال يَلَْتِفْت ِمنُْمكْ َاَحٌد ِاالَّ اْمَرَاتََك  ۭ ِان َن ال ْهكِلَ ِبِقْطعٍ ِمّ ا ِالَْيَك فََاْرسِ اِبَ ْبُح  ۭ ْوٓ ْيُهبَا َمآ َاَصاَهبُْم  ۭ ِانَّ َمْوِعَدُمهُ الصُّ

ْبُح ِبَقرِيٍْب           81َالَيَْس الصُّ
يرے پروردگار کے بھيجے ہوئے ہيں ناممکن ہے کہ يہ تجھ اب فرشتوں نے کہا اے لوط! ہم ت

تک پہنچ جائيں پس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو۔ تم ميں سے کسی 
کو مڑ کر بھی نہ ديکھنا چاہيئے، بجز تيری بيوی کے، اس لئے کہ اسے بھی وہی پہنچنے واال 

دے کا وقت صبح کا ہے، کيا صبح بالکل قريب نہيں ہے جو ان سب کو پہنچے گا يقيناً ان کے وع
)١(  

شی کا جب فرشتوں نے حضرت لوط عليہ السالم کی بےبسی اور ان کی قوم کی سرک ١۔٨١
مشاہده کر ليا تو بولے، اے لوط! گھبرانے کی ضرورت نہيں ہے، ہم تک تو کيا، اب يہ تجھ تک 

بيوی کے، اپنے گھر والوں کو لے بھی نہيں پہنچ سکتے۔ اب رات کے ايک حصے ميں، سوائے 
  کر يہاں سے نکل جا! صبح ہوتے ہی اس بستی کو ہالک کر ديا جائے گا۔

 
نُْضْوٍد     ْيٍل ڏ مَّ ْن ِجسِّ ا َجاَۗء َاْمُراَن َجَعلْنَا عَاِلَهيَا َساِفلَهَا َوَاْمَطْراَن عَلَْهيَا ِحَجاَرًة ِمّ   ۙ 2       فَلَمَّ

م نے اس بستی کو زير زبر کر ديا اوپر کا حصہ نيچے کرديا اور ان پھر جب ہمارا حکم آپہنچا، ہ
  پر کنکريلے پتھر برسائے جو تہ بہ تہ تھے۔

 
ِلِمْنيَ ِبَبِعْيٍد          َِّك  ۭ َوَما ِھَي ِمَن الّظٰ َمًة ِعْنَد َرب َسوَّ   ۧ 83مُّ

  )١( تيرے رب کی طرف سے نشان دار تھے اور وه ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے
اس آيت ميں ھی کا مرجع بعض مفسرين کے نزديک وه نشان زده کنکريلے پتھر ہيں جو  ١۔٨٣

اس کا مرجع وه بستياں ہيں جو ہالک کی گئيں اور  ان پر برسائے گئے اور بعض کے نزديک
جو شام اور مدينہ کے درميان تھيں اور ظالمين سے مراد مشرکين مکہ اور ديگر منکرين ہيں۔ 

ڈرانا ہے کہ تمہارا حشر بھی ويسا ہہی ہو سکتا ہے جس سے گزشتہ قوميں دو چار  مقصد ان کو
  ہوئيں۔

 
ٗه  ۭ َوَال تَْنُقُصوا ْن ِاهٰلٍ غَْريُ َ َما لَُمكْ ِمّ ٓ َاٰرىُمكْ ِخبَ  َوِاٰيل َمْديََن َاَخاُمهْ ُشَعْيًبا  ۭ قَاَل يَٰقْوِم اْعُبُدوا اهلّلٰ ْ اَن ِاِىنّ ِحْيطٍ         الِْمْكيَاَل َوالِْمْزيَ ٓ َاَخاُف عَلَْيُمكْ عََذاَب يَْوٍم مُّ ْ ِاّىنِ ْريٍ وَّ

84  
) کی طرف ان کے بھائی شعيب کو بھيجا، اس نے کہا اے ميری قوم! ١اور ہم نے مدين والوں (

هللا کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہيں اور تم ناپ تول ميں بھی کمی نہ کرو 
) اور مجھے تم پر گھيرنے والے دن کے عذاب کا ٣آسودا حال ديکھ رہا ہوں () ميں تمہيں ٢(

  خوف (بھی) ہے۔
  کا حاشيہ۔ ٨٥رة اال عراف، آيت مدين کی تحقيق کے لئے ديکھئے سو ١۔٨٤
توحيد کی دعوت دينے کے بعد اس قوم ميں جو نماياں اخالقی خرابی۔ ناپ تول ميں کمی  ٢۔٨٤

يا۔ ان کا معمول بن چکا تھا جب ان کے پاس فروخت کنده (بائع) کی تھی اس سے انہيں منع فرما
ور جب خريدار (مشتری) کو اپنی چيز لے کر آتا تو اس سے ناپ اور تول ميں زائد چيز ليتے ا

  کوئی چيز فروخت کرتے تو ناپ ميں بھی کمی کر کے ديتے اور تول ميں ڈنڈی مار ليتے۔
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 تعاٰلی تم پر اپنا فضل کر رہا ہے اور اس نے يہ اس منع کرنے کی علت ہے کہ جب هللا ٣۔٨٤
  ہو۔ تمہيں آسودگی اور مال و دولت سے نوازا ہے تو پھر تم يہ قبيح حرکت کيوں کرتے

يہ دوسری علت ہے کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے تو پھر انديشہ ہے کہ قيامت ٤۔٨٤
مراد قيامت کا دن ہے کہا اس دن والے دن کے عذاب سے تم نہ بچ سکو۔ گھيرنے والے دن سے 

  کوئی گناه گار مواخذه الہی سے بچ سکے گا نہ بھاگ کر کہيں چھپ سکے گا۔
 

َياَۗءُمهْ َوَال تَْعثَْوا ِيف اْالَ  اَن اِبلِْقْسطِ َوَال تَْبَخُسوا النَّاَس َاشـْ    85ْرِض ُمْفِسِدْيَن       َويٰقَْوِم َاْوفُوا الِْمْكيَاَل َوالِْمْزيَ
ميری قوم! ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرو لوگوں کو ان کی چيزيں کم نہ دو اے 

  )٢) اور زمين ميں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ (١(
۔ حقوق هللا کی ادائيگی ١انبياء عليہم السالم کی دعوت دو اہم بنيادوں پر مشتمل ہوتی ہے  ١۔٨٥
َ) اور آخر الذکر کی جانب ( َواَل ، حقوق العباد کی ادائيگی۔ اول الذکر کی طرف لف٢ ظ (اَْعبُُدو ّهللاٰ

انہيں انصاف يا اور اب تاکيد کے طور پر ) سے اشاره کيا گ84۔ہود:11تَْنقُُصوا اْلِمْكيَاَل َواْلِمْيَزاَن) 
کے ساتھ پورا پورا ناپ تول کا حکم ديا جا رہا ہے اور لوگوں کو چيزيں کم کر کے دينے سے 

کيونکہ هللا تعاٰلی کے ہاں يہ بھی ايک بہت بڑا جرم ہے۔ هللا تعاٰلی نے ايک منع کيا جا رہا ہے 
پوری سورت ميں اس جرم کی شناعت و قباحت اور اس کی اخروی سزا بيان فرمائی ہے۔(َوْيٌل 

َزنُْوھُْم يُْخِسُرْوَن  َواَِذا َكالُوْ  ڮĄالَِّذْيَن اَِذا اْكتَالُْوا َعلَي النَّاِس يَْستَْوفُْوَن   Ǻْۙلُمطَفِّفِْيَن  ـلِّ  ھُْم اَْو وَّ
Ǽۭ (83:مطففين کے ليے ہالکت ہے۔ يہ وه لوگ ہيں کہ جب لوگوں سے ناپ 3تا  1۔ الطففين (

کر ليتے ہيں تو پورا ليتے ہيں اور جب دوسروں کو ناپ کر يا تول کر ديتے ہيں، تو کم کر کے 
  ديتے ہيں

علق حقوق العباد سے ہو، جيسے يہاں ناپ تول هللا کی نافرمانی سے، بالخصوص جن کا ت ٢۔٨٥
  کی کمی بيشی ميں ہے، زمين ميں يقيناً فساد اور بگاڑ پيدا ہوتا ہے جس سے انہيں منع کيا گيا۔

 
ْؤِمِنْنيَ ڬ َوَمآ َااَن عَلَْيُمكْ ِحبَِفْيظٍ        َُّمكْ ِاْن ُكْنُمتْ مُّ ِ َخْريٌ ل   86بَِقيَُّت اهلّلٰ

) ١ل کيا ہوا جو بچ رہے تمہارے لئے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ايمان والے ہو (هللا تعاٰلی کا حال
  )۔٢ميں تم پر کچھ نگہبان (اور دروغہ) نہيں ہوں (

ِ) سے مراد جو ناپ تول ميں کسی قسم کی کمی کئے بغير، ديانتداری کے ساتھ  ١۔٨٦ (بَقِيَُّت ّهللاٰ
ے اور خيرو برکت بھی اسی ميں ہے، سودا دينے کے بعد حاصل ہو۔ يہ چونکہ حالل و طيب ہ

  اس لئے هللا کا بقيہ قرار ديا گيا ہے۔
 کے حکم سے کر رہا ہوں۔ ليکن برائيوں يعنی ميں تمہيں صرف تبليغ کر سکتا ہوں اور هللا ٢۔٨٦

سے ميں تمہيں روک دوں يا اس پر سزا دوں، يہ ميرے اختيار ميں نہيں ہے، ان دونوں باتوں کا 
  کے پاس ہے۔اختيار صرف هللا 

 
ٓ َاْمَواِلنَا مَ  َّْفَعَل ِيفْ َك َما يَْعُبُد ٰااَبُۗؤاَنٓ َاْو َاْن ن َّْرتُ ُمُرَك َاْن ن ْيُد         قَالُْوا يُٰشَعْيُب َاَصٰلوتَُك اَتْ شـِ نَْت الَْحِلْميُ الرَّ ََّك َالَ ُؤا  ۭ ِان   87ا نَٰشۗ

يہی حکم ديتی ہے کہ ہم اپنے باپ  ) تجھے١انہوں نے جواب ديا کہ اے شعيب! کيا تيری صالة (
دادوں کے معبودوں کو چھوڑ ديں اور ہم اپنے مالوں ميں جو کچھ چاہيں اس کا کرنا بھی چھوڑ 

  )۔٣) تو تو بڑا ہی با وقار اور نيک چلن آدمی ہے (٢ديں (
  َصلَٰوةً سے مراد عبادت دين يا تالوت ہے۔ ١۔٨٧
و صدقات ہيں، جس کا حکم ہر آسمانی اس سے مراد بعض مفسرين کے نزديک زکوة  ٢۔٨٧

يت مذہب ميں ديا گيا ہے هللا کے حکم سے زکٰو ة و صدقات کا اخراج، هللا کے نافرمانوں پر نہا
شاق گزرتا ہے اور وه سمجھتے ہيں کہ جب ہم اپنی محنت و لياقت سے مال کماتے ہيں تو اس 
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کا کچھ حصہ ايک مخصوص مد  کے خرچ کرنے يا نہ کرنے ميں ہم پر پابندی کيوں ہو۔ اور اس
کے ليے نکالنے پر ہميں مجبور کيوں کيا جائے؟ اسی طريقے سے کمائی اور تجارت ميں حالل 

و حرام اور جائز وناجائز کی پابندی بھی ايسے لوگوں پر نہايت گراں گزرتی ہے، ممکن ہے 
عقوالت ناپ تول ميں کمی سے روکنے کو بھی انہوں نے اپنے مالی تصرفات ميں دخل درم

  سمجھا ہو۔ اور ان الفاظ ميں اس سے انکار کيا ہو۔ دونوں ہی مفہوم اس کے صحيح ہيں۔
  ے يہ الفاظ انہوں نے بطور استہزا کہے۔حضرت شعيب عليہ السالم کے لئ ٣۔٨٧

 
ْ َوَرَزقَِينْ ِمنُْه ِرْزقًا حَ  ّيبِ ْن رَّ نٍَة ِمّ ِّ َتَطعْ قَاَل يَٰقْوِم َاَرَءيُْمتْ ِاْن ُكْنُت عَٰيل بَي ُت  ۭ َسـنًا  ۭ َوَمآ ُاِريُْد َاْن ُاَخاِلَفُمكْ ِاٰيل َمآ َاْهنٰىُمكْ َعْنُه  ۭ ِاْن ُارِيُْد ِاالَّ اْالِْصَالَح َما اسـْ

ُْت َوِالَْيِه ُاِنيُْب          ِ  ۭ عَلَْيِه تََولكَّ   88َوَما تَْوِفْيِقْيٓ ِاالَّ اِبهلّلٰ
ں اپنے رب کی طرف سے روشن دليل لئے ہوئے ہوں اور کہا اے ميری قوم! ديکھو تو اگر مي

) ميرا يہ اراده بالکل نہيں کہ ١اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترين روزی دے رکھی ہے (
) ٢تمہارے خالف کرکے خود اس چيز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہيں روک رہا ہوں (

فيق هللا ہی کی مدد سے ہے ) ميری تو٣ميرا اراده تو اپنی طاقت بھر اصالح کرنے کا ہی ہے (
  ) اسی پر ميرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف ميں رجوع کرتا ہوں۔٤(

  بھی بيان کيا گيا ہے۔ (ابن کثير)  رزق حسن کا دوسرا مفہوم نبوت ١۔٨٨
يعنی جس کام سے ميں تجھے روکوں، تم سے خالف ہو کر وه ميں خود کروں، ايسا نہيں  ٢۔٨٨

  ہو سکتا۔
س کام کے کرنے يا جس سے روکنے کا حکم ديتا ہوں، اس سے مقصد اپنی ميں تمہيں ج ٣۔٨٨

  مقدور بھر، تمہاری اصالح ہی ہے۔
پہنچنے کا جو ميرا اراده ہے، وه هللا کی توفيق سے ہی ممکن ہے، اس لئے  يعنی حق تک ٤۔٨٨

  تمام معامالت ميں ميرا بھروسہ اسی پر ہے اور اسی کی طرف ميں رجوع کرتا ہوں۔
 
ثُْل َمآ َاَصاَب قَْوَم نُْوحٍ َاْو قَْوَم ُهْوٍد َاْو قَْوَم ٰصلِ َويٰقَ  ُِّصْيَبُمكْ ِمّ ٓ َاْن ي َُّمكْ ِشَقاِيقْ رَِمن نُْمكْ ِبَبِعْيٍد          ْوِم َال َجيْ    89ٍح  ۭ َوَما قَْوُم لُْوٍط ِمّ

بوں کا مستحق بنا اور اے ميری قوم (کے لوگو!) کہيں ايسا نہ ہو کہ تم کو ميری مخالفت ان عذا
دے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچے ہيں۔ اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور 

  )١نہيں (
ان کی جگہ تم سے دور نہيں، يا اس سبب ميں تم سے دور نہيں جو ان کے عذاب کا  يعنی ١۔٨٩

  موجب بنا۔
 

َُّمكْ ُمثَّ تُْوبُْوٓا ِالَْيِه ۭ  َتْغِفُرْوا َرب ُدْوٌد           َواسـْ ْ َرِحْميٌ وَّ    90ِانَّ َرّيبِ
تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، يقين مانو کہ ميرا رب بڑی مہربانی 

  واال اور بہت محبت کرنے واال ہے۔
 

ىَك ِفْينَا َضِعيْ  ا تَُقْوُل َوِاانَّ لََرنٰ مَّ ا ِمّ ٰنَك  ۡ  َوَمآ َانَْت عَلَْينَا ِبَعزِيٍْز          قَالُْوا يُٰشَعْيُب َما نَْفَقُه َكِثْريً   91ًفا  ۚ َولَْوَال َرْهُطَك لََرَمجْ
) اور ہم تجھے ١انہوں نے کہا اے شعيب! تيری اکثر باتيں تو ہماری سمجھ ميں ہی نہيں آتيں (

ار کر ) اگر تيرے قبيلے کا خيال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگس٢اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہيں (
  )۔٤) اور ہم تجھے کوئی حيثيت والی ہستی نہيں گنتے (٣ديتے (

ان کی باتيں ان کے لئے ناقابل فہم يہ يا تو انہوں نے بطور مذاق تحقير کہا درانحاليکہ  ١۔٩١
نہيں تھيں۔ اس صورت ميں يہاں فہم کی نفی مجازا ہوگی۔ يا ان کا مقصد ان باتوں کے سمجھنے 
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جن کا تعلق غيب سے ہے۔ مثال بعث بعدالموت، حشر نشر، جنت و سے معذوری کا اظہار ہے 
  دوزخ وغيره اس لحاظ سے، فہم کی فنی حقيقتا ہوگی۔

جسمانی لحاظ سے تھی، جيسا کہ بعض کا خيال ہے کہ حضرت شعيب عليہ  يہ کمزوری ٢۔٩١
کمزور  السالم کی بينائی کمزور تھی يا وه نحيف و الغر جسم کے تھے يا اس اعتبار سے انہيں

  کہا کہ وه خود بھی مخالفين سے تنہا مقابلہ کرنے کی سکت نہيں رکھتے تھے۔
اتا ہے کہ ان کا مددگار نہيں تھا، ليکن وه قبيلہ حضرت شعيب عليہ السالم کا قبيلہ کہا ج ٣۔٩١

چونکہ کفر و شرک ميں اپنی ہی قوم کے ساتھ تھا، اس لئے اپنے ہم مذہب ہونے کی وجہ سے 
لحاظ، بہرحال حضرت شعيب عليہ السالم کے ساتھ سخت رويہ اختيار کرنے اور اس قبيلے کا 

  انہيں نقصان پہنچانے ميں مانع تھا۔
ليکن چونکہ تيرے قبيلے کی حيثيت بہرحال ہمارے دلوں ميں موجود ہے، اس لئے ہم  ٤۔٩١

  درگزر سے کام لے رہے ہيں۔
 

ْ ِبَما تَْعَملُْوَن ُمِحْيطٌ          قَاَل يَٰقْوِم َاَرْهِطْيٓ َاَعزُّ عَلَْيُمكْ ِمّنَ  ْذتُُمْوُه َوَراَۗءُمكْ ِظهِْرايًّ  ۭ ِانَّ َرّيبِ َ ِ ۭ َواختَّ   92اهلّلٰ
انہوں نے جواب ديا کہ اے ميری قوم کے لوگو! کيا تمہارے نزديک ميرے قبيلے کے لوگ هللا 

ناً ميرا رب جو کچھ تم ) ديا ہے يقي١سے بھی زياده ذی عزت ہيں کہ تم نے اسے پس پشت ڈال (
  کر رہے ہو سب کو گھيرے ہوئے ہے۔

ن جس هللا نے کہ تم مجھے تو ميرے قبيلے کی وجہ سے نظر انداز کر رہے ہو۔ ليک ١۔٩٢
مجھے منصب نبوت سے نوازا ہے اس کی کوئی عظمت نہيں اور اس منصب کا کوئی احترام 

ا ہے۔ يہاں حضرت شعيب عليہ تمہارے دلوں ميں نہيں ہے اور اسے تم نے پس پشت ڈال دي
السالم نے اعز عليکم منی (مجھ سے زياده ذی عزت) کی بجائے اعز عليکم من هللا هللا سے زياده 

ذی عزت کہا جس سے يہ بتالنا مقصود ہے کہ نبی کی توہين يہ دراصل هللا کی توہين ہے۔ اس 
حق کی توہين اور ان کو  ليے کہ نبی هللا کا مبعوث ہوتا ہے۔ اور اسی اعتبار سے اب علمائے

حقير سمجھنا يہ هللا کے دين کی توہين اور اس کا استخفاف ہے، اس ليے کہ وه هللا کے دين کے 
نمائندے ہيں۔ واتخذتموه ميں ھا کا مرجع هللا ہے اور مطلب يہ ہے کہ هللا کے اس معاملے کو، 

ر اس کی کوئی پروا جسے لے کر اس نے مجھے بھيجا ہے، اسے تم نے پس پشت ڈال ديا ہے او
  تم نے نہيں کی۔

 
زِيِْه َومَ  ْ ِتْيِه عََذاٌب خيُّ ْ ْ عَاِمٌل  ۭ َسْوَف تَْعلَُمْوَن  ۙ َمْن ايَّ لُْوا عَٰيل َمَاكنَِتُمكْ ِاّىنِ ْ َمَعُمكْ َرِقْيٌب          َويٰقَْوِم اْمعَ   93ْن ُهَو َاكِذٌب ۭ َواْرتَِقُبْوٓا ِاّىنِ

تم اپنی جگہ عمل کيئے جاؤ ميں بھی عمل کر رہا ہوں، تمہيں اے ميری قوم کے لوگو! اب 
عنقريب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وه عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے 

  )۔١جو جھوٹا ہے تم انتظار کرو ميں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں (
ور وعظ و نصيحت کا جب انہوں نے ديکھا کہ يہ قوم اپنے کفر و شرک پر مصر ہے ا ١۔٩٣

اچھا تم اپنی ڈگر پر چلتے رہو، عنقريب تمہيں جھوٹے  بھی کوئی اثر ان پر نہيں ہو رہا، تو کہا
  سچے کا اور اس بات کا کہ رسوا کن عذاب کا مستحق کون ہے؟ علم ہو جائے گا۔

 
يَْن ٰاَمنُْوا َمَعٗه بِ  ِ اذلَّ ا َجاَۗء َاْمُراَن َجنَّْينَا ُشَعْيًبا وَّ ْيَحُة فََاْصَبُحْوا ِيفْ ِداَيِرِمهْ ٰجِثِمْنيَ         َولَمَّ ْيَن َظلَُموا الصَّ ِ نَّا َوَاَخَذِت اذلَّ ٍة ِمّ   ۙ 94َرْمحَ

جب ہمارا حکم (عذاب) آپہنچا ہم نے شعيب کو اور ان کے ساتھ (تمام) مومنوں کو اپنی خاص 
) جس سے ١دبوچا (رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب نے دھر 

  وه اپنے گھروں ميں اوندے پڑے ہوئے ہوگئے۔
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سے ان کے دل پاره پاره ہوگئے اور ان کی موت واقع ہوگئی اور اس کے معا بعد  اس چيخ ١۔٩٤
ْجفَةُ فَاَْصبَُحْوا فِْي َداِرِھْم ٰجثِِمْيَن) اور  ٩١ہی بھو نچال بھی آيا، جيسا کہ سورة اعراف۔  (فَاََخَذْتھُُم الرَّ

ْجفَةُ فَاَْصبَُحْوا فِْي َداِرِھْم ٰجثِِمْيَن)    ) ميں ہے۔37۔ العنکبوب:29سورة عنکبوت (فَاََخَذْتھُُم الرَّ
 
َِّمْديََن امَكَ بَِعَدْت ثَُمْوُد                َّْم يَْغنَْوا ِفْهيَا  ۭ َاَال بُْعًدا ل   ۧ 95َاكَْن ل

اه رہو مدين کے لئے بھی ويسی ہی دوری گويا کہ وه ان گھروں ميں کبھی بسے ہی نہ تھے، آگ
  ) ہو جيسی دوری ثمود کو ہوئی۔١(

  يعنی لعنت، پھٹکار، هللا کی رحمت سے محرومی اور دوری۔ ١۔٩٥
 

ِبْنيٍ           يِٰتنَا َوُسلْٰطٍن مُّ   ۙ 96َولََقْد َاْرَسلْنَا ُمْوٰىس اِبٰ
  )١کے ساتھ بھيجا تھا (اور يقيناً ہم نے ہی موسٰی کو اپنی آيات اور روشن دليلوں 

آيات سے بعض کے نزديک تورات اور سلطان مبين سے معجزات مراد ہيں، اور بعض  ١۔٩٦
کہتے ہيں کہ آيات سے، آيات تسعہ اور سلطان مبين (روشن دليل) سے عصا مراد ہے۔ عصا، 

کا اگرچہ آيات تسعہ ميں شامل ہے ليکن معجزه چونکہ نہايت ہی عظيم الشان تھا، اس لئے اس 
  خصوصی طور پر ذکر کيا گيا ہے۔

 
ْيٍد             ا َاْمَر ِفْرَعْوَن ۚ َوَمآ َاْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرشـِ ََّبُعْوٓ ٖه فَات

ِٕ
ى   97ِاٰيل ِفْرَعْوَن َوَمَال۟

) کی طرف، پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی ١فرعون اور اس کے سرداروں (
  )۔٢رست تھا ہی نہيں (پيروی کی اور فرعون کا کوئی حکم د

َماَلء قوم کے اشراف اور ممتاز قسم کے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ (اس کی تشريح پہلے  ١۔٩٧
عون کے ساتھ، اس کے دربار کے ممتاز لوگوں کا نام اس لئے ليا گيا ہے کہ گزر چکی ہے) فر

تھی۔ اگرچہ اشراف قوم ہی ہر معاملے کے ذمہ دار ہوتے تھے اور قوم ان ہی کے پيچھے چلتی 
  موسٰی عليہ السالم پر ايمان لے آتے تو يقيناً فرعون کی ساری قوم ايمان لے آتی۔

َر ِشْيٍد ذی رشد کے معنی ميں ہے۔ يعنی بات تو حضرت موسٰی عليہ السالم کی رشد  ٢۔٩٧
وہدايت والی تھی، ليکن اسے ان لوگوں نے رد کر ديا اور فرعون کی بات، رشدو ہدايت سے 

  اس کی انہوں نے پيروی کی۔دور تھی، 
 

  98يَـْقُدُم قَْوَمٗه يَْوَم الِْقٰيَمِة فََاْوَرَدُمهُ النَّاَر ۭ َوِبئَْس الِْوْرُد الَْمْوُرْوُد         
) وه بہت ١وه قيامت کے دن اپنی قوم کا پيش رو ہو کر ان سب کو دوزخ ميں جا کھڑا کرے گا (

  جائيں گے۔) ہے جس پر ال کھڑے کيے ٢ہی برا گھاٹ (
ہبر اور پيش رو تھا، قيامت والے دن بھی يہ آگے يعنی فرعون، جس طرح دنيا ميں ان کا ر ١۔٩٨

  آگے ہی ہوگا اور اپنی قوم کو اپنی قيادت ميں جہنم ميں لے کر جائے گا۔
ِوْرد پانی کے گھاٹ کو کہتے ہيں، جہاں پياسے جا کر اپنی پياس بجھاتے ہيں۔ ليکن يہاں  ٢۔٩٨

ورد کہا گيا ہے گھاٹ يعنی جہنم جس ميں لوگ لے جائے جائيں گے يعنی جگہ بھی جہنم کو 
  بری اور جانے والے بھی برے۔ اعاذنا هللا منہ

 
يَْوَم الِْقٰيَمِة ۭ ِبئَْس الّرِفُْد الَْمْرفُْوُد             99َوُاتِْبُعْوا ِيفْ ٰهِذٖه لَْعنًَة وَّ

  ) برا انعام ہے جو ديا گيا۔١اور قيامت کے دن بھی ( ان پر اس دنيا ميں بھی لعنت چپکا دی گئی
سے دوری و محرومی ہے، گويا دنيا ميں بھی وه رحمت لَْعنَۃ سے پھٹکار اور رحمت اٰلہی  ١۔٩٩

  اٰلہی سے محروم اور آخرت ميں ميں بھی اس سے محروم ہی رہيں گے، اگر ايمان نہ الئے۔
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يہاں لعنت کو رفد کہا گيا ہے۔ اسی لئے اسے برا  ِرْفًد انعام اور عطيے کو کہا جاتا ہے۔ ٢۔٩٩
  انعام قرار ديا گيا َمْرفُْود وه انعام جو کسی کو ديا جائے۔ يہ الرفد کی تاکيد ہے۔

 
َحِصْيٌد         ٌ وَّ ِٕ

ۗ ٗه عَلَْيَك ِمْهنَا قَا   ١٠٠ٰذكِلَ ِمْن َانَْۢباِۗء الُْقٰري نَُقصُّ
ے سامنے بيان فرما رہے ہيں ان ميں سے بعض تو بستيوں کی يہ بعض خبريں جنہيں ہم تير

  )۔١موجود ہيں اور بعض (کی فصليں) کٹ گئی ہيں (
جو اپنی چھتوں پر قائم ہيں اور َحِصْيد بمعنی محصود سے  قائم سے مراد وه بستياں، ١۔١٠٠

مراد وه بستياں جو کٹے ہوئے کھيتوں کی طرح نابود ہوگئيں۔ يعنی جن گزشتہ بستيوں کے 
ہم بيان کر رہے ہيں، ان ميں سے بعض تو اب بھی موجود ہيں، جن کے آثار و کھنڈرات  واقعات

نشان عبرت ہيں اور بعض بالکل ہی صفہ ہستی سے معدوم ہو گيئں اور ان کا وجود صرف 
  تاريخ کے صفحات پر باقی ره گيا ہے۔

 
َِّك  ۭ َوَما َزاُدْوُمهْ َوَما َظلَْمٰهنُْم َوٰلِكْن َظلَُمْوٓا َانُْفَسهُْم فََمآ َاْغنَْت  ا َجاَۗء َاْمُر َرب َّمَّ ٍء ل ِ ِمْن َيشْ َِّيتْ يَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ غَْريَ تَْتِبْيٍب        َعْهنُْم ٰاِلهَُهتُُم ال

١٠١  
) اور انہيں ان ٢) بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کيا (١ہم نے ان پر کوئی ظلم نہيں کيا (

نے کوئی فائده نہ پہنچايا جنہيں وه هللا کے سوا پکارا کرتے تھے، جب کہ تيرے کے معبودوں 
  )٣پروردگار کا حکم آپہنچا، بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھايا (

  ان کو عذاب اور ہالکت سے دو چار کر کے۔ ١۔١٠١
  ر ومعاصی کا ارتکاب کر کے۔کف ٢۔١٠١
انہيں نقصان سے بچائيں گے اور فائده پہنچائيں گے۔ جب کہ ان کا عقيده يہ تھا کہ يہ  ٣۔١٠١

ليکن جب هللا کا عذاب آيا تو واضح ہوگيا کہ ان کا يہ عقيده فاسد تھا، اور يہ بات ثابت ہوگئی کہ 
  هللا کے سوا کوئی کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہيں۔

 
َِّك ِاَذآ َاَخَذ الُْقٰري َوِىهَ َظا   ١٠٢ِلَمٌة  ۭ ِانَّ َاْخَذٗهٓ َاِلْميٌ َشِديٌْد         َوَكٰذكِلَ َاْخُذ َرب

تيرے پروردگار کی پکڑ کا يہی طريقہ ہے جب کہ وه بستيوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا 
  ) سخت ہے۔١ہے بيشک اس کی پکڑ دکھ دينے والی اور نہايت (

کيا، آئنده بھی وه ظالموں  يعنی جس طرح گزشتہ بستيوں کو هللا تعاٰلی نے تباه اور برباد ١۔١٠٢
صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا کی اسی طرح گرفت کرنے پر قادر ہے۔ حديث ميں آتا ہے کہ نبی 

ان هللا ليملی للظالم حتی اذا اخذه لم يفلتہ هللا تعاٰلی يقيناً ظالم کو مہلت ديتا ہے ليکن جب اس کی 
  کہ پھر مہلت نہيں ديتا۔گرفت کرنے پر آتا ہے تو پھر اس طرح اچانک گرتا ہے 

 
ُ النَّاُس َوٰذكِلَ يَْومٌ  ْجُمْوٌع  ۙ هلَّ ِخَرِة    ۭ ٰذكِلَ يَْوٌم مَّ ْشهُْوٌد         ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيًَة ِلَّمْن َخاَف عََذاَب اْالٰ   ١٠٣مَّ

) ان لوگوں کے لئے نشان عبرت ہے جو قيامت کے عذاب سے ڈرتے ہيں۔ وه ١يقيناً اس ميں (
جس ميں سب لوگ جمع کئے جائيں گے اور وه، وه دن ہے جس ميں سب حاضر کئے جائيں  دن

  )۔٢گے (
يعنی مواخذه اٰلہی ميں يا ان واقعات ميں جو عبرت و موعظبت کے لئے بيان کئے گئے  ١۔١٠٣
  ہيں۔
  يعنی حساب اور بدلے کے لئے۔ ٢۔١٠٣

 
ْعُدْوٍد        ُرٗهٓ ِاالَّ ِالََجٍل مَّ   ١٠٤ۭ َوَما نَُؤّخِ
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  )١اسے ہم ملتوی کرتے ہيں وه صرف ايک مدت معين تک ہے (
يعنی قيامت کے دن ميں تاخير کی وجہ صرف يہ ہے کہ هللا تبارک و تعاٰلی نے اس کے  ١۔١٠٤

لئے ايک وقت معين کيا ہوا ہے۔ جب وه وقت مقرر آ جائے گا، تو ايک لمحے کی تاخير نہيں 
  ہوگی۔

 
ِت َال تََلكَّمُ  َسِعْيٌد          يَْوَم اَيْ ْذِنٖه  ۚ فَِمْهنُْم َشِقيٌّ وَّ   ١٠٥نَْفٌس ِاالَّ اِبِ

) لے، سو ١جس دن وه آجائے گی مجال نہ ہوگی کہ هللا کی اجازت کے بغير کوئی بات بھی کر (
  ان ميں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نيک بخت۔

کی بات يا شفاعت کرنے گفتگو نہ کرنے سے مراد، کسی کو هللا تعاٰلی سے کسی طرح  ٤۔١٠٥
کی ہمت نہيں ہوگی۔ اال يہ کہ وه اجازت دے دے۔ طويل حديث شفاعت ميں ہے۔ رسول هللا عليہ 

ا " اس دن انبياء کے عالوه کسی کو گفتگو کی ہمت نہ ہوگی اور انبياء کی زبان وسلم نے فرماي
  پر بھی اس دن صرف يہی ہوگا کہ يا هللا! ہميں بچا لے، ہميں بچا لے '۔

 
َشهِْيٌق          ْيَن َشُقْوا فَِفي النَّاِر لَهُْم ِفْهيَا َزِفْريٌ وَّ ِ ا اذلَّ   ١٠٦ۙفََامَّ

  ليکن جو بدبخت ہوئے وه دوزخ ميں ہونگے وہاں چيخيں گے چالئيں گے۔
 

ََّك  َُّك   ۭ ِانَّ َرب ٰمٰوُت َواْالَْرُض ِاالَّ َما َشاَۗء َرب ْيَن ِفْهيَا َما َداَمِت السَّ َِّما يُرِيُْد        ٰخدِلِ   ١٠٧فَعَّاٌل ل
) سوائے اس وقت کے ١وه وہيں ہميشہ رہنے والے ہيں جب تک آسمان و زمين برقرار رہيں (

  ) يقيناً تيرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔٢جو تمہارا رب چاہے (
ان الفاظ سے بعض لوگوں کو يہ مغالطہ لگا ہے کہ کافروں کے لئے جہنم کا عذاب  ١۔١٠٧

دائمی نہيں ہے بلکہ موقت ہے يعنی اس وقت تک رہے گا جب تک آسمان و زمين رہيں گے۔ 
ٰمٰو ُت َوااْلَْرُض) اہل عرب کے روز مره کی ليکن يہ بات صحيح نہيں۔ کيونکہ يہاں (َما  َد اَمِت السِّ

گفتگو اور محاورے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ عربوں کی عادت تھی کہ جب کسی چيز کا دوام 
ت کرنا مقصود ہوتا تو وه کہتے تھے (يہ چيز اسی طرح ہميشہ رہے گی۔ جس طرح آسمان و ثاب

زمين کا دوام ہے) اسی محاورے کو قرآن کريم ميں استعمال کيا گيا ہے، جس کا مطلب يہ ہے کہ 
اہل کفر و شرک جہنم ميں ہميشہ رہيں گے۔ جس کو قرآن نے متعدد جگہ خالدين فيھا کے الفاظ 

ہے۔ ايک دوسرا مفہوم اس کا يہ بھی بيان کی گيا ہے کہ آسمان و زمين سے مراد  سے ذکر کيا
جنس ہے۔ يعنی دنيا کے آسمان و زمين اور ہيں جو فنا ہو جائيں گے ليکن آخرت کے آسمان و 

زمين ان کے عالوه اور ہوں گے، جيسا کہ قران کريم ميں اس کی صراحت ہے، (يَْوَم تُبَدَُّل 
ِ اْلَواِحِد اْلقَھَّاِر  ااْلَْرُض َغْيرَ  ّٰ ِ ٰمٰوُت َوبََرُزْوا  )، اس دن يہ 48۔ ابراہيم:14) 48ااْلَْرِض َوالسَّ

زمين دوسری زمين سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دئيے جائيں گے۔ اور آخرت کے 
مراد يہ آسمان وزمين، جنت اور دوزخ کی طرح ہميشہ رہيں گے۔ اس آيت ميں يہی آسمان وزمين 

ہے نہ کہ دنيا کے آسمان وزمين جو فنا ہو جائيں گے۔ (ابن کثير) ان دونوں مفہوموں ميں سے 
کوئی بھی مفہوم مراد لے ليا جائے، آيت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے اور وه اشکال پيدا نہيں ہوتا 

لم جو مذکور ہوا۔ امام شوکانی نے اس کے اور بھی کئی مفہوم بيان کيے ہيں جنہيں اہل ع
  مالحظہ فرما سکتے ہيں۔

اس استثناء کے بھی کئی مفہوم بيان کئے گئے ہيں۔ ان ميں سب سے زياده صحيح مفہوم  ٢۔١٠٧
يہ استثناء ان گناه گاروں کے لئے ہے جو اہل توحيد و اہل ايمان ہوں گے۔ اس اعتبار يہی ہے کہ 

ونوں کو شامل ہوگا اور (اِ سے اس سے ما قبل آيت ميں َشقِی کا لفظ عام يعنی کافر اور عاصی د
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الَّ َما َشآَء َربَُّک) سے عاصی مومنوں کا استثناء ہو جائے گا اور َما َشآِء ميں َما، َمْن کے معنی 
  ميں ہے۔

 
 ُّ ٰمٰوُت َواْالَْرُض ِاالَّ َما َشاَۗء َرب يَْن ِفْهيَا َما َداَمِت السَّ ْيَن ُسِعُدْوا فَِفي الَْجنَِّة ٰخدِلِ ِ ا اذلَّ   ١٠٨َك  ۭ َعَطاًۗء غَْريَ َمْجُذْوٍذ         َوَامَّ

ليکن جو نيک بخت کئے گئے وه جنت ميں ہونگے جہاں ہميشہ رہيں گے جب تک آسمان و 
  )۔٢) يہ بے انتہا بخشش ہے (١زمين باقی رہے مگر جو تيرا پروردگار چاہے (

ی طرح يہ نافرمان يہ استثناء بھی عصاة اہل ايمان کے لئے ہے۔ يعنی ديگر جنتيوں ک ١۔ ١٠٨
مومن ہميشہ سے جنت ميں نہيں رہيں ہوں گے، بلکہ ابتدا ميں ان کا کچھ عرصہ جہنم ميں 

ء اور اہل ايمان کی سفارش سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت ميں داخل گزرے گا اور پھر انبيا
  کيا جائے گا، جيسا کہ احاديث صحيحہ سے يہ باتيں ثابت ہيں۔ 

معنی ہيں غير مقطوع۔ يعنی نہ ختم ہونے والی عطاء۔ اس جملے سے  غير مجذوذ کے ٢۔١٠٨ 
ت ميں داخل کيا جائے گا، يہ يہ واضح ہو جاتا ہے کہ جن گناه گاروں کو جہنم سے نکال کر جن

دخول عارضی نہيں، ہميشہ کے لئے ہوگا اور تمام جنتی ہميشہ هللا کی عطاء اور اس کی نعمتوں 
اور يہ ہميشہ کيلئے جاری رہے گا۔ اس ميں کبھی انقطاع نہيں سے لطف اندوز ہوتے رہيں گے، 

  ہوگا۔
 

ْن قَْبُل  ۭ  ا يَْعُبُد ٰهُٓؤَالِۗء  ۭ َما يَْعُبُدْوَن ِاالَّ امَكَ يَْعُبُد ٰااَبُۗؤُمهْ ِمّ مَّ   ١٠٩َۧوِاانَّ لَُمَوفُّْوُمهْ نَِصْيَهبُْم غَْريَ َمنُْقْوٍص         فََال تَُك ِيفْ ِمْريٍَة ِمّ
اس لئے آپ ان چيزوں سے شک و شبہ ميں نہ رہيں جنہيں يہ لوگ پوج رہے ہيں، ان کی پوجا 
تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا 

  )١پورا حصہ بغير کسی کمی کے دينے والے ہيں (
ميں کوئی کمی نہيں کی  اس سے مراد وه عذاب ہے جس کے وه مستحق ہوں گے، اس ١۔١٠٩

  جائے گی۔
 

َِّك لَُقِيضَ بَيَْهنُْم ۭ َواِ  ب َبَقْت ِمْن رَّ َمٌة سـَ نُْه ُمرِيٍْب         َولََقْد ٰاتَيْنَا ُمْوَىس اْلِكٰتَب فَاْخُتِلَف ِفْيِه ۭ َولَْوَال َلكِ ُْم لَِفْي َشّكٍ ِمّ   ١١٠هنَّ
) اگر پہلے ہی آپ ١ر اس ميں اختالف کيا گيا، (يقيناً ہم نے موسٰی (عليہ السالم) کو کتاب دی۔ پھ

) انہيں تو اس ميں ٢کے رب کی بات صادر نہ ہوگئی ہوتی تو يقيناً ان کا فيصلہ کر ديا جاتا (
  سخت شبہ ہے۔

يعنی کسی نے اس کتاب کو مانا اور کسی نے نہيں مانا۔ يہ نبی کو تسلی دی جا رہی ہے  ١۔١١٠
ی معاملہ ہوتا آيا ہے، کچھ لوگ ان پر ايمان النے والے ہوتے کہ پچھلے انبياء کے ساتھ بھی يہ

  يں۔اور دوسرے تکذيب کرنے والے۔ اس لئے آپ اپنی تکذيب سے نہ گھبرائ
اس سے مراد يہ ہے کہ اگر هللا تعاٰلی نے پہلے ہی سے ان کے لئے عذاب کا ايک وقت  ٢۔١١٠

  التا۔مقرر کيا ہوا نہ ہوتا تو وه انہيں فورا ہالک کر ڈ
 

َّٗه ِبَما يَْعَملُْوَن َخِبْريٌ        الَهُْم  ۭ ِان َُّك َاْمعَ ُْم َرب يَهنَّ ا لَُيَوفِّ َّمَّ   ١١١َوِانَّ الُكًّ ل
يقيناً ان ميں سے ہر ايک جب ان کے روبروجائے گا تو آپ کا رب اس کے اعمال کا پورا پورا 

  بدلہ دے گا بيشک وه جو کر رہے ہيں ان سے وه باخبر ہے۔
 

َّٗه ِبَما تَْعَملُْوَن بَِصْريٌ       فَاسـْ  ٓ ُاِمْرَت َوَمْن اَتَب َمَعَك َوَال تَْطَغْوا   ۭ ِان   ١١٢تَِقْم امَكَ
پس آپ جمے رہيئے جيسا کہ آپ کو حکم ديا گيا ہے اور وه لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر 

  يکھنے واال ہے۔) هللا تمہارے تمام اعمال کا د١چکے ہيں خبردار تم حد سے نہ بڑھنا (
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اس آيت ميں نبی اور اہل ايمان کو ايک تو استقامت کی تلقين کی جا رہی ہے، جو دشمن  ١۔١١٢
ے لئے ايک بہت بڑا ہتھيار ہے۔ دوسرے حد سے بڑھ جانے سے روکا گيا ہے، کے مقابلے ک

 جو اہل ايمان کی اخالقی قوت اور رفعت کردار کے لئے بہت ضروری ہے۔ حٰتی کہ يہ تجاوز،
  دشمن کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی جائز نہيں ہے۔

 
ِ ِمْن َاْوِلَياَۗء ُمثَّ  ْن ُدْوِن اهلّلٰ ُمكُ النَّاُرۙ  َوَما لَُمكْ ِمّ يَْن َظلَُمْوا فَتََمسَّ ِ ْوَن         َوَال تَْرَكنُْوٓا ِاَىل اذلَّ   ١١٣ َال تُْنَرصُ

) ١ھی (دوزخ کی) آگ لگ جائے گی (ديکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہيں جھکنا ورنہ تمہيں ب
  اور هللا کے سوا اور تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا اور نہ تم مدد ديئے جاؤ گے۔

س کا مطلب يہ ہے کہ ظالموں کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے ان سے مدد حاصل مت ا ١۔١١٣
د کرتے ہو۔ اس کرنا۔ اس سے ان کو يہ تأثر ملے گا کہ گويا تم ان کی دوسری باتوں کو بھی پسن

طرح يہ تمہارا ايک بہت بڑا جرم بن جائے گا جو تمہيں بھی ان کے ساتھ، نار جہنم کا مستحق 
بنا سکتا ہے۔ اس سے ظالم حکمرانوں کے ساتھ ربط و تعلق کی بھی ممانعت نکلتی ہے، اگر 
مصلحت عامہ يا دينی منافع متقاضی ہوں۔ ايسی صورت ميں دل سے نفرت رکھتے ہوئے ان 

  ربط و تعلق کی اجازت ہوگی۔ جيسا کہ بعض احاديث سے واضح ہے۔ سے
 

ٰاِت  ۭ ٰذكِلَ ِذكْ  ـّيِ َّْيِل  ۭ ِانَّ الَْحَسنِٰت يُْذِهْنبَ السَّ َن ال َاِر َوُزلًَفا ّمِ ٰلوَة َطَرَيفِ الهنَّ ِكرِيَْن         َوَاِقِم الصَّ   ١١٤ٰۚري ِلذّلٰ
) يقيناً نيکياں ١رات کی کئی ساعتوں ميں بھی (دن کے دونوں سروں ميں نماز برپا رکھ اور 

  ) يہ نصيحت ہے نصيحت پکڑنے والوں کے لئے۔٢برائيوں کو دور کر ديتی ہيں (
دونوں سروں سے مراد بعض نے صبح اور مغرب، اور بعض نے عشاء اور مغرب  ١۔١١٤

معراج سے قبل دونوں کا وقت مراد ليا ہے۔ امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ ممکن ہے کہ يہ آيت 
نازل ہوئی ہو، جس ميں پانچ نمازيں فرض کی گئيں۔ کيونکہ اس سے قبل صرف دو ہی نما زيں 

س سے قبل اور ايک غروب سے قبل اور رات کے پچھلے پہر ضروری تھيں، ايک طلوع شم
ميں نماز تہجد۔ پھر نماز تہجد امت سے معاف کر دی گئی، پھر اس کا وجوب بقول بعض آپ 

  ط کر ديا گيا۔ (ابن کثير) وهللا اعلم۔سے بھی ساق
جس طرح کہ احاديث ميں بھی اسے صراحت کے ساتھ بيان فرمايا گيا ہے۔ مثال پانچ  ٢۔١١٤

مازيں، جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک، ان کے مابين ہونے والے ن
ائے، ايک اور حديث گناہوں کو دور کرنے والے ہيں، بشرطيکہ کبيره گناہوں سے اجتناب کيا ج

ميں رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ' بتالؤ! اگر تم ميں سے کسی کے دروازے پر بڑی 
نہر ہو، وه روزانہ اس ميں پانچ مرتبہ نہاتا ہو، کيا اس کے بعد اس کے جسم پر ميل کچيل باقی 

زيں ہيں، ان کے رہے گا؟ صحابہ نے عرض کيا ' نہيں' آپ نے فرمايا ' اسی طرح پانچ نما
  ذريعے سے هللا تعاٰلی گناہوں اور خطاؤں کو مٹا ديتا ہے '۔ (مسلم بخاری)

 
ِنْنيَ        َ َال يُِضْيُع َاْجَر الُْمْحسـِ   ١١٥َواْصِربْ فَِانَّ اهلّلٰ

  آپ صبر کرتے رہيئے يقيناً هللا تعاٰلی نيکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہيں کرتا۔
 

ْينَ فَلَْوَال َاكَن ِمَن  ْن َاْجنَ مَّ َّْهنَْوَن َعِن الَْفَساِد ِيف اْالَْرِض ِاالَّ قَِلْيًال ِمّ يَْن َظلَُمْوا َمآ ُاْترِفُْوا ِفْيِه َوَاكنُْوا ُمْجرِِمْنيَ       الُْقُرْوِن ِمْن قَْبِلُمكْ ُاولُْوا بَِقيٍَّة ي ِ ََّبَع اذلَّ ا ِمْهنُْم ۚ َوات
١١٦  

کے لوگوں ميں سے ايسے اہل خبر لوگ ہوئے جو زمين ميں  پس کيوں نہ تم سے پہلے زمانے
) ١فساد پھيالنے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہيں ہم نے ان ميں سے نجات دی تھی (
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ظالم لوگ تو اس چيز کے پيچھے پڑ گئے جس ميں انہيں آسودگی دی گئی تھی اور وه گنہگار 
  )٢تھے (
کيوں نہ ہوئے جو اہل شر اور اہل منکر کو  يعنی گزشتہ امتوں ميں ايسے نيک لوگ ١۔ ١١٦

۔ شر، منکرات اور فساد سے روکتے؟ پھر فرمايا، ايسے لوگ تھے تو سہی، ليکن بہت تھوڑے
  جنہيں ہم نے اس وقت نجات دے دی، جب دوسروں کو عذاب کے ذريعے سے ہالک کيا گيا۔ 

ست رہے حٰتی کہ عذاب نے يعنی يہ ظالم۔ اپنے ظلم پر قائم اور اپنی مد ہوشيوں ميں م ٢۔١١٦
  ليا۔ انہيں آ

 
َاْهلُهَا ُمْصِلُحْوَن       َُّك ِلـُهيْكِلَ الُْقٰري ِبُظْملٍ وَّ   ١١٧َوَما َاكَن َرب

  آپ کا رب ايسا نہيں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہالک کر دے اور وہاں کے لوگ نيکوکار ہوں۔
 

ًة وَّ  َُّك لََجَعَل النَّاَس ُامَّ َال يََزالُْوَن ُمْخَتِلِفْنيَ       َولَْو َشاَۗء َرب   ۙ ١١٨اِحَدًة وَّ
اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ايک ہی راه پر ايک گروه کر ديتا۔ وه تو برابر 

  اختالف کرنے والے ہی رہيں گے۔
 

َِّك َالَمْ  َمُة َرب كِلَ َخلََقهُْم  ۭ َوتَمَّْت َلكِ َُّك  ۭ َوذِلٰ ِحَم َرب ِعْنيَ        ِاالَّ َمْن رَّ َ ِمَن الِْجنَِّة َوالنَّاِس َاْمجَ    ١١٩لَــــَٔنَّ هَجَمنَّ
) اور آپ کے رب ١بجز ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے، انہيں تو اس لئے پيدا کيا ہے، (

  )٢کی يہ بات پوری ہے کہ ميں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے پر کروں گا (
بعض نے اختالف اور بعض نے رحمت ليا ہے۔ دونوں صورتوں ' اسی لئے ' کا مطلب  ١۔١١٩

و دين حق سے اختالف ميں مفہوم يہ ہوگا کہ ہم نے انسانوں کو آزمائش کے لئے پيدا کيا ہے۔ ج
کا راستہ اختيار کرے گا، وه آزمائش ميں ناکام اور جو اسے اپنا لے گا، وه کامياب اور رحمت 

  اٰلہی کا مستحق ہوگا۔
 کی تقدير اور قضاء ميں يہ بات ثبت ہے کہ کچھ لوگ ايسے ہونگے جو جنت يعنی هللا ٢۔١١٩

جنت و جہنم کو انسانوں اور  کے اور کچھ ايسے ہونگے جو جہنم کے مستحق ہوں گے اور
جنوں سے بھر ديا جائے گا۔ جيسا کہ حديث ميں ہے، نبی نے فرمايا ' جنت اور دوزخ آپس ميں 

ت ہے کہ ميرے اندر وہی لوگ آئيں گے جو کمزور اور جھگڑ پڑيں، جنت نے کہا، کيا با
معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہوں گے؟ ' جہنم نے کہا ميرے اندر تو بڑے بڑے جبار اور 

متکبر قسم کے لوگ ہوں گے هللا تعاٰلی نے، جنت سے فرمايا ' تو ميری رحمت کی مظہر ہے، 
سے هللا تعاٰلی نے فرمايا تو تيرے ذريعے سے ميں جس پر چاہوں اپنا رحم کروں۔ اور جہنم 

ميرے عذاب کی مظہر ہے تيرے ذريعے سے ميں جس کو چاہوں سزا دوں۔ هللا تعاٰلی جنت اور 
دوزخ دونوں کو بھر دے گا۔ جنت ميں ہميشہ اس کا فضل ہوگا، حٰتی کہ هللا تعاٰلی ايسی مخلوق 

جہنميوں کی کثرت کے پيدا فرمائے گا جو جنت کے باقی مانده رقبے ميں رہے گی اور جہنم، 
باوجود نعره بلند کرے گی، يہاں تک کہ هللا تعاٰلی اس ميں اپنا قدم رکھے گا جس پر جہنم پکار 

  اٹھے گی قط قط وعزتک، بس، بس، تيری عزت و جالل کی قسم ' (صحيح بخاری)
 

ُِّت ِبٖه فَُؤاَدكَ  ُسِل َما نُثَب َُّقصُّ عَلَْيَك ِمْن َانَْۢباِۗء الرُّ ِذْكٰري ِللُْمْؤِمِنْنيَ          َۚوالُكًّ ن   ١٢٠ َوَجاَۗءَك ِيفْ ٰهِذِه الَْحقُّ َوَمْوِعَظٌة وَّ
رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکين کے لئے بيان فرما رہے ہيں۔ 

  آپ کے پاس اس سورت ميں بھی حق پہنچ چکا جو نصيحت و وعظ ہے مومنوں کے لئے۔
 

يْ  ِ ِّذلَّ لُْوَن      َوقُْل ل لُْوا عَٰيل َمَاكنَِتُمكْ ۭ ِاانَّ ٰمعِ   ۙ ١٢١َن َال يُْؤِمنُْوَن اْمعَ
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ايمان نہ النے والوں سے کہہ ديجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کئے جاؤ ہم بھی عمل ميں مشغول 
  ہيں۔

 
  ١٢٢َوانْتَِظُرْوا  ۚ ِاانَّ ُمنَْتِظُرْوَن        

  )۔١تطر ہيں (اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی من
يعنی عنقريب تمہيں پتہ چل جائے گا کہ حسن انجام کس کے حصے ميں آتا ہے اور يہ  ١۔١٢٢

ظالم لوگ کامياب نہيں ہونگے۔ چنانچہ يہ وعده جلد ہی پورا ہوا اور بھی معلوم ہو جائے گا کہ 
  گين آ گيا۔هللا تعاٰلی نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمايا اور پوره جزيره عرب اسالم کے زير ن

 
 ُّ ْ عَلَْيِه ۭ َوَما َرب ٰمٰوِت َواْالَْرِض َوِالَْيِه يُْرَجُع اْالَْمُر ُلكُّٗه فَاْعُبْدُه َوتََولكَّ ِ غَْيُب السَّ   ١٢٣َۧك ِبَغاِفٍل َمعَّا تَْعَملُْوَن      َوهلِلّٰ

ی اسی کی زمينوں اور آسمانوں کا علم غيب هللا تعاٰلی ہی کو ہے، تمام معامالت کا رجوع بھ
جانب ہے، پس تجھے اس کی عبادت کرنی چاہيے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہيے اور تم جو 

  کچھ کرتے ہو اس سے هللا تعاٰلی بےخبر نہيں۔
 
 

 سورة يوسف
 )١١١۔ تعداد آيات  ١٢(سورة يوسف ۔ سوره نمبر 
 

ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ
   تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں ميں هللا

 
 Ǻۣالٰۗر   ۣ ِتكْلَ ٰايُٰت اْلِكٰتِب الُْمِبْنيِ        

  يہ روشن کتاب کی آيتيں ہيں۔
 

ََّعلَُّمكْ تَْعِقلُْوَن       ٓ َاْنَزلْٰنُه قُْرٰءاًن َعَرِبيًّا ل   Ąِاانَّ
  )١فرمايا ہے کہ تم سمجھ سکو (يقيناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان ميں نازل 

آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد، لوگوں کی ہدايت اور رہنمائی ہے اور يہ مقصد اس وقت  ١۔٢
تاب اس زبان ميں ہو جس کو وه سمجھ سکيں، اس لئے ہر آسمانی حاصل ہو سکتا ہے جب وه ک

ی تھی۔ قرآن کريم کتاب اس قومی زبان ميں نازل ہوئی، جس قوم کی ہدايت کے لئے اتاری گئ
کے مخاطب اول چونکہ عرب تھے، اس لئے قرآن بھی عربی زبان ميں نازل ہوا عالوه ازيں 

عربی زبان اپنی فصاحت و بالغت اور ادائے معانی کے لحاظ سے دنيا کی بہترين زبان ہے۔ اس 
لرسل لئے هللا تعاٰلی نے اس اشرف الکتاب (قرآن مجيد) کو اشرف اللغات (عربی) ميں اشرف ا

(حضرت محمد صلی هللا عليہ و سلم) پر اشرف المالئکہ (جبرائيل) کے ذريعے سے نازل فرمايا 
اور مکہ، جہاں اس کا آغاز ہوا، دنيا کا اشرف ترين مقام ہے اور جس مہينے ميں نزول کی ابتدا 

  ہوئی وه بھی اشرف ترين مہينہ۔ رمضان ہے۔
 

ُن نَُقصُّ عَلَْيَك َاْحَسَن الَْقَصِص    Ǽِبَمآ َاْوَحْينَآ ِالَْيَك ٰھَذا الُْقْرٰاَن ڰ َوِاْن ُكْنَت ِمْن قَْبهِلٖ لَِمَن الْٰغِفِلْنيَ        َحنْ
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) پيش کرتے ہيں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب يہ قرآن ١ہم آپ کے سامنے بہترين بيان (
  )۔٢وحی کے ذريعے نازل کيا اور يقيناً آپ اس سے پہلے بےخبروں ميں تھے (

قصص، يہ مصدر ہے معنی ہيں کسی چيز کے پيچھے لگنا مطلب دلچسپ واقعہ ہے قصہ،  ١۔٣
ں گزر جانے والے واقعے کے محض کہانی يا طبع زاد افسانے کو نہيں کہا جاتا بلکہ ماضی مي

بيان کو قصہ کہا جاتا ہے۔ يہ گويا ماضی کا واقعی اور حقيقی بيان ہے اور اس واقع ميں حسد و 
انجام، تائيد اٰلہی کی کرشمہ سازياں، نفس اماره کی شورشيں اور سرکشيوں کا نتيجہ اور عناد کا 

ديگر انسانی عوارض و حوارث کا نہايت دلچسپ بيان اور عبرت انگيز پہلو ہيں، اس لئے اس 
  قرآن نے احسن القصص(بہترين بيان) سے تعبير کيا ہے۔

کريم عالم الغيب نہيں تھے، ورنہ هللا تعاٰلی قرآن کريم کے ان الفاظ سے بھی واضح ہے نبی  ٢۔٣
آپ کو بےخبر قرار نہ ديتا، دوسری بات يہ معلوم ہوئی کہ آپ هللا کے سچے نبی ہيں کيونکہ آپ 

کے ذريعے سے ہی سچا واقعہ بيان کيا گيا ہے۔ آپ نہ کسی کے شاگرد تھے، کہ کسی پر وحی 
ہی ايسا تعلق تھا کہ جس سے سن کر استاد سے سيکھ کر بيان فرما ديتے، نہ کسی اور سے 

تاريخ کا يہ واقعہ اپنے اہم جزئيات کے ساتھ آپ نشر کر ديتے۔ يہ يقيناً هللا تعاٰلی ہی نے وحی 
  کے ذريعے سے آپ پر نازل فرمايا ہے جيسا کہ اس مقام پر صراحت کی گئی ہے۔

 
ْ َرَايُْت َاَحدَ  بَِت ِاّىنِ َ ِديَْن       ِاْذ قَاَل يُْوُسُف ِالَِبْيِه اٰيٓ ْمَس َوالَْقَمَر َرَاْيُهتُْم ِيلْ ٰجسِ الشَّ   Ćَعَرشَ َكْوَكًبا وَّ

) نے اپنے باپ سے ذکر کيا کہ ابا جان ميں نے گياره ستاروں کو اور سورج ١جب کہ يوسف (
  ) ديکھا کہ وه سب مجھے سجده کر رہے ہيں۔٢چاند کو (

م کے سامنے يوسف عليہ السالم کا قصہ بيان يعنی اے محمد! (صلی هللا عليہ وسلم) اپنی قو ١۔٤
کرو، جب اس نے اپنے باپ کو کہا باپ حضرت يعقوب عليہ السالم تھے، جيسا کہ دوسرے مقام 

حديث ميں بھی يہ نسب بيان کيا گيا ہے۔ (يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن  پر صراحت ہے اور
الکريم ابن الکريم ابن الکريم يوسف بن ابراہيم)۔ اور حديث ميں نسب بيان کيا گيا ہے۔ الکريم ابن 

  )٩٦، ص٢يعقوب بن اسحاق بن ابراہيم (مسند احمد جلد 
ضرت يوسف عليہ السالم کے بعض مفسرين نے کہا ہے کہ گياره ستاروں سے مراد ح ٢۔٤

بھائی ہيں جو گياره تھے چاند سورج سے مراد ماں اور باپ ہيں اور خواب کی تعبير چاليس يا 
عد اس وقت سامنے آئی جب يہ سارے بھائی اپنے والدين سميت مصر گئے اور اسی سال کے ب

وہاں حضرت يوسف عليہ السالم کے سامنے سجده ريز ہوگئے، جيسا کہ يہ تفصيل سورت کے 
  آخر ميں آئے گی۔

 
ِبْنيٌ       قَاَل يٰبَُينَّ َال تَْقُصْص ُرْءاَيَك عَٰيلٓ ِاْخَوِتَك فَيَِكْيُدْوا كَلَ َكْيًدا  ۭ ِانَّ الشـَّ  نَْساِن عَُدوٌّ مُّ   Ĉْيٰطَن ِلْالِ

يعقوب نے کہا پيارے بچے! اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائيوں سے نہ کرنا۔ ايسا نہ ہو کہ وه 
  )۔٢) شيطان تو انسان کا کھال دشمن ہے (١تيرے ساتھ کوئی فريب کاری کريں (

يا کہ ان کا يہ بيٹا عظمت شان کا حضرت يعقوب عليہ السالم نے خواب سے اندازه لگا ل ١۔٥
حامل ہوگا، اس لئے انہيں انديشہ ہوا کہ يہ خواب سن کر اس کے دوسرے بھائی بھی اس کی 

ں اسے نقصان نہ پہنچائيں، بنا بريں انہوں نے يہ خواب بيان کرنے عظمت کا اندازه کر کے کہي
  سے منع فرمايا۔

دی کہ شيطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے يہ بھائيوں کے مکروفريب کی وجہ بيان فرما  ٢۔٥
اس لئے وه انسانوں کو بہکانے، گمراه کرنے اور انہيں حسد و بغض ميں مبتال کرنے ميں ہر 

تاک ميں رہتا ہے۔ چنانچہ يہ شيطان کے لئے بڑا اچھا موقع تھا کہ وه حضرت وقت کوشاں اور 
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ر بغض کی آگ بھڑکا دے۔ جيسا کہ يوسف عليہ السالم کے خالف بھائيوں کے دلوں ميں حسد او
  فی الواقع بعد ميں اس نے ايسا ہی کيا اور حضرت يعقوب عليہ السالم کا انديشہ درست ثابت ہوا۔

 َ ِويِْل اْالََحاِديِْث َويُـِمتُّ ِنْعَمتَٗه عَلَْيَك َوعَٰيلٓ ٰاِل ي ُِّمَك ِمْن اَتْ َُّك َويَُعل َتِبْيَك َرب ٓ َوَكٰذكِلَ َجيْ ََّك عَِلْميٌ ْعُقْوَب امَكَ َق  ۭ ِانَّ َرب ــهَا عَٰيلٓ َابََويَْك ِمْن قَْبُل ِاْبٰرِهْميَ َوِاْحسٰ  َاتَمَّ
  Čَۧحِكْميٌ          

) تيرا پروردگار برگزيده کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی (يا خوابوں ١اور اسی طرح تجھے (
) اور يعقوب کے ٢رمائے گا (کی تعبير) بھی سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا ف

) جيسے کہ اس نے پہلے تيرے دادا پردادا يعنی ابراہيم و اسحاق کو بھی ٣گھر والوں کو بھی (
  بھرپور اپنی رحمت دی، يقيناً تيرا رب بہت بڑے علم واال اور زبردست حکمت واال ہے۔

چن ليا،  يعنی جس طرح تجھے تيرے رب نے نہايت عظمت واال خواب دکھانے کے لئے ١۔ ٦
عطا کرے گا اور خوابوں کی تعبير سکھائے گا۔ تاويل  اسی طرح تيرا رب تجھے برگزيدگی بھی

  االحاديث کے اصل معنی باتوں کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ يہاں خواب کی تعبير مراد ہے۔
اس سے مراد نبوت ہے جو يوسف عليہ السالم کو عطا کی گئی۔ يا وه انعامات ہيں جن سے  ٢۔٦

  يوسف عليہ السالم نوازے گئے۔ مصر ميں
اس سے مراد حضرت يوسف عليہ السالم کے بھائی، ان کی اوالد وغيره ہيں، جو بعد ميں  ٣۔٦

  انعامات اٰلہی کے مستحق بنے۔
 

ِِٕلْنيَ        
اۗى ِّلسَّ   Ċلََقْد َاكَن ِيفْ يُْوُسَف َوِاْخَوِتٖهٓ ٰايٌٰت ل

  ) ہيں۔١کرنے والوں کے لئے (بڑی) نشانياں ( يقيناً يوسف اور اس کے بھائيوں ميں دريافت
يعنی اس قصے ميں هللا تعاٰلی کی عظيم قدرت اور نبی کريم کی نبوت کی صداقت کی بڑی  ١۔٧

  نشانياں ہيں۔ بعض مفسرين نے يہاں ان بھائيوں کے نام اور ان کی تفصيل بھی بيان کی ہے۔
ۨ         ِاْذ قَالُْوا لَُيْوُسُف َوَاُخْوُه َاَحبُّ ِاٰيلٓ  ِبْنيِ ُن ُعْصَبٌة  ۭ ِانَّ َااَباَن لَِفْي َضٰلٍل مُّ   ښĎَاِبيْنَا ِمنَّا َوَحنْ

) بہ نسبت ہمارے، باپ کو بہت زياده پيارے ١جب کہ انہوں نے کہا کہ يوسف اور اس کا بھائی (
  ں۔) ہيں، کوئی شک نہيں کہ ہمارے ابا صريح غلطی ميں ہي٢ہيں حاالنکہ ہم (طاقتور) جماعت (

  ' اس کا بھائی ' سے مراد بنيامين ہے۔ ١۔٨
کہ يوسف عليہ السالم اور  يعنی ہم دس بھائی طاقتور جماعت اور اکثريت ميں ہيں، جب ٢۔٨

بنيامين (جن کی ماں الگ تھی) صرف دو ہيں، اس کے باوجود باپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا 
  سرور ہيں۔

زعم کے مطابق باپ سے يوسف عليہ السالم  يہاں ضالل سے مراد غلطی ہے جو ان کے ٣۔٨
  اور بنيامين سے زياده محبت کی صورت ميں صادر ہوئی۔

 
ُل لَُمكْ َوْجُه َاِبْيُمكْ َوتَُكْونُْوا ِمْنۢ بَْعِدٖه قَْوًما ٰصِلِحْنيَ  ْ   Ḍ        اْقـُتلُْوا يُْوُسَف َاِو اْطَرُحْوُه َاْرًضا خيَّ

امعلوم) جگہ پھينک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف يوسف کو مار ہی ڈالو اسے کسی (ن
  )۔١تمہاری طرف ہی ہو جائے۔ اس کے بعد تم نيک ہو جانا (

اس سے مراد تائب ہو جانا ہے يعنی کنوئيں ميں ڈال کر يا قتل کر کے هللا سے اس گناه کے  ١۔٩
  لئے توبہ کرليں گے۔

 
ْهنُْم َال تَـْقُتلُْوا يُْوُسَف  ٌل ِمّ

ِٕ
ـيَّاَرِة ِاْن ُكْنُمتْ ٰفِعِلْنيَ          قَاَل قَاۗى   10َوَالُْقْوُه ِيفْ غَٰيبَِت الُْجّبِ يَلَْتِقْطُه بَْعُض السَّ

ان ميں سے ايک نے کہا يوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنوئيں (کی تہ) ميں ڈال 
  )۔٢ی ہے تو يوں کرو () اسے کوئی (آتا جاتا) قافلہ اٹھا لے جائے اگر تمہيں کرنا ہ١آؤ کہ (
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جب کنويں کو اور َغيَابَۃ اس کی تہ اور گہرائی کو کہتے ہيں، کنواں ويسے بھی گہرا ہی  ١۔١٠
يز کسی کو نظر نہيں آتی۔ جب اس کے ساتھ کنويں کی گہرائی ہوتا ہے اور اس ميں گری ہوئی چ

  کا بھی ذکر کيا تو گويا مبالغے کا اظہار کيا۔ 
لے نو وارد مسافر، جب پانی کی تالش ميں کنوئيں پر آئيں گے تو يعنی آنے جانے وا ٢۔١٠

انسان گرا ہوا ہے اور وه اسے نکال ممکن ہے کسی کے علم ميں آ جائے کہ کنوئيں ميں کوئی 
کر اپنے ساتھ لے جائيں۔ يہ تجويز ايک بھائی نے ازراه شفقت پيش کی تھی۔ قتل کے مقابلے ميں 

ات ہی کی حامل ہے۔ بھائيوں کی آتش حسد اتنی بھڑکی ہوئی يہ تجويز واقعتا ہمدردی کے جذب
تھی کہ يہ تجويز بھی اس نے ڈرتے ڈرتے ہی پيش کی کہ اگر تمہيں کچھ کرنا ہی ہے تو يہ کام 

  اس طرح کر لو۔
 

َمنَّا عَٰيل يُْوُسَف َوِاانَّ هَلٗ لَٰنِصُحْوَن          اَباَن َماكَلَ َال اَتْ َ   11قَالُْوا اٰيٓ
نے کہا ابا! آخر آپ يوسف (عليہ السالم) کے بارے ميں ہم پر اعتبار کيوں نہيں کرتے ہم انہوں 

  )۔١تو اس کے خير خواه ہيں (
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شايد اس سے قبل بھی برداران يوسف عليہ السالم نے يوسف  ١۔١١

  ديا ہوگا۔ عليہ السالم کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی ہوگی اور باپ نے انکار کر
 

َّْرتَْع َويَلَْعْب َوِاانَّ هَلٗ لَٰحِفُظْوَن             12َاْرِسهْلُ َمَعنَا غًَدا ي
) اس کی ١کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھيج ديجئے کہ خوب کھائے پيئے اور کھيلے (

  حفاظت کے ہم ذمہ دار ہيں۔
سی لئے جائز کھيل اور کھيل اور تفريح کا رجحان، انسان کی فطرت ميں شامل ہے۔ ا ١۔١٢

تفريح پر هللا تعاٰلی نے کسی دور ميں بھی پابندی عائد نہيں کی۔ اسالم ميں بھی اجازت ہے ليکن 
تفريح جائز جن ميں شرع قباحت نہ ہو يا محرمات تک پہنچنے کا مشروط۔ يعنی ايسے کھيل اور 

تک کوئی اعتراض  ذريعہ بنيں۔ چنانچہ حضرت يعقوب عليہ السالم نے بھی کھيل کود کی حد
نہيں کيا۔ البتہ يہ خدشہ ظاہر کيا کہ تم کھيل کود ميں مدہوش ہو جاؤ اور اسے بھڑيا کھا جائے، 

  کيونکہ کھلے ميدانوں اور صحراؤں ميں وہاں بھيڑيئے عام تھے۔
 

ئُْب َواَ  ُلكَُه اذّلِ ْ ٓ َاْن تَْذَهُبْوا ِبٖه َوَاَخاُف َاْن ايَّ ْ لََيْحُزنُِينْ    13نُْمتْ َعْنُه ٰغِفلُْوَن         قَاَل ِاّىنِ
(يعقوب عليہ السالم نے کہا) اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا اور مجھے يہ 

  بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت ميں اس بھيڑيا کھا جائے۔
 

َّٰخِرسُ  ٓ ِاًذا ل ُن ُعْصَبٌة ِاانَّ ئُْب َوَحنْ ْن اََلكَُه اذّلِ
ِٕ
  14ْوَن         قَالُْوا لَى

انہوں نے جواب ديا کہ ہم جيسی (زور آور) جماعت کی موجودگی ميں بھی اگر اسے بھيڑيا کھا 
  ) ہوئے۔١جائے تو ہم بالکل نکمے ہی (

جا رہا ہے کہ يہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے بھائيوں کی يہ باپ کو يقين داليا  ١۔١٤
  کھا جائے۔ موجودگی ميں بھيڑيا يوسف عليہ السالم کو

 
ُمْ  ئَهنَّ ِّ َعلُْوُه ِيفْ غَٰيبَِت الُْجّبِ  ۚ َوَاْوَحْينَآ ِالَْيِه لَُتنَب ْ ا َاْن جيَّ ُعْوٓ ا َذَهُبْوا ِبٖه َوَاْمجَ ْمِرِمهْ ٰھَذا َوُمهْ َال يَْشُعُرْوَن           فَلَمَّ   15 اِبَ

کنوئيں کی تہ ميں پھر جب اسے لے چلے اور سب نے ملکر ٹھان ليا اسے غير آباد گہرے 
پھينک ديں، ہم نے يوسف (عليہ السالم) کی طرف وحی کی کہ يقيناً (وقت آرہا ہے کہ) تو انہيں 

  )١اس ماجرا کی خبر اس حال ميں دے گا کہ وه جانتے ہی نہ ہوں (
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قرآن کريم نہايت اختصار کے ساتھ واقعہ بيان کر رہا ہے۔ مطلب يہ ہے کہ جب سوچے  ١۔١٥
ے مطابق انہوں نے يوسف عليہ السالم کو کنويں ميں پھينک ديا، تو هللا سمجھے منصوبے ک

رانے کی تعاٰلی نے حضرت يوسف عليہ السالم کی تسلی اور حوصلے کے لئے وحی کی کہ گھب
ضرورت نہيں ہے، ہم تيری حفاظت ہی نہيں کريں گے بلکہ ايسے بلند مقام پر تجھے فائز کريں 

ئے تيری خدمت ميں حاضر ہونگے اور پھر تو انہيں بتائے گا گے کہ يہ بھائی بھيک مانگتے ہو
کہ تم نے اپنے ايک بھائی کے ساتھ اس طرح سنگ دالنہ معاملہ کيا تھا، جسے سن کر وه حيران 

اور پشيمان ہو جائيں گے۔ حضرت يوسف عليہ االسالم اس وقت اگرچہ بچے تھے، ليکن جو 
  بچپن ميں بھی وحی آ جاتی ہےبچے، نبوت پر سرفراز ہونے والے ہوں، ان پر 

  جيسے حضرت عيسٰی و يحٰيی وغيره عليہم السالم پر آئی۔
 

َّْبُكْوَن            16َۭوَجاُۗءْوٓا َااَبُمهْ ِعَشاًۗء ي
  اور عشاء کے وقت (وه سب) اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔

 
اَباَنٓ ِاانَّ َذَهْبنَا نَْستَِبُق َوتََرْكنَا  َ َّنَا َولَْو ُكنَّا ٰصِدِقْنيَ          قَالُْوا اٰيٓ ئُْب ۚ َوَمآ َانَْت ِبُمْؤِمٍن ل   17يُْوُسَف ِعْنَد َمتَاِعنَا فَاََلكَُه اذّلِ

اور کہنے لگے ابا جان ہم تو آپس ميں دوڑ ميں لگ گئے اور يوسف (عليہ السالم) کو ہم نے 
اری بات نٰہ مانيں گے، گو ہم بالکل اسباب کے پاس چھوڑا تھا پس اسے بھيڑيا کھا گيا، آپ تو ہم

  )١سچے ہی ہوں (
يعنی اگر ہم آپ کے نزديک معتبر اور اہل صدق ہوتے، تب بھی يوسف عليہ السالم کے  ١۔ ١٧
عاملے ميں آپ ہماری بات کی تصديق نہ کرتے، اب تو ويسے ہماری حيثيت متہم افراد کی سی م

  ہے، اب آپ کس طرح ہماری بات کی تصديق کريں گے؟
 

 ُ ْيٌل ۭ َواهلّلٰ لَْت لَُمكْ َانُْفُسُمكْ َاْمًرا  ۭ فََصْربٌ َمجِ َتَعاُن عَٰيل َما تَِصُفْوَن            َوَجاُۗءْو عَٰيل قَِمْيِصٖه ِبَدٍم َكِذٍب ۭ قَاَل بَْل َسوَّ   18الُْمسـْ
اور يوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر الئے تھے، باپ نے کہا 

ں نہيں، بلکہ تم نے اپنے دل ہی ميں سے ايک بات بنالی ہے۔ پس صبر ہی بہتر ہے، اور يو
  تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر هللا ہی سے مدد کی طلب ہے۔

کہتے ہيں کہ ايک بکری کا بچہ ذبح کر کے يوسف عليہ السالم کی قميص خون ميں لت  ١۔١٨
يہ السالم کو کھاتا تو قميص کو بھی پھٹنا پت کر لی اور يہ بھول گئے کہ بھيڑيا اگر يوسف عل

تھا، قميص ثابت کی ثابت ہی تھی جس کو ديکھ کر، عالوه ازيں حضرت يوسف عليہ السالم کے 
خواب اور فراست نبوت سے اندازه لگا کر حضرت يعقوب عليہ السالم نے فرمايا کہ يہ واقعہ 

اپنے دلوں سے ہی يہ بات بنا لی ہے، اس طرح پيش نہيں آيا جو تم بيان کر رہے ہو، بلکہ تم نے 
حضرت يعقوب اس کی تفصيل سے بےخبر تھے، اس لئے سوائے صبر کے کوئی چاره اور هللا 

  کی مدد کے عالوه کوئی سہارا نہ تھا۔
منافقين نے جب حضرت عائشہ رضی هللا عنہا پر تہمت لگائی تو انہوں نے بھی نبی  ١۔١٨ 

اد کے جواب ميں فرمايا تھا۔ وهللا ال اجدلی واللکم مثال اال ابا صلی هللا عليہ وسلم کے افہام وارش
گوں کے ليے يوسف (فصبر جميل وهللا المستعان علی ماتصفون) هللا کی قسم ميں اپنے اور آپ لو

وہی مثال پاتی ہوں جس سے يوسف عليہ السالم کے باپ يعقوب عليہ السالم کو سابقہ پيش آيا تھا 
ل کہہ کر صبر کا راستہ اختيار کيا تھا، يعنی ميرے ليے بھی سوائے اور انہوں نے فصبر جمعي
  صبر کے کوئی چاره نہيں۔

 
ْوُه ِبَضاعَ  ي ٰھَذا غُٰملٌ   ۭ َوَاَرسُّ يَّاَرٌة فََاْرَسلُْوا َواِرَدُمهْ فََاْدٰىل َدلَْوٗه   ۭ قَاَل يٰبُْرشٰ ُ عَِلْميٌ ِبَما يَْعَملُْوَن َوَجاَۗءْت سـَ   19        ًة  ۭ َواهلّلٰ
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اور ايک قافلہ آيا اور انہوں نے اپنے پانی النے والے کو بھيجا اس نے اپنا ڈول لٹکا ديا، کہنے 
) انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر ١لگا واه واه خوشی کی بات ہے يہ تو ايک لڑکا ہے (

  ) اور هللا تعاٰلی اس سے باخبر تھا جو وه کر رہے تھے۔٢چھپا ليا (
د اس شخص کو کہتے ہيں جو قافلے کے لئے پانی وغيره انتظام کرنے کی غرض وار ١۔١٩

ا سکے يہ وراد سے قافلے کے آگے آگے چلتا ہے تاکہ مناسب جگہ ديکھ کر قافلے کو ٹھيرايا ج
(جب کنويں پر آيا اور اپنا ڈول نيچے لٹکايا تو حضرت يوسف عليہ السالم نے اس کی رسی پکڑ 

بضاعۃ ٢۔١٩ل بچہ ديکھا تو اسے اوپر کھنچ ليا اور بڑا خوش ہوا۔ لی، وارد نے ايک خوش شک
سامان تجارت کو کہتے ہيں اسروه کا فاعل کون ہے؟ يعنی يوسف کو سامان تجارت سمجھ کر 
چھپانے واال کون ہے؟ اس ميں اختالف ہے۔ حافظ ابن کثير نے برادران يوسف عليہ السالم کو 

ڈول کے ساتھ يوسف عليہ السالم بھی کنويں سے باہر فاعل قرار ديا ہے مطلب يہ ہے کہ جب 
نکل آئے تو وہاں يہ بھائی بھی موجود تھے، تاہم انہوں نے اصل حقيقت کو چھپائے رکھا، يہ 

نہيں کہا کہ يہ ہمارا بھائی ہے اور حضرت يوسف عليہ السالم نے بھی قتل کے انديشے سے اپنا 
انہيں فروختنی قرار ديا تو خاموش رہے اور اپنا بھائی ہونا ظاہر نہيں کيا بلکہ بھائيوں نے 

فروخت ہونا پسند کر اليا۔ چنانچہ اس وارد نے اہل قافلہ کو يہ خوشخبری سنائی کہ ايک بچہ 
فروخت ہو رہا ہے۔ مگر يہ بات سياق سے ميل کھاتی نظر نہيں آتی۔ ان کے برخالف امام 

قرار ديا ہے کہ انہوں نے يہ ظاہر  شوکانی نے اسروه کا فاعل وارد اور اس کے ساتھيوں کو
نہيں کيا کہ يہ بچہ کنويں سے نکال ہے کيونکہ اس طرح تمام اہل قافلہ اس سامان تجارت ميں 

شريک ہو جاتے بلکہ اہل قافلہ کو انہوں نے جا کر يہ بتاليا کہ کنويں کے مالکوں نے يہ بچہ ان 
قرب ترين بات يہ ہے کہ اہل قافلہ نے کے سپرد کيا ہے تاکہ اسے وه مصر جا کر بيچ ديں۔ مگر ا

بچے کو سامان تجارت قرار دے کر چھپا ليا کہ کہيں اس کے عزيز واقارب اس کی تالش ميں 
نہ آ پہنچيں۔ اور يوں لينے کے دينے پڑ جائيں کيونکہ بچہ ہونا اور کنويں ميں پايا جانا اس بات 

  کھيلتے کودتے آ گرا ہے۔کی عالمت ہے کہ وه کہيں قريب ہی کا رہنے واال ہے اور 
يعنی يوسف عليہ السالم کے ساتھ يہ جو کچھ ہو رہا تھا، هللا کو اس کا علم تھا۔ ليکن هللا نے ٣۔١٩ 

يہ سب کچھ اس ليے ہونے ديا کہ تقدير الہی بروئے کار آئے۔ عالوه ازيں اس ميں رسول هللا 
پيغمبر کو بتال رہا ہے کہ آپ کی قوم صلی هللا عليہ وسلم کے ليے اشاره ہے يعنی هللا تعاٰلی اپنے 

کے لوگ يقيناً ايذا پہنچا رہے ہيں اور ميں انہيں اس سے روکنے پر قادر بھی ہوں۔ ليکن ميں 
اسی طرح انہيں مہلت دے رہا ہوں جس طرح برادران يوسف عليہ السالم کو مہت دی تھی۔ اور 

بٹھايا اور اس کے بھائيوں کو پھر باآلخر ميں نے يوسف عليہ السالم کو مصر کے تخت پر جا 
عاجز والچار کر کے اس کے دربار ميں کھڑا کر ديا اے پيغمبر ايک وقت آئے گا کہ آپ بھی 
اسی طرح سرخرو ہوں گے اور سرداران قريش آپ کے اشاره ابرو اور جنبش لب کے منتظر 

  ہوں گے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر يہ وقت جلد ہی آ پہنچا۔
 

ْوُه بِ  اِهِدْيَن          َوَرشَ   ۧ 20ثََمٍن َخبٍْس َدَراِمهَ َمْعُدْوَدٍة  ۚ َوَاكنُْوا ِفْيِه ِمَن الزَّ
) اسے بہت ہی ہلکی قيمت پر گنتی کے چند درہموں پر بيچ ڈاال، وه تو يوسف کے ١انہوں نے (

  )٢بارے ميں بہت ہی بےرغبت تھے (
  بيچا۔ بھائيوں يا دوسری تفسير کی رو سے اہل قافلہ نے ١۔٢٠
کيونکہ گری پڑی چيز انسان کو يوں ہی کسی محنت کے بغير مل جاتی ہے، اس لئے  ٢۔٢٠

  پر واضح نہيں ہوتی۔ چاہے وه کتنی بھی قيمتی ہو، اس کی صحيح قدر وقيمت انسان
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َّْنَفَعنَ  ْرصَ ِالْمَرَاِتٖهٓ اَْكرِِمْي َمثْٰوىُه َعٰىسٓ َاْن ي ىُه ِمْن ِمّ ي اْشَرتٰ ِ ِويِْل اْالََحاِديِْث َوقَاَل اذلَّ َمٗه ِمْن اَتْ ِّ ا ۭ  َوكَٰذكِلَ َمكَّنَّا ِلُيْوُسَف ِيف اْالَْرِض ۡ َوِلُنَعل   ۭآ َاْو نَتَِّخَذٗه َودَلً
ُ غَاِلٌب عَٰيلٓ َاْمرِٖه َوٰلِكنَّ اَْكَرثَ النَّاِس َال يَْعلَُمْوَن             21َواهلّلٰ

) سے کہا کہ اسے بہت ١اس نے اپنی بيوی ( مصر والوں ميں سے جس نے اسے خريدا تھا
عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ يہ ہميں فائده پہنچائے يا اسے ہم اپنا بيٹا ہی بنا 

)، کہ ہم اسے خواب کی تعبير کا ٢ليں، يوں ہم نے مصر کی سرزمين پر يوسف کا قدم جما ديا (
  ہے ليکن اکثر لوگ بےعلم ہوتے ہيں۔کچھ علم سکھا ديں۔ هللا اپنے ارادے پر غالب 

عزيز مصر، جس نے  کہا جاتا ہے کہ مصر پر اس وقت ريان بن وليد حکمران تھا اور يہ ١۔٢١
يوسف عليہ السالم کو خريدا اس کا وزير خزانہ تھا، اس کی بيوی کا نام بعض نے راعيل اور 

  بعض نے زليخا بتاليا ہے وهللا اعلم۔
وسف عليہ السالم کو کنويں سے ظالم بھائيوں سے نجات دی، اسی يعنی جس طرح ہم نے ي ٢۔٢١

  طرح ہم نے يوسف عليہ السالم کو سرزمين مصر ميں ايک معقول اچھا ٹھکانا عطا کيا۔
 

ِنْنيَ          ِعلًْما  ۭ َوَكٰذكِلَ َجنْزِي الُْمْحسـِ ٗهٓ ٰاتَيْٰنُه ُحْمكًا وَّ ا بَلََغ َاُشدَّ   22َولَمَّ
) ہم نيکوں ١کی عمر کو پہنچ گئے ہم نے اسے قوت فيصلہ اور علم ديا ( جب (يوسف) پختگی

  کاروں کو اسی طرح بدلہ ديتے ہيں۔
  يا نبوت سے قبل کی دانائی اور قوت فيصلہ۔ يعنی نبوت ١۔٢٢

 
ََّقِت اْالَبَْواَب َوقَالَْت َهْيَت كَلَ  َّْفِسٖه َوغَل َِّيتْ ُهَو ِيفْ بَيِْهتَا َعْن ن ِلُمْوَن            َۭوَراَوَدتُْه ال َّٗه َال يُْفِلُح الّظٰ ٓ َاْحَسَن َمثَْواَي  ۭ ِان ْ َّٗه َرّيبِ ِ ِان   23 قَاَل َمَعاَذ اهلّلٰ

اس عورت نے جس کے گھر ميں يوسف تھے، يوسف کو بہالنا پھسالنا شروع کيا کہ وه اپنے 
نے کہا هللا کی پناه!  نفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازه بند کر کے کہنے لگی لو آجاؤ يوسف

وه ميرا رب، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے۔ بے انصافی کرنے والوں کا بھال نہيں 
  )۔١ہوتا (
يہ السالم کا نيا امتحان شروع ہوا عزيز مصر کی بيوی، جس يہاں سے حضرت يوسف عل ١۔٢٣

ام کے ساتھ رکھے، کو اس کے خاوند نے تاکيد کی تھی کہ يوسف عليہ السالم کو اکرام و احتر
وه حضرت يوسف عليہ السالم کے حسن و جمال پر فريفتہ ہوگئی اور انہيں دعوت گناه دينے 

  لگی، جسے حضرت يوسف عليہ السالم نے ٹھکرا ديا۔
 

وْۗ  ِّٖه  ۭ َكٰذكِلَ ِلنَْرصَِف َعْنُه السُّ ٰا بُْرَهاَن َرب َّٗه ِمْن ِعَباِداَن الُْمْخلَِصْنيَ         َولََقْد َمهَّْت ِبٖه  ۚ َوَمهَّ ِهبَا لَْوَالٓ َاْن رَّ   24َء َوالَْفْحَشاَۗء  ۭ ِان
) کا قصد کرتے اگر وه اپنے ١اس عورت نے يوسف کی طرف کا قصد کيا اور يوسف اس (

) يونہی ہوا کہ ہم اس سے برائی اور بےحيائی دور کر ديں ٢پروردگار کی دليل نہ ديکھتے (
  ئے بندوں ميں سے تھا۔) بيشک وه ہمارے چنے ہو٣(

ٰا بُْرھَاَن َربِّٖه)  ١۔٢٤ ) 24۔يوسف:12بعض مفسرين نے اس کا مطلب يہ بيان کيا ہے کہ ( لَْواَلٓ اَْن رَّ
يعنی وھم بھا سے نہيں بلکہ اس کا جواب محذوف ہے يعنی لوال ان رٰا برھان ربہ کا تعلق ماقبل 

نہ ديکھتے تو جس چيز کا قصد کيا تھا وه کر لفعل ماھم بہ اگر يوسف عليہ السالم هللا کی دليل 
گزرتے۔ يہ ترجمہ اکثر مفسرين کی تفسير کے مطابق ہے اور جن لوگوں نے اسے لَْو اَل کے 

  ساتھ جوڑ کر يہ معنی بيان کئے 
ہيں کہ يوسف عليہ السالم نے قصد ہی نہيں کيا، ان مفسرين نے اسے عربی اسلوب کے خالف 

بيان کئے ہيں کہ قصد تو يوسف عليہ السالم نے بھی کر ليا تھا ليکن  قرار ديا ہے۔ اور يہ معنی
ايک تو يہ اختياری نہيں تھا بلکہ عزيز مصر کی بيوی کی ترغيب اور دباؤ اس ميں شامل تھا۔ 

دوسرے يہ کہ گناه کا قصد کر لينا عصمت کے خالف نہيں ہے، اس پر عمل کرنا عصمت کے 
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مگر محققين اہل تفسير نے يہ معنی بيان کيے ہيں کہ يوسف خالف ہے (فتح القدير، ابن کثير) 
عليہ السالم بھی اس کا قصد کر ليتے۔ اگر اپنے رب کی برہان نہ ديکھے ہوتے۔ يعنی انہوں نے 

اپنے رب کی برہان ديکھ رکھی تھی۔ اس ليے عزيز مصر کی بيوی کا قصد ہی نہيں کيا۔ بلکہ 
۔ البتہ قصد نہ کرنے کے يہ معنی نہيں کہ نفس ميں دعوت گناه ملتے ہی پکار اٹھے معاذ هللا

ہيجان اور تحريک ہی پيدا نہيں ہوئی۔ ہيجان اور تحريک پيدا ہو جانا الگ بات ہے۔ اور قصد کر 
لينا الگ بات ہے اور حقيقت يہ ہے کہ اگر سرے سے ہيجان اور تحريک ہی پيدا نہ ہو تو ايسے 

کمال تو تب ہی ہے کہ نفس کے اندر داعيہ اور  شخص کا گناه سے بچ جانا کوئی کمال نہيں۔
تحريک پيدا ہو اور پھر انسان اس پر کنٹرول کرے اور گناه سے بچ جائے۔ حضرت يوسف عليہ 

يہاں پہلی تفسير کے ٢۔٢٤السالم نے اسی کمال صبر و ضبط کا بےمثال نمونہ پيش فرمايا۔ 
وسف عليہ السالم رب کی برہان مطابق لوالء کا جواب محذوف ہے لفعل ماھم بہ يعنی اگر ي

ديکھتے تو جو قصد کيا تھا کر گزرتے۔ يہ برہان کيا تھی؟ اس ميں مختلف اقوال ہيں۔ مطلب يہ 
ہے کہ رب کی طرف سے کوئی ايسی چيز آپ کو دکھائی گئی کہ اسے ديکھ کر آپ نفس کے 

روں کی اسی طرح داعيئے کے دبانے اور رد کرنے ميں کامياب ہوگئے۔ هللا تعاٰلی اپنے پيغمب
  حفاظت فرماتا ہے۔

يعنی جس طرح ہم نے يوسف عليہ السالم کو برہان دکھا کر برائی يا اس کے ارادے سے ٣۔٢٤ 
بچا ليا، اسی طرح ہم نے اسے ہر معاملے ميں برائی اور بےحيائی کی باتوں سے دور رکھنے 

  کا اہتمام کيا۔ کيونکہ وه ہمارے چنے ہوئے بندوں ميں سے تھا۔
 
ا الَْباِب ۭ قَالَْت َما َجَزاُۗء َمْن َاَرادَ َوا َدَها دَلَ ّيِ َالَْفيَا سـَ ْت قَِمْيَصٗه ِمْن ُدبٍُر وَّ ُّْسَجَن َاْو عََذاٌب َاِلْميٌ          ْستََبَقا الَْباَب َوقَدَّ ٓ َاْن ي ًءا ِاالَّ ْهكِلَ ُسْوۗ   25 اِبَ

کرتا پيچھے کی طرف سے  ) اور اس عورت نے يوسف کا١دونوں دروازے کی طرف دوڑے (
کھينچ کر پھاڑ ڈاال اور دروازے کے پاس اس کا شوہر دونوں کو مل گيا تو کہنے لگی جو 

شخص تيری بيوی کے ساتھ برا اراده کرے بس اس کی سزا يہی ہے کہ اسے قيد کر ديا جائے يا 
  )۔٢اور کوئی دردناک سزادی جائے (

وه عورت برائی کے ارتکاب پر مصر ہے،  جب حضرت يوسف عليہ السالم نے ديکھا کہ ١۔٢٥
تو وه باہر نکلنے کے لئے دروازے کی طرف دوڑے، يوسف عليہ السالم کے پيچھے انہيں 

  ڑی۔ يوں دونوں دروازے کی طرف لپکے اور دوڑے۔پکڑنے کے لئے عورت بھی دو
م کو يعنی خاوند کو ديکھتے ہی خود معصوم بن گئی اور مجرم تمام تر يوسف عليہ السال ٢۔٢٥

بھی تجويز کر دی۔ حاالنکہ صورت حال اس کے برعکس تھی، قرار دے کر ان کے لئے سزا 
مجرم خود تھی جب کہ حضرت يوسف عليہ السالم بالکل بےگناه اور برائی سے بچنے کے 

  خواہش مند اور اس کے لئے کوشاں تھے۔
 

ْن  َّْفِيسْ َوَشهَِد َشاِهٌد ِمّ   26َاْهِلهَا ۚ ِاْن َاكَن قَِمْيُصٗه قُدَّ ِمْن قُُبٍل فََصَدقَْت َوُهَو ِمَن اْلٰكِذِبْنيَ        قَاَل ِىهَ َراَوَدتِْينْ َعْن ن
) اور عورت کے قبيلے کے ہی کے ايک ١يوسف نے کہا يہ عورت ہی مجھے پھسال رہی تھی (

) کہ اگر اس کا کرتہ آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور ٢شخص نے گواہی دی (
  ف جھوٹ بو لنے والوں ميں سے ہے۔يوس
حضرت يوسف عليہ السالم نے جب ديکھا کہ وه عورت تمام الزام ان پر ہی دھر رہی ہے  ١۔٢٦

کہا کہ مجھے برائی پر مجبور کرنے والی يہی ہے۔ ميں اس صورت حال واضح کر دی اور 
  سے بچنے کے لئے باہر دروازے کی طرف بھاگتا ہوا آيا ہوں۔

کے خاندان کا کوئی سمجھدار آدمی تھا جس نے يہ فيصلہ کيا۔ فيصلے کو يہاں يہ انہی  ٢۔٢٦ 
ر خوار بچے کی شہادت کے لفظ سے تعبير کيا گيا، کيونکہ معاملہ ابھی تحقيق طلب تھا۔ شي
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شہادت والی بات مستند روايات سے ثابت نہيں۔ صحيحين ميں تين شير خوار بچوں کے بات 
  تھا نہيں ہے جس کا ذکر اس مقام پر کيا جاتا ہے۔کرنے کی حديث ہے جن ميں يہ چو

 
ِدِقْنيَ          27َوِاْن َاكَن قَِمْيُصٗه ُقدَّ ِمْن ُدبٍُر فََكَذبَْت َوُهَو ِمَن الّصٰ

اور اگر اس کا کرتہ پيچھے کی جانب سے پھاڑا گيا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور يوسف 
  سچوں ميں سے ہے۔

 
ا َرٰا قَِمْيَصٗه قُدَّ  َّٗه ِمْن َكْيِدُكنَّ  ۭ ِانَّ َكْيَدُكنَّ َعِظْميٌ          فَلَمَّ   28ِمْن ُدبٍُر قَاَل ِان

خاوند نے جو ديکھا کہ يوسف کا کرتہ پيٹھ کی جانب سے پھاڑا گيا ہے تو صاف کہہ ديا يہ تو 
  )١عورتوں کی چال بازی ہے، بيشک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے (

ے جو اس نے اپنی بيوی کی حرکت قبيحہ ديکھ کر عورتوں کی ہيہ عزيز مصر کا قول  ١۔٢٨
بابت کہا، يہ نہ هللا کا قول ہے نہ ہر عورت کے بارے ميں صحيح، اس لئے اسے ہر عورت پر 
چسپاں کرنا اور اس بنياد پر عورت کو مکر وفريب کا پتال باور کرانا، قرآن کا ہرگز منشا نہيں 

  رت کے بارے ميں يہ تاثر ديتے ہيں۔ہے۔ جيسا کہ بعض لوگ اس جملے سے عو
 

ْنيَ        
ِٕ
َِّك ُكْنِت ِمَن الْٰخِطـ نِْۢبِك ښ ِان َتْغِفرِْي ذِلَ   ۧ 29يُْوُسُف َاْعِرْض َعْن ٰھَذا       ۫ َواسـْ

) اور (اے عورت) تو اپنے گناه سے توبہ کر، بيشک تو ١يوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو (
  )۔٢گنہگاروں ميں سے ہے (

  يعنی اس کا چرچا مت کرو۔ ١۔٢٩
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عزيز مصر پر حضرت يوسف عليہ السالم کی پاک دامنی  ٢۔٢٩

  واضح ہو گئی تھی۔
 

َّْفِسٖه ۚ قَْد َشَغَفهَا ُحبًّا  ۭ ِاانَّ  َا َعْن ن َاَوقَاَل ِنْسَوٌة ِيف الَْمِديْنَِة اْمَرَاُت الَْعزِْيِز تَُراِوُد فَٰت ِبْنيٍ         لََرنٰ   30ِيفْ َضٰلٍل مُّ
اور شہر کی عورتوں ميں چرچا ہونے لگا کہ عزيز کی بيوی اپنے (جوان) غالم کو اپنا مطلب 

نکالنے کے لئے بہالنے پھسالنے ميں لگی رہتی ہے، ان کے دل ميں يوسف کی محبت بيٹھ گئی 
  )۔١ہے، ہمارے خيال ميں تو وه صريح گمراہی ميں ہے (

ح خوشبو کو پردوں سے چھپا يا نہيں جا سکتا ، عشق و محبت کا معاملہ بھی ايسا جس طر ١۔٣٠
نے کی تلقين کی ہی ہے۔ گو عزيز مصر نے حضرت يوسف عليہ السالم کو اسے نظر انداز کر

اور يقيناً آپ کی زبان مبارک پر اس کا کبھی ذکر بھی نہيں آيا ہوگا اس کے باوجود يہ واقعہ 
ھيل گيا اور زنان مصر ميں اس کا چرچا عام ہو گيا، عورتيں تعجب جنگل کی آگ کی طرح پ

کرنے لگيں کی عشق کرنا تھا تو کسی پيکر حسن و جمال سے کيا جاتا، يہ کيا اپنے ہی غالم پر 
  زليخا فريفتہ ہو گئی، يہ تو اس کی ہی نادانی ہے۔

 
نَّ َوَاْعتَ  َعْت ِبَمْكرِِهنَّ َاْرَسلَْت ِالَْهيِ ا َمسِ ا َرَايْنَهٓٗ فَلَمَّ نَّ  ۚ فَلَمَّ قَالَِت اْخُرْج عَلَْهيِ ْهنُنَّ ِسكِّْينًا وَّ ٰاتَْت ُلكَّ َواِحَدٍة ِمّ ْعَن َايِْدَهيُنَّ  ۡ َوُقلَْن  َدْت لَهُنَّ ُمتََّاكً وَّ نَٗه َوقَطَّ اَْكَربْ

ا  ۭ ِاْن ٰھَذآ ِاالَّ َمكَلٌ َكِرْميٌ          ِ َما ٰھَذا بََرشً   31َحاَش هلِلّٰ
) اور ان کے لئے ايک ١اس نے جب ان کی اس فريب پر غيبت کا حال سنا تو انہيں بلوا بھيجا (

) اور ان ميں سے ہر ايک کو چھری دی۔ اور کہا اے يوسف ان کے سامنے ٢مجلس مرتب کی (
) اور ٤) ان عورتوں نے جب اسے ديکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لئے (٣چلے آؤ (
ے نکل گيا کہ ما شاءهللا! يہ انسان تو ہرگز نہيں، يہ تو يقيناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ زبانوں س

  ہے۔
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و مکر سے تعبير کيا گيا، جس کی وجہ زنان مصر کی غائبانہ باتوں اور طعن و مالمت ک ١۔٣١
سے بعض مفسرين نے يہ بيان کيا ہے کہ ان عورتوں کو بھی يوسف کے بےمثال حسن و جمال 

  ات پہنچ چکی تھيں۔ کی اطالع
چنانچہ وه اس پيکر حسن کو ديکھنا چاہتی تھيں چنانچہ وه اپنے اس مکر خفيہ تدبير ميں کامياب  

ہوگئيں اور امرأة العزيز نے يہ بتالنے کے ليے کہ ميں جس پر فريفتہ ہوئی ہوں، محض ايک 
کہ اسے ديکھ کر غالم يا عام آدمی نہيں ہے بلکہ ظاہر و باطن کے ايسے حسن سے آراستہ ہے 

نقد دل و جان ہار جانا کوئی انہونی بات نہيں، لہذا ان عورتوں کی ضيافت کا اہتمام کيا اور انہيں 
  دعوت طعام دی۔

نشست گاہيں بنائيں جن ميں تکئے لگے ہوئے تھے، جيسا کہ آج کل بھی يعنی ايسی  ٢۔٣١
ريستورانوں ميں بھی ان کا عربوں ميں ايسی فرشی نشست گاہيں عام ہيں۔ حتی کہ ہوٹلوں اور 

  اہتمام ہے۔
يعنی حضرت يوسف عليہ السالم کو پہلے چھپائے رکھا، جب سب عورتوں نے ہاتھوں  ٣۔٣١

راة العزيز (زليخا) نے حضرت يوسف عليہ السالم کو مجلس ميں ميں چھرياں پکڑ ليں تو ام
  حاضر ہونے کا حکم ديا۔

ئی ديکھ کر ايک تو ان کے عظمت و جالل شان يعنی حسن يوسف عليہ السالم کی جلوه آرا ٤۔٣١
کا اعتراف کيا اور دوسرے، ان پر بےخودی کی ايسی کيفيت طاری ہوئی کہ چھرياں اپنے 

جس سے ان کے ہاتھ زخمی اور خون آلوده ہوگئے۔ حديث ميں آتا ہے کہ ہاتھوں پر چال ليں۔ 
  حضرت يوسف عليہ السالم کو نصف حسن ديا گيا ہے (صحيح مسلم) 

اس کے يہ معنی نہيں ہيں کہ فرشتے شکل وصورت ميں انسان سے بہتر يا افضل ہيں۔ ۵۔٣١
کيونکہ فرشتوں کو تو انسانوں نے ديکھا ہی نہيں ہے۔ عالوه ازيں انسان کے بارے ميں تو هللا 

تعاٰلی نے خود قرآن کريم ميں صراحت کی ہے کہ ہم نے اسے احسن تقويم بہترين انداز ميں پيدا 
ان عورتوں نے بشريت کی نفی محض اس ليے کی کہ انہوں نے حسن وجمال کا ايک کيا ہے۔ 

ايسا پيکر ديکھا تھا جو انسانی شکل ميں کبھی ان کی نظروں سے نہيں گزرا تھا اور انہوں نے 
فرشتہ اس ليے قرار ديا کہ عام انسان يہی سمجھتا ہے فرشتے ذات وصفات کے لحاظ سے ايسی 

نی شکل سے باالتر ہے۔ اس سے يہ معلوم ہوا کہ انبياء کی غير شکل رکھتے ہيں جو انسا
معمولی خصوصيات و امتيازات کی بناء پر انہيں انسانيت سے نکال کر نورانی مخلوق قرار دينا، 

  ہر دور کے ايسے لوگوں کا شيوه رہا ہے جو نبوت اور اس کے مقام سے ناآشنا ہوتے ہيں۔
 

ْي لُمْ  ِ َّْم يَْفَعْل َمآ ٰاُمُرٗه لَيُْسَجَننَّ قَالَْت فَٰذِلُكنَّ اذلَّ ِْٕن ل
تَْعَصَم ۭ َولَى َّْفِسٖه فَاسـْ ُّٗه َعْن ن َِّينْ ِفْيِه ۭ َولََقْد َراَوْدت ِغرِْيَن        ُتن َن الّصٰ   32َولََيُكْواًن ّمِ

اس وقت عزيز مصر کی بيوی نے کہا، يہی ہيں جن کے بارے ميں تم مجھے طعنے دے رہی 
ں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، ليکن يہ بال بال بچا رہا، اور جو ) مي١تھيں (

کچھ ميں اسے کہہ رہی ہوں اگر يہ نہ کرے گا تو يقيناً يہ قيد کر ديا جائے گا اور بيشک يہ بہت 
  )۔٢ہی بےعزت ہوگا (

الم کے جب زليخا نے ديکھا اس کی چال کامياب رہی ہے اور عورتيں يوسف عليہ الس ١۔ ٣٢
جلوه حسن آراء سے مد ہوش ہوگئيں تو کہنے لگی، کہ اس کی ايک جھلک سے تمہارا يہ حال 

تار ہونے پر طعنہ زنی کروگی؟ يہی ہو گيا ہے تو کيا تم اب بھی مجھے اس کی محبت ميں گرف
  وه غالم ہے جس کے بارے ميں تم مجھے مالمت کرتی ہو۔

زيد حوصلہ ہو گيا اور شرم و حيا کے سارے وشی ديکھ کر اس کو معورتوں کی مد ہ ٢۔٣٢ 
  حجاب دور کر کے اس نے اپنے برے ارادے کا ايک مرتبہ پھر اظہار کيا۔
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ْ َكْيَدُهنَّ َاْصُب ِالَهيِْ  ٓ ِالَْيِه ۚ َوِاالَّ تَْرصِْف َعّينِ ا يَْدُعْونَِينْ ْجُن َاَحبُّ ِاَيلَّ ِممَّ َن الْٰجهِلِ قَاَل َرّبِ الّسِ   33ْنيَ        نَّ َواَُكْن ّمِ
يوسف نے دعا کی اے ميرے پروردگار! جس بات کی طرف يہ عورت مجھے بال رہی ہے اس 
سے تو مجھے جيل خانہ بہت پسند ہے، اگر تو نے ان کا فن فريب مجھ سے دور نہ کيا تو ميں 

  )۔١ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں ميں جا ملوں گا (
السالم نے يہ دعا اپنے دل ميں کی۔ اس لئے کہ ايک مومن کے لئے  حضرت يوسف عليہ ١۔٣٣

ايہ عطا دعا بھی ايک ہتھيار ہے۔ حديث ميں آتا ہے، سات آدميوں کو قيامت والے دن عرش کا س
فرمائے گا، ان ميں سے ايک وه شخص ہے جسے ايک ايسی عورت دعوت گناه دے جو حسن و 

کی حامل ہو۔ ليکن وه اس کے جواب ميں کہہ دے کہ جمال سے بھی آراستہ ہو اور جاه و منصب 
  ميں تو ' هللا '

  سے ڈرتا ہوں (صحيح بخاری)
 

ِمْيُع الَْعِلْميُ         َّٗه ُهَو السَّ ُّٗه فََرصََف َعْنُه َكْيَدُهنَّ ۭ  ِان تََجاَب هَلٗ َرب   34فَاسـْ
پھير ديئے، يقيناً اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پيچ اس سے 

  وه سننے واال جاننے واال ہے۔
 

يِٰت لَيَْسُجُننَّٗه َحّيتٰ ِحْنيٍ        ْنۢ بَْعِد َما َرَاُوا اْالٰ   35ُۧمثَّ بََدا لَهُْم ِمّ
پھر ان تمام نشانيوں کے ديکھ لينے کے بعد بھی انہيں يہی مصلحت معلوم ہوئی کہ يوسف کو 

  )۔١يں (کچھ مدت کے لئے قيد خانہ ميں رکھ
عفت و پاک دامنی واضح ہو جانے کے باوجود يوسف عليہ السالم کو حوالہ زنداں کرنے  ١۔٣٥

مصر حضرت يوسف عليہ السالم کو  ميں يہی مصلحت ان کے پيش نظر ہو سکتی تھی کہ عزيز
اپنی بيوی سے دور رکھنا چاہتا ہوگا تاکہ وه دوباره يوسف عليہ السالم کو اپنے دام ميں پھنسانے 

  کی کوشش نہ کرے جيسا کہ وه ايسا اراده رکھتی تھی۔
 

ٓ اَ  ْ َخُر ِاّىنِ ًرا  ۚ َوقَاَل اْالٰ ٓ َاْعِرصُ َمخْ ٓ َاٰرىِينْ ْ ْجَن فَتَٰنيِ ۭ قَاَل َاَحُدُمهَآ ِاّىنِ ئْنَا َوَدَخَل َمَعُه الّسِ ْريُ ِمنُْه  ۭ نَّبِ ُلكُ الطَّ ا اَتْ ُل فَْوَق َرْاِيسْ ُخْزبً ٓ َاْمحِ ِبتَْاِويْـهِلٖ ۚ ِاانَّ نَٰرىَك ٰرىِينْ
ِنْنيَ           36ِمَن الُْمْحسـِ

اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جيل خانے ميں داخل ہوئے، ان ميں سے ايک نے کہا کہ ميں 
نے خواب ميں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ديکھا ہے، اور دوسرے نے کہا ميں نے اپنے آپ کو 

ٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہيں، ہميں آپ اس ديکھا ہے کہ ميں اپنے سر پر رو
  )۔١کی تعبير بتائيے، ہميں تو آپ خوبيوں والے شخص دکھائی ديتے ہيں (

ان شاہی دربار سے تعلق رکھتے تھے۔ ايک شراب پالنے پر معمور تھا يہ دونوں نوجو ١۔٣٦
يا تھا۔ حضرت يوسف عليہ اور دوسرا نان بھائی تھا، کسی حرکت پر دونوں کو قيد ميں ڈال د

السالم هللا کے پيغمبر تھے، دعوت و تبليغ کے ساتھ ساتھ عبادت و رياضت تقوٰی و راست بازی 
اور اخالق و کردار کے لحاظ سے جيل ميں ديگر تمام قيديوں سے ممتاز تھے عالوه ازيں 

دونوں نے خواب  خوابوں کی تعبير کا خصوصی علم اور ملکہ هللا نے ان کو عطا فرمايا تھا۔ ان
ديکھا تو قدرتی طور پر حضرت يوسف عليہ السالم کی طرف انہوں نے رجوع کيا اور کہا ہميں 
آپ محسنين ميں سے نظر آتے ہيں، ہميں ہمارے خوابوں کی تعبير بتائيں۔ محسن کے ايک معنی 

  بعض نے يہ بھی کئے ہيں کہ خواب کی تعبير آپ اچھی کر ليتے ہيں۔
 

تِ  ََّمِينْ قَاَل َال اَيْ ا عَل ِتَيُمكَا  ۭ ٰذِلُمكَا ِممَّ ْ ِخَرِة ُمهْ ٰكِفُرْوَن         ْيُمكَا َطَعاٌم تُْرَزٰقِنٖهٓ ِاالَّ نَبَّْاتُُمكَا ِبَتْاِويْـهِلٖ قَْبَل َاْن ايَّ ِ َوُمهْ اِبْالٰ َ قَْوٍم الَّ يُْؤِمنُْوَن اِبهلّلٰ ْ تََرْكُت ِمةلَّ ْ  ۭ ِاّىنِ  َرّيبِ
37  
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ہا تمہيں جو کھانا ديا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ميں تمہيں يوسف نے ک
) ميں ١اس کی تعبير بتال دوں گا يہ سب اس علم کی بدولت ہے جو ميرے رب نے سکھايا ہے، (

نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ ديا ہے جو هللا پر ايمان نہيں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر 
  )۔٢٠ہيں
ميں جو تعبير بتالؤں گا، وه کاہنوں اور نجوميوں کی طرح ظن و تخمين پر مبنی نہيں يعنی  ١۔٣٧

ی تعبير يقينی علم پر مبنی ہوگی، جس ميں خطا اور نيکی دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ بلکہ مير
  ہوگی جو هللا کی طرف سے مجھے عطا کيا گيا ہے، جس ميں غلطی کا امکان ہی نہيں۔

م اٰلہی (جن سے آپ کو نوازا گيا) کی وجہ بيان کی جا رہی ہے کہ ميں نے يہ الہام اور عل ٢۔٣٧
صلے ميں هللا ان لوگوں کا مذہب چھوڑ ديا جو هللا اور آخرت پر يقين نہيں رکھتے، اس کے 

  تعاٰلی کے يہ انعامات مجھ پر ہوئے۔
 

َق َويَْعُقْوَب  ۭ َ ٰااَبِۗءْيٓ ِاْبٰرِهْميَ َوِاْحسٰ ََّبْعُت ِمةلَّ ِ عَلَْينَا َوعََيل النَّاِس َوٰلِكنَّ اَْكَرثَ  َوات ٍء ۭ ٰذكِلَ ِمْن فَْضِل اهلّلٰ ِ ِمْن َيشْ ُّْرشَِك اِبهلّلٰ  النَّاِس َال َما َاكَن لَنَآ َاْن ن
  38يَْشُكُرْوَن        

) ١ميں اپنے باپ دادوں کے دين کا پابند ہوں، يعنی ابراہيم و اسحاق اور يعقوب کے دين کا (
) ہم پر اور ٢ہرگز يہ سزاوار نہيں کہ ہم هللا تعاٰلی کے ساتھ کسی کو بھی شريک کريں ( ہميں

  تمام اور لوگوں پر هللا تعاٰلی کا يہ خاص فضل ہے، ليکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہيں۔
کہ وه بھی آباء ہی ہيں۔ پھر ترتيب ميں جد اعٰلی (ابراہيم  اجداد کو بھی آباء کہا، اس لئے ١۔٣٨

السالم) پھر جد اقرب (اسحاق عليہ السالم) اور پھر باپ (يعقوب عليہ السالم) کا ذکر کيا، عليہ 
  يعنی پہلے۔ پہلی اصل، پھر دوسری اصل اور پھر تيسری اصل بيان کی۔

وہی توحيد کی دعوت اور شرک کی ترديد ہے جو ہر نبی کی بنيادی اور اولين تعليم اور  ٢۔٣٨ 
  دعوت ہوتی ہے۔

 
ُ الَْواِحُد الَْقهَّاُر         يَٰصاِحَيبِ  تََفّرِقُْوَن َخْريٌ َاِم اهلّلٰ ْجِن َءَاْراَبٌب مُّ   ۭ 39الّسِ

) يا ايک هللا ٢) کيا متفرق کئی ايک پروردگار بہتر ہيں؟ (١اے ميرے قيد خانے کے ساتھيو! (
  زبردست طاقتور۔

يل ميں محبوس چلے قيد خانے کے ساتھی۔ اسلئے قرار ديا کہ يہ سب ايک عرصے سے ج ١۔٣٩
  آ رہے تھے۔

تفريق ذات، صفات اور عدد کے لحاظ سے ہے۔ يعنی وه رب، جو ذات کے لحاظ سے ايک  ٢۔٣٩
وسرے سے مختلف اور تعداد ميں باہم متنافی ہيں، وه دوسرے سے متفرق، صفات ميں ايک د

ہے اور وه سب بہتر ہيں يا هللا، جو اپنی ذات و صفات ميں متفرد ہے، جس کا کوئی شريک نہيں 
  پر غالب اور حکمران ہے۔

 
ُ ِهبَا ِمنْ  آ َانَْزَل اهلّلٰ اًۗء َمسَّْيُتُمْوَهآ َانُْمتْ َوٰااَبُۗؤُمكْ مَّ ٓ َاْمسَ ُه  َۭما تَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِنٓهٖ ِاالَّ ٓ ِاايَّ ِ  ۭ َاَمَر َاالَّ تَْعُبُدْوٓا ِاالَّ ُ َوٰلِكنَّ   ُسلْٰطٍن   ۭ ِاِن الُْحْمكُ ِاالَّ هلِلّٰ يُْن الْقَّميِ ٰذكِلَ ادّلِ

  40اَْكَرثَ النَّاِس َال يَْعلَُمْوَن        
اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وه سب نام ہی نام ہيں جو تم نے اور تمہارے باپ 

) ١دادوں نے خود ہی گھڑ لئے ہيں۔ هللا تعاٰلی نے ان کی کوئی دليل نازل نہيں فرمائی (
ائی صرف هللا تعاٰلی کی ہے، اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی فرمانرو

  )۔٣) ليکن اکثر لوگ نہيں جانتے (٢عبادت نہ کرو، يہی دين درست ہے (
اس کا ايک مطلب يہ ہے کہ ان کا نام معبود تم نے خود ہی رکھ ليا ہے، دراں حاليکہ وه  ١۔٤٠

هللا نے اتاری ہے۔ دوسرا مطلب يہ ہے کہ ان معبودوں کے  معبود ہيں نہ ان کی بابت کوئی دليل
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جو مختلف نام تم نے تجويز کر رکھے ہيں۔ مثال خواجہ غريب نواز، گنج بخش کرنی واال، 
  ں واال وغيره يہ سب تمہارے خود ساختہ ہيں۔ ان کی کوئی دليل هللا نے نہيں اتاری۔کرما

ہوں، جس ميں صرف ايک هللا کی عبادت ہے، يہی دين، جس کی طرف ميں تمہيں بال رہا  ٢۔٤٠ 
  درست اور رقيم ہے جس کا حکم هللا نے ديا ہے۔

ِ ااِلَّ جس کی وجہ سے اکثر لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہيں (َومَ  ٣۔٤٠ ّٰ اَوَما يُْؤِمُن اَْكثَُرھُْم بِا
ْشِرُكْوَن)  ان رکھنے کے بھی ) ' ان ميں سے اکثر لوگ باوجود هللا پر ايم106۔يوسف:12َوھُْم مُّ

) اے پيغمبر 103۔يوسف:12مشرک ہی ہيں ' اور فرمايا (َوَمآ اَْكثَُر النَّاِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْؤِمنِْيَن) 
  تيری خواہش کے باوجود اکثر لوگ هللا پر ايمان النے والے نہيں ہيں۔

 
ًرا  َّٗه َمخْ آ َاَحُدامُكَ فَيَْسِقْي َرب ْجِن َامَّ َتْفِتٰنيِ        ۚيَٰصاِحَيبِ الّسِ ْي ِفْيِه تَسـْ ِ ْاِسٖه  ۭ قُِيضَ اْالَْمُر اذلَّ ْريُ ِمْن رَّ َخُر فَُيْصلَُب فَتَْاُلكُ الطَّ ا اْالٰ   ۭ 41   َوَامَّ

) تم دونوں ميں سے ايک تو اپنے بادشاه کو شراب پالنے پر ١اے ميرے قيد خانے کے رفيقو! (
ڑھايا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر ) ليکن دوسرا سولی پر چ٢مقرر ہو جائے گا (

) تم دونوں جس کے بارے ميں تحقيق کر رہے تھے اس کام کا فيصلہ کر ديا گيا ٣کھائيں گے (
  )۔٤ہے (
توحيد کا وعظ کرنے کے بعد اب حضرت يوسف عليہ السالم ان کے بيان کرده خوابوں  ١۔٤١

  کی تعبير بيان فرما رہے ہيں۔
ہے جس نے خواب ميں اپنے کو انگور کا شيره کرتے ہوئے ديکھا تھا تاہم يہ وہی شخص  ٢۔٤١

حزن ميں  آپ نے دونوں ميں سے کسی ايک کی تعبين نہيں کی تاکہ مرنے واال پہلے ہی غم و
  مبتال نہ ہو جائے۔ 

  يہ وه شخص ہے جس نے اپنے سر پر خواب ميں روٹياں اٹھائے ديکھا تھا۔  ٣۔ ٤١
ميں پہلے سے يہ بات ثبت ہے اور جو تعبير ميں بتالئی ہے۔ ال محالہ واقع  يعنی تقدير اٰلہی ٤۔٤١

اب، جب تک اس کی تعبير ہو کر رہے گا۔ جيسا کہ حديث ميں ہے۔ رسول هللا نے فرمايا کہ ' خو
نہ کی جائے، پرندے کے پاؤں پر ہے۔ جب اس کی تعبير کر دی جائے تو واقع ہو جاتا ہے ' 

  ير)(مسند احم بحوالہ ابن کث
 

ِّٖه فَلَبِ  ْيٰطُن ِذْكَر َرب ىُه الشـَّ َِّك   ۡ فََانْسـٰ ْهنَُما اْذُكْرِينْ ِعْنَد َرب َّٗه اَنجٍ ِمّ ْي َظنَّ َان ِ ِنْنيَ        َوقَاَل ِلذلَّ ْجِن ِبْضَع سـِ   ۧ 42َث ِيف الّسِ
اور جس کی نسبت يوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں ميں سے يہ چھوٹ جائے گا اس سے کہا کہ 

پنے بادشاه سے ميرا ذکر بھی کر دينا پھر اسے شيطان نے اپنے بادشاه سے ذکر کرنا بھال ديا ا
  )۔١اور يوسف نے کئی سال قيد خانے ميں ہی کاٹے (

بضع کا لفظ تين سے لے کر نو تک عدد کے ليے بوال جاتا ہے، وہب بن منبہ کا قول ہے۔  ١۔٤٢
عليہ السالم قيد خانے ميں سات سال رہے اور حضرت ايوب عليہ السالم آزمائش ميں اور يوسف 

بخت نصر کا عذاب بھی سات سال رہا اور بعض کے نزديک باره سال اور بعض کے نزديک 
  چوده سال قيد خانے ميں رہے۔ وهللا اعلم۔

 
 ْۢ ْبَع ُسن سـَ ْبٌع ِجعَاٌف وَّ ُلكُهُنَّ سـَ ْ اٍن ايَّ ْبَع بََقٰرٍت ِمسَ ٓ َاٰري سـَ ْ ْوَن َوقَاَل الَْمكِلُ ِاّىنِ ْءاَي تَْعُربُ َا الَْمَالُ َافُْتْوِينْ ِيفْ ُرْءاَيَي ِاْن ُكْنُمتْ لِلرُّ َهيُّ ُاَخَر يِٰبٰسٍت  ۭ اٰيٓ         ُبٰلٍت ُخْرضٍ وَّ

43  
بادشاه نے کہا، ميں نے خواب ديکھا ہے سات موٹی تازی فربہ گائے ہيں جن کو سات الغر دبلی 

لياں ہيں ہری ہری اور دوسری سات بالکل خشک۔ اے پتلی گائيں کھا رہی ہيں اور سات با
  درباريو! ميرے اس خواب کی تعبير بتالؤ اگر تم خواب کی تعبير دے سکتے ہو۔
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ُن ِبَتْاِويِْل اْالَْحَالِم ِبٰعِلِمْنيَ           44قَالُْوٓا َاْضَغاُث َاْحَالٍم  ۚ َوَما َحنْ
اب ہيں اور ايسے شوريده پريشان خوابوں کی انہوں نے جواب ديا يہ تو اڑتے اڑاتے پريشان خو

  )۔١تعبير جاننے والے ہم نہيں (
ی کو اس خواب کے يہ خواب اس بادشاه کو آيا، عزيز مصر جس کا وزير تھا۔ هللا تعالٰ  ١۔٤٤

ذريعے سے يوسف عليہ السالم کی رہائی عمل ميں النی تھی۔ چنانچہ بادشاه کے درباريوں، 
خواب پريشان کی تعبير بتالنے سے عجز کا اظہار کر ديا، بعض  کاہنوں اور نجوميوں نے اس

کہتے ہيں کہ نجوميوں کے اس قول کا مطلب مطلقا علم تعبير کی نفی ہے اور بعض کہتے ہيں 
کہ علم تعبير سے وه بےخبر نہيں تھے نہ اس کی انہوں نے نفی کی، انہوں نے صرف خواب 

  کی تعبير بتالنے سے ال علمی کا اظہار کيا۔
 

ئُُمكْ ِبَتْاِويْـهِلٖ فََاْرِسلُْوِن         ِّ ٍة َااَن ُانَب َكَر بَْعَد ُامَّ ْي َجنَا ِمْهنَُما َوادَّ ِ   45َوقَاَل اذلَّ
ان دو قيديوں ميں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد ياد آگيا اور کہنے لگا ميں تمہيں اس کی 

  ۔)١تعبير بتا دوں گا مجھے جانے کی اجازت ديجئے (
يہ قيد کے دو ساتھيوں ميں سے ايک نجات پانے واال تھا، جسے حضرت يوسف عليہ  ١۔٤٥

رہائی کی صورت بن سکے۔ اسے السالم نے کہا تھا کہ اپنے آقا سے ميرا ذکر کرنا، تاکہ ميری 
اچانک ياد آيا اور اس نے کہا کہ مجھے مہلت دو ميں تمہيں آ کر اس کی تعبير بتالتا ہوں، 

کل کر سيدھا يوسف عليہ السالم کے پاس پہنچا اور خواب کی تفصيل بتا کر اس کی چنانچہ وه ن
  تعبير کی بابت پوچھا۔

 
ْبعِ ُسنُْۢبٰلٍت ُخْرضٍ  سـَ ْبٌع ِجعَاٌف وَّ ُلكُهُنَّ سـَ ْ اٍن ايَّ ْبعِ بََقٰرٍت ِمسَ يُْق َافِْتنَا ِيفْ سـَ ّدِ َا الّصِ ْٓ يُْوُسُف َاهيُّ ََّعّيلِ ُاَخَر يِٰبٰسٍتۙ  ل َّهُْم يَْعلَُمْوَن         وَّ َاْرِجُع ِاَىل النَّاِس لََعل

46  
اے يوسف! اے بہت بڑے سچے يوسف! آپ ہميں اس خواب کی تعبير بتاليئے کہ سات موٹی 

تازی گائيں ہيں جنہيں سات دبلی پتلی گائيں کھا رہی ہيں اور سات سبز خوشے ہيں اور سات ہی 
  پس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وه سب جان ليں۔دوسرے بھی بالکل خشک ہيں، تاکہ ميں وا

 
ا اَتْلكُُ  مَّ ٓ ِاالَّ قَِلْيًال ِمّ ْ فََذُرْوُه ِيفْ ُسنُْۢبهِلٖ ِنْنيَ َدَااًب  ۚ فََما َحَصْدمتُّ ْبَع سـِ   47ْوَن      قَاَل تَْزَرُعْوَن سـَ

، اور فصل يوسف نے جواب ديا کہ تم سات سال تک پے درپے لگاتار حسب عادت غلہ بويا کرنا
  کاٹ کر اسے باليوں سميت ہی رہنے دينا سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے۔

 
ِصُنْوَن   ا ُحتْ مَّ ْمُمتْ لَهُنَّ ِاالَّ قَِلْيًال ّمِ ُلكَْن َما قَدَّ ْ ْبٌع ِشَداٌد ايَّ ِيتْ ِمْنۢ بَْعِد ٰذكِلَ سـَ   48      ُمثَّ اَيْ

آئيں گے وه اس غلے کو کھا جائيں گے، جو تم نے اس کے بعد سات سال نہايت سخت قحط کے 
  )۔٢) سوائے اس تھوڑے سے کے جو تم روک رکھتے ہو (١ان کے لئے ذخيره رکھ چھوڑا تھا (

ف عليہ السالم کو هللا تعاٰلی نے علم تعبير سے بھی نوازی تھا، اس لئے وه حضرت يوس ١۔٤٨
سات گايوں سے سات سال مراد لئے اس خواب کی تہ تک فورا پہنچ گئے انہوں نے موٹی تازه 

جن ميں خوب پيداوار ہوگی، اور سات دبلی پتلی گايوں سے اس کے برعکس سات سال خشک 
سالی کے۔ اسی طرح سات سبز خوشوں سے مراد ليا کہ زمين خوب پيداوار دے گی اور سات 

ر پھر اس خشک خوشوں کا مطلب يہ ہے کہ ان سات سالوں ميں زمين کی پيداوار نہيں ہوگی۔ او
کے لئے تدبير بھی بتالئی کہ سات سال تم متواتر کاشتکاری کرو اور جو غلہ تيار ہو، اسے کاٹ 

کر باليوں سميت ہی سنبھال کر رکھو تاکہ ان ميں غلہ زياده محفوظ رہے، پھر جب سات سال 
  قحط کے آئيں گے تو يہ غلہ تمہارے کام آئے گا جس کا ذخيره تم اب کرو گے۔
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ا ٢۔٤٨   تُحصنُْوَن سے مراد وه دانے ہيں جو دوباره کاشت کے لئے محفوظ کر لئے جاتے ہيں۔ ِممَّ
 

ْوَن         ِيتْ ِمْنۢ بَْعِد ٰذكِلَ عَاٌم ِفْيِه يَُغاُث النَّاُس َوِفْيِه يَْعِرصُ   ۧ 49ُمثَّ اَيْ
ه اس کے بعد جو سال آئے گا اس ميں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور اس ميں (شير

  )١انگور بھی) خوب نچوڑيں گے (
يعنی قحط کے سال گزرنے کے بعد پھر خوب بارش ہوگی، جس کے نتيجے ميں کثرت  ١۔٤٩

شيره نچوڑو گے، زيتوں سے تيل نکالو گے اور جانوروں پيداوار ہوگی اور تم انگوروں سے 
جسے سے دودھ دوہو گے۔ خواب کی اس تعبير کو خواب سے کيسی لطيف مناسبت حاصل ہے، 

صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جسے هللا تعاٰلی ايسا صحيح وجدان، ذوق سليم اور ملکہ 
  راسخ عطا فرما دے جو هللا تعاٰلی نے حضرت يوسف عليہ السالم 

  کو عطا فرمايا۔ 
 

َـٔ  َِّك فَْس ُسْوُل قَاَل اْرِجْع ِاٰيل َرب ا َجاَۗءُه الرَّ ْ ِبَكْيِدِهنَّ عَِلْميٌ          َوقَاَل الَْمكِلُ ائُْتْوِينْ ِبٖه  ۚ فَلَمَّ ْعَن َايِْدَهيُنَّ  ۭ ِانَّ َرّيبِ ِّٰيتْ قَطَّ ِّْسَوِة ال   50هْلُ َما اَبُل الن
) جب قاصد يوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے ١اور بادشاه نے کہا يوسف کو ميرے پاس الؤ (

وں کا حقيقی واقعہ کيا ہے کہا، اپنے بادشاه کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورت
) تھے؟ ان کے حيلے کو (صحيح طور پر) جاننے واال ميرا ٢جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے (

  پروردگار ہی ہے۔
کہ جب وه شخص تعبير دريافت کر کے بادشاه کے پاس گيا اور اسے تعبير  مطلب يہ ہے ١۔٥٠

الئی ہوئی تدبير سے بڑا متاثر بتائی تو وه اس تعبير سے اور حضرت يوسف عليہ السالم کی بت
ہوا اور اس نے اندازه لگا ليا کہ يہ شخص، جسے ايک عرصے سے حوالہ زنداں کيا ہوا ہے، 
غير معمولی علم و فضل اور اعٰلی صالحيتوں کا حامل ہے۔ چنانچہ بادشاه نے انہيں دربار ميں 

  پيش کرنے کا حکم ديا۔
بادشاه اب مائل بہ کرم ہے، تو انہوں نے اس  حضرت يوسف عليہ السالم نے جب ديکھا کہ ٢۔٥٠

طرح محض عنايت خسوانہ سے جيل سے نکلنے کو پسند نہيں فرمايا، بلکہ اپنے کردار کی 
ی کے اثبات کو ترجيح دی تاکہ دنيا کے سامنے آپ کا کردار اور اس کی رفعت اور پاک دامن

پاک بازی اور رفعت کردار بہت  بلندی واضح ہو جائے۔ کيونکہ داعی الی هللا کے لئے يہ عفت و
  ضروری ہے۔

 
ٍء  ِ َما عَِلْمنَا عَلَْيِه ِمْن ُسْوۗ َّْفِسٖه  ۭ قُلَْن َحاَش هلِلّٰ ُّٗه َعْن  ۭقَاَل َما َخْطُبُكنَّ ِاْذ َراَوْدتُّنَّ يُْوُسَف َعْن ن  قَالَِت اْمَرَاُت الَْعزِْيِز الْــَٰٔن َحْصَحَص الَْحقُّ ۡ َااَن َراَوْدت

َّفْ  ِدِقْنيَ       ن َّٗه لَِمَن الّصٰ   51ِسٖه َوِان
بادشاه نے پوچھا اے عورتو! اس وقت کا صحيح واقعہ کيا ہے جب تم داؤ فريب کرکے يوسف 

کو اس کی دلی منشا سے بہکانہ چاہتی تھيں انہوں نے صاف جواب ديا کہ معاذهللا ہم نے يوسف 
يوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات نتھر ) پائی، پھر تو عزيز کی ب١ميں کوئی برائی نہيں (

  )۔٢آئی ميں نے ہی اسے ورغاليا تھا، اس کے جی سے، اور يقيناً وه سچوں ميں سے ہے (
  سار پر تمام عورتوں نے يوسف عليہ السالم کی پاک دامنی کا اعتراف کيا۔بادشاه کے استف ١۔٥١
رہا کہ يوسف عليہ السالم  اب زليخا کے لئے بھی يہ اعتراف کئے بغير چاره نہيں ٢۔٥١

بےقصور ہے اور يہ پيش دستی ميری ہی طرف سے ہوئی تھی، اس فرشتہ صفت انسان کا اس 
  لغزش سے کوئی تعلق نہيں۔

 
ِِٕنْنيَ         

َ َالَهيِْدْي َكْيَد الَْخاۗى ْ لَْم َاُخنُْه اِبلَْغْيِب َوَانَّ اهلّلٰ   52ٰذكِلَ ِلَيْعَملَ َاّىنِ
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) پھر ١اسے ميرے پاس الؤ ميں اسے اپنے خاص کاموں کے لئے مقرر کرلوں (بادشاه نے کہا 
جب اس سے بات چيت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہيں 

  )۔٢(
جب جيل ميں حضرت يوسف عليہ السالم کو ساری تفصيل بتالئی گئی تو اسے سن کر  ١۔٥٢

ض کہتے ہيں کہ بادشاه کے پاس جا کر انہوں نے يہ کہا اور يوسف عليہ السالم نے کہا اور بع
بعض مفسرين کے نزديک زليخا کا قول ہے اور مطلب يہ ہے کہ يوسف عليہ السالم کی غير 

دگی ميں بھی اس غلط طور پر خيانت کا ارتکاب نہيں کرتی بلکہ امانت کے تقاضوں کو موجو
ں۔ يا يہ مطلب ہے کہ ميں نے اپنے خاوند سامنے رکھتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہو

کی خيانت نہيں کی اور کسی بڑے گناه ميں واقعہ نہيں ہوئی۔ امام ابن کثير نے اسی قول کو 
  ترجيح دی ہے۔

يب ميں ہميشہ کامياب ہی رہيں، بلکہ ان کا اثر محدود اور عارضی کہ وه اپنے مکر وفر ٢۔٥٢
ہوتی ہے، گو عارضی طور پر اہل حق کو  ہوتا ہے۔ باآلخر جيت حق اور اہل حق ہی کی

  آزمائشوں سے گزرنا پڑے۔
 

 13 پاره  
 

ْ غَُفْوٌر رَّ  ْ  ۭ ِانَّ َرِيبّ ِء ِاالَّ َماَرِحَم َرِيبّ ْوۗ اَرٌة اِبلسُّ   53ِحْميٌ          َوَمآ ُابَّرِئُ نَْفِيسْ ۚ ِانَّ النَّْفَس َالَمَّ
) ٢) بيشک نفس تو برائی پر ابھارنے واال ہی ہے (١(ميں اپنے نفس کی پاکيزگی بيان نہيں کرتا 

) يقيناً ميرا رب پالنے واال بڑی بخشش کرنے واال ٣مگر يہ کہ ميرا پروردگار ہی اپنا رحم کے (
  اور بہت مہربانی فرمانے واال ہے۔

اسے اگر حضرت يوسف عليہ السالم کا تسليم کيا جائے تو بطور کسر نفسی کے ہے،  ١۔٥٣
ہر ہے کہ ان کی پاک دامنی ہر طرح سے ثابت ہو چکی تھی۔ اور اگر يہ عزيز ورنہ صاف ظا

اپنے گناه مصر کا قول ہے (جيسا کہ امام ابن کثير کا خيال ہے) تو يہ حقيقت پر مبنی ہے کيونکہ 
  کا اور يوسف عليہ السالم کو بہالنے اور پھسالنے کا اعتراف کر ليا۔ 

کہ انسان کا نفس ہی ايسا ہے کہ برائی علت بيان کی  يہ اس نے اپنی غلطی کی يا اس کی٢۔٥٣
  پر ابھارتا ہے اور اس پر آماده کرتا ہے۔ 

يعنی نفس کی شرارتوں سے وہی بچتا ہے جس پر هللا تعاٰلی کی رحمت ہو، جيسا کہ  ٣۔٥٣
  حضرت يوسف عليہ السالم کو هللا تعاٰلی نے بچا ليا۔

 
يْنَا َمِكْنيٌ َاِمْنيٌ       َوقَاَل الَْمكِلُ ائُْتْوِينْ ِبٖهٓ َاسـْ  ََّك الَْيْوَم دَلَ ا َلكََّمٗه قَاَل ِان   54َتْخِلْصُه ِلنَْفِيسْ ۚ فَلَمَّ

بادشاه نے کہا کہ اسے ميرے پاس الؤ کہ ميں اسے اپنے خاص کاموں کے لئے مقرر کرلوں 
دار ہيں  ) پھر جب اس سے بات چيت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں ذی عزت اور امانت١(
)٢(  

جب بادشاه ريان بن وليد يوسف عليہ السالم کے علم و فضل کے ساتھ ان کے کردار کی  ١۔٥٤
رفعت اور پاک دامنی بھی واضح ہوگئی، تو اسے حکم ديا کہ انہيں ميرے سامنے پيش کرو، ميں 

  انہيں اپنے لئے منتخب کرنا يعنی اپنا مصاحب اور مشير خاص بنانا چاہتا ہوں۔
  ِکْيُن مرتبہ واال، آِمين رموز مملکت کا راز دان۔مَ  ٢۔٥٤
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ْ َحِفْيظٌ عَِلْميٌ          ِن اْالَْرِض ۚ ِاِىنّ
ِٕ
  55قَاَل اْجَعلِْينْ عَٰيل َخَزاۗى

) ميں حفاظت کرنے واال ١(يوسف) نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر معمور کر ديجئے (
  )٢اور باخبر ہوں (

ے خزانہ ايسی جگہ کو کہتے ہيں جس ميں چيزيں محفوظ کی خزائن خزانۃ کی جمع ہ ١۔٥٥
جاتی ہيں زمين کے خزانوں سے مراد وه گودام ہيں جہاں غلہ جمع کيا جاتا ہے۔ اس کا انتظام 

ے کی خواہش اس لئے ظاہر کی کہ مستقبل قريب ميں (خواب کی تعبير کی رو سے) ہاتھ ميں لين
نمٹنے کے لئے مناسب انتطامات کئے جاسکيں  جو قحط سالی کے ايام آنے والے ہيں، اس سے

اور غلے کی معقول مقدار بچا کر رکھی جاسکے، عام حاالت ميں اگرچہ عہده و منصب کی 
طلب جائز نہيں ہے، ليکن حضرت يوسف عليہ السالم کے اس اقدام سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ 

و خطرات درپيش ہيں خاص حاالت ميں اگر کوئی شخص يہ سمجھتا ہے کہ قوم اور ملک کو ج
اور ان سے نمٹنے کی اچھی صالحيت ميرے اندر موجود ہيں جو دوسروں ميں نہيں ہيں، تو وه 

اپنی اہليت کے مطابق اس مخصوص عہدے اور منصب کی طلب کر سکتا ہے عالوه ازيں 
حضرت يوسف عليہ السالم نے تو سرے سے عہدا و منصب طلب ہی نہيں کيا، البتہ جب بادشاه 

ے انہيں پيشکش کی تو پھر ايسے عہدے کی خواہش کی جس ميں انہوں نے ملک اور مصر ن
  قوم کی خدمت کا پہلو نماياں ديکھا۔

يں اس کی اس طرح حفاظت کروں گا کہ اسے کسی بھی غير ضروری مصرف َحفِْيظ م ٢۔٥٥
ميں خرچ نہيں کروں گا َعلِْيم اس کو جمع کرنے اور خرچ کرنے اور اس کے رکھنے اور 

  کالنے کا بخوبی علم رکھتا ہے۔ن
 

ََّشاُۗء  ِتنَا َمْن ن ُا ِمْهنَا َحْيُث يََشاُۗء  ۭ نُِصيُْب ِبَرْمحَ   56َوَال نُِضْيُع َاْجَر الُْمْحِسـِنْنيَ         َوَكٰذكِلَ َمكَّنَّا ِلُيْوُسَف ِيف اْالَْرِض ۚ يَتَبَوَّ
ديا کہ وه جہاں کہيں چاہے رہے  اسی طرح ہم نے يوسف (عليہ السالم) کو ملک کا قبضہ دے

) ہم جسے چاہيں اپنی رحمت پہنچا ديتے ہيں۔ ہم نيکوکاروں کا ثواب ضائع نہيں کرتے ١سہے (
  )۔٢(

الم کو زمين ميں ايسی قدرت و طاقت عطا کی کہ بادشاه وہی يعنی ہم نے يوسف عليہ الس ١۔٥٦
ين مصر ميں اس طرح کچھ کرتا جس کا حکم حضرت يوسف عليہ السالم کرتے، اور سرزم

تصرف کرتے جس طرح انسان اپنے گھر ميں کرتا ہے اور جہاں چاہتے، وه رہتے، پورا مصر 
  ان کے زيرنگين تھا۔

ا جو بھائيوں کے ظلم و ستم پر انہوں نے کيا اور ثابت يہ گويا اجر تھا ان کے صبر ک ٢۔٥٦
کی اولو العزمی کا جو قيد قدمی کا زليخا کی دعوت گناه کے مقابلے ميں اختيار کی اور اس 

خانے کی زندگی ميں اپنا رکھی۔ حضرت يوسف عليہ السالم کو ورغالنے کی مذموم سعی کی 
تھی۔ بعض لوگ کہتے ہيں کہ يہ بادشاه حضرت يوسف عليہ السالم کی دعوت و تبليغ سے 
وگيا تو مسلمان ہوگيا تھا بعض نے يہ بھی کہا ہے کہ عزيز مصر، جس کا نام اطفير تھا، فوت ہ

اس کے بعد زليخا کا نکاح حضرت يوسف عليہ السالم سے ہوگيا اور دو بچے بھی ہوئے، ايک 
نام افرأيم اور دوسرے کا نام ميشا تھا، افرأيم ہی يوشع بن نون اور حضرت ايوب عليہ السالم کے 

بات  والد تھے (تفسير ابن کثير) ليکن يہ بات مستند روايت سے ثابت نہيں اس لئے نکاح والی
صحيح معلوم نہيں ہوتی ہے۔ عالوه ازيں اس عورت سے جس کردار کا مظاہره ہوا، اس کے 

  ہوتے ہوئے ايک نبی کے حرم سے اس کی وابستگی، نہايت 
  نامناسب بات لگتی ہے۔

 
يَْن ٰاَمنُْوا َوَاكنُْوا يَتَُّقْوَن        ِ ِخَرِة َخْريٌ ِلذّلَّ   ۧ 57َوَالَْجُر اْالٰ
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  روں اور پرہيزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔يقيناً ايمان دا
 

  58َوَجاَۗء ِاْخَوُة يُْوُسَف فََدَخلُْوا عَلَْيِه فََعَرفَهُْم َوُمهْ هَلٗ ُمنِْكُرْوَن        
يوسف کے بھائی آئے اور يوسف کے پاس گئے تو اس نے انہيں پہچان ليا اور انہوں نے اسے 

  )١نہ پہچانا (
ا وقع ہے جب خوش حالی کے سات سال گزرنے کے بعد قحط سالی شروع يہ اس وقت ک ١۔٥٨

ہوگئی جس نے ملک مصر کے تمام عالقوں اور شہروں کو اپنی لپيٹ ميں لے ليا، حتٰی کہ 
ھی اس کے اثرات جا پہنچے جہاں حضرت يعقوب عليہ السالم اور حضرت يوسف کنعان تک ب

وسف عليہ السالم نے اپنے حسن تدبير سے عليہ السالم کے بھائی رہائش پذير تھے۔ حضرت ي
اس قحط سالی سے نمٹنے کے لئے جو انتظامات کئے تھے وه کام آئے اور ہر طرف سے لوگ 
حضرت يوسف عليہ السالم کے پاس غلہ لينے کے لئے آرہے تھے حضرت يوسف عليہ السالم 

کر رہا ہے۔  کی يہ شہرت کنعان تک بھی جا پہنچی کہ مصر کا بادشاه اس طرح غلہ فروخت
چنانچہ باپ کے حکم پر يہ بردران يوسف عليہ السالم بھی گھر کی پونجی لے کر غلے کے 

حصول کے لئے دربار شاہی ميں پہنچ گئے جہاں حضرت يوسف عليہ السالم تشريف فرما تھے، 
  جنہيں يہ بھائی تو نہ پہچان سکے ليکن يوسف عليہ السالم نے اپنے بھائيوں کو پہچان ليا۔

 
 َ ٓ ُاْوِيف اْلَكْيَل َول ْ ْن َاِبْيُمكْ ۚ َاَال تََرْوَن َاِىنّ َُّمكْ ِمّ هَاِزِمهْ قَاَل ائُْتْوِينْ اِبَخٍ ل ا هَجََّزُمهْ ِجبَ   59َوَااَن َخْريُ الُْمْزنِِلْنيَ     مَّ

جب انہيں ان کا اسباب مہيا کر ديا تو کہا کہ تم ميرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی النا جو 
باپ سے ہے، کيا تم نے نہيں ديکھا کہ ميں پورا ناپ کر ديتا ہوں اور ميں ہوں بھی تمہارے 

  )١بہترين ميزبانی کرنے والوں ميں (
ن کر جب اپنے بھائيوں سے باتيں پوچھيں تو انہوں حضرت يوسف عليہ السالم نے انجان ب ١۔٥٩

يہاں موجود ہيں۔ ليکن نے جہاں اور سب کچھ بتايا، يہ بھی بتا ديا کہ ہم دس بھائی اس وقت 
ہمارے دو بھائی (يعنی دوسری ماں سے) اور بھی ہيں۔ ان ميں سے ايک تو جنگل ميں ہالک 
ہوگيا اور اس کے دوسرے بھائی کو والد نے اپنی تسلی کے لئے اپنے پاس رکھا ہے، اسے 
ھ لے ہمارے ساتھ نہيں بھيجا۔ جس پر حضرت يوسف عليہ السالم نے کہا کہ آئنده اسے بھی سات

کر آنا، ديکھتے نہيں کہ ميں ناپ بھی پورا ديتا ہوں اور مہمان نوازی اور خاطر مدارت بھی 
  خوب کرتا ہوں۔

 
تُْوِينْ ِبٖه فََال َكْيَل لَُمكْ ِعْنِدْي َوَال تَْقَربُْوِن     َّْم اَتْ   60فَِاْن ل

ے گا بلکہ تم پس اگر تم اسے لے کر نہ آئے تو ميری طرف سے تمہيں کوئی ناپ بھی نہ مل
  )١ميرے قريب بھی نہ پھٹکنا (

ترغيب کے ساتھ يہ دھمکی ہے کہ اگر گيارہويں بھائی کو ساتھ نہ الئے تو نہ تمہيں غلہ  ١۔٦٠
  ملے گا نہ ميری طرف سے اس خاطر مدارت کا اہتمام ہوگا ۔

 
اِوُد َعْنُه َااَبُه َوِاانَّ لَٰفِعلُْوَن        61قَالُْوا َسُرنَ

  )۔١ہا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسالئيں گے اور پوری کوشش کريں گے (انہوں نے ک
يعنی ہم اپنے باپ کو اس بھائی کو النے کے لئے پھسالئيں گے اور ہميں اميد ہے کہ ہم  ١۔٦١

  اس ميں کامياب ہوجائيں گے۔
 

 َ َّهُْم ي َّهُْم يَْرِجُعْوَن    َوقَاَل ِلِفْتٰيِنِه اْجَعلُْوا ِبَضاَعَهتُْم ِيفْ رَِحاِلهِْم لََعل ا ِاٰىلٓ َاْهِلهِْم لََعل   62ْعرِفُْوَهنَآ ِاَذا انَْقلَُبْوٓ
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) کہ جب لوٹ ٢) ان کی پونجی انہی کی بوريوں ميں رکھ دو (١اپنے خدمت گاروں سے کہا کہ (
کر اپنے اہل و عيال ميں جائيں اور پونجيوں کو پہچان ليں تو بہت ممکن ہے کہ پھر لوٹ کر 

  آئيں۔
فِْتيَان (نوجوانوں) سے مراد يہاں وه نوکر چاکر اور خادم و غالم ہيں جو دربار شاہی ميں  ١۔٦٢

  مامور تھے۔
ئے برادران يوسف عليہ السالم ساتھ اس سے مراد وه پونجی ہے جو غلہ خريدنے کے ل ٢۔٦٢

الئے تھے، پونجی چپکے سے ان کے سامانوں ميں اس لئے رکھوا دی کہ ممکن ہے دوباره 
  آنے کے لئے ان کے پاس مذيد پونجی نہ ہو تو يہی پونجی لے کر آجائيں۔

 
اَباَن ُمِنَع ِمنَّا اْلَكْيُل فََاْرِسْل َمَعنَآ َاَخااَن نَْكتَْل َواِ  َ ْم قَالُْوا اٰيٓ ا َرَجُعْوٓا ِاٰىلٓ َاِبْهيِ   63انَّ هَلٗ لَٰحِفُظْوَن     فَلَمَّ

گئے تو کہنے لگے کہ ہم سے تو غلہ کا ناپ روک ليا جب يہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس 
) اب آپ ہمارے ساتھ بھائی کو بھيجئے کہ ہم پيمانہ بھر کر الئيں ہم اس کی نگہبانی کے ١گيا (

  ذمہ دار ہيں۔
مطلب يہ ہے کہ آئنده کے لئے غلہ بنيامين کے بھيجنے کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر يہ ساتھ  ١۔٦٣

ھ بھجيں تاکہ ہم دوباره بھی اسی ملے گا۔ اس لئے اسے ضرور ساتنہيں جائے گا تو غلہ نہيں 
طرح غلہ مل سکے، جس طرح اس دفعہ مال ہے، اور اس طرح کا انديشہ نہ کريں جو يوسف 

  عليہ السالم کو بھيجتے ہوئے کيا تھا، ہم اس کی حفاظت کريں گے۔
 

ٓ َاِمنُْتُمكْ عَٰيلٓ  ْنيَ     قَاَل َهْل ٰاَمنُُمكْ عَلَْيِه ِاالَّ امَكَ ِمحِ ُهَو َاْرَحُم الّرٰ ُ َخْريٌ ٰحِفًظا  ۠ وَّ   64 َاِخْيِه ِمْن قَْبُل  ۭ فَاهلّلٰ
(يعقوب عليہ السالم نے) کہا مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ويسا ہی اعتبار ہے، جيسا اس 

) بس هللا ہی بہترين محافظ ہے اور وه سب ١سے پہلے اس کے بھائی کے بارے ميں تھا (
  ٢ہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔م

يعنی تم نے يوسف عليہ السالم کو بھی ساتھ لے جاتے وقت اسی طرح حفاظت کا وعده کيا  ١۔٦٤
  يں تمہارا کس طرح اعتبار کروں۔تھا ليکن جو کچھ ہوا وه سامنے ہے، اب م

تاہم چونکہ غلے کی شديد ضرورت تھی۔ اس لئے انديشے کے باوجود بنيامين کو ساتھ  ٢۔٦٤
بھيجنے سے انکار مناسب نہيں سمجھا اور هللا پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے بھيجنے پر آمادگی 

  ر دی۔ظاہر ک
 

اَباَن َما نَْبِغْي  ٰۭهِذٖه ِبَضاعَ  َ ْم ۭ قَالُْوا اٰيٓ ا فَتَُحْوا َمتَاَعهُْم َوَجُدْوا ِبَضاَعَهتُْم ُردَّْت ِالَْهيِ  َاْهلَنَا َوَحنَْفظُ َاَخااَن َونَْزَداُد َكْيَل بَِعْريٍ  ۭ ٰذكِلَ َكْيٌل ُتنَا ُردَّْت ِالَْينَا  ۚ َونَِمْريُ َولَمَّ
َِّسْريٌ       65ي

جب انہوں نے اپنا اسباب کھوال تو اپنا سرمايا موجود پايا جو ان کی جانب لوٹا ديا گيا تھا کہنے 
پس لوٹا ديا گيا ) ديکھئے تو ہمارا سرمايا بھی وا١لگے اے ہمارے باپ ہميں اور کيا چاہيے (

ہے، ہم اپنے خاندان کو رسد ال ديں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھيں گے اور ايک اونٹ 
  )۔٣) يہ ناپ تو بہت آسان ہے (١کے بوجھ کا غلہ زياده الئيں گے (

يعنی بادشاه کے اس حسن سلوک کے بعد، کہ اس نے ہماری خاطر تواضع بھی خوب کی  ١۔٦٥
  واپس کر دی، اور ہميں کيا چاہيئے۔ اور ہماری پونجی بھی

کيونکہ فی کس ايک اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتا تھا، غلہ ديا جاتا تھا، بنيامين کی وجہ سے  ٢۔٦٥
  مذيد ملتا۔ايک اونٹ کے بوجھ بھر غلہ 

اس کا ايک مطلب تو يہ ہے کہ بادشاه کے لئے ايک بار شتر غلہ کوئی مشکل بات نہيں  ٣۔٦٥
ا مطلب يہ ہے کہ ٰذ لَِک کا اشاره اس غلے کی طرف ہے جو ساتھ الئے ہے، آسان ہے، دوسر
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ے تھے۔ اور يسير بمعنی قليل ہے يعنی جو غلہ ہم ساتھ الئے ہيں قليل ہے بنيامين کے ساتھ جان
سے ہميں کچھ غلہ اور مل جائے گا تو اچھی ہی بات ہے ہماری ضرورت زياده بہتر طريقے 

  سے پوری ہو سکے گی۔
 

آ  قَاَل لَنْ  َاَط ِبُمكْ ۚ فَلَمَّ ٓ َاْن حيُّ َِّينْ ِبٖهٓ ِاالَّ ِ لََتْاتُن َن اهلّلٰ ُ عَٰيل َما نَُقْوُل َوِكْيٌل     ُاْرِسهَلٗ َمَعُمكْ َحّىتٰ تُْؤتُْوِن َمْوِثقًا ّمِ   66ٰاتَْوُه َمْوثَِقهُْم قَاَل اهلّلٰ
ھ نہ بھيجوں گا جب تک کہ تم يعقوب عليہ السالم نے کہا! ميں تو اسے ہرگز ہرگز تمہارے سات

هللا کو بيچ ميں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے ميرے پاس پہنچا دو گے، سوائے 
) جب انہوں نے پکا قول قرار دے ديا تو ١اس ايک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لئے جاؤ (

  انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہيں هللا اس پر نگہبان ہے۔
ی تمہيں اجتماعی مصيبت پيش آجائے يا تم سب ہالک يا گرفتار ہو جاؤ، جس سے يعن ١۔٦٦

  و گے۔خالصی پر تم قادر نہ ہو، تو اور بات ہے۔ اس صورت ميں تم معذور ہ
 

تََفّرِقٍَة  ۭ َوَمآ ُاْغِينْ  اْدُخلُْوا ِمْن َابَْواٍب مُّ اِحٍد وَّ ِ َوقَاَل يٰبَِينَّ َال تَْدُخلُْوا ِمْنۢ اَبٍب وَّ ُْت  ۚ َوعَلَْيِه فَلَْيَتَولكَّ ِ  ۭعَلَْيِه تََولكَّ ٍء  ۭ ِاِن الُْحْمكُ ِاالَّ هلِلّٰ ِ ِمْن َيشْ َن اهلّلٰ َعْنُمكْ ّمِ
ُْوَن        67الُْمَتَوّلكِ

اور (يعقوب عليہ السالم) نے کہا اے ميرے بچو! تم سب ايک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی 
) ميں هللا کی طرف سے آنے والی کسی چيز کو تم سے ١ہونا ( جدا جدا دروازوں ميں سے داخل

) ميرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ايک ٢ٹال نہيں سکتا حکم صرف هللا ہی کا چلتا ہے (
  بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہيئے۔

ايک ہی باپ جب بنيامين سميت، گياره بھائی مصر جانے لگے، تو يہ ہدايت دی، کيونکہ  ١۔٦٧
کے گياره بيٹے، جو قد و قامت اور شکل و صورت ميں بھی ممتاز ہوں، جب اکٹھے ايک ہی 

يا حسد کی نظر سے جگہ يا ايک ساتھ کہيں سے گزريں گے تو عموماً انہيں لوگ تعجب 
ديکھتے ہيں اور يہی چيز نظر لگنے کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ انہيں نظر بد سے بچانے کے 

بير يہ حکم ديا ' نظر لگ جانا حق ہے 'جيسا کہ نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم سے لئے بطور تد
بھی صحيح احاديث سے ثابت ہے مثالً ' اَ ْلَعْيُن َحق' نظر کا لگ جانا حق ہے '۔ صحيح بخاری 

صحيح مسلم اور آپ صلی هللا عليہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے ليے دعائيہ کلمات بھی اپنی 
ئے ہيں مثال فرمايا کہ جب تمہيں کوئی چيز اچھی لگے تو بارک هللا کہو۔ مؤطا امام امت کو بتال

مالک جس کی نظر لگے اس کو کہا جائے کہ غسل کرے اور اس کے غسل کا يہ پانی اس 
شخص کے سر اور جسم پر ڈاال جائے جس کو نظر لگی ہو حوالہ مذکوره اسی طرح ماشاء هللا 

ن سے ثابت ہے سوره کہف قل اغوذ برب الفلق اور قل اغوذ برب الناس ال قوة اال با پڑھنا قرآ
  نظر کے ليے بطور دم پڑھنا چاہيے جامع ترمذی 

ط اور تدبير کے ہے جسے اختيار کرنے کا يعنی يہ تاکيد بطور ظاہری اسباب، احتيا ٢۔٦٧
يلی نہيں آسکتی۔ ہوگا انسانوں کو حکم ديا گيا ہے، تاہم اس سے هللا تعاٰلی کی تقدير و قضا ميں تبد

  وہی، جو اس کی قضا کے مطابق اس کا حکم ہوگا ۔
 

ٍء ِاالَّ َحاَجًة ِيفْ  ِ ِمْن َيشْ َن اهلّلٰ ا َدَخلُْوا ِمْن َحْيُث َاَمَرُمهْ َابُْوُمهْ ۭ َما َاكَن يُْغِينْ َعْهنُْم ِمّ ْو ِعْملٍ ِلَّماَولَمَّ َّٗه ذَلُ َا   ۭ َوِان َّْمٰنُه َوٰلِكنَّ اَْكَرثَ النَّاِس   نَْفِس يَْعُقْوَب قَٰض عَل
  68َۧال يَْعلَُمْوَن     

جب وه انہيں راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہيں ديا تھا گئے۔ کچھ نہ تھا کہ هللا نے 
جو بات مقرر کر دی ہے وه اس سے انہيں ذرا بھی بچا لے۔ مگر يعقوب (عليہ السالم) کے دل 

) بالشبہ وه ہمارے سکھالئے ہوئے علم کا ١ا جسے اس نے پورا کر ليا (ميں ايک خيال پيدا ہو
  )٢عالم تھا ليکن اکثر لوگ نہيں جانتے (
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ہيں جاسکتا تھا، تاہم حضرت يعقوب عليہ السالم يعنی اس تدبير سے هللا کی تقدير کو ٹاال ن ١۔٦٨
  ے ايسا کہا۔کے جی ميں جو (نظر بد لگ جانے کا انديشہ تھا، اس کے پيش نظر انہوں ن

يعنی يہ تدبير وحی اٰلہی کی روشنی ميں تھی اور يہ عقيده بھی حذر (احتيا طی تدبير) قدر  ٢۔٦٨
کو نہيں بدل سکتی، هللا تعاٰلی کے سکھالئے ہوئے علم پر مبنی تھا، جس سے اکثر لوگ بےبہره 

  ہيں۔
 

ا َدَخلُْوا عَٰيل يُْوُسَف ٰاٰوٓى ِالَْيِه َاَخاُه قَاَل اِ  ْس ِبَما َاكنُْوا يَْعَملُْوَن     َولَمَّ
ِٕ
ٓ َااَن َاُخْوَك فََال تَبْتَى ْ   69ِىنّ

يہ سب جب يوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا ليا اور کہا کہ 
  )۔١ميں تيرا بھائی (يوسف) ہوں پس يہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر (

دو دو آدميوں کو ايک ايک کمرے ميں ٹھرايا گيا، يوں بنيامين جو  بعض مفسرين کہتے ہيں ١۔٦٩
اکيلے ره گئے تو يوسف عليہ السالم نے انہيں تنہا الگ ايک کمرے ميں رکھا اور پھر خلوت 

ان سے باتيں کيں اور انہيں پچھلی باتيں بتال کر کہا کہ ان بھائيوں نے ميرے ساتھ جو کچھ ميں 
بعض کہتے ہيں کہ بنيامين کو روکنے کے لئے جو حيلہ اختيار کرنا کيا، اس پر رنج نہ کر اور 

  تھا، اس سے بھی انہيں آگاه کر ديا تھا تاکہ وه پريشان نہ ہو۔ (ابن کثير)
 

ُهتَا الِْعْريُ اِ  َـّ ٌن َاي َن ُمَؤّذِ َقايََة ِيفْ َرْحِل َاِخْيِه ُمثَّ َاذَّ هَاِزِمهْ َجَعَل الّسِ ا هَجََّزُمهْ ِجبَ َُّمكْ لَٰرسِقُْوَن     فَلَمَّ   70ن
پھر جب انہيں ان کا سامان اسباب ٹھيک ٹھاک کر کے ديا تو اپنے بھائی کے اسباب ميں پانی 

) ٢) رکھوا ديا پھر ايک آواز دينے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو! (١پينے کا پيالہ (
  )۔٣تم لوگ تو چور ہو (

قايہ (پانی پينے کا برتن) سونے يا چاندی کا تھا، پانی مفسرين نے بيان کيا ہے کہ يہ س ١۔٧٠
پينے کے عالوه غلہ ناپنے کا کام بھی اس سے ليا جاتا تھا، اسے چپکے سے بنيامين کے سامان 

  گيا۔ ميں رکھ ديا
اْلعير اصالً ان اونٹوں، گدھوں يا خچر کو کہا جاتا ہے جن پر غلہ الد کر لے جايا جاتا ہے۔  ٢۔٧٠

  حاب العير يعنی قافلے والے۔يہاں مراد اص
وسف عليہ السالم کے چوری کی يہ نسبت اپنی جگہ صحيح تھی کيونکہ منادی حضرت ي ٣۔٧٠

سوچے سمجھے منصوبے سے آگاه نہيں تھا يا اس کے معنی ہيں کہ تمہارا حال چوروں کا سا 
  ہے کہ بادشاه کا پيالہ، بادشاه کی رضامندی کے بغير تمہارے سامان کے اندر ہے۔

 
اَذا تَْفِقُدْوَن      ْم مَّ   71قَالُْوا َوَاْقَبلُْوا عَلَْهيِ

  انہوں نے ان کی طرف منہ پھير کر کہا تمہاری کيا چيز کھو گئی ہے؟
 

َااَن ِبٖه َزِعْميٌ       ُل بَِعْريٍ وَّ   72قَالُْوا نَْفِقُد ُصَواَع الَْمكِلِ َوِلَمْن َجاَۗء ِبٖه ِمحْ
گم ہے جو اسے لے آئے اسے ايک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا۔ اس  جواب ديا کہ شاہی پيمانہ

  )١وعدے کا ميں ضامن ہوں (
يعنی ميں اس بات کی ضمانت ديتا ہوں کی تفتيش سے قبل ہی جو شخص يہ جام شاہی  ١۔٧٢

ہمارے حوالے کر دے گا تو اسے انعام يا اجرت کے طور پر اتنا غلہ ديا جائے گا جو ايک اونٹ 
  اٹھا سکے۔

 
ا ِجْئنَا ِلنُْفِسَد ِيف اْالَْرِض َوَما ُكنَّا ٰرسِِقْنيَ     ِ لََقْد عَِلْمُمتْ مَّ   73قَالُْوا اَتهلّلٰ
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انہوں نے کہا هللا کی قسم! تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک ميں فساد پھيالنے کے لئے نہيں آئے 
  اور نہ ہم چور ہيں۔

بے سے بےخبر تھے جو حضرت يوسف برداران يوسف عليہ السالم چونکہ اس منصو ١۔٧٣
عليہ السالم نے تيار کيا تھا، اس لئے قسم کھا کر انہوں نے اپنے چور ہونے کی اور زمين ميں 

  فساد برپا کرنے 
  کی نفی کی۔ 
 

  74قَالُْوا فََما َجَزاُۗؤٗهٓ ِاْن ُكْنُمتْ ٰكِذِبْنيَ    
  )١انہوں نے کہا اچھا چور کی کيا سزا اگر تم جھوٹے ہو؟ (

  يعنی اگر تمہارے سامان ميں وه شاہی پيالہ مل گيا تو پھر اس کی کيا سزا ہوگی۔ ١۔٧٤
 

ِلِمْنيَ     زِي الّظٰ ِجَد ِيفْ َرْحهِلٖ فَهَُو َجَزاُۗؤٗه  ۭ َكٰذكِلَ َجنْ   75قَالُْوا َجَزاُۗؤٗه َمْن وُّ
) ہم ١دلہ ہے (جواب ديا اس کی سزا يہی ہے کہ جس کے اسباب ميں سے پايا جائے وہی اس کا ب

  )۔٢تو ايسے ظالموں کو يہی سزا ديا کرتے ہيں (
يعنی چور کو کچھ عرصے کے لئے اس شخص کے سپرد کر ديا جاتا ہے جس کی اس  ١۔٧٥

ھی۔ يہ حضرت يعقوب عليہ السالم کی شريعت ميں سزا تھی، جس کے نے چوری کی ہوتی ت
  ی۔مطابق يوسف عليہ السالم کے بھائيوں نے يہ سزا تجويز ک

يہ قول بھی برادران يوسف عليہ السالم ہی کا ہے، بعض کے نزديک يہ يوسف عليہ السالم  ٢۔٧٥
ی ہی سزا ديتے ہيں۔ ليکن کے مصاحبين کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی ظالموں کو ايس

آيت کا اگال ٹکڑا کہ ' بادشاه کے دين ميں وه اپنے بھائی کو پکڑ نہ سکتے تھے ' اس قول کی 
  نفی کرتا ہے۔

 
عَاِۗء َاِخْيِه  ۭ َكٰذكِلَ ِكْداَن ِلُيْوُسَف  ا ِمْن ّوِ َتْخَرهَجَ ْم قَْبَل ِوعَاِۗء َاِخْيِه ُمثَّ اسـْ ْوِعَيِهتِ ُ  ۭ نَْرفَُع َدَرٰجٍت فََبَدَا اِبَ ََّشاَۗء اهلّلٰ ٓ َاْن ي   ۭ َما َاكَن ِلَيْاُخَذ َاَخاُه ِيفْ ِدْيِن الَْمكِلِ ِاالَّ

 َّ ْن ن   76َشاُۗء  ۭ َوفَْوَق ُلكِّ ِذْي ِعْملٍ عَِلْميٌ      مَّ
پس يوسف نے ان کے سامان کی تالشی شروع کی، اپنے بھائی کے سامان کی تالشی سے 

) ہم نے يوسف کے لئے ١پہلے، پھر اس پيمانہ کو اپنے بھائی کے سامان (زنبيل) سے نکاال (
رو سے يہ اپنے بھائی کو نہ لے جاسکتا تھا ) اس بادشاه کی قانون کی ٢اسی طرح يہ تدبير کی (

) ہر ذی علم پر فوقيت ٤) مگر يہ کہ هللا کو منظور ہو ہم جس کے چاہيں درجے بلند کر ديں (٣(
  )۔٥رکھنے واال دوسرا ذی علم موجود ہے (

پہلے بھائيوں کے سامان کی تالشی لی۔ آخر ميں بنيامين کا سامان ديکھا تاکہ انہيں شبہ نہ  ١۔٧٦
  کہ يہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ ہو 
يعنی ہم نے وحی کے ذريعے سے يوسف عليہ السالم کو يہ تدبير سمجھائی۔ اس سے  ٢۔٧٦

طريقہ اختيار کرنا جس کی ظاہری صورت حيلہ  معلوم ہوا کہ کسی صحيح غرض کے لئے ايسا
  ر) کی ہو، جائز ہے بشرطيکہ وه طريقہ کسی نص شرعی کے خالف نہ ہو (فتح القدي

يعنی بادشاه مصر ميں جو قانون اور دستور رائج تھا، اس کی روح سے بنيامين کو اس  ٣۔٧٦
بتالؤ اس جرم کی سزا کيا طرح روکنا ممکن نہيں تھا اس لئے انہوں نے اہل قافلہ سے پوچھا کہ 

  ہو۔
  جس طرح يوسف عليہ السالم کو اپنی عنايات اور مہربانيوں سے بلند مرتبہ عطا کيا۔ ٤۔٧٦
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يعنی ہر عالم سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے اس لئے کوئی صاحب علم اس  ٥۔٧٦
عض کہتے ہيں کہ دھوکے ميں مبتال نہ ہو کہ ميں ہی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوں۔ اور ب
  اس کا مطلب يہ ہے کہ ہر صاحب علم کے اوپر ايک عليم يعنی هللا تعاٰلی ہے۔

 
ْق  َّْرسِ َها يُْوُسُف ِيفْ نَْفِسٖه َولَْم يُْبِدَها لَهُْم  ۚ قَاَل َانُْمتْ َرشٌّ مَّ  قَالُْوٓا ِاْن ي ٗ ِمْن قَْبُل ۚ فََاَرسَّ َق َاٌخ  هلَّ ُ َاعَْملُ ِبَما تَِصُفْوَن   فََقْد َرسَ   77َاكاًن  ۚ َواهلّلٰ

ہلے انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی (تو کوئی تعجب کی بات نہيں) اس کا بھائی بھی پ
) يوسف (عليہ السالم) نے اس بات کو اپنے دل ميں رکھ ليا اور ان کے ١چوری کر چکا ہے (

) اور جو تم بيان کرتے ہو اسے هللا ہی ٢سامنے بالکل ظاہر نہ کيا۔ کہا کہ تم بدتر جگہ ميں ہو (
  خوب جانتا ہے۔

ضرت يوسف عليہ يہ انہوں نے اپنی پاکيزگی و شرافت کے اظہار کے لئے کہا۔ کيونکہ ح ١۔٧٧
السالم اور بنيامين، ان کے سگے اور حقيقی بھائی نہيں تھے، عالتی بھائی تھے، بعض مفسرين 

يں نقل کی ہيں جو کسی مستند ماخذ پر نے يوسف عليہ السالم کی چوری کے لئے دو راز کار بات
اخالق اور مبنی نہيں ہيں۔ صحيح بات يہی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے کو تو نہايت با 

باکردار باور کرايا اور يوسف عليہ السالم اور بنيامين کو کمزور کردار کا اور دروغ گوئی سے 
  کام ليتے ہوئے انہيں چور اور بے ايمان ثابت کرنے کی کوشش کی۔ 

حضرت يوسف عليہ السالم کے اس قول سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت  ٢۔٧٧
  چوری کے انتساب ميں صريح کذب بيانی کا ارتکاب کيا۔يوسف عليہ السالم کی طرف 

 
ا فَُخْذ َاَحَداَن َمَاكنَٗه  ۚ ِاانَّ نَٰرىَك ِمَن الْمُ  ْيًخا َكِبْريً ٓ َااًب شـَ َا الَْعزِْيُز ِانَّ  هَلٗ َهيُّ ِنْنيَ   قَالُْوا اٰيٓ   78ْحسـِ

ڑھے شخص ہيں ) اس کے والد بہت بڑی عمر کے بالکل بو١انہوں نے کہا اے عزيز مصر! (
آپ اس کے بدلے ہم ميں سے کسی کو لے ليجئے، ہم ديکھتے ہيں کہ آپ بڑے نيک نفس ہيں 

  )۔٢(
ختيارات حضرت يوسف حضرت يوسف کو عزيز مصر اس لئے کہا کہ اس وقت اصل ا ١۔٧٨

  عليہ السالم کے ہی پاس تھے، بادشاه صرف برائے نام فرمانروائے مصر تھا۔
ہی تھے، ليکن يہاں ان کا اصل مقصد بنيامين کو چھڑانا تھا۔ ان کے  باپ تو يقينا بوڑھے ٢۔٧٨

پ ذہن ميں وہی يوسف عليہ السالم والی بات تھی کہ کہيں ہميں پھر دوباره بنيامين کے بغير با
کے پاس جانا پڑے اور باپ ہم سے کہيں کہ تم نے ميرے بنيامين کو بھی يوسف عليہ السالم کی 

لئے يوسف عليہ السالم کے احسانات کے حوالے سے يہ بات کی کہ طرح کہيں گم کر ديا۔ اس 
شايد وه يہ احسان بھی کر ديں کہ بنيامين کو چھوڑ ديں اور اس کی جگہ کسی اور بھائی کو رکھ 

  ليں۔
 

َّٰظِلمُ  ٓ ِاًذا ل َجْداَن َمتَاَعنَا ِعْنَدٗهٓ  ۙ ِاانَّ ُخَذ ِاالَّ َمْن وَّ ْ ِ َاْن انَّ   ۧ 79ْوَن     قَاَل َمَعاَذ اهلّلٰ
يوسف (عليہ السالم) نے کہا ہم نے جس کے پاس اپنی چيز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی 
گرفتاری کرنے سے هللا کی پناه چاہتے ہيں، ايسا کرنے سے تو ہم يقيناً نا انصافی کرنے والے 

  )۔١ہوجائيں گے (
 و بنيامين کو روکنايہ جواب اس لئے ديا کہ حضرت يوسف عليہ السالم کا اصل مقصد ت ١۔٧٩
  تھا۔

 
ُمهْ َالَْم تَْعلَُمْوٓا َانَّ َااَبُمكْ قَْد َاَخَذ عَ  يًّا  ۭ قَاَل َكِبْريُ ُسْوا ِمنُْه َخلَُصْوا َجنِ َـٔ َتْي ا اسـْ ْ ِيفْ يُْوُسَف  ۚ فَلَْن َاْبَرَح اْالَرْ فَلَمَّ ْطمتُّ ِ َوِمْن قَْبُل َما فَرَّ َن اهلّلٰ ْوِثًقا ّمِ َض َحّىتٰ لَْيُمكْ مَّ

ْنيَ     ُ ِيلْ  ۚ  َوُهَو َخْريُ الْٰحِمكِ ُمكَ اهلّلٰ ٓ َاْو َحيْ ٓ َاِيبْ َذَن ِيلْ   80اَيْ
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) ان ميں جو سب ١جب يہ اس سے مايوس ہوگئے تو تنہائی ميں بيٹھ کر مشوره کرنے لگے (
پختہ  سے بڑا تھا اس نے کہا تمہيں معلوم نہيں کہ تمہارے والد نے تم سے هللا کی قسم لے کر

قول قرار ليا ہے اور اس سے پہلے يوسف کے بارے ميں تم کوتاہی کر چکے ہو۔ پس ميں تو 
) يا هللا تعاٰلی ٢اس سرزمين سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ ديں (

  ميرے اس معاملے کا فيصلہ کر دے، وہی بہترين فيصلہ کرنے واال ہے۔
وڑ کر جانا ان کے لئے کٹھن مرحال تھا، وه باپ کو منہ دکھانے کے کيونکہ بنيامين کو چھ ١۔٨٠

  قابل نہ رہے تھے۔ اس لئے باہم مشوره کرنے لگے کہ اب کيا کيا جائے؟
س صورت حال ميں باپ کا سامنے کرنے کی اپنے اندر سکت اور اس کے بڑے بھائی ا ٢۔٨٠

تک نہيں جاؤں گا جب تک خود ہمت نہيں پائی، تو صاف کہہ ديا کہ ميں تو يہاں سے اس وقت 
  والد صاحب تفتيش کر کے ميری بےگناہی کا يقين نہ کرليں اور مجھے آنے کی اجازت نہ ديں۔

 
َق  ۚ َوَما َشهِْداَنٓ ِاالَّ ِبَما عَِلْمنَا َوَما اَباَنٓ ِانَّ ابْنََك َرسَ َ    81ِظْنيَ     ُكنَّا ِللْغَْيِب ٰحفِ  ِاْرِجُعْوٓا ِاٰىلٓ َاِبْيُمكْ فَُقْولُْوا اٰيٓ

تم سب والد صاحب کی خدمت ميں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی! آپ کے صاحب زادے نے 
) ہم کچھ غيب کی حفاظت کرنے ١چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے (

  )۔٢والے نہ تھے (
ں گے، تو يہ ہم نے يعنی ہم نے جو عہد کيا تھا کہ ہم بنيامين کو باحفاظت واپس لے آئي ١۔٨٠

اپنے علم کے مطابق عہد کيا تھا، بعد ميں جو واقعہ پيش آگيا اور جس کی وجہ سے بنيامين کو 
بھی نہ تھا۔ دوسرا مطلب يہ ہے ہم نے چوری کی ہميں چھوڑنا پڑا، يہ تو ہمارے وہم و گمان ميں 

سزا ہم نے اپنے جو سزا بيان کی تھی چور کو ہی چوری کے بدلے ميں رکھ ليا جائے، تو يہ 
علم کے مطابق ہی تجويز کی تھی۔ اس ميں کسی قسم کی بدنيتی شامل نہيں تھی۔ ليکن يہ اتفاق 
  کی بات تھی کہ جب سامان کی تالشی لی گئی تو مسروقہ کٹورا بنيامين کے سامان سے نکل آيا۔

  يعنی مستقبل ميں پيش آنے والے واقعات سے ہم بےخبر تھے۔ ٢۔٨١
 

ِل ا َـٔ ٓ َاْقبَلْنَا ِفْهيَا  ۭ َوِاانَّ لَٰصِدقُْوَن   َوْس َِّيتْ َِّيتْ ُكنَّا ِفْهيَا َوالِْعْريَ ال   82لَْقْريََة ال
آپ اس شہر کے لوگوں سے دريافت فرما ليں جہاں ہم تھے اور اس قافلہ سے بھی پوچھ ليں 

  )۔١جس کے ساتھ ہم آئے ہيں۔ اور يقيناً ہم بالکل سچے ہيں (
يَۃَ مراد مصر ہے جہاں وه غلہ لينے گئے تھے۔ مطلب اہل مصر ہيں۔ اسی طرح َواْلِعيَر اَْلقَرْ  ١۔٨٢

فلہ ہيں۔ آپ مصر جا کر اہل مصر سے اور اس قافلے والوں سے مراد اصحاب العير يعنی اہل قا
سے، جو ہمارے ساتھ آيا ہے، پوچھ ليں کہ ہم جو کچھ بيان کر رہے ہيں، وه سچ ہے، اس ميں 

  ی آميزش نہيں ہے۔جھوٹ کی کوئ
 

ْيًعا  ۭ ْم َمجِ ِتيَِينْ ِهبِ ْ ُ َاْن ايَّ ْيٌل  ۭ َعَىس اهلّلٰ لَْت لَُمكْ َانُْفُسُمكْ َاْمًرا  ۭ فََصْربٌ َمجِ َّٗه ُهَو الَْعِلْميُ الَْحِكْميُ    قَاَل بَْل َسوَّ   83ِان
) پس اب صبر ١لی ( (يعقوب عليہ السالم) نے کہا يہ تو نہيں، بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا

) وہی علم و حکمت ٢ہی بہتر ہے۔ قريب ہے کہ هللا تعاٰلی ان سب کو ميرے پاس ہی پہنچا دے (
  واال ہے۔

يقت حال سے بےخبر تھے اور هللا تعاٰلی نے وحی حضرت يعقوب عليہ السالم چونکہ حق ١۔٨٣
سمجھے کہ ميرے ان کے ذريعے سے انہيں حقيقت واقعہ سے آگاه نہيں فرمايا۔ اس لئے وه يہی 

بيٹوں نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے۔ بنيامين کے ساتھ انہوں نے کيا معاملہ کيا؟ اس کا يقينی 
علم تو حضرت يعقوب عليہ السالم کے پاس نہيں تھا، تاہم يوسف عليہ السالم کے واقعے پر قياس 
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پر شکوک کرتے ہوئے ان کی طرف سے حضرت يعقوب عليہ السالم کے دل ميں بجا طور 
  شبہات تھے۔

ر سوائے صبر کے کوئی چاره نہيں تھا، تاہم صبر کے ساتھ اميد کا دامن بھی نہيں اب پھ ٢۔٨٣
چھوڑا يوسف عليہ السالم، بنيامين اور وه بڑا بيٹا ہے جو مارے شرم کے وہيں مصر ميں رک 

کسی طريقے گيا تھا کہ يا تو والد صاحب مجھے اسی طرح آنے کی اجازت دے ديں يا پھر ميں 
  سے بنيامين کو ساتھ لے کر آؤں گا۔

 
ْت َعْيٰنُه ِمَن الُْحْزِن فَهَُو َكِظْميٌ      ََسٰفى عَٰيل يُْوُسَف َوابَْيضَّ   84َوتََوّىلٰ َعْهنُْم َوقَاَل اٰيٓ

) ان کی آنکھيں بوجہ رنج و غم کے سفيد ہو ١پھر ان سے منہ پھير ليا اور کہا ہائے يوسف! (
  اور وه غم کو دبائے ہوئے تھے۔) ٢چکی تھيں (

يعنی اس تازه صدمے نے يوسف عليہ السالم کی جدائی کے قديم صدمے کو بھی تازه کر  ١۔٨٤
  ديا۔
  يعنی آنکھوں کی سياہی، مارے غم کے، سفيدی ميں بدل گئی تھی۔ ٢۔٨٤

 
ِ تَْفتَُؤا تَْذُكُر يُْوُسَف َحّىتٰ تَُكْوَن َحَرًضا َاْو تَكُ    85ْوَن ِمَن الْهِٰلِكْنيَ    قَالُْوا اَتهلّلٰ

بيٹوں نے کہا وهللا! آپ ہميشہ يوسف کی ياد ہی ميں لگے رہيں گے يہاں تک کہ گھل جائيں يا 
  )۔١ختم ہی ہوجائيں (

َحَرض اس جسمانی عارضے يا ضعف عقل کو کہتے ہيں جو بڑھاپے، عشق يا پے درپے  ١۔٨٥
عليہ السالم کے ذکر سے بھائيوں کی آتش صدمات کی وجہ سے انسان کو الحق ہوتا ہے، يوسف 

  حسد پھر بھڑک اٹھی اور اپنے باپ کو يہ کہا۔
 

ِ َما َال تَْعلَُمْوَن      ِ َوَاْعَملُ ِمَن اهلّلٰ ٓ ِاَىل اهلّلٰ ْ َوُحْزِينْ ََّمآ َاْشُكْوا بَّيثِ   86قَاَل ِان
سے کر رہا ہوں مجھے هللا کی انہوں نے کہا کہ ميں تو اپنی پريشانيوں اور رنج کی فرياد هللا ہی 

  )۔١طرف سے وه باتيں معلوم ہيں جو تم نہيں جانتے (
رور سامنے اس سے مراد يا تو خواب ہے جس کی بابت انہيں يقين تھا کہ اس کی تعبير ض ١۔٨٦

آئے گی اور وه يوسف عليہ السالم کو سجده کريں گے يا ان کا يقين تھا کہ يوسف عليہ السالم 
  ، اور اس سے زندگی ميں ضرور مالقات ہوگی۔زنده موجود ہيں

 
َّٗه َال ايَ  ِ ۭ ِان ْوحِ اهلّلٰ ُسْوا ِمْن رَّ ُّْوُسَف َوَاِخْيِه َوَال اَتيْـــــَـٔ ُسْوا ِمْن ي ِ ِاالَّ الَْقْوُم اْلٰكِفُرْوَن     يٰبَِينَّ اْذَهُبْوا فَتََحسَّ ْوحِ اهلّلٰ ُس ِمْن رَّ   87يْــــــَٔ

م جاؤ اور يوسف عليہ السالم کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تالش ميرے پيارے بچو! ت
) اور هللا کی رحمت سے نا اميد نہ ہو۔ يقيناً رب کی رحمت سے نا اميد وہی ہوتے ہيں جو ١کرو (

  )۔٢کافر ہوتے ہيں (
  چنانچہ اس يقين سے سرشار ہو کر انہوں نے اپنے بيٹوں کو يہ حکم ديا۔ ١۔٨٧
ْحَمِة َربِّٖهٓ ااِلَّ جس طرح دوسر ٢۔٨٧ ے مقام پر هللا تعاٰلی نے فرمايا (قَاَل َوَمْن يَّْقنَطُ ِمْن رَّ
ا ) ' گمراه لوگ ہی هللا کی رحمت سے نا اميد ہوتے ہيں ' اس کا مطلب 56۔ الحجر:15لُّْوَن) ۗ◌ الضَّ

اميد  يہ ہے کہ اہل ايمان کو سخت حاالت ميں بھی صبر و رضا کا اور هللا کی رحمت واسعہ کی
  کا دامن نہيں چھوڑنا چاہيئے۔

 
ْزٰجىٍة فَ  ُّ َوِجْئنَا ِبِبَضاعٍَة مُّ نَا َوَاْهلَنَا الرضُّ َا الَْعزِيُْز َمسـَّ َهيُّ ا َدَخلُْوا عَلَْيِه قَالُْوا اٰيٓ ِقْنيَ  فَلَمَّ زِي الُْمَتَصّدِ َ َجيْ ْق عَلَْينَا  ۭ ِانَّ اهلّلٰ   88َاْوِف لَنَا اْلَكْيَل َوتََصدَّ
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) تو کہنے لگے کہ اے عزيز! ہم کو ١ھر جب يہ لوگ يوسف (عليہ السالم) کے پاس پہنچے (پ
) ہم حقير پونجی الئے ہيں پس آپ ہميں پورے غلے کا ٢اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے (

  ) هللا تعاٰلی خيرات کرنے والوں کو بدلہ ديتا ہے۔٤) اور ہم پر خيرات کيجئے (٣ناپ ديجئے (
  تيسری مرتبہ ان کا مصر جانا ہے۔يہ  ١۔٨٨
  يعنی غلہ لينے کے لئے ہم جو ثمن (قيمت) لے کر آئے ہيں، وه نہايت قليل اور حقير ہے۔ ٢۔٨٨
  يعنی ہماری حقير پونجی کو نہ ديکھيں، ہميں اس کے بدلے ميں پورا ناپ ديں۔  ٣۔٨٨
۔ اور بعض مفسرين يعنی ہماری حقير پونجی قبول کر کے ہم پر احسان اور خيرات کريں ٤۔٨٨

  نے اس کے معنی کيے ہيں کہ ہمارے بھائی بنيامين کو آزاد کر کے ہم پر احسان فرمائيں۔
 

لُْوَن  ا فََعلُْمتْ ِبُيْوُسَف َوَاِخْيِه ِاْذ َانُْمتْ هٰجِ   89قَاَل َهْل عَِلْمُمتْ مَّ
ادانی کی حالت يوسف نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے يوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی ن

  )؟١ميں کيا کيا (
جب انہوں نے نہايت عاجزی کے انداز ميں صدقہ و خيرات يا بھائی کی رہائی کی اپيل  ١۔٨٩

ر بيٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کيا، جس کی تو ساتھ ہی باپ کے بڑھاپے، ضعف او
حال پر مجبور ہوگئے۔ سے يوسف عليہ السالم کا دل بھر آيا، آنکھيں نمناک ہوگئيں اور انکشاف 

تاہم بھائيوں کی زيادتيوں کا ذکر کر کے ساتھ ہی اخالق کريمانہ کا بھی اظہار فرما ديا کہ يہ کام 
  تم نے ايسی حالت ميں کيا جب تم جاہل اور نادان تھے۔

 
 ُ نَْت يُْوُسُف  ۭ قَاَل َااَن يُْوُسُف َوٰهَذآ َايِخْ ۡ قَْد َمنَّ اهلّلٰ ََّك َالَ ِنْنيَ    قَالُْوٓا َءِان َ َال يُِضْيُع َاْجَر الُْمْحسـِ َّتَِّق َويَْصِربْ فَِانَّ اهلّلٰ َّٗه َمْن ي   90 عَلَْينَا  ۭ ِان

) جواب ديا کہ ہاں ميں يوسف (عليہ ١انہوں نے کہا کيا (واقعی) تو ہی يوسف (عليہ السالم) ہے (
کيا بات يہ ہے کہ جو بھی پرہيز السالم) ہوں اور يہ ميرا بھائی ہے هللا نے ہم پر فضل و کرم 

  )۔٢گاری اور صبر کرے تو هللا تعاٰلی کسی نيکوکار کا اجر ضائع نہيں کرتا (
عليہ السالم کا تذکره سنا، جسے  بھائيوں نے جب عزيز مصر کی زبان سے اس يوسف ١۔٩٠

ہوئے انہوں نے بچپن ميں کنعان کے ايک تاريک کنويں ميں پھينک ديا تھا، تو وه حيران بھی 
اور غور سے ديکھنے پر مجبور بھی کہ کہيں ہم سے ہم کالم بادشاه، يوسف عليہ السالم ہی تو 

نہيں؟ ورنہ يوسف عليہ السالم کے قصے کا اسے کس طرح علم ہو سکتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے 
  سوال کيا کہ کيا تو يوسف عليہ السالم ہی تو نہيں؟ 

ور صبر و تقوٰی کے ساتھ، هللا کا احسان کا ذکر اسوال کے جواب ميں اقرار و اعتراف  ٢۔٩٠
کے نتائج حسنہ بھی بيان کر کے بتال ديا کہ تم نے مجھے ہالک کرنے ميں کوئی دقيقہ 

فروگزاشت نہيں کيا۔ ليکن يہ هللا تعاٰلی کا فضل و احسان ہے کہ اس نے نہ صرف يہ کہ کنوئيں 
عطا فرما دی اور يہ نتيجہ ہے اس صبر سے نجات عطا فرمائی، بلکہ مصر کی فرمانروائی بھی 

  اور تقوٰی کا جس کی توفيق هللا تعاٰلی نے مجھے دی۔
 

ْنيَ      
ِٕ
ُ عَلَْينَا َوِاْن ُكنَّا لَٰخِطـ ِ لََقْد ٰاثََرَك اهلّلٰ   91قَالُْوا اَتهلّلٰ

کل سچ ہے کہ انہوں نے کہا هللا کی قسم! هللا تعاٰلی نے تجھے ہم پر برتری دی ہے اور يہ بھی بال
  )١ہم خطا کار تھے (

بھائيوں نے جب يوسف عليہ السالم کی شان ديکھی تو اپنی غلطی اور کوتاہی کا اعتراف  ١۔٩١
  کر ليا۔

 
ْنيَ       ِمحِ ُ لَُمكْ ۡ َوُهَو َاْرَحُم الّرٰ   92قَاَل َال تَْرثِيَْب عَلَْيُمكُ الَْيْوَم  ۭ يَْغِفُر اهلّلٰ
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) هللا تمہيں بخشے، وه سب مہربانوں سے بڑا ١مالمت نہيں ہے (جواب ديا آج تم پر کوئی 
  مہربان ہے۔

کہ  حضرت يوسف عليہ السالم نے بھی پيغمبرانہ عفو و درگزر سے کام ليتے ہوئے فرمايا ١۔٩٢
جو ہوا سو ہوا۔ آج تمہيں کوئی سرزنش اور مالمت نہيں کی جائے گی۔ فتح مکہ والے دن رسول 

م نے بھی مکہ کے ان کفار اور سردران قريش کو، جو آپ کے خون کے هللا صلی هللا عليہ وسل
پياسے تھے اور آپ کو طرح طرح کی ايذائيں پہنچائی تھيں، يہی الفاظ ارشاد فرما کر انہيں 

  معاف فرما ديا تھا۔ صلی هللا عليہ و سلم۔
 

 َ ِت ب ِعْنيَ    ِاْذَهُبْوا ِبَقِمْيِيصْ ٰهَذا فََالُْقْوُه عَٰيل َوْجِه َاِيبْ اَيْ ْهِلُمكْ َاْمجَ ا ۚ َوْاتُْوِينْ اِبَ   93ِۧصْريً
) اور ١ميرا يہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے ميرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وه ديکھنے لگيں (

  )۔٢آجائيں اور اپنے تمام خاندان کو ميرے پاس لے آؤ (
اعجاز اور کرامت  قميص کے چہرے پر پڑنے سے آنکھوں کی بينائی کا بحال ہونا، ايک ١۔٩٣

  کے طور پر تھا۔
  يہ يوسف عليہ السالم نے اپنے پورے خاندان کو مصر آنے کی دعوت دی۔ ٢۔٩٣

 
ْ َالَِجُد ِريَْح يُْوُسَف لَْوَالٓ َاْن تَُفنُِّدْوِن     ا فََصلَِت الِْعْريُ قَاَل َابُْوُمهْ ِاِىنّ   94َولَمَّ
ہ مجھے تو يوسف کی خوشبو آرہی ہے اگر تم جب يہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا ک

  )١مجھے سٹھيايا ہوا قرار نہ دو (
اور ادھر حضرت يعقوب عليہ السالم کو هللا تعاٰلی ادھر يہ قميص لے کر قافلہ مصر سے  ١۔٩٤

کی طرف سے اعجاز کے طور پر حضرت يوسف عليہ السالم کی خوشبو آنے لگ گئی يہ گويا 
 کے پيغمبر کو بھی، جب تک هللا تعاٰلی کی طرف سے اطالع نہ اس بات کا اعالن تھا کہ هللا

پہنچے، پيغمبر بےخبر ہوتا ہے، چاہے بيٹا اپنے شہر کے کسی کنوئيں ہی ميں کيوں نہ ہو، اور 
جب هللا تعاٰلی انتظام فرما دے تو پھر مصر جيسے دور دراز کے عالقے سے بھی بيٹے کی 

  خوشبو آجاتی ہے۔
 

 ِ ََّك لَِفْي َضٰلكِلَ الَْقِدْميِ      قَالُْوا اَتهلّلٰ   95ِان
  ) ميں مبتال ہيں۔١وه کہنے لگے کہ وهللا آپ اپنے اسی پرانے خبط (

وارفتگی ہے جو حضرت يعقوب عليہ السالم کو َضاَلل سے مراد والہانہ محبت کی وه  ١۔٩٥
پرانی غلطی  اپنے بيٹے يوسف عليہ السالم کے ساتھ تھی۔ بيٹے کہنے لگے، ابھی تک آپ اسی

يعنی يوسف عليہ السالم کی محبت ميں گرفتار ہيں۔ اتنا طويل عرصہ گزر جانے کے باوجود 
  يوسف عليہ السالم کی محبت دل سے نہيں گئی۔

 
 ٓ ْ َُّمكْ ڌ ِاِىنّ ا  ۚ قَاَل َالَْم َاقُْل ل ٖه فَاْرتَدَّ بَِصْريً آ َاْن َجاَۗء الْبَِشْريُ َالْٰقىُه عَٰيل َوهْجِ ِ َما َال تَْعلَُمْوَن     فَلَمَّ   96َاْعَملُ ِمَن اهلّلٰ

جب خوشخبری دينے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وه کرتا ڈاال اسی وقت پھر بينا ہوگئے 
) کہا! کيا ميں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ ميں هللا کی طرف سے وه باتيں جانتا ہوں جو تم نہيں ١(

  )۔٢جانتے (
ی دينے واال آگيا اور آکر وه قميص حضرت يعقوب عليہ السالم کے يعنی جب وه خوشخبر ١۔٩٦

  چہرے پر ڈال دی تو اس سے معجزانہ طور پر ان کی بينائی بحال ہوگئی۔
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ذريعہ علم وحی بھی ہے، جو تم ميں سے کسی کے پاس نہيں ہے۔  کيونکہ ميرے پاس ايک ٢۔٩٦
سے مشيت و مصلحت آگاه کرتا  اس وحی کے ذريعے سے هللا تعاٰلی اپنے پيغمبروں کو حاالت

  رہتا ہے۔
 

ْنيَ     
ِٕ
اَباَن اْسـَتْغِفْر لَنَا ُذنُْوبَنَآ ِاانَّ ُكنَّا ٰخِطـ َ   97قَالُْوا اٰيٓ

  انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لئے گناہوں کی بخشش طلب کيجئے بيشک ہم قصور وار ہيں۔
 

 َّ ْ  ۭ ِان َتْغِفُر لَُمكْ َرِيبّ ِحْميُ     قَاَل َسْوَف َاسـْ   98ٗه ُهَو الَْغُفْوُر الرَّ
) وه بہت بڑا ١کہا اچھا ميں جلد ہی تمہارے لئے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا (

  بخشنے واال اور نہايت مہربانی کرنے واال ہے۔
فی الفور مغفرت کی دعا کرنے کی بجائے دعا کرنے کا وعده فرمايا، مقصد يہ تھا کہ  ١۔٩٨

ص بندوں کا هللا کی عبادت کرنے کا خاص وقت ہوتا پہر ميں، جو هللا کے خارات کے پچھلے 
ہے، هللا سے ان کی مغفرت کی دعا کروں گا، دوسری بات يہ کہ بھائيوں کی زيادتی يوسف عليہ 

السالم پر تھی، ان سے مشوره لينا ضروری تھا اس لئے انہوں نے تاخير کی اور فوراً مغفرت 
  کی دعا نہيں کی۔

 
 َ ُ ٰاِمِنْنيَ      فَل ا َدَخلُْوا عَٰيل يُْوُسَف ٰاٰوٓى ِالَْيِه َابََويِْه َوقَاَل اْدُخلُْوا ِمْرصَ ِاْن َشاَۗء اهلّلٰ   ۭ 99مَّ

جب يہ سارا گھرانہ يوسف کے پاس پہنچ گيا تو يوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی 
  ن کے ساتھ مصر ميں آؤ۔) اور کہا کہ هللا کو منظور ہے تو آپ سب امن و اما١(

  کيا۔ يعنی عزت و احترام کے ساتھ انہيں اپنے پاس جگہ دی اور ان کا خوب اکرام ١۔٩٩
 

ِويُْل ُرْءاَيَي ِمْن قَْبُل ۡ قَ  بَِت ٰهَذا اَتْ َ ْوا  هَلٗ ُجسًَّدا  ۚ َوقَاَل اٰيٓ ْ َحقًّا  ۭ َوَرفََع َابََويِْه عََيل الَْعْرِش َوَخرُّ ْجِن َوَجاَۗء  ْد َجَعلَهَا َرِيبّ ٓ ِاْذ َاْخَرَجِينْ ِمَن الّسِ َوقَْد َاْحَسَن ِيبْ
 َ ْ لَِطْيٌف ِلَّما ي ْيٰطُن بَيِْينْ َوبَْنيَ ِاْخَوِيتْ ۭ  ِانَّ َرِيبّ ََّزَغ الشـَّ َن الَْبْدِو ِمْنۢ بَْعِد َاْن ن َّٗه ُهَو الَْعِلْميُ الَْحِكْميُ      ِبُمكْ ّمِ   ١٠٠َشاُۗء  ۭ ِان

) کو اونچا بٹھايا اور سب اسکے سامنے سجدے ميں گر گئے ٢تخت پر اپنے ماں باپ ( اور اپنے
) ميرے رب نے اسے سچا کر ٣) تب کہا ابا جی! يہ ميرے پہلے کے خواب کی تعبير ہے (٢(

) اور آپ ٤دکھايا، اس نے ميرے ساتھ بڑا احسان کيا جب کہ مجھے جيل خانے سے نکاال (
) اس اختالف کے بعد جو شيطان نے مجھ ميں اور ميرے ٥لوگوں کو صحرا سے لے آيا (

) ميرا رب جو چاہے اس کے لئے بہترين تدبير کرنے واال ہے اور وه ٦بھائيوں ميں ڈال ديا تھا (
  بہت علم و حکمت واال ہے۔

بعض مفسرين کا خيال ہے کہ يہ سوتيلی ماں اور سگی خالہ تھيں کيونکہ يوسف عليہ  ١۔١٠٠
ماں بنيامين کی والدت کے بعد فوت ہوگئی تھيں۔ حضرت يعقوب عليہ السالم السالم کی حقيقی 

 نے اس کی وفات کے بعد اس کی ہمشيره سے نکاح کر ليا تھا يہی خالہ اب حضرت يعقوب عليہ
السالم کے ساتھ مصر ميں گئی تھيں (فتح القدير) ليکن امام ابن طبری نے اس کے برعکس يہ 

کی والده فوت نہيں ہوئی تھيں اور وہی حقيقی والده تھيں۔ (ابن  کہا ہے کہ يوسف عليہ السالم
  کثير) 
بعض نے اس کا ترجمہ کيا ہے کہ ادب و تعظيم کے طور پر يوسف عليہ السالم کے  ٢۔١٠٠
ًدا) سام ْوا لَٗه ُسجَّ ) کے الفاظ بتالتے ہيں کہ وه زمين 100۔يوسف:12نے جھک گئے۔ ليکن ( َوَخرُّ

کے سامنے سجده ريز ہوئے، يعنی يہ سجده، سجده ہی کے معنی ميں ہے۔ پر يوسف عليہ السالم 
تاہم يہ سجده، سجده تعظيمی ہے سجده عبادت نہيں اور سجده تعظيمی حضرت يعقوب عليہ السالم 
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کی شريعت ميں جائز تھا۔ اسالم شرک کے سد باب کے لئے سجده تعظيمی کو بھی حرام کر ديا 
  ی کسی کے لئے جائز نہيں۔گيا ہے، اور اب سجده تعظيمی بھ

يعنی حضرت يوسف عليہ السالم نے جو خواب ميں ديکھا تھا اتنی آزمائشوں سے  ٣۔١٠٠
 تعاٰلی نے حضرت يوسف عليہ السالم کو گزرنے کے بعد باآلخر اس کی تعبير سامنے آئی کہ هللا

  تخت شاہی پر بٹھايا اور والدين سميت تمام بھائيوں نے اسے سجده کيا۔ 
هللا کے احسنات ميں کنويں سے نکلنے کا ذکر نہيں کيا تاکہ بھائی شرمنده نہ ہوں۔ يہ  ٤۔١٠٠

  اخالق نبوی ہے۔
يت ايک صحرا کی تھی، اس مصر جيسے متمدن عالقے کے مقابلے ميں کنعان کی حيث ٥۔١٠٠

  لئے اسے بَُدْو سے تعبير کيا۔
ٹھہرايا اور مورد الزام نہيں  يہ بھی اخالق کريمانہ کا ايک نمونہ کہ بھائيوں کو ذرا ٦۔١٠٠

  شيطان کو اس کارستانی کا باعث قرار ديا۔
 

ٰمٰوِت َواْالَْرِض  ۣ اَ  ِويِْل اْالََحاِديِْثۚ  فَاِطَر السَّ َّْمتَِينْ ِمْن اَتْ ِخَرِة ۚ تََوفَِّينْ ُمْسلِ َرّبِ قَْد ٰاتَْيتَِينْ ِمَن الُْمكْلِ َوعَل نَْيا َواْالٰ ّ ِيف ادلُّ ِلِحْنيَ     نَْت َوِيلٖ َالِْحْقِينْ اِبلّصٰ ًما وَّ
١٠١  

) اور تو نے مجھے خواب کی تعبير ١اے ميرے پروردگار! تو نے مجھے ملک عطا فرمايا (
) اے آسمان و زمين کے پيدا کرنے والے تو دنيا و آخرت ميں ميرا ولی (دوست) ٢سکھالئی (

  يکوں ميں مال دے۔اور کارساز ہے، تو مجھے اسالم کی حالت ميں فوت کر اور ن
  يعنی ملک مصر کی فرمانروائی عطا فرمائی، جيسا کہ تفصيل گزری۔  ١۔١٠١

رف سے وحی کا حضرت يوسف عليہ السالم هللا کے پيغمبر تھے، جن پر هللا کی ط ٢۔١٠١ 
نزول ہوتا اور خاص خاص باتوں کا علم انہيں عطا کيا جاتا۔ چنانچہ اس علم نبوت کی روشنی 

ابوں کی تعبير بھی صحيح طور پر کر ليتے۔ تھے تاہم معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ميں پيغمبر خو
يوسف عليہ السالم کو اس فن تعبير ميں خصوصی ملکہ حاصل تھا جيسا کہ قيد کے ساتھيوں کے 

  خواب کی اور سات موٹی گايوں کے خواب کی تعبير پہلے گزری۔
احسانات کيے، انہيں ياد کرکے اور هللا  هللا تعاٰلی نے حضرت يوسف عليہ السالم پر جو ٣۔ ١٠١

تعاٰلی کی ديگر صفات کا تذکره کرکے دعا فرما رہے ہيں کہ جب مجھے موت آئے تو اسالم کی 
وگوں کے ساتھ مال دے۔ اس سے مراد حضرت يوسف عليہ حالت ميں آئے اور مجھے نيک ل

راد ہيں۔ بعض لوگوں کو اس السالم کے آباواجداد، حضرت ابراہيم و اسحاق عليہا السالم وغيره م
دعا سے يہ شبہ پيدا ہوا کہ حضرت يوسف عليہ السالم نے موت کی دعا مانگی حاالنکہ يہ موت 

  کی دعا نہيں ہے آخر وقت تک اسالم پر استقامت کی دعا ہے۔
 

ْم ِاْذ َاْمجَعُ  ْهيِ   ١٠٢ْوٓا َاْمَرُمهْ َوُمهْ يَْمُكُرْوَن      ٰذكِلَ ِمْن َانَْۢباِۗء الَْغْيِب نُْوِحْيِه ِالَْيَك ۚ َوَما ُكْنَت دَلَ
يہ غيب کی خبروں ميں سے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہيں۔ آپ ان کے پاس نہ 

  )١تھے جب کہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وه فريب کرنے لگے تھے (
ئے يا مراد حضرت يعنی يوسف عليہ السالم کے ساتھ، جب کہ انہيں کنوئيں ميں پھينک آ ١۔١٠٢

يعقوب عليہ السالم ہيں يعنی ان کو يہ کہہ کر کہ يوسف کو بھيڑيا کھا گيا ہے اور يہ اس کی 
يا۔ هللا تعاٰلی نے اس مقام پر بھی اس قميص ہے، جو خون ميں لت پت ہے ان کے ساتھ فريب ک

کن يہ نفی مطلق بات کی نفی فرمائی ہے کہ نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کو غيب کا علم تھا لي
علم کی نہيں ہے کيونکہ هللا نے وحی کے ذريعے سے آپ کو آگاه فرمايا ديا۔ يہ نفی مشاہد کی 
ہے کہ اس وقت آپ وہاں موجود نہيں تھے۔ اسی طرح ايسے لوگوں سے بھی آپ کا رابطہ و 
قعہ تعلق نہيں رہا ہے جن سے آپ نے سنا ہو۔ يہ صرف هللا تعاٰلی ہی ہے جس نے آپ کو اس وا
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کی خبر دی ہے جو اس بات کی دليل ہے کہ آپ هللا کے سچے نبی ہيں اور هللا تعاٰلی کی طرف 
سے آپ کو وحی نازل ہوتی ہے۔ هللا تعاٰلی نے اور بھی کئی مقامات پر اسی طرح غيب اور 

نُْوِحْيِه  ِء اْلَغْيبِ ۗ◌ بَاۢ◌ مشاہدے کی نفی فرمائی ہے۔ مثالً مالحظہ ہو، سوره آل عمران (ٰذلَِك ِمْن اَنْ 
۔ آل 3َوَما ُكْنَت لََدْيِھْم اِْذ يَْختَِصُمْوَن ) ۠◌ َوَما ُكْنَت لََدْيِھْم اِْذ يُْلقُْوَن اَْقاَلَمھُْم اَيُّھُْم يَْكفُُل َمْريََم   ۭ◌ اِلَْيَك  

اِويًا فِْيٓ اَْھِل َمْديََن تَْتلُْوا َعلَْيِھْم ٰاٰيتِنَا  َوَما ُكْنَت ثَ  ۚ◌ ) (َوٰلِكنَّآ اَْنَشاْنَا قُُرْونًا فَتَطَاَوَل َعلَْيِھُم اْلُعُمُر 44عمران:
آ 45َوٰلِكنَّا ُكنَّا ُمْرِسلِْيَن     ۙ◌  بَِّك لِتُْنِذَر قَْوًما مَّ ْن رَّ ْحَمةً مِّ  َوَما ُكْنَت بَِجانِِب الطُّْوِر اِْذ نَاَدْينَا َوٰلِكْن رَّ

ْن قَْبلَِك لََعلَّ  ْن نَِّذْيٍر مِّ ُرْوَن     اَٰتٮھُْم مِّ  ۢ◌ ) (َما َكاَن لَِي ِمْن ِعْلمٍ 45- 46۔ القصص:28 ) 46ھُْم يَتََذكَّ
بِْيٌن  69بِاْلَماَلِ ااْلَْعٰلٓي اِْذ يَْختَِصُمْوَن    ٓ اَنََّمآ اَنَا نَِذْيٌر مُّ ى اِلَيَّ ااِلَّ   )۔69۔70۔ص:38 ) 70 اِْن يُّْوٰحٓ

 
  ١٠٣ِبُمْؤِمِنْنيَ     َوَمآ اَْكَرثُ النَّاِس َولَْو َحَرْصَت 

  )۔١گو آپ الکھ چاہيں۔ ليکن اکثر لوگ ايماندار نہ ہيں نہ ہونگے (
عات سے آگاه فرما رہا ہے تاکہ لوگ ان سے عبرت يعنی هللا تعاٰلی آپ کو پچھلے واق ١۔ ١٠٣

پکڑيں اور هللا کے پيغمبروں کا راستہ اختيار کر کے نجات ابدی کے مستحق بن جائيں۔ ليکن اس 
ے باوجود لوگوں کی اکثريت ايمان النے والی نہيں ہے کيونکہ وه گذشتہ قوموں کے واقعات ک

سنتے ہيں ليکن عبرت پذيری کے لئے نہيں، صرف دلچسپی اور لذت کے لئے، اس لئے وه 
  ايمان سے، محروم ہی رہتے ہيں۔

 
لُهُْم عَلَْيِه ِمْن َاْجٍر ۭ ِاْن ُهَو ِاالَّ ِذْكرٌ    ۧ ١٠٤ِلّلْٰعلَِمْنيَ      َوَما تَْســــَـٔ

) يہ تو تمام دنيا کے لئے نری نصيحت ١آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہيں کر رہے ہيں (
  )٢ہی نصيحت ہے (

ہ شبہ ہو کہ يہ دعوائے نبوت تو صرف پيسے جمع کرنے کا بہانہ کہ جس سے ان کو ي ١۔١٠٤
  ہے۔
يا و آخرت سنوار ليں۔ اب دنيا کے تاکہ لوگ اس سے ہدايت حاصل کريں اور اپنی دن ٢۔١٠٤

لوگ اگر اس سے آنکھيں پھير رکھيں اور اس سے ہدايت حاصل نہ کريں تو لوگوں کا قصور 
اور ان کی بد قسمتی ہے، قرآن تو فی الواقع اہل دنيا کی ہدايت اور نصيحت ہی کے لئے آيا ہے۔ 

  گر نہ بيند بروز شپره چشم چشمہ آفتاب را چہ گناه
 
   ِّ ْوَن عَلَْهيَا َوُمهْ َعْهنَا ُمْعرُِضْوَن     َوَاكَي ٰمٰوِت َواْالَْرِض يَُمرُّ ْن ٰايٍَة ِيف السَّ   ١٠٥ْن ّمِ

  )۔١آسمانوں اور زمين ميں بہت سی نشانياں ہيں، جن سے يہ منہ موڑے گزر جاتے ہيں (
لت کرتا ين کی پيدائش اور ان ميں بيشمار چيزوں کا وجود، اس بات پر دالآسمان اور زم ١۔١٠٥

ہے کہ ايک خالق و صانع ہے جس نے ان چيزوں کو وجود بخشا ہے اور ايک مدبر ہے جو ان 
کا ايسا انتظام کر رہا ہے کہ صديوں سے يہ نظام چل رہا ہے اور ان ميں کبھی آپس ميں ٹکراؤ 
اور تصادم نہيں ہوا ليکن لوگ ان چيزوں کو ديکھتے ہوئے يوں ہی گزر جاتے ہيں ان پر غو و 

  کر کرتے ہيں اور نہ ان سے ان کی معرفت حاصل کرتے ہيں۔ف
 

ْرشُِكْوَن       ِ ِاالَّ َوُمهْ مُّ ُمهْ اِبهلّلٰ   ١٠٦َوَما يُْؤِمُن اَْكَرثُ
  )١ان ميں سے اکثر لوگ باوجود هللا پر ايمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہيں (

جگہ بيان فرمايا ہے کہ يہ وه حقيقت ہے جسے قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ متعدد  ١۔ ١٠٦
يہ مشرک يہ تو مانتے ہيں کہ آسمان اور زمين کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف هللا تعاٰلی 

 کے ساتھ دوسروں کو بھی شريک ٹھرا ليتے ہيں۔ ہی ہے۔ ليکن اس کے باوجود عبادت ميں هللا
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قائل رہے ہيں ليکن اور يوں اکثر لوگ مشرک ہيں يعنی ہر دور ميں لوگ توحيد ربوبيت کے تو 
توحيد الوہيت ماننے کے ليے تيار نہيں ہوتے آج کے قبر پرستوں کا شرک بھی يہی ہے کہ وه 

قبروں ميں مدفون بزرگوں کو صفات الوہيت کا حامل سمجھ کر انہيں مدد کے ليے پکارتے بھی 
  ہيں اور عبادت کے کئی مراسم بھی ان کے ليے بجا التے ہيں اعاذنا هللا منہ

 
ُمهْ َال يَْشُعُرْوَن  َافَ  اعَُة بَْغتًَة وَّ ِتَهيُُم السَّ ِ َاْو اَتْ ْن عََذاِب اهلّلٰ َيٌة ّمِ ِتَهيُْم غَاشـِ ا َاْن اَتْ   ١٠٧    َاِمنُْوٓ

کيا وه اس بات سے بےخوف ہوگئے ہيں کہ ان کے پاس هللا کے عذابوں ميں سے کوئی عام 
  وه بےخبری ميں ہوں۔عذاب آجائے يا ان پر اچانک قيامت ٹوٹ پڑے اور 

 
 ِ ٓ َاْدُعْوٓا ِاَىل اهلّلٰ ِ َوَمآ َااَن ِمَن الُْمْرشِِكْنيَ       ۷قُْل ٰهِذٖه َسِبْيِيلْ ْبٰحَن اهلّلٰ ََّبَعِينْ  ۭ َوسـُ ٍة َااَن َوَمِن ات   ١٠٨عَٰيل بَِصْريَ

يقين اور آپ کہہ ديجئے ميری راه يہی ہے، ميں اور پيروکار هللا کی طرف بال رہے ہيں، پورے 
  ) اور ميں مشرکوں ميں نہيں۔٢) اور هللا پاک ہے (١اعتماد کے ساتھ (

طرف ميں  يعنی توحيد کی راه ہی ميری راه ہے بلکہ ہر پيغمبر کی راه رہی ہے اسی کی ١۔١٠٨
  اور ميرے پيروکار پورے يقين اور دالئل شرعی کے ساتھ لوگوں کو بالتے ہيں۔

قديس بيان کرتا ہوں اس بات سے کہ اس کا کوئی شريک، يعنی ميں اس کی تنزيہ و ت ٢۔١٠٨
  نظير، مثيل يا وزير ومشير يا اوالد اور بيوی ہو وه ان تمام چيزوں سے پاک ہے۔

 
ْوا ِيف اْالَ  ْن َاْهِل الُْقٰرى ۭ َافََملْ يَِسْريُ ْم ّمِ ٓ ِالَْهيِ ُّْويِحْ ْيَن ْرِض فَ َوَمآ َاْرَسلْنَا ِمْن قَْبكِلَ ِاالَّ ِرَجاًال ن ِ ِخَرِة َخْريٌ ِلّـذلَّ اُر اْالٰ يَْن ِمْن قَْبِلهِْم ۭ َودَلَ ِ يَْنُظُرْوا َكْيَف َاكَن عَاِقَبُة اذلَّ

ََّقْوا َۭافََال تَْعِقلُْوَن        ١٠٩ات
آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں ميں جتنے رسول بھيجے ہيں سب مرد ہی تھے جن کی طرف 

مين ميں چل پھر کر انہوں نے ديکھا نہيں کہ ان سے پہلے ) کيا ز١ہم وحی نازل فرماتے گئے (
لوگوں کا کيسا کچھ انجام ہوا؟ يقيناً آخرت کا گھر پر ہيزگاروں کے لئے بہت ہی بہتر ہے، کيا 

  پھر تم نہيں سمجھتے۔
يہ آيت اس بات پر قطعی حکم ہے کہ تمام نبی مرد ہی ہوئے ہيں، عورتوں ميں سے  ١۔١٠٩

نہيں مال، اسی طرح ان کا تعلق قريہ سے تھا، جو قصبہ ديہات اور شہر  کسی کو نبوت کا مقام
 سب شامل ہيں۔ ان ميں سے کوئی بھی اہل باديہ (صحرا نشينوں) ميں سے نہيں تھا کيونکہ اہل

باديہ نسبتاً طبعيت کے سخت اور اخالق کے کھردرے ہوتے ہيں اور شہری ان کی نسبت نرم، 
  اور يہ خوبياں نبوت کے لئے ضروری ہيں۔دھيمے اور با اخالق ہوتے ہيں 

 
ََّشاُۗء ۭ َوَال جه  َي َمْن ن اَن  ۙ فَنُّجِ ُْم قَْد ُكِذبُْوا َجاَۗءُمهْ نَْرصُ ُسُل َوَظنُّْوٓا َاهنَّ َس الرُّ َتْيــــَـٔ ُسـنَا َعِن الَْقْوِم الُْمْجرِِمْنيَ    ِاَذا اسـْ   ١١٠ يَُردُّ اَبْ

) اور وه (قوم کے لوگ) خيال کرنے لگے کہ ١ے لگے (يہاں تک کہ جب رسول نا اميد ہو ن
) جسے ہم نے چاہا اسے ٣) فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آپہنچی (٢انہيں جھوٹا کہا گيا (

  ) بات يہ ہے کہ ہمارا عذاب گناه گاروں سے واپس نہيں کيا جاتا۔٤نجات دی گئی (
  يہ مايوسی اپنی قوم کے ايمان النے سے ہوئی۔ ١۔١١٠
قرأت کے اعتبار سے اس آيت کے کئی مفہوم بيان کئے گئے ہيں۔ ليکن سب سے مناسب  ٢۔١١٠

کی دھمکی پر پہلے مفہوم يہ ہے کہ ظَنُّوا کا فاعل قوم کفار کو قرار ديا جائے يعنی کفار عذاب 
تو ڈرے ليکن جب زياده تاخير ہوئی تو خيال کيا کہ عذاب تو آتا نہيں ہے، (جيسا کہ پيغمبر کی 

ے دعوٰی ہو رہا ہے) اور نہ آتا نظر ہی آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نبيوں سے بھی يوں طرف س
ہی جھوٹا وعده کيا گيا ہے۔ مطلب نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کو تسلی دينا ہے کہ آپ کی قوم 
پر عذاب ميں جو تاخير ہو رہی ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہيں ہے۔ پچھلی قوموں پر 
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يں بڑی بڑی تاخير روا رکھی گئی ہے اور هللا کی مشيت و حکمت کے مطابق انہيں بھی عذاب م
خوب خوب مہلت دی گئی حتٰی کہ رسول اپنی قوم کے ايمان سے مايوس ہوگئے اور لوگ يہ 

  خيال کرنے لگے کہ شايد انہيں عذاب کا يوں ہی جھوٹ موٹ کہہ ديا گيا ہے۔ 
انون مہلت کا بيان ہے، جو وه نافرمانوں کو ديتا ہے، اس ميں دراصل هللا تعاٰلی کے اس ق ٣۔١١٠

حتٰی کہ اس بارے ميں وه اپنے پيغمبروں کی خواہش کے برعکس بھی زياده سے زياده مہلت 
نہيں کرتا، يہاں تک کہ بعض دفعہ پيغمبر کے ماننے والے بھی عذاب سے عطا کرتا ہے، جلدی 

ں ہی جھوٹ موٹ کا وعده کيا گيا ہے۔ ياد مايوس ہو کر يہ سمجھنے لگ جاتے ہيں کہ ان سی يو
  رہے کہ محض ايسے وسوسے کا پيدا ہو جانا ايمان کے منافی نہيں ہے۔ 

  يہ نجات پانے والے اہل ايمان ہی ہوتے تھے۔ ٤۔١١٠
 

ُّْفَرتٰى َوٰلِكْن تَْص  لَْباِب  ۭ َما َاكَن َحِديْثًا ي ُوِيل اْالَ ٌة ِالّ ُّْؤِمنُْوَن     لََقْد َاكَن ِيفْ قََصِصهِْم ِعْربَ َِّقْوٍم ي ًة ل َرْمحَ ُهًدى وَّ ٍء وَّ ْي بَْنيَ يََديِْه َوتَْفِصْيَل ُلكِّ َيشْ ِ ِديَْق اذلَّ
١١١ۧ  

ان کے بيان ميں عقل والوں کے لئے يقيناً نصيحت اور عبرت ہے، يہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی 
، کھول کھول کر بيان بات نہيں بلکہ يہ تصديق ہے، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہيں

  )۔١کرنے واال ہے ہرچيز کو اور ہدايت اور رحمت ہے ايمان دار لوگوں کے لئے (
وموں کے واقعات بيان کئے يعنی قرآن، جس ميں قصہ يوسف عليہ السالم اور ديگر ق ١۔١١١

گئے ہيں کوئی گھڑا ہوا نہيں ہے۔ بلکہ يہ پچھلی کتابوں کی تصديق کرنے واال ہے اور اس ميں 
دين کے بارے ميں ساری ضروری باتوں کی تفصيل ہے اور ايمان داروں کے لئے ہدايت و 

  رحمت۔
 
 

 سورة الرعد
 )٤٣۔ تعداد آيات  ١٣(سورة الرعد ۔ سوره نمبر 
 

ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ
  ہےشروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال 

 
 ُ َِّك الَْحقُّ َوٰلِكنَّ اَْكَرثَ النَّاِس َال ي ب ْيٓ ُاْنزَِل ِالَْيَك ِمْن رَّ ِ ٰر   ِۣتكْلَ ٰايُٰت اْلِكٰتِب  ۭ َواذلَّ   Ǻْؤِمنُْوَن    الّۗمۗ

يہ قرآن کی آيتيں ہيں، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے، سب 
  يں التے۔حق ہے ليکن اکثر لوگ ايمان نہ

 
ْمَس َوالَْقمَ  َتٰوى عََيل الَْعْرِش َوَخسََّر الشَّ ٍد تََرْوَهنَا ُمثَّ اسـْ ٰمٰوِت ِبَغْريِ َمعَ ْي َرفََع السَّ ِ ُ اذلَّ يِٰت لََعلَُّمكْ ِبِلَقاِۗء َاهلّلٰ ُل اْالٰ ُِّر اْالَْمَر يَُفّصِ َسمًّى ۭ يَُدب رِْي ِالََجٍل مُّ ْ َر  ۭ ُلكٌّ جيَّ

ُِّمكْ تُْوقِ    Ąنُْوَن     َرب
هللا وه ہے جس نے آسمانوں کو بغير ستونوں کے بلند رکھا ہے کہ تم اسے ديکھ رہے ہو۔ پھر وه 

) اسی نے سورج اور چاند کو ما تحتی ميں لگا رکھا ہے۔ ہر ١عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے (
ات کھول )، وہی کام کی تدبير کرتا ہے وه اپنے نشان٢ايک ميعاد معين پر گشت کر رہا ہے (

  کھول کر بيان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی مالقات کا يقين کر لو۔
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استوا علی العرش کا مفہوم اس سے قبل بيان ہو چکا ہے کہ اس سے مراد هللا تعاٰلی کا عرش  ١۔٢
کڑنا ہے۔ محدثين کا يہی مسلک ہے وه اس کی تاويل نہيں کرتے، جيسے بعض پر قرار پ

گر صفات اٰلہی ميں تاويل کرتے ہيں۔ تاہم محدثين کہتے ہيں کہ اس دوسرے گروه اس ميں اور دي
کی کيفيت نہ بيان کی جاسکتی ہے اور نہ اسے کسی چيز سے تشبيہ دی جاسکتی ہے۔ (ليس 

  کمثلہ شیء وہو السميع البصير) الشوری
اس کے ايک معنی يہ ہيں کہ يہ ايک وقت مقرر تک يعنی قيامت تک هللا کے حکم سے  ٢۔٢ 

رہيں گے جيسا کہ فرمايا (والشمس تجری لمستقرلھا ذلک تقدير العزيز العليم) يسين۔ اور  چلتے
سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چل رہا ہے دوسرے معنی يہ ہيں کہ چاند اور سورج دونوں 
اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں رہتے ہيں سورج اپنا دوره ايک سال ميں اور چاند ايک ماه ميں 

يتا ہے جس طرح فرمايا (والقمر قدرنہ منازل) يسين۔ ہم نے چاند کی منزليں مقرر کر مکمل کر ل
دی ہيں سات بڑے بڑے سيارے ہيں جن ميں سے دو چاند اور سورج ہيں يہاں صرف ان دو کا 

ذکر کيا ہے کيونکہ يہی دو سب سے زياده بڑے اور اہم ہيں جب يہ دونوں بھی هللا کے حکم کے 
سيارے تو بطريق اولی اس کے تابع ہونگے اور جب يہ هللا کے حکم کے  تابع ہيں تو دوسرے

تابع ہيں تو يہ معبود نہيں ہو سکتے معبود تو وہی ہے جس نے ان کو مسخر کيا ہوا ہے اس ليے 
ِ الَِّذْي َخلَقَھُنَّ اِْن ُكْنتُْم  ّٰ ِ ) 37۔فصلت:41اِيَّاهُ تَْعبُُدْوَن) فرمايا (اَل تَْسُجُدْوا لِلشَّْمِس َواَل لِْلقََمِر َواْسُجُدْوا 

حم السجده سورج اور چاند کو سجده نہ کرو اس هللا کو سجده کرو جس نے انہيں پيدا کيا اگر تم 
ٰرتٌ  ۭ◌ َوالشَّْمَس َواْلقََمَر   ۙ◌ صرف اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ (  ۔ 16بِاَْمِرٖه)  ۢ◌ َوالنُُّجْوُم ُمَسخَّ

  ور تارے سب اس کے حکم کے تابع ہيں۔) االعراف سورج چاند ا12النحل:
 

ًرا  ۭ َوِمْن ُلكِّ الثََّمٰرِت َجَعَل ِفْهيَا َزْوَجْنيِ  ْي َمدَّ اْالَْرَض َوَجَعَل ِفْهيَا َرَواِيسَ َوَاْهنٰ ِ َّتََفكَُّرْوَن  َوُهَو اذلَّ َاَر  ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيٍٰت ِلَّقْوٍم ي َّْيَل الهنَّ   اثْنَْنيِ يُْغِيش ال
Ǽ  

) اور اس ١اسی نے زمين پھيال کر بچھا دی ہے اور اس ميں پہاڑ اور نہريں پيدا کر دی ہيں (
) وه رات کو دن سے چھپا ٢ميں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پيدا کر ديئے (

  ديتا ہے۔ يقيناً غور و فکر کرنے والوں کے لئے اس ميں بہت نشانياں ہيں۔
ض کا اندازه بھی عام لوگوں کے لئے مشکل ہے اور بلند و باال زمين ميں طول و عر ١۔٣

پہاڑوں کے ذريعے سے زمين ميں گويا ميخيں گاڑی ہيں، نہروں درياؤں اور چشموں کا ايسا 
خود بھی سيراب ہوتے ہيں اور اپنے کھيتوں کو بھی سيراب  سلسلہ قائم کيا کہ جس سے انسان

ور پھل پيدا ہوتے ہيں، جن کی شکليں بھی ايک کرتے ہيں جن سے انواع و اقسام کے غلے ا
  دوسرے سے مختلف اور ذائقے بھی جداگانہ ہوتے ہيں۔

بھی اس  اس کا ايک مطلب تو يہ ہے کہ نر ماده دونوں بنائے، جيسا کہ موجوده تحقيقات نے ٢۔٣
کی تصديق کر دی ہے۔ دوسرا مطلب (جوڑے جوڑے کا) يہ ہے ميٹھا اور کھٹا، سرد اور گرم، 

  اه اور سفيد اور ذائقہ، اس طرح ايک دوسرے سے مختلف اور متضاد قسميں پيدا کيں۔سي
 

ُّْسٰقى  غَْريُ ِصْنَواٍن ي ْيٌل ِصْنَواٌن وَّ َخنِ َزْرٌع وَّ ْن َاْعنَاٍب وَّ َجنٌّٰت ّمِ تَٰجِوٰرٌت وَّ ُل بَْعَضهَا عَٰيل بَْعٍض َوِيف اْالَْرِض ِقَطٌع مُّ اِحٍد  ۣ َونَُفّضِ ُلكِ  ۭ ِانَّ ِيفْ   ِبَماٍۗء وَّ ِيف اْالُ
َّْعِقلُْوَن       Ćٰذكِلَ َالٰيٍٰت ِلَّقْوٍم  ي

) اور انگوروں کے باغات ١اور زمين ميں مختلف ٹکڑے ايک دوسرے سے لگتے لگاتے ہيں (
) جو بےشاخ ٢ہيں اور کھيت ہيں اور کھجوروں کے درخت ہيں، شاخ دار اور بعض ايسے ہيں (

ئے جاتے ہيں۔ پھر بھی ہم ايک کو ايک پر پھلوں ميں برتری ديتے ہيں ہيں سب ايک ہی پانی پال
  ) اس ميں عقلمندوں کے لئے بہت سی نشانياں ہيں۔٣(
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حصہ شاداب اور زرخيز  متجورات۔ ايک دوسرے کے قريب اور متصل يعنی زمين کا ايک ١۔٤
بھی پيدا نہيں ہے۔ خوب پيداوار ديتا ہے اس کے ساتھ ہی زمين شور ہے، جس ميں کسی قسم کی 

  ہوتی۔
صنوان۔ کے ايک معنی ملے ہوئے اور غير صنوان۔ کے جداجدا کيے گئے ہيں دوسرا معنی  ٢۔٤

بعض  صنوان، ايک درخت، جس کی کئی شاخيں اور تنے ہوں، جيسے انار، انجير اور
  کھجوريں۔ 

کے ذائقے  يعنی زمين بھی ايک، پانی، ہوا بھی ايک۔ ليکن پھل اور غلہ مختلف قسم اور ان ٣۔٤
  ختلف۔اور شکليں بھی ايک دوسرے سے م

 
يَْن َكَفُرْوا ِ َِٕك اذلَّ

ُب  َوِاْن تَْعَجْب فََعَجٌب قَْولُهُْم َءِاَذا ُكنَّا تُٰراًب َءِاانَّ لَِفْي َخلٍْق َجِديٍْد ڛ ُاولٰۗى َك َاْحصٰ
ِٕ
ٓ َاْعنَاِقهِْم  ۚ َوُاوٰلۗى ْغٰلُل ِيفْ َك اْالَ

ِٕ
ْم ۚ َوُاوٰلۗى ِ النَّاِر ۚ ُمهْ ِفْهيَا  ِبَرّهبِ

ْوَن       Ĉٰخدِلُ
اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا يہ کہنا عجيب ہے کہ کيا جب ہم مٹی ہوجائيں گے تو کيا ہم 

) يہی وه لوگ ہيں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کيا يہی ہيں ١نئی پيدائش ميں ہو نگے؟ (
ہنم کے رہنے والے ہيں جو اس ميں ہميشہ جن کی گردنوں ميں طوق ہوں گے اور يہی ہيں جو ج

  ہميشہ رہيں گے۔
يعنی جس ذات نے پہلی مرتبہ پيدا کيا، اس کے لئے دوباره اس چيز کا بنانا کوئی مشکل کام  ١۔٥

  يہ عجيب بات کہتے ہيں کہ دوباره ہم کيسے پيدا کئے جائيں گے۔ نہيں۔ ليکن کفار
 

ئَِة قَْبلَ  ِّ ي َتْعِجلُْونََك اِبلسَّ ِّلنَّاِس عَٰيل ُظلِْمهِْم ۚ َوِانَّ  َويَسـْ ْو َمْغِفَرٍة ل ََّك ذَلُ نَِة َوقَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلهُِم الَْمثُٰلُت ۭ َوِانَّ َرب ََّك لََشِديُْد الِْعَقاِب    الَْحسـَ   Č َرب
اور جو تجھ سے (سزا کی طلبی ميں) جلدی کر رہے ہيں راحت سے پہلے ہی، يقيناً ان سے 

) اور بيشک تيرا رب البتہ بخشنے واال ہے لوگوں ١بطور مثال) گزر چکی ہيں (پہلے سزائيں (
  ) اور يہ بھی يقينی بات ہے کہ تيرا رب بڑی سخت سزا دينے واال بھی ہے۔٢کے بےجا ظلم پر (

ب اٰلہی سے قوموں اور بستيوں کی تباہی کی کئی مثاليں پہلے گزر چکی ہيں، اس يعنی عذا ١۔٦
جلدی مانگتے ہيں؟ يہ کفار کے جواب ميں کہا گيا جو کہتے تھے کہ اے کے باوجود يہ عذاب 

  پيغمبر! اگر تو سچا ہے تو عذاب ہم پر لے آ۔ جس سے تو ہميں ڈراتا رہتا ہے۔
يعنی لوگوں کے ظلم و معصيت کے باوجود وه عذاب ميں جلدی نہيں کرتا بلکہ مہلت ديتا  ٣۔٦

معاملہ قيامت پر چھوڑ ديتا ہے، يہ اس کے حلم و  ہے اور بعض دفعہ تو اتنی تاخير کرتا ہے کہ
کرم اور عفو و درگزر کا نتيجہ ہے ورنہ وه فوراً مواخذه کرنے اور عذاب دينے پر آجائے تو 

  روئے زمين پر کوئی انسان ہی باقی نہ رہے
ُ النَّاَس بَِما َكَسبُْوا َما تََرَك َعٰلي ظَْھِرھَا ِمْن َدا َسّمًى ۗ◌ (َولَْو يَُؤاِخُذ ّهللاٰ ُرھُْم اِٰلٓى اََجٍل مُّ ٰلِكْن يَُّؤخِّ فَاَِذا  ۚ◌ بٍَّة وَّ

َ َكاَن بِِعبَاِدٖه بَِصْيًرا ۗ◌ َجا   ) 45۔فاطر:35) ۧ◌ 45َء اََجلُھُْم فَاِنَّ ّهللاٰ
اور اگر هللا تعاٰلی لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب پکڑ دھکڑ فرمانے لگتا تو روئے زمين پر  

  ايک تنفس کو نہ چھوڑتا '
يہ هللا کی دوسری صفت کا بيان ہے تاکہ انسان صرف ايک ہی پہلو پر نظر نہ رکھے اس  ٣۔٦

کے دوسرے پہلو کو بھی ديکھتا رہے کيونکہ ايک ہی رخ اور ايک ہی پہلو کو مسلسل ديکھنے 
رہنے سے بہت سی چيزيں اوجھل ره جاتی ہيں اسی ليے قرآن کريم ميں جہاں هللا کی صفت 

بيان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی دوسری صفت قہاری و جباری کا رحيمی وغفوری کا 
بيان بھی ملتا ہے جيسا کہ يہاں بھی ہے تاکہ رجاء اميد اور خوف دونوں پہلو سامنے رہيں 

کيونکہ اگر اميد ہی اميد سامنے رہے تو انسان معصيت الہی پر دلير ہو جاتا ہے اور اگر خوف 
مسلط رہے تو هللا کی رحمت سے مايوسی ہو جاتی ہے اور ہی خوف ہر وقت دل ودماغ پر 
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دونوں ہی باتيں غلط اور انسان کے ليے تباه کن ہيں اسی ليے کہا جاتا ہے االيمان بين الخوف 
والرجاء ايمان خوف اور مبيد کے درميان ہے يعنی دونوں باتوں کے درميان اعتدال وتوازن کا 

وف سے بےپروا ہو اور نہ اس کی رحمت سے مايوس۔ نام ايمان ہے انسان هللا کے عذاب کے خ
  اس مضمون کے مالحظہ کے ليے ديکھئے سورة االنعام۔ سورة االعراف۔ سورة الحجر

 
ِلُلكِّ قَوْ  ََّمآ َانَْت ُمنِْذٌر وَّ ِّٖه  ۭ ِان ب ْن رَّ ْيَن َكَفُرْوا لَْوَالٓ ُاْنزَِل عَلَْيِه ٰايٌَة ّمِ ِ   ۧ Ċٍم َهاٍد     َويَُقْوُل اذلَّ

اور کافر کہتے ہيں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی (معجزه) کيوں نہيں 
) اور ہر قوم کے لئے ہادی ہے ١اتاری گئی۔ بات يہ ہے کہ آپ تو صرف آگاه کرنے والے ہيں (

  )۔٢(
ہر نبی کو هللا نے حاالت و ضروريات اور اپنی مشيت و مصلحت کے مطابق کچھ نشانياں  ١۔٧

ت عطا فرمائے ليکن کافر اپنے حسب منشا معجزات کے طالب ہوتے رہے ہيں۔ اور معجزا
جيسے کفار مکہ نبی صلی هللا عليہ وسلم کو کہتے کہ کوه صفا کو سونے کا بنا ديا جائے يا 

يں اور چشمے جاری ہوجائيں، وغيره وغيره جب ان کی خواہش کے مطابق پہاڑوں کی جگہ نہر
اتا تو کہتے کہ اس پر کوئی نشان (معجزه) نازل کيوں نہيں کيا معجزه صادر کر کے نہ دکھايا ج

گيا؟ هللا تعاٰلی نے فرمايا، اے پيغمبر! تيرا کام صرف تبليغ ہے۔ وه تو کرتا ره کوئی مانے نہ 
مانے، اس سے تجھے کوئی غرض نہيں، اس لئے کہ ہدايت دينا يہ ہمارا کام ہے۔ تيرا کام راستہ 

  ال دينا، يہ تيرا کام نہيں، ہمارا کام ہے۔دکھانا ہے، اس راستے پر چ
ئے هللا تعاٰلی نے ہادی ضرور بھيجا ہے۔ يہ الگ بات يعنی ہر قوم کی ہدايت و رہنمائی کے ل ٢۔٧ 

ہے کہ قوموں نے ہدايت کا راستہ اپنايا يا نہيں اپنايا۔ ليکن سيدھے راستے کی نشان دہی کرنے 
(وان من امۃ اال خال فيھا نذير) فاطر۔ ہر امت ميں کے لئے پيغمبر ہر قوم کے اندر ضرور آيا۔ 

  ايک نذير ضرور آيا ہے۔
 

ٍء ِعْنَدٗه ِبِمْقَدارٍ  ِمُل ُلكُّ ُانْٰىث َوَما تَِغْيُض اْالَْرَحاُم َوَما تَْزَداُد ۭ َوُلكُّ َيشْ ُ يَْعَملُ َما َحتْ   Ď   َاهلّلٰ
) اور پيٹ کا گھٹنا ١بی جانتا ہے (ماده اپنے شکم ميں جو کچھ رکھتی ہے اسے هللا تعاٰلی بخو

  )۔٣) ہرچيز اس کے پاس اندازے سے ہے (٢بڑھنا بھی (
رحم مادر ميں کيا ہے، نر يا ماده، خوبصورت يا بد صورت، نيک ہے يا بد، طويل العمر  ١۔٨

  يا قصير العمر؟ يہ سب باتيں صرف هللا تعاٰلی ہی جانتا ہے۔ہے 
مہينے ہوتی ہے ليکن گھٹتی بڑھتی بھی  ٩ور پر اس سے مراد حمل مدت ہے جو عام ط ٢۔٨

مہينے ہو جاتی ہے، اس کا علم بھی هللا  ٧،٨مہينے اور کسی وقت  ١٠ہے، کسی وقت يہ مدت 
  کے سوا کسی کو نہيں۔

کتنی ہے؟ اسے رزق سے کتنا حصہ ملے گا؟ اس کا پورا اندازه هللا يعنی کسی کی زندگی  ٣۔٨
  کو ہے۔

 
  Ḍهَاَدِة اْلَكِبْريُ الُْمَتَعاِل    ٰعِملُ الَْغْيِب َوالشَّ 

  ظاہر و پوشيده کا وه عالم ہے (سب سے) بڑا اور (سب سے) بلند وباال۔
 

َاِر   َّْيِل َوَساِرٌب اِبلهنَّ َتْخٍف اِبل َر ِبٖه َوَمْن ُهَو ُمسـْ ْن َاَرسَّ الَْقْوَل َوَمْن هَجَ نُْمكْ مَّ   10َسَواٌۗء ّمِ
ت کو چھپا کر کہنا اور بآواز بلند اسے کہنا اور جو رات کو چھپا ہوا تم ميں سے کسی کا اپنی با

  ہو اور جو دن ميں چل رہا ہو، سب هللا پر برابر و يکساں ہيں۔
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ُ َما  َ َال يُغَّريِ ِ ۭ ِانَّ اهلّلٰ َفُظْونَٗه ِمْن َاْمِر اهلّلٰ ْنۢ بَْنيِ يََديِْه َوِمْن َخلِْفٖه َحيْ ًءا فََال َمَردَّ  هَلٗ  ۚ َوَما  ِبقَْومٍ هَلٗ ُمَعقِّٰبٌت ّمِ ُ ِبَقْوٍم ُسْوۗ نُْفِسهِْم ۭ َوِاَذآ َاَراَد اهلّلٰ ْوا َما اِبَ ُ َحّىتٰ يُغَّريِ
اٍل    ْن ُدْوِنٖه ِمْن وَّ   11لَهُْم ِمّ

) انسان کے آگے پيچھے مقرر ہيں، جو هللا کے حکم سے اس کی نگہبانی ١اس کے پہرے دار (
حالت هللا تعاٰلی نہيں بدلتا جب تک کہ وه خود اسے نہ بدليں جو ان کے کرتے ہيں۔ کسی قوم کی 

) هللا تعاٰلی جب کسی قوم کی سزا کا اراده کر ليتا ہے تو وه بدلہ نہيں کرتا اور ٢دلوں ميں ہے (
  سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہيں۔

مراد فرشتے ہيں جو  معقبات،، معقبۃ۔ کی جمع ہے ايک دوسرے کے پيچھے آنے والے، ١۔١١
باری باری ايک دوسرے کے بعد آتے ہيں۔ دن کے فرشتے جاتے ہيں تو شام کے آجاتے ہيں شام 

  کے جاتے ہيں تو دن کے آجاتے ہيں۔
  کا حاشيہ۔ ٥٣اس کی تشريح کے لئے ديکھئے سوره انفال آيت  ٢۔١١

 
يُنِْيشُٔ  َطَمًعا وَّ َق َخْوفًا وَّ ْي يُرِْيُمكُ الَْربْ ِ َحاَب الثَِّقاَل     ُهَو اذلَّ   ۚ 12السَّ

) اور ١وه هللا ہی ہے جو تمہيں بجلی کی چمک ڈرانے اور اميد دالنے کے لئے دکھاتا ہے (
  )۔٢بھاری بادلوں کو پيدا کرتا ہے (

مسافر ڈرتے ہيں اور گھروں ميں مقيم کسان اور کاشت کار اس کی  جس سے راه گير ١۔١٢
  برکت و منفعت کی اميد رکھتے ہيں۔

  بھاری بادلوں سے مراد، وه بادل ہيں جس ميں بارش کا پانی ہوتا ہے۔ ٢۔١٢
 

ََّشاُۗء  َواِعَق فَُيِصيُْب ِهبَا َمْن ي َكُة ِمْن ِخْيَفِتٖه ۚ َويُْرِسُل الصَّ
ِٕ
ْمِدٖه َوالَْمٰلۗى عُْد ِحبَ ُح الرَّ ّبِ ِ ۚ َوُهَو َشِديُْد الِْمَحالِ َويُسـَ اِدلُْوَن ِيف اهلّلٰ   ۭ 13   َوُمهْ ُجيَ

) اور وہی ١گرج اس کی تسبيح و تعريف کرتی ہے اور فرشتے بھی، اس کے خوف سے (
) کفار هللا کی بابت لڑ ٢آسمان سے بجلياں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے (

  )۔٣جھگڑ رہے ہيں اور هللا سخت قوت واال ہے (
ْن َشیْ  ١۔١٣ ُ يَُسبُِّح بَِحْمِدٖه) (بنی اسريئيل۔جيسے دوسرے مقام پر فرمايا (َو اِْن مِّ   ) ٤٤ٍء ااِلَّ

  ہر چيز هللا کی تسبيح بيان کرتی ہے۔
  يعنی اس کے ذريعے جس کو چاہتا ہے، ہالک کر ڈالتا ہے۔ ٢۔١٣
مواخذه اور تدبير وغيره کے کيے گئے ہيں يعنی وه بڑی قوت واال، محال۔ کے معنی قوت  ٣۔١٣

  ير کرنے واال ہے۔نہايت مواخذه کرنے واال اور تدب
 

ٍء ِاالَّ َكَباِسطِ َكفَّْيهِ  َتِجْيُبْوَن لَهُْم ِبَيشْ يَْن يَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِنٖه َال يَسـْ ِ  ِاَىل الَْماِۗء ِلَيْبلَُغ فَاُه َوَما ُهَو ِبَباِلِغٖه  ۭ َوَما ُدعَاُۗء الْٰكِفرِْيَن ِاالَّ ِيفْ َضٰلٍل    هَلٗ َدْعَوُة الَْحّقِ ۭ َواذلَّ
14  

) جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہيں وه ان (کی پکار) کا ١اسی کو پکارنا حق ہے (
کچھ بھی جواب نہيں ديتے مگر جيسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھيالئے 

) ٢ہوئے ہو کہ اس کے منہ ميں پڑ جائے حاالنکہ وه پانی اس کے منہ ميں پہنچنے واال نہيں (
  )۔٣جتنی پکار ہے سب گمراہی ميں ہے ( ان منکروں کی

يعنی خوف اور اميد کے وقت اسی ايک هللا کو پکارنا صحيح ہے کيونکہ وہی ہر ايک کی  ١۔١٤
ے معنی ميں ہے يعنی، اسی کی عبادت حق پکار سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے يا دعوت۔ عبادت ک

کائنات کا خالق، مالک اور  اور صحيح ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہيں، کيونکہ
  مدبر صرف وہی ہے اس لئے عبادت صرف اسی کا حق ہے۔

يعنی جو هللا کو چھوڑ کر دوسروں کو مدد کے لئے پکارتا ہيں۔ ان کی مثال ايسی ہے  ٢۔١٤
ص دور سے پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھلياں پھيال کر پانی سے کہے کہ جيسے کوئی شخ
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ہے کہ پانی جامد چيز ہے، اسے پتہ ہی نہيں کہ ہتھيلياں پھيالنے ميرے منہ تک آجا، ظاہر بات 
والے کی حاجت کيا ہے، اور نہ اسے پتہ ہے کہ وه مجھ سے اپنے منہ تک پہنچنے کا مطالبہ 
کر رہا ہے۔ اور نہ اس ميں يہ قدرت ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کر کے اس کے ہاتھ يا منہ 

ے سوا جن کو پکارتے ہيں انہيں نہ يہ پتہ ہے کہ تک پہنچ جائے اسی طرح يہ مشرک هللا ک
کوئی انہيں پکار رہا ہے اور اس کی فالں حاجت ہے اور نہ اس حاجت روائی کی ان ميں قدرت 

  ہی ہے۔
  اور بےفائده بھی ہے، کيونکہ اس سے ان کو کئی نفع نہيں ہوگا ۔ ٣۔١٤ 
 

ٰمٰوِت َواْالَْرِض َطوْ  ِ يَْسُجُد َمْن ِيف السَّ َصاِل    َوهلِلّٰ ِظٰللُهُْم اِبلُْغُدّوِ َواْالٰ َكْرًها وَّ   ۞{السجدە}15عًا وَّ
هللا ہی کے لئے زمين اور آسمانوں کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجده کرتی ہے اور 

  )١ان کے سائے بھی صبح شام (
ر ہرچيز اس ميں هللا تعاٰلی کی عظمت و قدرت کا بيان ہے کہ ہرچيز پر اس کا غلبہ ہے او ١۔١٥

اس کے ما تحت اور اس کے سامنے سجده ريز ہے، چاہے مومنوں کی طرح خوشی سے کريں 
يا مشرکوں کی طرح ناخوشی سے۔ اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجده کرتے ہيں۔ جيسے 

ُ ِمْن َشْيٍء يَّتَفَيَُّؤا ِظٰللُ  ًدا ۗ◌ ٗه َعِن اْليَِمْيِن َوالشََّمادوسرے مقام پر فرمايا۔ (اََولَْم يََرْوا اِٰلى َما َخلََق ّهللاٰ ٕٮِِل ُسجَّ
ِ َوھُْم ٰدِخُرْوَن)  ّٰ ) سورة النحل کيا انہوں نے نہيں ديکھا کہ هللا نے جو چيز بھی پيدا 48۔ النحل:16ِّ

کی ہے ان کے سائے داہنے اور بائيں سے هللا کو سجده کرتے ہوئے ڈھلتے ہيں اور وه عاجزی 
ت کيا ہے؟ يہ هللا تعاٰلی بہتر جانتا ہے يا دوسرا مفہوم اس کا يہ ہے کرتے ہيں اس سجدے کی کيفي

کہ کافر سميت تمام مخلوق هللا کے حکم کے تابع ہے کسی ميں اسی سے سرتابی کی مجال نہيں 
هللا تعاٰلی کسی کو صحت دے بيمار کرے غنی کر دے يا فقير بنا دے زندگی دے يا موت سے 

  يں کسی کافر کو بھی مجال انکار نہيں۔ہمکنار کرے ان تکوينی احکام م
 

ْن ُدْوِنٖهٓ َاْوِلَياَۗء َال يَْمِلُكوْ  ْذُمتْ ّمِ َ ُ  ۭ قُْل َافَاختَّ ٰمٰوِت َواْالَْرِض  ۭ قُِل اهلّلٰ بُّ السَّ ى َوالَْبِصْريُ ڏ َامْ قُْل َمْن رَّ تَِوي اْالَْمعٰ َال َرضًّا  ۭ قُْل َهْل يَسـْ نُْفِسهِْم نَْفًعا وَّ َهْل  َن ِالَ
ْم  ۭ َاكَۗء َخلَُقْوا َكَخلِْقٖه فَتََشابََه الَْخلُْق عَلَْهيِ ِ ُرشَ لُٰمُت َوالنُّْوُر ڬ َاْم َجَعلُْوا هلِلّٰ تَِوي الظُّ ُهَو الَْواِحُد الَْقهَّاُر    تَسـْ ٍء وَّ ُ َخاِلُق ُلكِّ َيشْ    16 قُِل اهلّلٰ

) کہہ ديجئے! کيا ١کہہ ديجئے! هللا (آپ پوچھئے کہ آسمانوں اور زمين کا پروردگار کون ہے؟ 
تم پھر بھی اس کے سوا اور کو حمايتی بنا رہے ہو جو خود بھی اپنی جان کے بھلے برے کا 

) کہہ ديجئے کہ اندھا اور بينا برابر ہو سکتا ہے؟ يا کيا اندھيری اور ٢اختيار نہيں رکھتے (
ٹھرا رہے ہيں انہوں نے بھی هللا کی ) کيا جنہيں يہ هللا کا شريک ٣روشنی برابر ہوسکتی ہيں (

طرح مخلوق پيدا کی ہے کہ ان کی نظر ميں پيدائش مشتبہ ہوگئی ہو، کہہ ديجئے کہ صرف هللا 
  ) اور زبردست غالب ہے۔٤ہی تمام چيزوں کا خالق ہے وه اکيال ہے (

يہاں تو پيغمبر کی زبان سے اقرار ہے۔ ليکن قرآن کے دوسرے مقامات سے واضح ہے  ١۔١٦
  کہ مشرکين کا جواب بھی يہی ہوتا تھا۔ 

يعنی جب تمہيں اقرار و اعتراف ہے کہ آسمان و زمين کا رب هللا ہے جو تمام اختيارات  ٢۔١٦ 
يسوں کو کيوں دوست اور حمائتی سمجھتے کا بال شرکت غير مالک ہے پھر تم اسے چھوڑ کر ا

  ہو جو اپنی بابت بھی نفع نقصان کا اختيار نہيں رکھتے۔
يعنی جس طرح اندھا اور بينا برابر نہيں ہو سکتے اسی طرح موحد اور مشرک برابر نہيں  ٣۔١٦

ہو سکتے اس لئے کہ موحد توحيد کی بصيرت سے معمور ہے جب کہ مشرک اس سے محروم 
آنکھيں ہيں، وه توحيد کا نور ديکھتا ہے اور مشرک کو يہ نور توحيد نظر نہيں  ہے۔ موحد کی

دھا ہے۔ اسی طرح، جس طرح اندھيرياں اور روشنی برابر نہيں ہو سکتی۔ ايک آتا، اس لئے وه ان
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هللا کا پجاری، جس کا دل نورانيت سے بھرا ہوا ہے، اور ايک مشرک، جو جہالت و توہمات کے 
  اندھيروں ميں بھٹک رہا ہے، برابر نہيں ہو سکتے۔

بلکہ يہ مانتے ہيں کہ يعنی ايسی بات نہيں ہے کہ يہ کسی شبے کا شکار ہوگئے ہوں  ٤۔١٦
  ی ہے۔ہرچيز کا خالق صرف اور صرف هللا ہ

 
ا يُْوقِ  اِبًيا  ۭ َوِممَّ ْيُل َزبًَدا رَّ َماِۗء َماًۗء فََسالَْت َاْوِديٌَة ِبَقَدِرَها فَاْحتََمَل السـَّ ُ ُدْوَن عَلَْيِه ِيف النَّاِر ابِْتَغاَۗء ِحلَْيٍة َاْو َمتَاعٍ َزبٌَد مِّ َاْنَزَل ِمَن السَّ ثهُْلٗ  ۭ َكٰذكِلَ يَْرضُِب اهلّلٰ

ا َما يَْنَفُع النَّاَس فَيَْمُكُث ِيف اْالَْرِض  ۭ  بَُد فَيَْذَهُب ُجَفاًۗء  ۚ َوَامَّ ا الزَّ ُ اْالَْمثَاَل    الَْحقَّ َوالَْباِطَل ڛ فََامَّ   17َۭكٰذكِلَ يَْرضُِب اهلّلٰ
کے مطابق نالے بہ نکلے پھر پانی کے  اسی نے آسمان سے پانی برسايا پھر اپنی اپنی وسعت

) اور اس چيز ميں بھی جس کو آگ ميں ڈال کر تپاتے ١ريلے نے اوپر چڑھی جھاگ کو اٹھا ليا (
) اسی طرح هللا تعاٰلی حق اور ٢ہيں زيور يا سازو سامان کے لئے اسی طرح کی جھاگ ہيں (

) ليکن جو لوگوں ٤لی جاتی ہے () اب جھاگ تو نکاره ہو کر چ٣باطل کی مثال بيان فرماتا ہے (
) هللا تعاٰلی اسی طرح مثاليں بيان ٥کو نفع دينے والی چيز ہے۔ وه زمين ميں ٹھری رہتی ہے (

  )۔٦فرماتا ہے (
نالے يعنی وادی دو پہاڑوں کے درميان کی جگہ  بقدرھا وسعت کے مطابق کا مطلب ہے ١۔١٧

ہے يعنی نزول قرآن کو جو ہدايت اور بيان کا  تنگ ہو تو کم پانی کشاده ہو تو زياده پانی اٹھاتی
جاع ہے بارش کے نزول سے تشبيہ دی ہے اس ليے کہ قرآن کا نفع بھی بارش کے نفع کی 

طرح عام ہے اور واديوں کو تشبيہ دی ہے دلوں کے ساتھ اس ليے کہ واديوں نالوں ميں پانی جا 
  ميں قرار پکڑتا ہے۔کر ٹھرتا ہے جس طرح قرآن کا اور ايمان مومنوں کے دلوں 

اس جھاگ سے جب پانی اوپر آجاتا ہے اور جو ناکاره ہو ختم ہو جاتا ہے اور ہوائيں  ١۔١٧
ر ختم ہو جانے جسے اڑا لے جاتی ہيں کفر مراد ہے، جو جھاگ ہی کی طرح اڑ جانے واال او

  واال ہے۔
امان وغيره يہ دوسری شکل ہے کہ تانبے پيتل، سيسے يا سونے چاندی کو زيور يا س ٢۔١٧

بنانے کے لئے آگ ميں تپايا جاتا ہے تو اس پر بھی جھاگ کی شکل ميں اوپر آجاتا ہے۔ پھر يہ 
  ے۔جھاگ ديکھتے ديکھتے ختم ہو جاتا ہے اور دھات اصلی شکل ميں باقی ره جاتا ہ

يعی جب حق اور باطل کا آپس ميں اجتماع اور ٹکراؤ ہوتا ہے تو باطل کو اسی طرح  ٣۔١٧
ر دوام نہيں ہوتا، جس طرح سيالبی ريلے کا جھاگ پانی کے ساتھ، دھاتوں کا جھاگ، اثبات او

  جن کو آگ ميں تپايا جاتا ہے دھاتوں کے ساتھ باقی نہيں رہتا بلکہ ناکاره اور ختم ہو جاتا ہے۔
يعنی اس سے کوئی نفع نہيں ہوتا، کيونکہ جھاگ پانی يا دھات کے باقی رہتا ہی نہيں بلکہ  ٤۔١٧
آہستہ بيٹھ جاتا ہے يا ہوائيں اسے اڑا لے جاتی ہيں۔ باطل کی مثال بھی جھاگ ہی کی طرح  آہستہ
  ہے۔
لوگ فائده يعنی پانی اور سونا، چاندی، تانبا، پيتل وغيرة يہ چيزيں باقی رہتی ہيں جن سے  ٥۔١٧

 اٹھاتے اور فيض ياب ہوتے ہيں، اسی طرح حق باقی رہتا ہے جس کے وجود کو بھی زوال نہيں
  اور جس کا نفع بھی دائمی ہے۔

يعنی بات کو سمجھانے اور ذہن نشين کرانے کے لئے مثاليں بيان فرماتا ہے، جيسے    ٦۔ ١٧
ز ميں منافقين کے لئے مثاليں بيان يہيں دو مثاليں بيان فرمائيں اور اسی طرح سوره بقره کے آغا

و مثاليں بيان فرمائيں۔ اور ميں کافروں کے لئے د ٣٩،٤٠فرمائيں۔ اسی طرح سوره نور، آيات 
احاديث ميں بھی نبی صلی هللا عليہ وسلم نے مثالوں کے ذريعے سے لوگوں کو بہت سی باتيں 

  کثير سمجھائيں۔ تفصيل کے ليے ديکھئے تفسير ابن
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َتِجْيُبْوا  هَلٗ لَْو َانَّ  ْيَن لَْم يَسـْ ِ ٰىن ڼ َواذلَّ ُم الُْحسـْ ِ َتَجابُْوا ِلَرّهبِ يَْن اسـْ ِ ُ  ِلذلَّ ُء الِْحَساِب ڏ َوَمْاٰو َك لَهُْم ُسْوۗ
ِٕ
ِمثهَْلٗ َمَعٗه َالفْتََدْوا ِبٖه ُۭاوٰلۗى ْيًعا وَّ ا ِيف اْالَْرِض َمجِ ْم لَهُْم مَّ

ُ  ۭ َوِبئَْس الِْمهَاُد    منَّ   18ۧهَجَ
جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجاآوری کی ان کے لئے بھالئی ہے اور جن لوگوں نے 

کی نافرمانی کی اگر ان کے لئے زمين ميں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اسی کے اس کے حکم 
) يہی ہيں جن کے لئے برا ١ساتھ ويسا ہی اور بھی ہو تو وه سب کچھ اپنے بدلے ميں دے ديں (

  ) اور جن کا ٹھکانا جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔٢حساب ہے (
  ہے۔يہ مضمون اس سے قبل بھی دو تين جگہ گزر چکا  ١۔١٨
ے بڑے عمل کا حساب ليا جائے گا اور ان کا معاملہ (جس سے کيونکہ ان سے ہر چھوٹ ٢۔١٨

حساب ميں جرح کی گئی اس کا بچنا مشکل ہوگا، وه عذاب سے دو چار ہو کر ہی رہے گا) آئينہ 
  دار ہوگا۔ اسی لئے آگے فرمايا اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔

 
ََّمآ ُاْنِز  َّْعَملُ َان ََّما يَتََذكَُّر ُاولُوا اْالَلَْباِب    َافََمْن ي ى ۭ ِان َِّك الَْحقُّ َمكَْن ُهَو َاْمعٰ ب   ۙ 19َل ِالَْيَك ِمْن رَّ

کيا وه شخص جو يہ علم رکھتا ہے کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گيا ہے 
تے ہيں ہيں ) نصيحت تو وہی قبول کر١وه حق ہے، اس شخص جيسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو (

  )٢جو عقلمند ہوں (
يعنی ايک وه شخص جو قرآن کی حقانيت و صداقت پر يقين رکھتا ہو اور دوسرا اندھا ہو  ١۔١٩

صداقت ميں شک ہوگيا يہ دونوں برابر ہو سکتے ہيں؟ استفہام انکار کے  يعنی اسے قرآن کی
پانی يا سونا تانبا  ليے ہے يعنی يہ دونوں اسی طرح برابر نہيں ہو سکتے جس طرح جھاگ اور

  اور اس کی ميل کچيل برابر نہيں ہو سکتے
يعنی جن کے پاس قلب سليم اور عقل صحيح نہ ہو اور جنہوں نے اپنے دلوں کو گناہوں  ٢۔١٩

کے زنگ سے آلوده اور اپنی عقلوں کو خراب کر ليا ہو، وه اس قرآن سے نصيحت حاصل نہيں 
  کر سکتے۔

 
يَْن يُْوفُْوَن ِبَعهْ  ِ ِ َوَال يَْنُقُضْوَن الِْمْيثَاَق   اذلَّ   20ِۙد اهلّلٰ

  )٢) اور قول و قرار کو توڑتے نہيں۔(١جو هللا کے عہد و پيمان کو پورا کرتے ہيں (
  ی ہيں، هللا کے عہد سے مراد، اس کے احکاميہ اہل دانش کی صفات بيان کی جا رہ ١۔٢٠

ہے، جو َعْھِد الَْست کہالتا ہے، جس کی (اوامر و نواہی) ہيں جنہيں بجا التے ہيں۔ يا وه عہد 
  تفصيل سوره اعراف ميں گزر چکی ہے۔

اس سے مراد وه باہمی معاہدے اور وعدے ہيں جو وه آپس ميں ايک دوسرے سے کرتے  ٢۔٢٠ 
  ہيں يا وه جو ان کے اور ان کے رب کے درميان ہيں۔

 
ُّوْ  ُ ِبٖهٓ َاْن ي ْيَن يَِصلُْوَن َمآ َاَمَر اهلّلٰ ِ َء الِْحَساِب   َواذلَّ افُْوَن ُسْوۗ ُْم َوَخيَ َشْوَن َرهبَّ   ۭ 21َصَل َوَخيْ

) اور وه اپنے ١اور هللا نے جن چيزوں کو جوڑنے کا حکم ديا ہے وه اسے جوڑتے ہيں (
  پروردگار سے ڈرتے ہيں اور حساب کی سختی کا انديشہ رکھتے ہيں۔

ان کو جوڑتے اور صلہ رحمی کرتے  کو توڑتے نہيں ہيں، بلکہ يعنی رشتوں اور قرابتوں ١۔٢١
  ہيں۔

 
عََالنِ  ا وَّ ا َرَزْقٰهنُْم ِرسًّ ٰلوَة َوَانَْفُقْوا ِممَّ ْم َوَاقَاُموا الصَّ ِ وا ابِْتَغاَۗء َوْجِه َرّهبِ ْيَن َصَربُ ِ اِر  َواذلَّ َك لَهُْم ُعْقَىب ادلَّ

ِٕ
ئََة ُاوٰلۗى ِّ ي نَِة السَّ يَْدَرُءْوَن اِبلَْحسـَ   ۙ 22َيًة وَّ
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) اور نمازوں کو برابر ١وه اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لئے صبر کرتے ہيں (اور 
) اور جو کچھ ہم نے انہيں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہيں ٢قائم رکھتے ہيں (

  )۔٥) ان ہی کے لئے عاقبت کا گھر ہے (٤) اور برائی کو بھی بھالئی سے ٹالتے ہيں (٣(
ر گناہوں سے بچتے ہيں۔ يہ صبر کی ايک قسم ہے۔ تکليفوں اور هللا کی نافرمانی او ١۔٢٢

  آزمائشوں پر صبر کرتے ہيں، يہ دوسری قسم ہے۔ اہل دانش دونوں قسم کا صبر کرتے ہيں۔
و خضوع اور اعتدال ارکان کے ساتھ۔ نہ کہ اپنے من مانے ان کی حدود و مواقيت، خشوع  ٢۔٢٢

  طريقے سے۔
ھی، خرچ کرنے کی ضرورت پيش آتی ہے، اپنوں اور بيگانوں يعنی جہاں جہاں اور جب ب ٣۔٢٢

  ميں اور خفيہ اور اعالنيہ خرچ کرتے ہيں۔
تے ہيں، يعنی ان کے ساتھ کوئی برائی سے پيش آتا ہے تو وه اس کا جواب اچھائی سے دي ٤۔٢٢

يا عفو و درگزر اور صبر جميل سے کام ليتے ہيں۔ جس طرح دوسرے مقام پر هللا تعاٰلی نے 
۔ برائی 34۔حم السجدة:41رمايا ' (اِْدفَْع بِالَّتِْي ِھَى اَْحَسُن فَاَِذا الَِّذْي بَْينََك َوبَْينَٗه َعَداَوةٌ َكاَنَّٗه َولِيٌّ َحِمْيٌم) ف

کا جواب ايسے طريقے سے دو جو اچھا ہو (اگر تم ايسا کرو گے) تو وه شخص جو تمہارا دشمن 
  ا گہرا دوست ہے '۔ہے، ايسا ہو جائے گا گويا وه تمہار

يعنی جو اعٰلی اخالق کے حامل اور مزکوره خوبيوں سے متصف ہوں گے، ان کے لئے  ٥۔٢٢
  عاقبت کا گھر ہے۔

 
َكُة يَْدُخلُ 

ِٕ
ْم َوالَْمٰلۗى ّٰـِهتِ ْم َوُذّرِي ْم َوَاْزَواهِجِ ِ

ِٕ
َّْدُخلُْوَهنَا َوَمْن َصلََح ِمْن ٰااَبۗ ْم مِّ َجنُّٰت عَْدٍن ي   ۚ 23ْن ُلكِّ اَبٍب   ْوَن عَلَْهيِ
) جہاں يہ خود جائيں گے اور ان کے باپ دادوں اور بيوی اور ١ہميشہ رہنے کے باغات (

  ) ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئيں گے۔٢اوالدوں ميں سے بھی جو نيکوکار ہونگے (
  عدن کے معنی ہيں اقامت۔ يعنی ہميشہ رہنے والے باغات۔ ١۔٢٣
قرابت داروں کو آپس ميں جمع کر دے گا تاکہ ايک دوسرے کو ديکھ  يعنی اس طرح نيک ٢۔٢٣

کر ان کی آنکھيں ٹھنڈی ہوں حٰتی کہ ادٰنی درجے کے جنتی کو اعٰلی درجہ عطا فرما دے گا 
يَّ  َماٍن تُھُْم بِاِيْ ــتاکہ وه اپنے قرابت دار کے ساتھ جمع ہو جائے۔ فرمايا (َوالَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َواتَّبََعْتھُْم ُذرِّ

ْن شَ ـاَْلحَ  ْن َعَملِِھْم مِّ يَّتَھُْم َوَمآ اَلَْتٰنھُْم مِّ ۔ 52) 21ُكلُّ اْمِری بَِما َكَسَب َرِھْيٌن   ۭ◌ ْيٍء ْقنَا بِِھْم ُذرِّ
) اور وه لوگ جو ايمان الئے اور ان کی اوالد نے ايمان کے ساتھ ان کی پيروی کی تو 21الطور:

اوالد کو اور ان کے عملوں سے ہم کچھ گھٹائيں گے نہيں، ہم مال ديں گے ان کے ساتھ ان کی 
اس سے جہاں يہ معلوم ہوا کہ نيک رشتے داروں کو هللا تعاٰلی جنت ميں جمع فرما دے گا، وہيں 
يہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس ايمان اور عمل صالح کی پونجی نہيں ہوگی، تو وه جنت 

نہايت قريبی رشتے دار جنت ميں چلے گئے ہوں۔  ميں نہيں جائے گا، چاہے اس کے دوسرے
کيونکہ جنت ميں داخلہ حسب نسب کی بنياد پر نہيں، ايمان و عمل کی بنياد پر ہوگا۔ (من بطاء بہ 
عملہ لم يسرع بہ نسبہ) صحيح مسلم۔ جسے اس کا عمل پيچھے چھوڑ گيا اس کا نسب اسے آگے 

  نہيں بڑھائے گا۔
 

اِر   َسٰملٌ عَلَْيُمكْ ِبَما َصَربْ    ۭ 24ُمتْ فَِنْعَم ُعْقَىب ادلَّ
  کہيں گے کہ تم پر سالمتی ہو، صبر کے بدلے، کيا ہی اچھا (بدلہ) ہے اس دار آخرت کا۔

 
ُّْوَصَل وَ  ُ ِبٖهٓ َاْن ي ِ ِمْنۢ  بَْعِد ِمْيثَاِقٖه َويَْقَطُعْوَن َمآ َاَمَر اهلّلٰ ْيَن يَْنُقُضْوَن َعهَْد اهلّلٰ ِ اِر  يُْفِسُدوْ َواذلَّ ُء ادلَّ َّْعنَُة َولَهُْم ُسْوۗ َك لَهُُم الل

ِٕ
   25َن ِيف اْالَْرِض ۙ ُاوٰلۗى
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اور جو هللا کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ ديتے ہيں اور جن چيزوں کے جوڑنے کا 
هللا نے حکم ديا ہے انہيں توڑتے ہيں اور زمين ميں فساد پھيالتے ہيں، ان کے لئے لعنتيں ہيں 

  )١کے لئے برا گھر ہے (اور ان 
يہ نيکوں کے ساتھ بروں کا حشر بيان فرما ديا تاکہ انسان اس حشر سے بچنے کی کوشش  ١۔٢٥

  کرے۔
 

نْيَ  نَْيا ۭ  َوَما الَْحٰيوُة ادلُّ ََّشاُۗء َويَـْقِدُر  ۭ َوفَرُِحْوا اِبلَْحٰيوِة ادلُّ ْزَق ِلَمْن ي ُ يَبُْسطُ الّرِ ِخَرِة اِ َاهلّلٰ   ۧ 26الَّ َمتَاٌع    ا ِيف اْالٰ
) يہ دنيا کی زندگی ميں مست ١هللا تعاٰلی جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے (

  )۔٣) حاالنکہ دنيا آخرت کے مقابلے ميں نہايت (حقير) پونجی ہے (٢ہوگئے (
جب کافروں اور مشرکوں کے لئے يہ کہا کہ ان کے لئے برا گھر ہے، تو ذہن ميں يہ  ١۔٢٦
  کالاش

آ سکتا ہے کہ دنيا ميں تو انہيں ہر طرح کی آسائشيں اور سہولتيں مہيا ہيں۔ اس کے ازالے کے 
لئے فرمايا کہ دنياوی اسباب اور رزق کی کمی بيشی يہ هللا کے اختيار ميں ہے وه اپنی حکمت و 

مشيت، جس کو صرف وہی جانتا ہے، کے مطابق کسی کو زياده ديتا ہے کسی کو کم رزق کی 
وانی، اس بات کی دليل؛ نہيں کہ هللا تعاٰلی اس سے خوش ہے اور کمی کا مطلب يہ نہيں کہ هللا فر

  تعاٰلی اس پر ناراض ہے۔
ه هللا کا نافرمان ہے تو يہ مقام کسی کو اگر دنيا کا مال زياده مل رہا ہے، باوجوديکہ و ٢۔٢٦

ب يہ مہلت ختم ہو جائے اور فرحت و مسرت نہيں، کيونکہ يہ استدراج ہے، مہلت ہے پتہ نہيں ک
  هللا کی پکڑ کے شکنجے ميں آجائے۔

حديث ميں آتا ہے کہ دنيا کی حيثيت، آخرت کے مقابلے ميں اس طرح ہے جيسے کوئی  ٣۔٢٦
  شخص

اپنی انگلی سمندر ميں ڈال کر نکالے، تو ديکھے سمندر کے پانی کے مقابلے ميں اس کی انگلی 
ی) ايک دوسری حديث ميں ہے کہ رسول هللا صلی هللا عليہ ميں کتنا پانی آيا ہے؟ (صحيح بخار

وسلم کا گزر بکری کے ايک مرده بچے کے پاس سے ہوا، تو اسے ديکھ کر آپ نے فرمايا، هللا 
کی قسم دنيا، هللا کے نزديک اس سے بھی زياده حقير ہے جتنا يہ مرده، اپنے مالکوں کے 

  کا (صحيح مسلم)نزديک اس وقت حقير تھا جب انہوں نے اسے پھين
 

ََّشاُۗء  َ يُِضلُّ َمْن ي ِّٖه ۭ قُْل ِانَّ اهلّلٰ ب ْن رَّ ْيَن َكَفُرْوا لَْوَالٓ ُاْنزَِل عَلَْيِه ٰايٌَة ّمِ ِ   ڻ27َوَهيِْدْيٓ ِالَْيِه َمْن َااَنَب    َويَُقْوُل اذلَّ
جئے کہ هللا کافر کہتے ہيں کہ اس پر کوئی نشانی (معجزه) کيوں نازل نہيں کيا گيا؟ جواب دي

  جسے گمراه کرنا چاہے کر ديتا ہے اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا ديتا ہے۔
 

ِٕنُّ الُْقلُْوُب    
ِ تَـْطَمى ِ ۭ َاَال ِبِذْكِر اهلّلٰ نُّ قُلُْوُهبُْم ِبِذْكِر اهلّلٰ ِٕ

يَْن ٰاَمنُْوا َوتَْطَمى ِ   ۭ 28َاذلَّ
ے اطمينان حاصل کرتے ہيں۔ ياد رکھو هللا کے جو لوگ ايمان الئے ان کے دل هللا کے ذکر س
  )١ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے (

هللا کا ذکر سے مراد، اس کی توحيد کا بيان ہے، جس سے مشرکوں کے دلوں ميں وسوسہ  ١۔٢٨
پيدا ہو جاتا ہے، يا اس کی عبادت، تالوت قرآن، نوافل اور دعا و مناجات ہے جو اہل ايمان کے 

ی خوراک ہے يا اس کے احکام و فرامين کی اطاعت و بجا آوری ہے، جس کے بغير اہل دلوں ک
  ايمان و تقوٰی بےقرار رہتے ہيں۔

 
ِلٰحِت ُطْوٰىب لَهُْم َوُحْسُن َمٰاٍب     لُوا الّصٰ يَْن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ   29َاذلَّ
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) اور ١( جو لوگ ايمان الئے اور جنہوں نے نيک کام بھی کئے ان کے لئے خوشحالی ہے
  بہترين ٹھکانا۔

طُْوٰبی کے مختلف معانی بيان کئے گئے ہيں مثالً خير، حسٰنی، کرامت، رشک، جنت ميں  ١۔٢٩
نت ميں اچھا مقام مخصوص درخت يا مخصوص مقام وغيره مفہوم سب کا ايک ہی ہے يعنی ج

  اور اس کی نعمتيں اور لذتيں۔
 

 َ ٍة قَْد َخل ٓ ُامَّ ِن ۭ قُْل هُ َكٰذكِلَ َاْرَسلْٰنَك ِيفْ ْمحٰ ْيٓ َاْوَحْينَآ ِالَْيَك َوُمهْ يَْكُفُرْوَن اِبلرَّ ِ ُم اذلَّ ُْت َوِالَْيِه ْت ِمْن قَْبِلهَآ ُاَمٌم ِلّتَْتلَُو۟ا عَلَْهيِ ْ َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُهَو ۚ عَلَْيِه تََولكَّ َو َرِيبّ
  30َمتَاِب   

پہلے بہت سی امتيں گزر چکی ہيں کہ  ) جس سے١اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت ميں بھيجا (
آپ انہيں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائيے يہ هللا رحمان کے منکر 

) آپ کہہ ديجئے کہ ميرا پالنے واال تو وہی ہے اس کے سوا درحقيقت کوئی بھی الئق ٢ہيں (
  ا رجوع ہے۔) اسی کے اوپر ميرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب مير٣عبادت نہيں (

جس طرح ہم نے آپ کو تبليغ رسالت کے لئے بھيجا ہے، اسی طرح آپ سے پہلی امتوں  ١۔٣٠
ميں بھی رسول بھيجے تھے، ان کی بھی اسی طرح تکذيب کی گئی جس طرح آپ کی کی گئی 

ر جس طرح تکذيب کے نتيجے ميں وه قوميں عذاب اٰلہی سے دو چار ہوئيں، انہيں بھی اس او
  کر نہيں رہنا چاہيے۔ انجام سے بےف

مشرکين مکہ رحٰمن کے لفظ سے بڑا بدکتے تھے، صلح حديبيہ کے موقع پر بھی جب بسم  ٢۔٣٠
يم کيا ہے؟ ہم نہيں جانتے۔ هللا الرحٰمن الرحيم کے الفاظ لکھے گئے تو انہوں نے کہا يہ رحٰمن رح

  (ابن کثير) 
  نہيں۔يعنی رحٰمن، ميرا وه رب ہے جس کے سوا کوئی معبود  ٣۔٣٠

 
 ِ ّٰ َم ِبِه الَْمْوٰىت  ۭ بَْل هلّلِ َعْت ِبِه اْالَْرُض َاْو ُلكِّ َْت ِبِه الِْجَباُل َاْو قُّطِ ُ لَهََدى النَّاَس َولَْو َانَّ قُْرٰااًن ُسّريِ َّْو يََشاُۗء اهلّلٰ ْيَن ٰاَمنُْوٓا َاْن ل ِ ِس اذلَّ ْيًعا  َۭافََملْ اَييْــــــَـٔ ْمُر َمجِ اْالَ

ْيًعا ْن َداِرِمهْ َحّىتٰ ايَْ   َۭمجِ ْيَن َكَفُرْوا تُِصْيُهبُْم ِبَما َصنَُعْوا قَارِعٌَة َاْو َحتُلُّ قَرِيًْبا ّمِ ِ ِلُف الِْمْيَعاَد     َوَال يََزاُل اذلَّ َ َال ُخيْ ِ  ۭ ِانَّ اهلّلٰ   ۧ  31ِيتَ َوْعُد اهلّلٰ
ديے جاتے يا زمين ٹکڑے  اگر (بالفرض) کے کسی قرآن (آسمانی کتاب) کے ذريعہ پہاڑ چال

ٹکڑے کر دی جاتی يا مردوں سے باتيں کرا دی جاتيں (پھر بھی وه ايمان نہ التے)، بات يہ ہے 
) تو کيا ايمان والوں کو اس بات پر دل جمعی نہيں کہ اگر هللا ١کہ سب کام هللا کے ہاتھ ميں ہے، (

کے کفر کے بدلے ہميشہ کوئی نہ تعاٰلی چاہے تو تمام لوگوں کو ہدايت دے دے۔ کفار کو تو ان 
) تاوقتيکہ ٢کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی يا ان کے مکانوں کے قريب نازل ہوتی رہے گی (

  ) يقيناً هللا تعاٰلی وعده خالفی نہيں کرتا۔٣وعده اٰلہی آپہنچے (
ث امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ ہر آسمانی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے، جس طرح ايک حدي ١۔٣١

ميں آتا ہے کہ حضرت داؤد عليہ السالم، جانور کو تيار کرنے کا حکم ديتے اور اتنی دير ميں 
ہے۔  ايک مرتبہ قرآن کا ورد کر ليتے ' (صحيح بخاری) يہاں ظاہر بات ہے قرآن سے مراد زبور

مطلب آيت کا يہ ہے کہ اگر پہلے کوئی آسمانی کتاب ايسی نازل ہوئی ہوتی کہ جسے سن کر 
رواں دواں ہو جاتے يا زمين کی مسافت طے ہو جاتی يا مردے بول اٹھتے تو قرآن کريم پہاڑ 

کے اندر يہ خصوصيت بدرجہ اولٰی موجود ہوتی، کيونکہ يہ اعجاز و بالغت ميں پچھلی کتابوں 
سے فائق ہے۔ اور بعض نے اس کا مطلب يہ بيان کيا ہے کہ اگر اس قرآن کے ذريعے سے 

بھی کفار ايمان نہ التے، کيونکہ ايمان النا نہ النا يہ هللا کی مشيت پر  معجزات ظاہر ہوتے، تب
  موقوف ہے، معجزوں پر نہيں۔ اسی لئے فرمايا، سب کام هللا کے ہاتھ ميں ہيں۔

  جو ان کے مشاہدے يا علم ميں ضرور آئے گا تاکہ وه عبرت پکڑ سکيں۔ ٢۔٣١
  طعی فتح و غلبہ حاصل ہو جائے۔يعنی قيامت واقعہ ہو جائے، يا اہل اسالم کو ق ٣۔٣١
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يَْن َكَفُرْوا ُمثَّ َاَخْذُهتُْم  ۣ فََكْيَف َاكَن ِعَقاِب  ِ ْن قَْبكِلَ فََاْملَْيُت ِلذلَّ ُهتْزِئَ ِبُرُسٍل ِمّ   32    َولََقِد اسـْ

يقيناً آپ سے پہلے کے پيغمبروں کا مذاق اڑايا گيا تھا اور ميں نے بھی کافروں کو ڈھيل دی تھی 
  )۔١انہيں پکڑ ليا تھا، پس ميرا عذاب کيسا رہا (پھر 
حديث ميں آتا ہے '(ان هللا ليملی للظالم حتی اذا اخذه لم يفلتہ) هللا ظالم کو مہلت ديئے جاتا  ١۔٣٢

ہے حٰتی کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہيں ' اس کے بعد نبی صلی هللا عليہ وسلم نے 
اِنَّ اَْخَذٗهٓ اَلِْيٌم َشِدْيٌد )  ۭ◌ اَْخُذ َربَِّك اَِذآ اََخَذ اْلقُٰري َوِھَى ظَالَِمةٌ   يہ آيت تالوت فرمائی (َوَكٰذلِكَ 

) اسی طرح تيرے رب کی پکڑ ہے جب وه ظلم کی مرتکب بستيوں کو پکڑتا ہے۔ 102۔ہود:11(
  يقينا اس کی پکڑ بہت ہی الم ناک اور سخت ہے۔ (صحيح بخاری)۔

 
ٌ عَ  ِٕ
ۗ ْونَٗه ِبَما َال َافََمْن ُهَو قَا ــــــُـٔ ْوُمهْ  ۭ َاْم تُنَبِّ َاكَۗء  ۭ قُْل َمسُّ ِ ُرشَ يَْن ٰيل ُلكِّ نَْفٍس  ِبَما َكَسبَْت ۚ َوَجَعلُْوا هلِلّٰ ِ َن الَْقْوِل ۭ بَْل ُزيَِّن لِذلَّ  يَْعَملُ ِيف اْالَْرِض َاْم ِبَظاِهٍر ِمّ

ِبيْ  ْوا َعِن السَّ ُ فََما  هَلٗ ِمْن َهاٍد    َكَفُرْوا َمْكُرُمهْ َوُصدُّ ُّْضِلِل اهلّلٰ   33ِل َۭوَمْن ي
) ان لوگوں ١آيا وه هللا جو نگہبانی کرنے واال ہے ہر شخص کی، اس کے کئے ہوئے اعمال پر (

) کيا تم هللا کو وه باتيں بتاتے ٢نے هللا کے شريک ٹھرائے ہيں کہہ ديجئے ذرا ان کے نام تو لو، (
)، بات اصل يہ ٣تا ہی نہيں، يا صرف اوپری اوپری باتيں بتا رہے ہو (ہو جو وه زمين ميں جان

)، اور جس کو هللا گمراه ٤ہے کہ کفر کرنے والوں کے لئے ان کے مکر سجا ديئے گئے ہيں (
  )۔٥کر دے اس کو راه دکھانے واال کوئی نہيں (

برابر ہو سکتے يہاں اس کا جواب محذوف ہے يعنی کيا رب العزت اور وه معبودان باطل  ١۔٣٣
ہيں جن کی عبادت کرتے ہيں، جو کسی کو نفع پہنچانے پر، نہ ديکھتے ہيں اور نہ عقل وشعور 

  سے بہره ور ہيں۔
ئے کہ ان کی کوئی حقيقت ہی نہيں ہے۔ يعنی ہميں بھی تو بتاؤ تاکہ انہيں پہچان سکيں اس ل ٢۔٣٣

وه زمين ميں جانتا ہی نہيں، يعنی ان کا اس لئے آگے فرمايا، کيا تم هللا کو وه باتيں بتاتے ہو جو 
وجود ہی نہيں۔ اس لئے کہ اگر زمين ميں ان کا وجود ہوتا تو هللا تعاٰلی کے علم ميں ضرور ہوتا، 

  اس پر تو کوئی چيز مخفی نہيں ہے۔
ہاں ظاہر ظن کے معنی ميں ہے يعنی يا يہ صرف ان کی ظنی باتيں ہيں، مطلب يہ ہے کہ ي ٣۔٣٣

عبادت اس گمان پر کرتے ہو کہ يہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہيں اور تم ان کے نام  تم ان بتوں کی
بھی معبود رکھے ہوئے ہيں، حاالنکہ، يہ تمہارے اور تمہارے باپوں کے رکھے ہوئے نام ہيں، 

جن کی کوئی دليل هللا نے نہيں اتاری۔ يہ صرف گمان اور خواہش نفس کی پيروی کرتے ہيں 
  ) ٢٣(النجم۔
ر سے مراد، ان کے وه غلط عقائد و اعمال ہيں جن ميں شيطان نے ان کو پھنسا رکھا مک ٤۔٣٣

  ہے، شيطان نے گمراہيوں پر بھی حسين غالف چڑھا رکھے ہيں۔
ِ شَ جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا، (وَ  ٥۔٣٣ ُ فِْتنَتَٗه فَلَْن تَْملَِك لَٗه ِمَن ّهللاٰ ۔ 5ا) ـٔ◌◌ً ـــــيْ ـَمْن يُِّرِد ّهللاٰ
)۔ جس کو هللا گمراه کرنے کا اراده کر لے تو هللا اس کے لئے کچھ اختيار نہيں رکھتا، 41ده:المائ

ِصِرْيَن)  اور فرمايا۔ ْن نّٰ َ اَل يَْھِدْي َمْن يُِّضلُّ َوَما لَھُْم مِّ )۔ 37۔ النحل:16(اِْن تَْحِرْص َعٰلي ھُٰدٮھُْم فَاِنَّ ّهللاٰ
تو (ياد رکھو) هللا تعاٰلی اسے ہدايت نہيں ديتا جسے وه اگر تم ان کی ہدايت کی خواہش رکھتے ہو 

  گمراه کرتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہيں ہوگا ۔
 

اٍق    ِ ِمْن وَّ َن اهلّلٰ ِخَرِة َاَشقُّ ۚ َوَما لَهُْم ّمِ نَْيا َولََعَذاُب اْالٰ   34لَهُْم عََذاٌب ِيف الَْحٰيوِة ادلُّ
) اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زياده سخت ہے ١ے (ان کے لئے دنيا کی زندگی ميں عذاب ہ

  ) انہيں هللا کے غضب سے بچانے واال کوئی بھی نہيں۔٢(
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ں کے اس سے مراد قتل اور اسيری ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ ميں ان کافرو ١۔٣٤
  حصے آتی ہے۔

مايا جس طرح نبی صلی هللا عليہ وسلم نے بھی لعنت مالمت کرنے والے جوڑے سے فر ٢۔٣٤
تھا '(ان عذاب الدنيا اھون من عذاب االخرة) صحيح مسلم دنيا کا عذاب، آخرت سے بہت ہلکا ہے 

اور آخرت کا ' عالوه ازيں دنيا کا عذاب (جيسا کچھ اور جتنا کچھ بھی ہو) عارضی اور فانی ہے 
گنا  ٦٩عذاب دائمی ہے، اسے زوال و فنا نہيں، مذيد برآں جہنم کی آگ، دنيا کی آگ کی نسبت 

تيز ہے، اور اس طرح دوسری چيزيں ہيں۔ اس لئے عذاب کے سخت ہونے ميں کيا شبہ ہو سکتا 
  ہے۔

 
ِظلَُّها  ۭ  ٌ وَّ ِٕ

ۗ ْهنُٰر ۭ ُاُلكُهَا َدا ِهتَا اْالَ رِْي ِمْن َحتْ َِّيتْ ُوِعَد الُْمتَُّقْوَن  ۭ َجتْ َّقَْواڰ وَّ َمثَُل الَْجنَِّة ال ْيَن ات ِ   35ُعْقَىب اْلٰكِفرِيَْن النَّاُر    ِتكْلَ ُعْقَىب اذلَّ
اس جنت کی صفت، جس کا وعده پرہيزگاروں کو ديا گيا ہے يہ ہے کہ اس کے نيچے نہريں بہہ 

) اور ١رہی ہيں۔ اس کا ميوه ہميشگی واال ہے اور اس کا سايہ بھی يہ ہے انجام پرہزگاروں کا (
  کافروں کا انجام دوزخ ہے۔

کے ساتھ اہل ايمان کا حسن انجام بيان فرما ديا تاکہ جنت کے حصول  اہل کفار کے انجام بد ١۔٣٥
ميں رغبت اور شوق پيدا ہو، اس مقام پر امام ابن کثير نے جنت کی نعمتوں، لذتوں اور ان کی 

  تمل احاديث بيان فرمائی ہيں۔ جنہيں وہاں مالحظہ کر ليا جائے۔خصوصی کيفيات پر مش
 

ْيَن ٰاتَيْٰهنُُم اْلكِ  ِ ََّمآ ُاِمْرُت َاْن َاْعُبدَ َواذلَّ ُّْنِكُر بَْعَضٗه ۭ قُْل ِان َ َوَالٓ ُاْرشَِك ِبٖه ۭ ِالَْيِه َاْدُعْوا َوِالَْيِه َمٰاِب  ٰتَب يَْفَرُحْوَن ِبَمآ ُاْنزَِل ِالَْيَك َوِمَن اْالَْحَزاِب َمْن ي   36 اهلّلٰ
) اور ٢ے اس سے خوش ہوتے ہيں () وه تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہ١جنہيں ہم نے کتاب دی (

) آپ اعالن کر ديجئے کہ مجھے تو صرف ٣دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہيں (
يہی حکم ديا گيا ہے کہ ميں هللا کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شريک نہ کروں، ميں اسی 

  کی طرف بال رہا ہوں اور اسی کی جانب ميرا لوٹنا ہے۔
  مان ہيں اور مطلب ہے جو قرآن کے احکام پر عمل کرتے ہيں۔اس سے مراد مسل ١۔٣٦
  يعنی قرآن کے صدق کے دالئل و شواہد ديکھ کر مذيد خوش ہوتے ہيں۔ ٢۔٣٦
ن ہيں۔ بعض کے نزديک کتاب سے مراد اس سے مراد يہود و نصارٰی اور کفار و مشرکي ٣۔٣٦

ں اور انکار کرنے والے وه تورات وانجيل ہے، ان ميں سے جو مسلمان ہوئے، وه خوش ہوتے ہي
  يہود و انصارٰی ہيں جو مسلمان نہيں ہوئے۔

 
ََّبْعَت َاْهَواَۗءُمهْ بَْعَدَما َجاَۗءَك ِمَن الِْعْملِ ۙ َما كَلَ  ِِٕن ات

َال َواٍق    َوَكٰذكِلَ َاْنَزلْٰنُه ُحْمكًا َعَرِبيًّا  ۭ َولَى ِيلٍّ وَّ ِ ِمْن وَّ   ۧ 37 ِمَن اهلّلٰ
) اگر آپ نے ان کی خواہشوں ١س قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ (اسی طرح ہم نے ا

) تو هللا (کے عذابوں) سے ٣) کی پيروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آچکا ہے (٢(
  )۔٤آپ کو کوئی حمايتی ملے گا اور نہ بچانے واال (

ں نازل کيں، اسی طرح يعنی جس طرح آپ سے پہلے رسولوں پر کتابيں مقامی زبانوں مي ١۔٣٧
آپ پر قرآن ہم نے عربی زبان ميں اتارا، اس لئے کہ آپ کے مخاطب اولين اہل عرب ہيں، جو 

تو ان کی سمجھ سے صرف عربی زبان ہی جانتے ہيں۔ اگر قرآن کسی اور زبان ميں نازل ہوتا 
ں اتار کر يہ عذر باال ہوتا اور قبول ہدايت ميں ان کے لئے عذر بن جاتا۔ ہم نے قرآن کو عربی مي

  بھی دور کر ديا۔
اس سے مراد اہل کتاب کی بعض وه خواہشيں ہيں جو وه چاہتے تھے کہ پيغمبر آخر  ٢۔٣٧

ئے قبلہ بنائے رکھنا اور ان کے الزماں انہيں اختيار کريں۔ مثالً بيت المقدس کو ہميشہ کے ل
  معتقدات کی مخالفت نہ کرنا وغيره۔
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حی کے ذريعے سے آپ کو عطا کيا گيا، جس ميں اہل کتاب اس سے مراد علم ہے جو و ٣۔٣٧
  کے معتقدات کی حقيقت بھی آپ پر واضح کر دی گئی۔

خاطر قرآن و  يہ دراصل امت کے اہل علم کو تنبيہ ہے کہ وه دنيا کے عارضی مفادات کی ٤۔٣٧
سا حديث کے واضح احکام کے مقابلے ميں لوگوں کی خواہشات کے پيچھے نہ لگيں، اگر وه اي

  کريں گے تو انہيں هللا کے عذاب سے بچانے واال کوئی نہيں ہوگا ۔
 

ِيتَ  ْ ًَّة ۭ  َوَما َاكَن ِلَرُسْوٍل َاْن ايَّ ُذّرِي ْن قَْبكِلَ َوَجَعلْنَا لَهُْم َاْزَواًجا وَّ ِ  ۭ ِلُلكِّ َاَجٍل ِكَتاٌب   َولََقْد َاْرَسلْنَا ُرُسًال ّمِ ْذِن اهلّلٰ يٍَة ِاالَّ اِبِ   38 اِبٰ
ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھيج چکے ہيں اور ہم نے ان سب کو بيوی بچوں واال 

) ٢) کسی رسول سے نہيں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغير هللا کی اجازت کے لے آئے (١بنايا تھا (
  )٣ہر مقرره وعدے کی ايک لکھت ہے (

ے، جن کا اپنا خاندان اور يعنی آپ سميت جتنے بھی رسول اور نبی آئے، سب بشر ہی تھ ١۔٣٨
قبيلہ تھا اور بيوی بچے تھے وه فرشتے تھے نہ انسانی شکل ميں کوئی نوری مخلوق بلکہ جنس 

يے ان سے مانوس ہونا اور بشر ہی ميں سے تھے کيونکہ اگر وه فرشتے ہوتے تو انسانوں کے ل
و جاتا اور اگر وه ان کے قريب ہونا ناممکن تھا جس سے ان کو بھيجنے کا اصل مقصد ہی فوت ہ

فرشتے بشری جامے ميں آتے تو دنيا ميں نہ ان کا خاندان اور قبيلہ ہوتا اور نہ ان کے بيوی 
بچے ہوتے جس سے يہ معلوم ہوا کہ تمام انبياء بحثييت جنس کے بشر ہی تھے بشری شکل ميں 

ديد اور فرشتے يا کوئی نوری مخلوق نہيں تھے مزکوره آيت ميں ازواجا سے رہبانيت کی تر
ذريۃ سے خاندانی منصوبہ بندی کی ترديد بھی ہوتی ہے کيونکہ ذريۃ جمع ہے کم از کم تين ہوں 

  گے 
بہ کيا جائے يعنی معجزات کا صدور، رسولوں کے اختيار ميں نہيں کہ جب ان سے مطال ٢۔ ٣٨

مطابق  تو وه صادر کر کے دکھا ديں بلکہ يہ هللا کے اختيار ميں ہے وه اپنی حکمت و مشيت کے
فيصلہ کرتا ہے کہ معجزے کی ضرورت ہے يا نہيں؟ اگر ہے تو کس طرح اور کب دکھايا 

  جائے۔
يعنی هللا نے جس چيز کا وعده کيا، اس کا ايک وقت مقرر ہے، اس وقت پر يہ واقع ہو کر  ٣۔٣٨

ا رہے گا اس لئے هللا کا وعده خالف نہيں ہوتا۔ ہر وه امر، جسے هللا نے لکھ رکھا ہے، اس ک
ايک وقت مقرر ہے، يعنی معاملہ، کفار کے ارادے اور منشاء پر نہيں بلکہ صرف اور صرف 

  هللا کی مشيت پر موقوف ہے۔
 

ُ َما يََشاُۗء َويُثِْبُت ښ َوِعْنَدٗهٓ ُامُّ اْلِكٰتِب       39يَْمُحوا اهلّلٰ
  ۔)١هللا جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے (

اس کے ايک معنی تو يہ ہيں وه جس حکم کو چاہے منسوخ کردے اور جسے چاہے باقی  ١۔٣٩
رکھے۔ دوسرے معنی يہ ہيں اس نے جو تقدير لکھ رکھی ہے، اس ميں محو و اثبات کرتا رہتا 

کے پاس لوح محفوط ہے۔ اس کی تائيد بعض احاديث و آثار سے ہوتی ہے۔ مثالً ايک  ہے، اس
کہ ' آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر ديا جاتا ہے، دعا سے حديث ميں آتا ہے 

) ٢٧٧ص۔ ٥تقدير بدل جاتی ہے اور صلہ رحمی سے عمر ميں اضافہ ہوتا ہے (مسند احمد جلد۔
َواِنَّ ُکْنَت ول ہے (اللَّھُمَّ اِْن ُکْنَت َکتَْبتَّنَا ٰاْشقِيَاَء فَاْمُحنَا َواَْکتُْبنَا ُسَعَداَء بعض صحابہ سے يہ دعا منق

 عنہ َکتَْبتَنَا ُسَعَداَء فَائُبِْستُنَا فَاِنََّک تَْمُحْو َما تََشآُء َو تُْثْبُت َو ِعْنَدَک اُ مُّ اْلِکتَاِب) حضرت عمر رضی هللا
'اللھم ان کنت کتبت علی شقوة او ـسے منقول ہے کہ وه دوران طواف روتے ہوئے يہ دعا پڑھتے 

تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب فاجعلہ سعادة ومغفرة۔ ابن کثير۔ اے هللا ذنبا فامحہ فانک تمحو ما 
اگر تو نے مجھ پر بدبختی اور گناه لکھا ہے تو اسے مٹا دے، اس لئے کہ تو جو چاہے مٹائے 
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رکھے، تيرے پاس ہی لوح محفوظ ہے، پس تو بدبختی کو سعادت اور اور جو چاہے باقی 
ہم پر يہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ حديث ميں تو آتا ہے مغفرت سے بدل دے (ابن کثير) اس مف

جف القلم بما ہو کائن۔ صحيح بخاری۔ جو کچھ ہونے واال ہے قلم اسے لکھ کر خشک ہو چکا ہے 
  اس کا جواب يہ ديا گيا کہ يہ محو واثبات بھی منجملہ قضاء وتقدير ہی کے ہے۔ فتح القدير۔

 
يْ  ِ ا نُرِيَنََّك بَْعَض اذلَّ ََّما عَلَْيَك الَْبٰلُغ َوعَلَْينَا الِْحَساُب     َوِاْن مَّ   40نَِعُدُمهْ َاْو نََتَوفَّيَنََّك فَِان

ان سے کيے ہوئے وعدوں ميں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا ديں يا آپ کو ہم فوت کرليں تو آپ 
  پر تو صرف پہنچا دينا ہی ہے۔ حساب تو ہمارے ہی ذمہ ہی ہے۔

 
ٖه ۭ َوُهَو َرسِيُْع الِْحَساِب َاَولَْم يََرْوا َاانَّ  ُمكُ َال ُمَعقَِّب ِلُحْمكِ ُ َحيْ ِيت اْالَْرَض نَْنُقُصهَا ِمْن َاْطَراِفهَا  َۭواهلّلٰ   41     اَنْ

) هللا حکم ١کيا وه نہيں ديکھتے؟ کہ ہم زمين کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آرہے ہيں (
  ) وه جلد حساب لينے واال ہے۔٢ نہيں (کرتا ہے کوئی اس کے احکام پيچھے ڈالنے واال

يعنی عرب کی سرزمين مشرکين پر بتدريج تنگ ہو رہی ہے اور اسالم کو غلبہ عروج  ١۔٤١
  حاصل ہو رہا ہے۔

  يعنی کوئی هللا کے حکموں کو رد نہيں کر سکتا۔ ٢۔٤١
 

 َ ْيًعا  ۭ ي ِ الَْمْكُر َمجِ يَْن ِمْن قَْبِلهِْم فَِلهّلٰ ِ اِر   َوقَْد َمَكَر اذلَّ ُر ِلَمْن ُعْقَىب ادلَّ َيْعَملُ اْلُكفّٰ   42ْعَملُ َما تَْكِسُب ُلكُّ نَْفٍس ۭ َوسـَ
ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری ميں کمی نہ کی تھی، ليکن تمام تدبيريں هللا ہی کی 

) کافروں کو ابھی معلوم ہو ٢) جو شخص جو کچھ کر رہا ہے هللا کے علم ميں ہے (١ہيں، (
  ے گا (اس) جہان کی جزا کس کے لئے ہے؟جائ
يعنی مشرکين مکہ سے قبل بھی لوگ رسولوں کے مقابلے ميں مکر کرتے رہے ہيں،  ١۔٤٢

ئی تدبير اور حيلہ کارگر نہيں ہوا، اسی طرح آئنده ليکن هللا کی تدبير کے مقابلے ميں ان کی کو
  ۔بھی ان کا کوئی مکر هللا کی مشيت کے سامنے نہيں ٹھر سکے گا

وه اس کے مطابق جزا اور سزا دے گا، نيک کو اس کی نيکی کی جزا ديتا ہے اور بد کو  ٢۔٤٢
  اس کی بد کی سزا ديتا ہے۔

 
ِ َشهِْيًدا  بَيِْينْ َوبَيْنَُمكْ ۙ َوَمْن ِعْنَدٗه  ْيَن َكَفُرْوا لَْسَت ُمْرَسًال  ۭ قُْل َكٰفى اِبهلّلٰ ِ   ۧ 43ِعْملُ اْلِكٰتِب    َويَُقْوُل اذلَّ

يہ کافر کہتے ہيں کہ آپ هللا کے رسول نہيں۔ آپ جواب ديجئے کہ مجھ ميں اور تم ميں هللا گواہی 
  )۔٢) اور وه جس کے پاس کتاب کا علم ہے (١دينے واال کافی ہے (

تا ہے کہ ميں اس کا سچا رسول اور اس کے پيغام کا داعی ہوں اور تم جھوٹے پس وه جان ١۔٤٣
  ہو۔
جنس کتاب ہے اور مراد تورات اور انجيل کا علم ہے۔ يعنی اہل کتاب ميں  کتاب سے مراد ٢۔٤٣

سے وه لوگ جو مسلمان ہوگئے ہيں، جيسے عبد هللا بن اسالم، سلمان فارسی اور تميم داری 
ہم يعنی يہ بھی جانتے ہيں کہ ميں هللا کا رسول ہوں۔ عرب کے مشرکين اہم وغيرہم رضی هللا عن

ی طرف رجوع کرتے اور ان سے پوچھتے تھے، هللا تعاٰلی نے ان کی معامالت ميں اہل کتاب ک
رہنمائی فرمائی کہ اہل کتاب جانتے ہيں، ان سے تم پوچھ لو۔ بعض کہتے ہيں کہ کتاب سے مراد 
قرآن ہے اور حاملين علم کتاب، مسلمان ہيں۔ اور بعض نے کتاب سے مراد لوح محفوظ لی ہے۔ 

م ہے يعنی هللا تبارک و تعالٰی، مگر پہال مفہوم زياده درست يعنی جس کے پاس لوح محفوظ کا عل
  ہے۔
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 سورة ابراہيم
 )٥٢۔ تعداد آيات  ١٤(سورة ابراہيم ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

اِط الَْعزِيِْز الْ  الٰۗر  ۣ ِكٰتبٌ  ْذِن َرِبّھِْم ِاٰيل ِرصَ لُٰمِت ِاَيل النُّْوِر  ڏ اِبِ   Ǻَۙحِمْيِد     َاْنَزلْٰنُه ِالَْيَك ِلُتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُّ
يہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھيروں سے اجالے کی 

  ) سے زبردست اور تعريفوں والے هللا کی طرف۔٢کم () ان کے پروردگار کے ح١طرف الئيں (
ُل َعٰلي َعْبِدٖهٓ ٰاٰيتٍ  ١۔١ بَيِّٰنٍت  ۢ◌ جس طرح دوسرے مقام پر بھی هللا نے فرمايا '(ھَُو الَِّذْي يُنَزِّ

َن الظُّلُٰمِت اِلَى النُّْوِر)  ) سوره الحديد۔ وہی ذات ہے جو اپنے بندے پر 9۔ الحديد:57لِّيُْخِرَجُكْم مِّ
 ُ واضح آيات نازل فرماتی ہے تاکہ وه تمہيں اندھيروں سے نکال کر نور کی طرف الئے '(َهللاّٰ

َن الظُّلُٰمِت اِلَى النُّْوِر) ۙ◌ َولِيُّ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا   )۔ هللا ايمان داروں کا دوست ہے، 257۔ البقرة:2يُْخِرُجھُْم مِّ
  ے۔وه انہيں اندھيروں سے نکال کر نور کی طرف التا ہ

يعنی پيغمبر کا کام ہدايت کا راستہ دکھانا ہے۔ ليکن اگر کوئی اس راستے کو اختيار کر ليتا  ٢۔١
ہے تو يہ صرف هللا کے حکم اور مشيت سے ہوتا ہے کيونکہ اصل ہادی وہی ہے۔ اس کی مشيت 

تيار و پيغمبر کتنا بھی واعظ و نصيحت کر لے، لوگ ہدايت کا راستہ اپنانے کے لئے اگر نہ ہو، ت
نہيں ہوتے، جس کی متعدد مثاليں انبيائے سابقين ميں موجود ہيں اور خود نبی صلی هللا عليہ 

 وسلم باوجود شديد خواہش کے اپنے مہربان چچا ابو طالب کو مسلمان نہ کر سکے۔
 

ٰمٰوِت َوَماِيف اْالَْرِض ۭ َوَويٌْل ِلّْلٰكِفرِيَْن ِمْن عَ  ْي هَلٗ َماِيف السَّ ِ ِ اذلَّ   Ąَۙذاٍب َشِديِْدۨ     اهلّلٰ
اس هللا کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمين ميں ہے۔ اور کافروں کے لئے تو سخت عذاب کی 

  خرابی ہے۔
 

ِ َويَْبُغْونَھَا ِعَوجً  ْوَن َعْن َسِبْيِل اهلّلٰ ِخَرِة َويَُصدُّ نَْيا عََيل اْالٰ تَِحبُّْوَن الَْحٰيوَة ادلُّ يَْن يَسـْ ِ كَ اذلَّ
ِٕ
  Ǽِيفْ َضٰلٍل بَِعْيٍد     ا ۭ  ُاوٰلۗى

جو آخرت کے مقابلے ميں دنياوی زندگی کو پسند رکھتے ہيں اور هللا کی راه سے روکتے ہيں 
  )۔٢) يہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی ميں ہيں (١اور اس ميں ٹيڑھ پن پيدا کرنا چاہتے ہيں (

بدظن کرنے کے لئے مين اس کا ايک مطلب تو يہ ہے کہ اسالم کی تعليمات ميں لوگوں کو  ١۔٣
ميکھ نکالتے اور انہيں مسخ کر کے پيش کرتے ہيں۔ دوسرا مطلب يہ ہے کہ اپنی اغراض و 

  خواہشات کے مطابق اس ميں تبديلی کرنا چاہتے ہيں۔
ے کہ ان ميں مزکوره متعدد خرابياں جمع ہوگئی ہيں۔ مثالً آخرت کے مقابلے ميں دنيا اس لئ ٢۔٣

  راستے سے لوگوں کو روکنا اور اسالم ميں کجی تالش کرنا۔ کو ترجيح دينا، هللا کے
 

ََّشاُۗء َوَهيِْدْي  ُ َمْن ي َ لَهُْم ۭ فَُيِضلُّ اهلّلٰ ُسْوٍل ِاالَّ ِبِلَساِن قَْوِمٖه ِلُيَبّنيِ ََّشاُۗء  ۭ َوُهَو الَْعزِْيُز الَْحِكْميُ    َوَمآ َاْرَسلْنَا ِمْن رَّ   Ćَمْن ي
کی قومی زبان ميں ہی بھيجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بيان  ہم نے ہر ہر نبی کو اس

) اب هللا جسے چاہے گمراه کر دے اور جسے چاہے راه دکھا دے، وه غلبہ اور ١کر دے (
  )۔٢حکمت واال ہے (
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دنيا پر يہ احسان فرمايا کہ ان کی ہدايت کے لئے کتابيں نازل کيں  پھر جب هللا تعاٰلی نے اہل ١۔٤
بھيجے، تو اس احسان کی تکميل اس طرح فرمائی کہ ہر رسول کو قومی زبان ميں  اور رسول

  بھيجا تاکہ کسی کو ہدايت کا راستہ سمجھنے ميں دقت نہ ہو۔
  ليکن اس بيان و تشريح کے باوجود ہدايت اسے ملے گی جسے هللا چاہے گا۔ ٢۔٤
 

يِٰتنَآَاْن َاْخرِْج قَوْ  ِ  ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيٍٰت ِلُّلكِّ َصبَّاٍر َشكُ َولََقْد َاْرَسلْنَا ُمْوٰىس اِبٰ ِ اهلّلٰ ّٰ ي ْرُمهْ  ڏ اِبَ لُٰمِت ِاَىل النُّْوِر َوَذكِّ   Ĉْوٍر   َمَك ِمَن الظُّ
(ياد رکھو جب کہ) ہم نے موسٰی کو اپنی نشانياں دے کر بھيجا کہ تو اپنی قوم کو اندھيروں سے 

) بيشک اس ميں نشانياں ہيں ہر صبر ٢کے احسانات ياد دال ( ) اور انہيں هللا١روشنی ميں نکال (
  )۔٣شکر کرنے والے کے لئے (

يعنی جس طرح اے محمد صلی هللا عليہ وسلم ہم نے آپ کو اپنی قوم کی طرف بھيجا اور  ١۔٥
نی قوم کو کفر اور شرک کی تاريکيوں سے نکال کر ايمان کی روشنی کتاب نازل کی تاکہ آپ اپ

ں۔ اسی طرح ہم نے موسٰی عليہ السالم کو معجزات و دالئل دے کر ان کی قوم کی کی طرف الئي
طرف بھيجا۔ تاکہ وه انہيں کفر کی تاريکيوں سے نکال کر ايمان کی روشنی عطا کريں۔ آيات 

سے مراد وه معجزات ہيں جو موسٰی عليہ السالم کو عطا کئے گئے تھے، يا وه نو معجزات ہيں 
  اسرائيل ميں کيا گيا ہے۔جن کا ذکر سوره بنی 

ِ سے مراد هللا کے وه احسنات ہيں جو بنی اسرائيل پر کئے گئے جن کی تفصيل پہلے  ٢۔٥ اَ يَّاَم ّهللاٰ
ان کو ياد دال جن سے  کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ يا ايام وقائع کے معنی ميں ہے، يعنی وه واقعات

نعامات ہوئے۔ جن ميں سے بعض کا وه گزر چکے ہيں جن ميں ان پر هللا تعاٰلی کے خصوصی ا
  تذکره يہاں بھی آرہا ہے۔

صبر اور شکر يہ دو بڑی خوبياں ہيں اور ايمان کا مدار ان پر ہے، اس لئے يہاں صرف ان  ٣۔٥
۔ صبار، بہت صبر کرنے واال، شکور، دو کا تذکره کيا گيا ہے دونوں مبالغے کے صيغے ہيں

دم کيا ہے اس لئے کہ شکر، صبر کا نتيجہ ہے۔ بہت شکر کرنے واال اور صبر کو شکر پر مق
حديث ميں ہے رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ' مومن کا معاملہ بھی عجيب ہے۔ هللا 

تعاٰلی اس کے لئے جس امر کا بھی فيصلہ کرے، وه اس کے حق ميں بہتر ہوتا ہے، اگر اسے 
ں بہتر ہے اور اگر اسے کوئی تکليف پہنچے اور وه صبر کرے تو يہ بھی اس کے حق مي

خوشی پہنچے، وه اس پر هللا کا شکر ادا کرے تو يہ بھی اس کے حق ميں بہتر ہے '(صحيح 
  مسلم)

 
ْن ٰاِل ِفْرَعْوَن يَُسْوُمْونَُمكْ  ىُمكْ ّمِ ِ عَلَْيُمكْ ِاْذ َاْجنٰ َء الَْعَذاَوِاْذ قَاَل ُمْوٰىس ِلَقْوِمِه اْذُكُرْوا ِنْعَمَة اهلّلٰ َتْحُيْوَن ِنَساَۗءُمكْ  ۭ َوِيفْ ٰذِلُمكْ بََالٌۗء  ُسْوۗ ْوَن َابْنَاَۗءُمكْ َويَسـْ ُ ِب َويَُذّحبِ

ُِّمكْ َعِظْميٌ      ب ْن رَّ   Čِۧمّ
جس وقت موسٰی نے اپنی قوم سے کہا کہ هللا کے وه احسانات ياد کرو جو اس نے تم پر کئے 

ں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے ہيں، جبکہ اس نے تمہيں فرعونيوں سے نجات دی جو تمہي
لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکيوں کو زنده چھوڑتے تھے، اس ميں تمہارے رب کی 

  )١طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی (
يعنی جس طرح يہ ايک بہت بڑی آزمائش تھی اسی طرح اس سے نجات هللا کا بہت بڑا  ١۔٦

  باََلَء کا ترجمہ آزمائش اور بعض نے احسان کيا ہے۔ احسان تھا، اسی لئے بعض مترجمين نے
 

ِْٕن َكَفْرُمتْ ِانَّ عََذاِيبْ لََشِديٌْد    
ْن َشَكْرُمتْ َالَِزيَْدنَُّمكْ َولَى

ِٕ
ُُّمكْ لَى َن َرب ذَّ   Ċَوِاْذ اَتَ

) کر ديا کہ اگر تم شکرگزاری کرو گے تو بيشک ١اور جب تمہارے پروردگار نے تمہيں آگاه (
  )٣) دونگا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو يقيناً ميرا عذاب بہت سخت ہے (٢مہيں زياده (ميں ت
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اس نے تمہيں اپنے وعدے سے تمہيں آگاه اور خبردار کر ديا ہے۔ اور يہ احتمال بھی ہے  ١۔٧
ہو يعنی جب تمہارے رب نے اپنی عزت و جالل اور کبريائی کی قسم  کہ يہ قسم کے معنی ميں

  (ابن کثير) کھا کر کہا 
  عامات سے نوازوں گا،نعمت پر شکر کرنے پر مذيد ان ٢۔٧
اس کا مطلب يہ ہوا کہ کفران نعمت (ناشکری) هللا کو ناپسند ہے، جس پر اس نے سخت  ٣۔٧

عذاب کی وعيد بيان فرمائی ہے، اس لئے نبی صلی هللا عليہ وسلم نے بھی فرمايا کہ عورتوں 
  ری کرنے کی وجہ سے جہنم ميں جائے گی (صحيح مسلم)کی اکثريت اپنے خاوندوں کی ناشک

 
ْيٌد     َ لَغَِينٌّ َمحِ ْيًعا  ۙ فَِانَّ اهلّلٰ ا َانُْمتْ َوَمْن ِيف اْالَْرِض َمجِ   Ďَوقَاَل ُمْوٰىسٓ ِاْن تَْكُفُرْوٓ

موٰسی (عليہ السالم) نے کہا کہ اگر تم سب اور روئے زمين کے تمام انسان هللا کی ناشکری 
  ) واال ہے۔١و بھی هللا بےنياز اور تعريفوں (کريں ت

مطلب يہ ہے کہ انسان هللا کی شکر گزاری کرے گا تو اس ميں اسی کا فائده ہے۔ ناشکری  ١۔٨
جہان ناشکرگزار ہو جائے تو  کرے گا تو هللا کا اس ميں کيا نقصان ہے؟ وه تو بےنياز ہے سارا

ے هللا تعاٰلی فرماتا ہے۔ يا عبادی !لو ان اس کا کيا بگڑے گا جس طرح حديث قدسی ميں آتا ہ
اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم مازاد ذلک فی ملکی شيئا، يا 
عبادی! لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقٓص ذلک 

کم وجنکم قاموا فی ٓصعيد واحد فسالونی فاعطيت فی ملکی شيئا يا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانس
کل انسان مسالتہ مانقٓص ذلک من ملکی شيئا اال کما ينقض المخيط اذا ادخل فی البحر۔ اے ميرے 

بندو! اگر تمہارے اّول اور آخر اور اسی طرح تمام انسان اور جن، اس ايک آدمی کے دل کی 
پرہزگار ہو، (يعنی کوئی بھی نافرمان نہ  طرح ہوجائيں، جو تم ميں سب سے زياده متقی اور

رہے) تو اس سے ميری حکومت اور بادشاہی ميں اضافہ نہيں ہوگا اے ميرے بندو! اگر تمہارے 
اول و آخر اور تمام انسان اور جن ايک آدمی کے دل کی طرح ہوجائيں، جو تم ميں سب سے بڑا 

ميں کوئی کمی واقع نہيں ہوگی۔ اے نافرمان اور فاجر ہو تو اس سے ميری حکومت اور بادشاہی 
ميرے بندو! اگر تمہارے اول اور آخر اور انسان و جن، سب ايک ميدان ميں جمع ہوجائيں اور 

مجھ سے سوال کريں، پس ميں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں تو اس سے 
يں ڈبو کر نکالنے ميرے خزانے اور بادشاہی ميں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر م

  سے سمندر کے پانی ميں ہوتی ہے ' فَُسْبَحانَہُ َو تََعالَی اْلَغنِیُّ اْلحِمْيُد '۔
 

يَْن ِمْنۢ بَْعِدِمهْ ړ َال  ِ ثَُمْوَد  ټ َواذلَّ عَاٍد وَّ يَْن ِمْن قَْبِلُمكْ قَْوِم نُْوحٍ وَّ ِ ِتُمكْ نََبُؤا اذلَّ ُ  َۭالَْم اَيْ ٓ َافَْواِههِْم َوقَالُْوٓا   يَْعلَُمهُْم ِاالَّ اهلّلٰ ْوٓا َايِْدَهيُْم ِيفْ نِٰت فََردُّ َجاَۗءْهتُْم ُرُسلُهُْم اِبلَْبّيِ
ا تَْدُعْونَنَآ ِالَْيِه ُمرِيٍْب      مَّ   Ḍِاانَّ َكَفْراَن ِبَمآ ُاْرِسلُْمتْ ِبٖه َوِاانَّ لَِفْي َشّكٍ ِمّ

يں آئيں؟ يعنی قوم نوح کی اور عاد و ثمود کيا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبريں نہ
کی اور ان کے بعد والوں کی جنہيں سوائے هللا تعاٰلی کے اور کوئی نہيں جانتا، ان کے پاس ان 

) اور صاف کہہ ١کے رسول معجزے الئے، ليکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ ميں دبا ليے (
منکر ہيں اور جس چيز کی طرف تم ہميں ديا کہ جو کچھ تمہيں دے کر بھيجا گيا ہے ہم اس کے 

  ) ہے۔٢بال رہے ہو ہميں تو اس ميں بڑا بھاری شبہ (
مفسرين نے اس کے مختلف معانی بيان کئے ہيں مثالً انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں ميں  ١۔٩

۔ ٢مارا تو صرف ايک ہی جواب ہے کہ ہم تمہاری رسالت کے منکر ہيں، رکھ لئے اور کہا ہ
اپنی انگليوں سے اپنے مونہوں کی طرف اشاره کر کے کہا کہ خاموش رہو اور يہ جو انہوں نے 

۔ انہوں نے اپنے ہاتھ رسولوں کے مونہوں ٣پيغام لے کر آئے ہيں ان کی طرف توجہ مت کرو،
رکھ ليے جس طرح کوئی شخص ہنسی ضبط کرنے کے  پر استہزاًء اور تعجب کے طور پر
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اپنے ہاتھ اپنے رسولوں کے مونہوں پر رکھ کر کہا خاموش  ۔ انہوں نے٤ليے ايسا کرتا ہے۔ 
۔ بطور غيظ وغضب کے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں ميں لے ليے جس طرح منافقين کی بابت ٥رہو،۔

ل عمران۔ وه تم پر اپنی انگلياں غيظ دوسرے مقام پر آتا ہے عضوا عليکم االنامل من الغيظ۔ ا
  مام طبری نے اسی آخری معنی کو ترجيح دی ہے۔ وغضب سے کاٹتے ہيں۔ امام شوکانی اور ا

   ہے۔مريب يعنی ايسا شک، کہ جس سے نفس سخت قلق اور اضطراب ميں مبتال ٢۔٩
 

ْن ُذنُْوِبُمكْ وَ  ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۭ يَْدُعْوُمكْ ِلَيْغِفَر لَُمكْ ّمِ ِ َشكٌّ فَاِطِر السَّ َرُمكْ ِاٰىلٓ قَالَْت ُرُسلُهُْم َاِيف اهلّلٰ ثْلُنَا  ۭ تُرِيُْدْوَن َاْن يَُؤّخِ َسمًّى ۭ قَالُْوٓا ِاْن َانُْمتْ ِاالَّ بََرشٌ ّمِ  َاَجٍل مُّ
ِبْنيٍ       ْواَن َمعَّا َاكَن يَْعُبُد ٰااَبُۗؤاَن فَْاتُْواَن ِبُسلْٰطٍن مُّ   10تَُصدُّ

وں اور ان کے رسولوں نے انہيں کہا کہ کيا حق تعاٰلی کے بارے ميں تمہيں شک ہے جو آسمان
) ١زمين کا بنانے واال ہے وه تمہيں اس لئے بال رہا ہے کہ تمہارے تمام گناه معاف فرما دے (

اور ايک مقرر وقت تک تمہيں مہلت عطا فرمائے، انہوں نے کہا تم تو ہم جيسے ہی انسان ہو 
) تم چاہتے ہو کہ ہميں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ کرتے ٢(
  )۔٤) اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دليل پيش کرو (٣ے ہيں (رہ
يعنی تمہيں هللا کے بارے ميں شک ہے، جو آسمان و زمين کا خالق ہے۔ عالوه ازيں وه  ١۔١٠

ے کہ تمہيں گناہوں سے پاک کر دے۔ اس ايمان و توحيد کی دعوت بھی صرف اس لئے دے رہا ہ
اننے کے لئے تيار نہيں اور اس کی دعوت سے کے باوجود تم اس خالق ارض و سماء کو م

  تمہيں انکار ہے؟ 
يہ وہی اشکال ہے جو کافروں کو پيش آتا رہا کہ انسان ہو کر کس طرح کوئی وحی اٰلہی  ٢۔ ١٠

  اور نبوت و رسالت کا مستحق ہو سکتا ہے؟
ہ دوسری رکاوٹ ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت کس طرح چھوڑ ديں جن کی عبادت ي ٣۔١٠

ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہيں؟ جب کہ تمہارا مقصد ہميں ان کی عبادت سے ہٹا کر هللا 
  واحد کی عبادت پر لگانا ہے۔

زه ہے دالئل و معجزات تو ہر نبی کے ساتھ ہوتے تھے، اس سے مراد ايسی دليل يا معج ٤۔١٠
 عليہ جس سے ديکھنے کے وه آرزومند ہوتے تھے جيسے مشرکين مکہ نے حضور صلی هللا

  وسلم سے مختلف قسم کے معجزات طلب کئے تھے، جس کا تذکره بنی اسرائيل ميں آئے گا۔
 

ََّشاُۗء ِمْن ِعَباِدهٖ  َ يَُمنُّ عَٰيل َمْن ي ثْلُُمكْ َوٰلِكنَّ اهلّلٰ ُن ِاالَّ بََرشٌ ّمِ ْ ِتَيُمكْ بِ قَالَْت لَهُْم ُرُسلُهُْم ِاْن حنَّ ْ ِ   ۭ َوَما َاكَن لَنَآ َاْن انَّ ِ فَلَْيَتَولكَّ ِ ۭ َوعََيل اهلّلٰ ْذِن اهلّلٰ ُسلْٰطٍن ِاالَّ اِبِ
   11الُْمْؤِمنُْوَن     

ان کے پيغمبروں نے ان سے کہا کہ يہ تو سچ ہے کہ ہم تم جيسے ہی انسان ہيں ليکن هللا تعاٰلی 
ی مجال ) هللا کے حکم کے بغير ہمار١اپنے بندوں ميں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے (

) اور ايمانداروں کو صرف هللا تعاٰلی ہی پر بھروسہ ٢نہيں کہ ہم کوئی معجزه تمہيں ال دکھائيں (
  رکھنا چاہيئے۔

ن تمہارا يہ رسولوں نے پہلے اشکال کا جواب ديا کہ يقينا ہم تمہارے جيسے بشر ہيں۔ ليک ١۔١١
کی ہدايت کے لئے انسانوں ميں  سمجھنا غلط ہے کہ بشر رسول نہيں ہو سکتا۔ هللا تعاٰلی انسانوں

سے ہی بعض انسانوں کو وحی و رسالت کے لئے چن ليتا ہے اور تم سب ميں سے يہ احسان هللا 
  نے ہم پر فرمايا ہے۔

ديا کہ معجزے کا  ان کے حسب منشاء معجزے کے سلسلے ميں رسولوں نے جواب ٢۔١١
  ہے۔صدور ہمارے اختيار ميں نہيں، يہ صرف هللا کے اختيار ميں 

يہاں مومنيں سے مراد اوال خود انبياء ہيں يعنی ہميں سارا بھروسہ هللا پر ہی رکھنا چاہيے  ٣۔١١
  جيسا کہ آگے فرمايا آخر کيا وجہ ہے کہ ہم هللا پر بھروسہ نہ رکھيں۔
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نَّ عَٰيل  ُبلَنَا  ۭ َولَنَْصِربَ ِ َوقَْد َهٰدىنَا سـُ َ عََيل اهلّلٰ ُْوَن     َوَما لَنَآ َاالَّ نََتَولكَّ ِ الُْمتََوّلكِ ِ فَلَْيَتَولكَّ   ۧ 12َمآ ٰاَذيُْتُمْواَن  ۭ َوعََيل اهلّلٰ

آخر کيا وجہ ہے کہ ہم هللا تعاٰلی پر بھروسہ نہ رکھيں جبکہ اسی نے ہميں ہماری راہيں سمجھائی 
الئق ہيں۔ وهللا جو ايذائيں تم ہميں دو گے ہم ان پر صبر ہی کريں گے توکل کرنے والوں کو يہی 

  )۔١ہے هللا ہی پر توکل کريں (
ں اور سفاہتوں سے بچانے واال ہے۔ يہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہی کفار کی شرارتو ١۔١٢

کہ ہم سے معجزات طلب نہ کريں، هللا پر توکل کريں، اس کی مشيت ہوگی تو معجزه ظاہر فرما 
  دے گا ورنہ نہيں۔

 
يَْن َكَفُرْوا ِلُرُسِلهِمْ  ِ لِ  َوقَاَل اذلَّ ُْم لَُهنِْلَكنَّ الّظٰ ْم َرهبُّ َِّتنَا  ۭ فََاْوىٰحٓ ِالَْهيِ ْن َاْرِضنَآ َاْو لََتُعْوُدنَّ ِيفْ ِمل َُّمكْ ّمِ   ۙ 13ِمْنيَ   لَُنْخرَِجن

کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہيں ملک بدر کر ديں گے يا تم پھر سے ہمارے مذہب 
ن کی طرف وحی بھيجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت ميں لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ا

  )١کر ديں گے (
جيسے اور بھی کئی مقامات پر هللا تعاٰلی نے فرمايا '(َولَقَْد َسبَقَْت َكلَِمتُنَا لِِعبَاِدنَا اْلُمْرَسلِْيَن   ١۔١٣
۔ 37 )۔ ١٧٣بُْوَن  َواِنَّ ُجْنَدنَا لَھُُم اْلٰغلِ  ۠◌ ١٧٢اِنَّھُْم لَھُُم اْلَمْنُصْوُرْوَن   ښ١٧١

ہلے ہو چکا ہمارا حکم اپنے ان بندوں کے حق ميں جو رسول ہيں کہ بيشک وه )۔ پ171الصافات:
ُ اَلَْغلِبَنَّ اَنَا َوُرُسلِْي )۔  ۔ 58فتح مند اور کامياب ہونگے اور ہمارا لشکر بھی غالب ہوگا '(َكتََب ّهللاٰ

  ہ ميں اور ميرے رسول ہی غالب ہونگے۔)۔ اور هللا نے يہ بات لکھ دی ہے ک21المجادلہ:
 

  14َولَنُْسِكنَنَُّمكُ اْالَْرَض ِمْنۢ بَْعِدِمهْ ۭ ٰذكِلَ ِلَمْن َخاَف َمَقاِمْي َوَخاَف َوِعْيِد    
) يہ ہے ان کے لئے جو ميرے ١اور ان کے بعد ہم خود تمہيں اس زمين ميں بسائيں گے (

  )٢دينے کے وعده سے خوف زده رہيں۔ ( سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھيں اور ميرے سزا
يہ مضمون بھی هللا نے کئی مقامات پر بيان فرمايا ہے مثالً، (ولقد کتبنا فی الزبور من بعد  ١۔١٤

ا زبور ميں، نصيحت کے پيچھے الذکر ان االرض يرثھا عبادی الٓصلحون)۔ االنبيا۔ ہم نے لکھ دي
نانچہ اس کے مطابق هللا تعاٰلی نے نبی کہ آخر زمين کے وارث ہوں گے ميرے نيک بندے ' چ

کريم صلی هللا عليہ وسلم کی مدد فرمائی، آپ کو با دل نخواستہ مکے سے نکلنا پڑا ليکن چند 
سالوں بعد ہی آپ فاتحانہ مکے ميں داخل ہوئے اور آپ کو نکلنے پر مجبور کرنے والے ظالم 

ليکن آپ نے خلق عظيم کا  مشرکين سر جھکائے، کھڑے آپ کے اشاره ابرو کے منتظر تھے
) کہہ کر سب کو معاف فرما ديا۔ٓصلوات هللا 92۔يوسف:12مظاہره کرتے ہوئے (اَل تَْثِرْيَب َعلَْيُكُم) 

  وسالمہ عليہ 
ا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِّٖه َونَھَى النَّْفَس َعِن اْلھَٰوى  ٢۔١٤  ۙ◌ 40جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا ۔(َواَمَّ

)۔ النازعات۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا 40۔ النازعات:79) ۭ◌ 41ةَ ِھَي اْلَماْٰوى  فَاِنَّ اْلَجنَّ 
ہونے سے ڈر گيا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکے رکھا يقينا جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ 

۔(ولمن خاف مقام ربہ جنتن)۔ الرحمن۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گيا اس کے 
  ليے دو جنتيں ہيں۔

 
َتْفتَُحْوا َوَخاَب ُلكُّ َجبَّاٍر َعِنْيٍد       ۙ 15َواسـْ

  ) اور تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہوگئے۔١اور انہوں نے فيصلہ طلب کيا (
اس کا فاعل ظالم مشرک بھی ہو سکتے ہيں کہ انہوں نے باآلخر هللا سے فيصلہ طلب کيا۔  ١۔١٥

عذاب کے ذريعے سے ہالک کر دے جيسے يعنی اگر يہ رسول سچے ہيں تو يا هللا ہم کو اپنے 
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َما َن السَّ ھُمَّ اِْن َكاَن ٰھَذا ھَُو اْلَحقَّ ِمْن ِعْنِدَك فَاَْمِطْر َعلَْينَا ِحَجاَرةً مِّ ِء اَِو ۗ◌ مشرکين مکہ نے کہا ( اللّٰ
ن آپ کی ) ' اور جب کہ ان لوگوں نے کہا، اے هللا! اگر يہ قرآ32۔ االنفال:8اْئتِنَا بَِعَذاٍب اَلِْيٍم ) 

طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، يا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے 
'۔ جس طرح جنگ بدر کے موقع پر مشرکين مکہ نے اس قسم کی آرزو کی تھی جس کا ذکر هللا 

) ميں کيا ہے يا اس کا فاعل رسول ہوں کہ انہوں نے هللا سے فتح و نصرت کی ١٩نے (انفال۔ 
  ئيں کيں، جنہيں هللا نے قبول کيا۔دعا

 
اٍۗء َصِديٍْد     ُ َويُْسٰقى ِمْن مَّ ٖه هَجَمنَّ

ِٕ
َراۗى ْن وَّ   ۙ 16ِمّ

  )١اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں پيپ کا پانی پاليا جائے گا۔ (
جو جہنميوں کے گوشت اور ان کی کھالوں سے بہا ہوگا۔ بعض َصِدْيد، پيپ اور خون  ١۔١٦

نميوں کے جسم سے نچوڑا ہوا) اور بعض احاديث ميں ہے يہ صديد اتنا احاديث ميں اسے (جہ
گرم اور کھولتا ہوا ہوگا کہ ان کے منہ کے قريب پہنچتے ہی ان کے چہرے کی کھال جھلس کر 
گر پڑے گی اور اس کا ايک گھونٹ پيتے ہی ان کے پيٹ کی آنتيں پاخانے کے راستے باہر نکل 

  پڑيں گی۔
 

عُٗه َوَال  ََّتَجرَّ ٖه عََذاٌب غَِلْيظٌ    ي
ِٕ
َراۗى ٍت  ۭ َوِمْن وَّ َما ُهَو ِبَمّيِ ِتْيِه الَْمْوُت ِمْن ُلكِّ َمَاكٍن وَّ ْيُغٗه َواَيْ   17 يََاكُد يُسـِ

جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پئے گا۔ پھر بھی وه اپنے گلے سے اتار نہ سکے گا اور اسے ہر 
) اور پھر اس کے پيچھے بھی سخت ١ں (جگہ موت آتی دکھائی دے گی ليکن وه مرنے واال نہي

  عذاب ہے۔
اقسام کے عذاب چکھ چکھ کر وه موت کی آرزو کرے گا۔ ليکن، موت وہاں يعنی انواع و  ١۔١٧

  کہاں؟ وہاں تو اسی طرح دائمی عذاب ہوگا ۔
 

ْت ِبِه الّرِيْحُ  الُهُْم َكَرَماِدۨ اْشـتَدَّ ْم َاْمعَ ِ يَْن َكَفُرْوا ِبَرّهبِ ِ ٰلُل الَْبِعْيُد      َمثَُل اذلَّ ٍء  ۭ ٰذكِلَ ُهَو الضَّ ُبْوا عَٰيل َيشْ ا َكسـَ   18ِيفْ يَْوٍم عَاِصٍف ۭ َال يَْقِدُرْوَن ِممَّ
ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کيا، ان کے اعمال مثل راکھ کے ہيں 

نے کيا اس ميں کسی چيز  ) جو بھی انہوں١جس پر تيز ہوا آندھی چلے اور اڑا کر لے جائے (
  پر قادر نہ ہونگے، يہی ان کی گمراہی ہے

قيامت والے دن کافروں کے عملوں کا بھی يہی حال ہوگا کہ اس کا کوئی اجر و ثواب  ١۔١٨
  انہيں نہيں ملے گا۔

 
ََّشْا يُْذِهْبُمكْ  ٰمٰوِت َواْالَْرَض اِبلَْحّقِ ۭ ِاْن ي َ َخلََق السَّ ِت ِخبَلٍْق َجِديٍْد     َالَْم تََر َانَّ اهلّلٰ   ۙ 19َواَيْ

کيا تو نے نہيں ديکھا کہ هللا تعاٰلی نے آسمانوں اور زمين کو بہترين تدبير کے ساتھ پيدا کيا ہے۔ 
  اگر وه چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق الئے۔

 
ِ ِبَعزِْيٍز    َما ٰذكِلَ عََيل اهلّلٰ   20وَّ

  )۔١نہيں ( هللا پر يہ کام کچھ بھی مشکل
يعنی اگر تم نافرمانيوں سے باز نہ آئے تو هللا تعاٰلی اس پر قادر ہے کہ وه تمہيں ہالک کر  ١۔٢٠

  ر دے۔کے، تمہاری جگہ نئی مخلوق پيدا ک
 

ا ِاانَّ ُكنَّا لَُمكْ تََبًعا فَهَلْ  ْوٓ يَْن اْسـَتْكَربُ ِ َعٰفُۗؤا ِلذلَّ ْيًعا فََقاَل الضُّ ِ َمجِ َ  َوبََرُزْوا هلِلّٰ ُ لَهََديْٰنُمكْ  ۭ َسَواٌۗء عَل ٍء ۭ قَالُْوا لَْو َهٰدىنَا اهلّلٰ ِ ِمْن َيشْ ْغُنْوَن َعنَّا ِمْن عََذاِب اهلّلٰ ْينَآ َانُْمتْ مُّ
ِحْيٍص     اَن َما لَنَا ِمْن مَّ   ۧ 21َاَجزِْعنَآ َاْم َصَربْ
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ائی والوں سے ) اس وقت کمزور لوگ بڑ١سب کے سب هللا کے سامنے ربرو کھڑے ہونگے (
کہيں گے کہ ہم تو تمہارے تابعدار تھے، تو کيا تم هللا کے عذابوں ميں سے کچھ عذاب ہم سے 

دور کر سکنے والے ہو؟ وه جواب ديں گے کہ اگر هللا ہميں ہدايت ديتا تو ہم بھی ضرور تمہاری 
ارے لئے رہنمائی کرتے، اب تو ہم پر بےقراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہيں ہم

  )٢کوئی چھٹکارا نہيں۔ (
  يعنی سب ميدان محشر ميں هللا کے ربرو ہوں گے، کوئی کہيں چھپ نہ سکے گا۔ ١۔٢١
ہ وه هللا بعض کہتے ہيں کہ جہنمی آپس ميں کہيں گے کہ جنتيوں کو جنت اس لئے ملی ک ٢۔٢١

کريں چنانچہ وه کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے تھے، آؤ ہم بھی هللا کی بارگاه ميں آہو زاری 
روئيں گے اور خوب آہو زاری کريں گے۔ ليکن اس کا کوئی فائده نہيں ہوگا، پھر کہيں گے کہ 

جنتيوں کو جنت ان کے صبر کرنے کی وجہ سے ملی، چلو ہم بھی صبر کرتے ہيں، وه صبر کا 
م بھرپور مظاہره کريں گے، ليکن اس کا بھی کوئی فائده نہيں ہوگا، پس اس وقت کہيں گے ہ

صبر کريں يا بےصبری، اب چھٹکارے کی کوئی صورت نہيں۔ يہ ان کی باہمی گفتگو جہنم کے 
اندر ہوگی۔ قرآن کريم ميں اس کو اور بھی کئی جگہ بيان کيا گيا ہے مثالً سوره مومن (َواِْذ 

َعٰف ۗ◌ َحاـيَتَ  ْوَن فِي النَّاِر فَيَقُْوُل الضُّ َّ ۗ◌ جُّ ا اِن ْغنُْوَن َعنَّا نَِصْيبًا ُؤا لِلَِّذْيَن اْستَْكبَُرْوٓ ا ُكنَّا لَُكْم تَبًَعا فَھَْل اَْنتُْم مُّ
َن النَّاِر     ا اِنَّا ُكلٌّ فِْيھَآ 47مِّ َ قَْد َحَكَم بَْيَن اْلِعبَاِد    ۙ◌  قَاَل الَِّذْيَن اْستَْكبَُرْوٓ ۔ 40 ) 48اِنَّ ّهللاٰ

ْنِس فِي النَّاِر  ) سوره اعراف (قَاَل اْدُخلُْوا فِْيٓ اُمَ 47-48المومن: َن اْلِجنِّ َوااْلِ ٍم قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلُِكْم مِّ
اَرُكْوا فِْيھَا َجِمْيًعا   ۭ◌ ُكلََّما َدَخلَْت اُمَّةٌ لََّعنَْت اُْختَھَا ۭ◌  ى اَِذا ادَّ ِء ۗ◌ قَالَْت اُْخٰرٮھُْم اِلُْوٰلٮھُْم َربَّنَا ٰھُٓؤاَل  ۙ◌ َحتّٰ

َن النَّاِر  اََضلُّْونَا فَٰاتِِھْم َعَذابًا ٰلِكْن الَّ تَْعلَُمْوَن  ڛِضْعفًا مِّ  َوقَالَْت اُْوٰلٮھُْم اِلُْخٰرٮھُْم 38قَاَل لُِكلٍّ ِضْعٌف وَّ
) ( يَْوَم 38-39۔ االعراف:7) ۧ◌ 39فََما َكاَن لَُكْم َعلَْينَا ِمْن فَْضٍل فَُذْوقُوا اْلَعَذاَب بَِما ُكْنتُْم تَْكِسبُْوَن  

ُسْواَل  تُقَلَُّب ُوُجوْ  َ َواَطَْعنَا الرَّ  َوقَالُْوا َربَّنَآ اِنَّآ اَطَْعنَا َساَدتَنَا 66ھُھُْم فِي النَّاِر يَقُْولُْوَن ٰيلَْيتَنَآ اَطَْعنَا ّهللاٰ
بِْياَل ۗ◌ َوُكبََرا ) اس کے عالوه آپس ميں جھگڑيں گے 66- 67۔ االحزاب:33 ) 67َءنَا فَاََضلُّْونَا السَّ

وسرے پر گمراه کرنے کا الزام دھريں گے۔ امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ جھگڑا بھی اور ايک د
ميدان محشر ميں ہوگا۔ اس کی مذيد تفصيل هللا تعاٰلی نے سوره سبا (َوقَاَل الَِّذْيَن َكفَُرْوا لَْن نُّْؤِمَن 

ى اِِذ الظّٰ  ۭ◌ بِٰھَذا اْلقُْرٰاِن َواَل بِالَِّذْي بَْيَن يََدْيِه  ُع بَْعُضھُْم اِٰلى ــيَْرجِ  ښلُِمْوَن َمْوقُْوفُْوَن ِعْنَد َربِِّھْم َولَْو تَٰرٓ
 قَاَل الَِّذْيَن 31ْؤِمنِْيَن  تَْكبَُرْوا لَْواَلٓ اَْنتُْم لَُكنَّا مُ ـيَقُْوُل الَِّذْيَن اْستُْضِعفُْوا لِلَِّذْيَن اسْ  ۚ◌ اْلقَْوَل  ۨ◌ بَْعضِ 

ا اَنَْحُن َصَدْدٰنُكْم َعِن اْلھُٰدى بَْعَد اِْذ َجااْستَْكبَُرْوا لِلَِّذْيَن اْستُْضِعفُ  ْجِرِمْيَن  ۗ◌ ْوٓ  َوقَاَل 32َءُكْم بَْل ُكْنتُْم مُّ
ِ َونَْجَعَل لَهٓٗ ــھَاِر اِْذ تَاُْمُرْونَ تَْكبَُرْوا بَْل َمْكُر الَّْيِل َوالنَّ ـالَِّذْيَن اْستُْضِعفُْوا لِلَِّذْيَن اسْ  ّٰ  ۭ◌ اًدا اَْندَ  نَآ اَْن نَّْكفَُر بِا

ا َراَُوا اْلَعَذاَب  وا النََّداَمةَ لَمَّ ھَْل يُْجَزْوَن ااِلَّ َما َكانُْوا  ۭ◌ َوَجَعْلنَا ااْلَْغٰلَل فِْيٓ اَْعنَاِق الَِّذْيَن َكفَُرْوا  ۭ◌ َواََسرُّ
  ) ميں بيان فرمائی ہے۔33تا  31۔سباء:34 ) 33يَْعَملُْوَن 

 
ا قُِيضَ  ْيٰطُن لَمَّ ْن سُ َوقَاَل الشـَّ ُُّمكْ فََاْخلَْفُتُمكْ ۭ َوَما َاكَن ِيلَ عَلَْيُمكْ ّمِ َ َوعََدُمكْ َوْعَد الَْحّقِ َوَوعَْدت َتَجْبُمتْ ِيلْ ۚ فََال تَلُْوُمْوِينْ  اْالَْمُر ِانَّ اهلّلٰ ٓ َاْن َدَعْوتُُمكْ فَاسـْ لْٰطٍن ِاالَّ

ِلِمْنيَ لَهُْم عََذاٌب اَ  َولُْوُمْوٓا َانُْفَسُمكْ ۭ َمآ َااَن ِبُمْرصِِخُمكْ  ْكُتُمْوِن ِمْن قَْبُل  ۭ ِانَّ الّظٰ ْ َكَفْرُت ِبَمآ َاْرشَ يِخَّ  ۭ ِاِىنّ   22ِلْميٌ     َوَمآ َانُْمتْ ِبُمْرصِ
) کہے گا کہ هللا نے تمہيں سچا وعده ديا تھا اور ١جب اور کام کا فيصلہ کر ديا جائے گا شيطان (

) ميرا تو تم پر کوئی دباؤ تو تھا نہيں ٢تھے ان کے خالف کيا ( ميں نے تم سے جو وعدے کئے
) پس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود ٤) ہاں ميں نے تمہيں پکارا اور تم نے ميری مان لی، (٣(

) نہ ميں تمہارا فرياد رس اور نہ تم ميری فرياد کو پہنچنے والے ٤اپنے آپ کو مالمت کرو (
) ٦ہی نہيں کہ تم مجھے اس سے پہلے هللا کا شريک مانتے رہے () ميں تو سرے سے مانتا ٥(

  )۔٧يقيناً ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے (
يعنی اہل ايمان جنت ميں اور اہل کفر و شرک جہنم ميں چلے جائيں گے تو شيطان  ١۔٢٢

  کہے گا جہنميوں سے
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ميرے پيغمبروں هللا نے جو وعدے اپنے پيغمبروں کے ذريعے سے کئے تھے کہ نجات  ٢۔٢٢
پر ايمان النے ميں ہے۔ وه حق پر تھے ان کے مقابلے ميں ميرے وعدے تو سراسر دھوکا اور 

فريب تھے۔ جس طرح هللا نے فرمايا ' شيطان ان سے وعدے کرتا ہے اور آرزوئيں دالتا ہے 
  ) ٢٠کے يہ وعدے محض دھوکا ہيں ' (النساء۔ ليکن شيطان

ں کوئی دليل و حجت نہيں ہوتی تھی، نہ ميرا کوئی دباؤ ہی تم دوسرا يہ کہ ميری باتوں مي ٣۔٢٢
  پر تھا۔
ہاں ميری دعوت اور پکار تھی، تم نے ميری بےدليل پکار کو مان ليا اور پيغمبروں کی  ٤۔٢٢

  يا۔دليل و حجت سے بھرپور باتوں کو رد کر د
نہ ليا، دالئل  اس لئے قصور سارا تمہارا اپنا ہی ہے تم نے عقل و شعور سے ذرا کام ٥۔٢٢

واضحہ کو تم نے نظر انداز کر ديا، اور مجرد دعوے کے پيچھے لگ رہے، جس کی پشت پر 
  کوئی دليل نہيں۔

قہر و  يعنی نہ ميں تمہيں عذاب سے نکلوا سکتا ہوں جس ميں تم مبتال ہو اور نہ تم اس ٦۔٢٢
  غضب سے مجھے بچا سکتے ہو جو هللا کی طرف سے مجھ پر ہے۔ 

اس بات سے بھی انکار ہے کہ ميں هللا کا شريک ہوں، اگر تم مجھے يا کسے اور مجھے  ٧۔٢٢
کو هللا کا شريک گردانتے رہے تو تمہاری اپنی غلطی اور نادانی تھی، جس هللا نے ساری کائنات 

  ھی وہی کرتا رہا، بھال اس کا کوئی شريک کيونکر ہو سکتا تھا۔ بنائی تھی اور اس کی تدبير ب
ے ہيں کہ يہ جملہ بھی شيطان ہی کا ہے اور يہ اس کے مذکوره خطبے کا تتمہ بعض کہت ٨۔٢٢

  ہے۔ بعض کہتے ہيں کہ شيطان کا کالم ِمْن قَْبُل پر ختم ہوگيا، يہ هللا کا کالم ہے۔
 

يْ  ِهتَا اْالَْهنُٰر ٰخدِلِ رِْي ِمْن َحتْ ِلٰحِت َجنٍّٰت َجتْ لُوا الّصٰ ْيَن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ يَُّهتُْم ِفْهيَا َسٰملٌ   َوُاْدِخَل اذلَّ ْم  ۭ َحتِ ِ ْذِن َرّهبِ   23َن ِفْهيَا اِبِ
جو لوگ ايمان الئے اور نيک عمل کئے وه ان جنتوں ميں داخل کيے جائيں گے جن کے نيچے 

) جہاں ان کا خير مقدم ١چشمے جاری ہيں جہاں انہيں ہميشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے (
  )٢سالم سے ہوگا (

شقاوت و اہل کفر کے مقابلے ميں اہل سعادت اور اہل ايمان کا تذکره ہے۔ ان کا ذکر يہ اہل  ١۔٢٣
ان کے ساتھ اس لئے کيا گيا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اہل ايمان واال کردار اپنانے کا شوق و 

  رغبت پيدا ہو۔
ر ہر آپس ميں ان کا تحفہ ايک دوسرے کو سالم کرنا ہوگا۔ عالوه ازيں فرشتے بھی ہ يعنی ٢۔٢٣

  دروازے سے داخل ہو ہو کر انہيں سالم عرض کريں گے۔
 

 ۗ َما فَْرُعهَا ِيف السَّ َبٍة َاْصلُهَا اَثِبٌت وَّ َبًة َكَشَجَرٍة َطّيِ َمًة َطّيِ ُ َمثًَال َلكِ   ۙ 24ِء     َالَْم تََر َكْيَف َرضََب اهلّلٰ
بيان فرمائی، مثل ايک  کيا آپ نے نہيں ديکھا کہ هللا تعاٰلی نے پاکيزه بات کی مثال کس طرح

  پاکيزه درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنياں آسمان ميں ہيں۔
 

ُ اْالَْمثَاَل ِللنَّاِس لََعلَّهُْم يَتََذكَُّرْوَن  َا  ۭ َويَْرضُِب اهلّلٰ ْذِن َرّهبِ ٓ ُاُلكَهَا ُلكَّ ِحْنيٍ اِبِ   25   تُْؤِيتْ
) ہے۔ اور هللا تعاٰلی لوگوں کے ١نے پھل التا (جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپ

  سامنے مثاليں بيان فرماتا ہے تاکہ وه نصيحت حاصل کريں۔
س درخت کی طرح ہے، جو گرمی ہو يا سردی ہر اس کا مطلب ہے کہ مومن کی مثال ا ١۔٢٥

وقت پھل ديتا ہے۔ اسی طرح مومن کے اعمال صالحہ شب و روز کے لمحات ميں ہر آن اور ہر 
ڑی آسمان کی طرف لے جائے جاتے ہيں، َکلَِمۃ طَيِّبَۃ سے اسالم، يا ال اِٰلہ اال هللا اور شجره گھ

  طيبہ سے کھجور کا درخت مراد ہے۔ جيسا کہ صحيح حديث سے ثابت ہے (صحيح بخاری)
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 َ َمٍة َخِبْيثٍَة َكَشَجَرٍة َخِبْيثَِةۨ اْجُتثَّْت ِمْن فَْوِق اْالَْرِض َما ل   26هَا ِمْن قََراٍر    َوَمثَُل َلكِ

اور ناپاک بات کی مثال ايسے درخت جيسی ہے جو زمين کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ ليا گيا۔ 
  )۔١اسے کچھ ثبات تو ہے نہيں (

(اندرائن) کا درخت مراد ہے۔ جس  کلمئہ خبيثہ سے مراد کفر اور شجره خبيثہ سے حنظل ١۔٢٦
اشارے سے اکھڑ جاتی ہے۔ يعنی کافر کے  کی جڑ زمين کے اوپر ہی ہوتی ہے اور ذرا سے

اعمال بالکل بےحيثيت۔ نہ وه آسمان پر چڑھتے ہيں، نہ هللا کی بارگاه ميں وه قبوليت کا درجہ 
  پاتے ہيں۔

 
 ُ ِخَرِة  ۚ َويُِضلُّ اهلّلٰ نَْيا َوِيف اْالٰ ْيَن ٰاَمنُْوا اِبلَْقْوِل الثَّاِبِت ِيف الَْحٰيوِة ادلُّ ِ ُ اذلَّ ُِّت اهلّلٰ ُ َما يََشاُۗء      يُثَب ِلِمْنيَ  ڐ َويَْفَعُل اهلّلٰ   ۧ 27 الّظٰ

ايمان والوں کو هللا تعاٰلی پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنيا کی زندگی ميں بھی اور 
  ) ہاں نا انصاف لوگوں کو هللا بہکا ديتا ہے اور هللا جو چاہے کر گزرے۔١آخرت ميں بھی (

يں اس طرح آتی ہے کہ ' موت کے بعد قبر ميں جب مسلمان سے اس کی تفسير حديث م ١۔٢٧
سوال کيا جاتا ہے، تو وه جواب ميں اس بات کی گواہی ديتا ہے کہ هللا کے سوا کوئی معبود نہيں 

ُ اور محمد صلی هللا عليہ وسلم هللا کے رسول ہي ں پس يہی مطلب ہے هللا کے فرمان، (يُثَبُِّت ّهللاٰ
) کا (صحيح بخاری) ايک اور حديث ميں ہے کہ ' جب بندے کو قبر 27۔ ابرہيم :14) الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا

ميں رکھ ديا جاتا ہے اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہيں اور وه ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا 
ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہيں اور اسے اٹھا کر اس سے پوچھتے ہيں کہ اس شخص 

ے ہے، وه مومن ہوتا ہے تو جواب ديتا ہے کہ وه هللا کے بندے اور کے بارے ميں تيری کيا رائ
اس کے رسول ہيں۔ فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانا دکھاتے ہيں اور کہتے ہيں کہ هللا نے اس کی 
جگہ تيرے لئے جنت ميں ٹھکانا بنا ديا ہے۔ پس وه دونوں ٹھکانے ديکھتا ہے اور اس کی قبر 

ور اس کی قبر کو قيامت تک نعمتوں سے بھر ديا جاتا ہے ' ستر ہاتھ کشاده کر دی جاتی ہے ا
(صحيح مسلم، باب مذکور) ايک اثر ميں ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے َمْن َربَُّک؟ ِدْينَُک؟ َمْن 
نَّبَِّک؟ تيرا رب کون ہے، تيرا دين کيا ہے اور تيرا پيغمبر کون ہے؟ پس هللا تعاٰلی اسے ثابت 

ُ (ميرا رب هللا ہے)، َو ِدْينَِی ااِل ْساَلُم (ميرا  قدمی عطا فرماتا ہے اور وه جواب ديتا ہے َربِّی ّهللاٰ
د (اور ميرے پيغمبر محمد صلی هللا عليہ وسلم ہيں) (تفسير ابن کثير)   دين اسالم ہے) َو نَبِيِّی ُمَحمَّ

 
َاَحلُّْوا ِ ُكْفًرا وَّ لُْوا ِنْعَمَة اهلّلٰ يَْن بَدَّ ِ   ۙ 28قَْوَمهُْم َداَر الَْبَواِر    َالَْم تََر ِاَىل اذلَّ

کيا آپ نے ان کی طرف نظر نہيں ڈالی جنہوں نے هللا کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی 
  )۔١قوم کو ہالکت کے گھر ميں ال اتارا (

ميں ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ ہيں، جنہوں نت رسالت اس کی تفسير صحيح بخاری  ١۔٢٨
اور جنگ بدر ميں مسلمانوں سے لڑ کر اپنے لوگوں کو ہالک کروايا،  محمديہ کا انکار کر کے

تاہم اپنے مفہوم کے اعتبار سے يہ عام ہے اور مطلب يہ ہوگا کہ حضرت محمد صلی هللا عليہ 
وسلم کو هللا تعاٰلی نے رحمتہ للعالمين اور لوگوں کے لئے نعمت اٰلہيہ بنا کر بھيجا، پس جس نے 

ے قبول کيا، اس نے شکر ادا کيا، وه جنتی ہوگيا اور جس نے اس اس نعمت کی قدر کی، اس
  نعمت کو رد کر ديا اور کفر اختيار کيے رکھا، وه جہنمی قرار پايا۔

 
َ  ۚ  يَْصلَْوَهنَا ۭ  َوِبئَْس الَْقَراُر     منَّ   29هَجَ

  يعنی دوزخ ميں جس ميں يہ سب جائيں گے، جو بدترين ٹھکانا ہے۔
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 ِ ُمكْ ِاَىل النَّاِر   َوَجَعلُْوا هلِلّٰ ُّْوا َعْن َسِبْيهِلٖ  ۭ قُْل تََمتَُّعْوا فَِانَّ َمِصْريَ ُِّيِضل   30 َانَْداًدا ل
انہوں نے هللا کے ہمسر بنا لئے کہ لوگوں کو هللا کی راه سے بہکائيں۔ آپ کہہ ديجئے کہ خير 

  )۔١مزے کر لو تمہاری باز گشت تو آخر جہنم ہی ہے (
توبيخ ہے کہ دنيا ميں تم جو کچھ چاہو کر لو، مگر کب تک؟ باآلخر تمہارا  يہ تہديد و ١۔٣٠

  ٹھکانا جہنم ہے۔
 

ْن قَ  عََالِنَيًة ّمِ ا وَّ ا َرَزْقٰهنُْم ِرسًّ ٰلوَة َويُْنِفُقْوا ِممَّ ْيَن ٰاَمنُْوا يُِقْيُموا الصَّ ِ ِِّعَباِدَي اذلَّ ِيتَ يَْوٌم الَّ بَْيٌع ِفْيهِ قُْل ل ْ   31َوَال ِخٰلٌل      ْبِل َاْن ايَّ
ميرے ايمان دار بندوں سے کہہ ديجئے کہ نمازوں کو قائم رکھيں اور جو کچھ ہم نے انہيں دے 
رکھا ہے اس ميں سے کچھ نہ کچھ پوشيده اور ظاہر خرچ کرتے رہيں اس سے پہلے کہ وه دن 

  )۔١آجائے جس ميں نہ خريد و فروخت ہوگی اور نہ دوستی اور محبت (
کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ اسے اپنے وقت پر اور نماز کو ٹھيک طريقہ کے نماز  ١۔٣١

ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کيا جائے، جس طرح کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم کی 
جائے، اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے اور سنت ہے۔ انفاق کا مطلب ہے زکوة ادا کی 

جائے يہ نہيں کہ صرف اپنی ذات اور اپنی ضروريات پر تو ديگر ضرورت مندوں پر احسان کيا 
بال دريغ خوب خرچ کيا جائے۔ اور هللا تعاٰلی کی بتالئی ہوئی جگہوں پر خرچ کرنے سے گريز 

کيا جائے۔ قيامت کا دن ايسا ہوگا کہ جہاں نہ خريد و فروخت ممکن ہوگی نہ کوئی دوستی ہی 
  کسی کام آئے گی۔

 
ْي خَ  ِ ُ اذلَّ َُّمكْ ۚ َوَخسَّــرَ َاهلّلٰ َماِۗء َماًۗء فََاْخَرَج ِبٖه ِمَن الثََّمٰرِت ِرْزقًا ل ٰمٰوِت َواْالَْرَض َوَاْنَزَل ِمَن السَّ  لَُمكُ الُْفكْلَ ِلتَْجرَِي ِيف الَْبْحِر اِبَْمرِٖه  ۚ َوَخسََّر لَُمكُ اْالَْهنَٰر    لََق السَّ

32 ۚ  
پيدا کيا اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے  هللا وه ہے جس نے آسمانوں اور زمين کو

ذريعے تمہاری روزی کے پھل نکالے ہيں اور کشتيوں کو تمہارے بس ميں کر ديا کہ درياؤں 
ميں اس کے حکم سے چليں پھريں۔ اسی نے ندياں اور نہريں تمہارے اختيار ميں کر دی ہيں 

  )۔١(
يں، ان ميں بعض کا تذکره يہاں کيا جا رہا هللا تعاٰلی نے مخلوقات پر جو انعامات کئے ہ ١۔٣٢

ہے۔ فرمايا آسمان کو چھت اور زمين کو بچھونا بنايا۔ آسمان سے بارش نازل فرما کر مختلف قسم 
اور فروٹ بھی ہيں اور کے درخت اور فصليں اگائيں جن ميں ذائقہ اور قوت کے لئے ميوے 

يک دوسرے سے مختلف ہيں اور انواع و اقسام کے غلے بھی جن کے رنگ اور شکليں بھی ا
ذائقے اور خوشبو اور فوائد بھی مختلف ہيں۔ کشتيوں اور جہازوں کو خدمت ميں لگا ديا کہ وه 

تالطم خيز موجوں پر چلتے ہيں انسانوں کو بھی ايک ملک سے دوسرے ملک ميں پہنچاتے ہيں 
ر پہاڑوں سے اور سامان تجارت بھی ايک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہيں زمينوں او

  چشمے اور نہريں جاری کر ديں تاکہ تم بھی سيراب ہو اور اپنے کھيتوں کو بھی سيراب کرو۔
 

َاَر    َّْيَل َوالهنَّ ـَبْنيِ ۚ َوَخسََّر لَُمكُ ال
ِٕ
ْمَس َوالَْقَمَر َداۗى   ۚ 33َوَخسَّــَر لَُمكُ الشَّ

) اور رات ١چل رہے ہيں ( اسی نے تمہارے لئے سورج چاند کو مسخر کر ديا ہے کہ برابر ہی
  )۔٢دن کو بھی تمہارے کام ميں لگا رکھا ہے (

يعنی مسلسل چلتے رہتے ہيں، کبھی ٹھرتے نہيں رات کو، نہ دن کو۔ عالوه ازيں ايک  ١۔٣٣
  باہمی تصادم اور ٹکراؤ نہيں ہوتا۔  دوسرے کے پيچھے چلتے ہيں ليکن کبھی ان کا



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	565	of	1441	

اری رہتا ہے، کبھی رات، دن کا کچھ حصہ لے کر می تفاوت جرات اور دن، ان کا باہ ٢۔٣٣
لمبی ہو جاتی ہے اور کبھی دن، رات کا کچھ حصہ لے کر لمبا ہو جاتا ہے۔ اور يہ سلسلہ 

  ابتدائے کائنات سے چل رہا ہے، اس ميں ايک رائی فرق نہيں آيا۔
 

ْوا ِنْعَمَت  ْن ُلكِّ َما َسَالُْتُمْوُه  ۭ َوِاْن تَُعدُّ نَْساَن لََظلُْوٌم َكفَّاٌر     َوٰاٰتىُمكْ ّمِ ُصْوَها  ۭ ِانَّ اْالِ ِ َال ُحتْ   ۧ 34اهلّلٰ
) اگر تم هللا کے احسان ١اسی نے تمہيں تمہاری منہ مانگی کل چيزوں ميں سے دے رکھا ہے (

  ) يقيناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔٢گننا چاہو تو انہيں پورے گن بھی نہيں سکتے (
اس نے تمہاری ضرورت کی تمام چيزيں مہيا کيں جو تم اس سے طلب کرتے ہو، وه يعنی  ١۔٣٤

بھی ديتا ہے اور جسے نہيں مانگتے، ليکن اسے پتہ ہے کہ وه تمہاری ضرورت ہے، وه بھی 
  ی تمام سہولتيں فراہم کرتا ہے۔ دے ديتا ہے۔ غرض تمہيں زندگی گزارنے ک

ں کوئی شمار ميں نہيں ال سکتا۔ چہجائيکہ کوئی ان يعنی هللا کی نعمتيں ان گنت ہيں انہي ٢۔٣٤
نعمتوں کے شکر کا حق ادا کرسکے۔ ايک اثر ميں حضرت داؤد عليہ السالم کا قول نقل کيا گيا 

؟ جب کہ شکر بجائے خود تيری ہے۔ انہوں نے کہا ' اے رب! ميں تيرا شکر کس طرح ادا کروں
رمايا ' اے داؤد اب تو نے ميرا شکر ادا کر طرف سے مجھ پر ايک نعمت ہے ' هللا تعاٰلی نے ف

ديا جب کہ تو نے اعتراف کر ليا کہ يا هللا ميں تيری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں ' 
  (تفسير ابن کثير) 

هللا کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے غفلت کی وجہ سے انسان اپنے نفس کے ساتھ ظلم  ٣۔٣٤
  ص کافر، جو بالکل ہی هللا سے غافل ہے۔اور بے انصافی کرتا ہے۔ بالخصو

 
َّْعُبَد اْالَْصنَاَم  اْجنُْبِينْ َوبَِينَّ َاْن ن   ۭ 35َوِاْذ قَاَل ِاْبٰرِهْميُ َرّبِ اْجَعْل ٰهَذا الَْبدَلَ ٰاِمنًا وَّ

(ا براہيم کی يہ دعا بھی ياد کرو) جب انہوں نے کہا اے ميرے پروردگار! اس شہر کو امن واال 
  اور مجھے اور ميری اوالد کو بت پرستی سے پناه دے۔ )١بنا دے (

' اس شہر 'سے مراد مکہ ہے۔ ديگر دعاؤں سے قبل يہ دعا کی کہ اسے امن واال بنا دے،  ١۔٣٥
نوں ميں فائده اٹھا سکيں گے، اس لئے کہ امن ہوگا تو لوگ دوسری نعمتوں سے بھی صحيح مع

ولتوں کے باوجود، خوف اور دہشت کے ورنہ امن و سکون کے بغير تمام آسائشوں اور سہ
سائے انسان کو مضطرب اور پريشان رکھتے ہيں۔ جيسے آجکل کے عام معاشروں کا حال ہے۔ 
سوائے سعودی عرب کے۔ وہاں اس دعا کی برکت سے اور اسالمی حدود کے نفاذ سے آج بھی 

يہ کے ضمن ميں اسے ايک مثالی امن قائم ہے۔ صانھا هللا عن الشرور والفتن۔ يہاں انعامات الہ
بيان فرما کر اشاره کر ديا کہ قريش جہاں هللا کے ديگر انعامات سے غافل ہيں اس خصوصی 

  انعام سے بھی غافل ہيں کہ اس نے انہيں مکہ جيسے امن والے شہر کا باشنده بنايا۔
 

 َّ َن النَّاِس ۚ  فََمْن تَِبَعِينْ فَِان ا ّمِ ُنَّ َاْضلَلَْن َكِثْريً ِحْميٌ      َرّبِ ِاهنَّ ََّك غَُفْوٌر رَّ ْ ۚ َوَمْن َعَصاِينْ فَِان   36ٗه ِمِىنّ
) پس ١اے ميرے پالنے والے معبود! انہوں نے بہت سے لوگوں کو راه سے بھٹکا ديا ہے (

ميری تابعداری کرنے واال ميرا ہے اور جو ميری نافرمانی کرے تو، تو بہت ہی معاف اور کرم 
  کرنے واال ہے۔

کرنے کی نسبت ان پتھروں کی مورتيوں کی طرف جن کی مشرکين عبادت کرتے گمراه  ١۔٣٦
  ہيں۔ تھے، باوجود اس بات کے کہ وه غير عاقل ہيں، کيونکہ گمراہی کا باعث تھيں اور

 
َّنَ  ِم ۙ َرب َِّيتْ ِبَواٍد غَْريِ ِذْي َزْرعٍ ِعْنَد بَيِْتَك الُْمَحرَّ ٓ َاْسَكْنُت ِمْن ُذّرِي ْ َّنَآ ِاِىنّ َّهَُرب َن الثََّمٰرِت لََعل ْم َواْرُزْقهُْم ِمّ َن النَّاِس َهتِْوْيٓ ِالَْهيِ َدًة ّمِ ِٕ

ٰلوَة فَاْجَعْل َافْى ْم ا ِلُيِقْيُموا الصَّ
  37يَْشُكُرْوَن     
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) اس بےکھيتی کی وادی ميں تيرے حرمت ١اے ميرے پروردگار! ميں نے اپنی کچھ اوالد (
) پس ٢ہمارے پروردگار! يہ اس لئے کہ وه نماز قائم رکھيں (والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے 

) کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ اور انہيں پھلوں کی روزياں عنايت ٣تو کچھ لوگوں (
  ) تاکہ يہ شکر گزاری کريں۔٤فرما (
الم يَّتِْی ميں ِمن اوالد کے لئے ہے۔ يعنی بعض کہتے ہيں حضرت ابراہم عليہ السِمْن ُذرِّ  ١۔٣٧

کے آٹھ صلبی بيٹے تھے، جن ميں سے صرف حضرت اسماعيل عليہ السالم کو يہاں بسايا (فتح 
  القدير) 

  عبادت ميں صرف نماز کا ذکر کيا، جس سے نماز کی اہميت واضح ہے۔ ٢۔٣٧
ہے۔ کہ کچھ لوگ، مراد اس سے مسلمان ہيں۔ چنانچہ ديکھ ليجئے يہاں بھی اوالد کے لئے  ٣۔٣٧
  کہ 

يا بھر کے مسلمان مکہ مکرمہ ميں جمع ہوتے ہيں اور حج کے عالوه بھی سارا کس طرح دن 
سال يہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر حضرت ابراہيم عليہ السالم اَْفئَِدةَ النَّاِس (لوگوں کے دلوں) 

کہتے تو عيسائی، يہودی، مجوسی اور ديگر تمام لوگ مکہ پہنچتے۔ ِمَن النَّاِس کے ِمْن نے اس 
  سلمانوں تک محدود کر ديا (ابن کثير) دعا کو م

اس دعا کی تاثير بھی دکھ لی جائے کہ مکہ جيسی بےآب و گياه سرزمين ميں جہاں کوئی  ٤۔٣٧
يا ہيں حج کے موقع پھلدار درخت نہيں، دنيا بھر کے پھل اور ميوے نہايت فراوانی کے ساتھ مہ

ں کی فراوانی ميں کوئی کمی نہيں پر بھی، جب الکھوں افراد مذيد وہاں پہنچ جاتے ہيں، پھلو
آتی، کہا جاتا ہے کہ يہ دعا خانہ کعبہ کی تعمير کے بعد مانگی۔ جب کہ پہلی دعا اس وقت 

مانگی، جب اپنی اہليہ اور شير خوار بچے اسماعيل کو هللا تعاٰلی کے حکم پر وہاں چھوڑ کر 
  چلے گئے (ابن کثير)

 
ِفيْ  ََّك تَْعَملُ َما ُخنْ َّنَآ ِان َماِۗء     َرب ٍء ِيف اْالَْرِض َوَال ِيف السَّ ِ ِمْن َيشْ ٰفى عََيل اهلّلٰ   38َوَما نُْعِلُن ۭ َوَما َخيْ

اے ہمارے پروردگار! تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائيں اور جو ظاہر کريں۔ زمين و آسمان کی 
  )۔١کوئی چيز هللا پر پوشيده نہيں (

تو بخوبی جانتا ہے، اس شہر کے لئے دعا سے  مطلب يہ ہے کہ ميری دعا کے مقصد کو ١۔٣٨
و زمين کی کوئی  اصل مقصد تيری رضا ہے تو تو ہرچيز کی حقيقت کو خوب جانتا ہے، آسمان

  چيز تجھ سے پوشيده نہيں۔
 

ْ لََسِمْيُع ا َق   ۭ ِانَّ َرِيبّ ِعْيَل َوِاْحسٰ ْي َوَهَب ِيلْ عََيل اْلِكَربِ ِاْمسٰ ِ ِ اذلَّ عَاِۗء     َالَْحْمُد هلِلّٰ   39دلُّ
هللا کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے ميں اسماعيل و اسحاق (عليہا السالم) عطا فرمائے 

  کچھ شک نہيں کہ ميرا پالنے واال هللا دعاؤں کا سننے واال ہے۔
 

َّنَا َوتَقَبَّْل ُدعَاِۗء     َِّيتْ  ڰ َرب ٰلوِة َوِمْن ُذّرِي   40َرّبِ اْجَعلِْينْ ُمِقْميَ الصَّ
) اے ہمارے رب ١اے ميرے پالنے والے! مجھے نماز کا پابند رکھ اور ميری اوالد سے بھی، (

  ميری دعا قبول فرما۔
ی اپنے ساتھ اپنی اوالد کے لئے بھی دعا مانگی، جيسے اس سے قبل بھی اپنے ساتھ اپن ١۔٤٠

کھنا۔ جس سے اوالد کے لئے بھی دعا مانگی کہ انہيں پتھر کی مورتيوں کو پوجنے سے بچا ر
معلوم ہوا کہ هللا کے دين کے داعيوں کو اپنے گھر والوں کی ہدايت اور ان کی دينی تعليم و 

تربيت سے غافل نہيں رہنا چاہيے تبليغ و دعوت ميں انہيں اوليت دينی چاہيے جيسا کہ هللا تعاٰلی 
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ْنِذُر َعِشْيَرتََک نے اپنے آخری پيغمبر حضرت محمد صلی هللا عليہ وسلم کو بھی حکم ديا (َو اَ 
  )' اپنے قريبی رشتہ داروں کو ڈرائے '214۔ الشعراء:26ااْلَْقَربِْيَن) 

 
يَّ َوِللُْمْؤِمِنْنيَ يَْوَم يَُقْوُم الِْحَساُب      َّنَا اْغِفْر ِيلْ َوِلَوادِلَ   41َۧرب

نوں ) بخش اور ديگر موم١اے ميرے پروردگار! مجھے بخش دے اور ميرے ماں باپ کو بھی (
  کو بھی جس دن حساب ہونے لگے۔

ہ دعا اس وقت کی جب کہ ابھی ان پر اپنے ماں باپ کا حضرت ابراہيم عليہ السالم نے ي ١۔٤١
ِ ہونا واضح نہيں ہوا تھا، جب يہ واضح ہوگيا کہ ميرا باپ هللا کا دشمن ہے تو اس سے  ّهللاٰ َعُدوُّ

ا کرنا جائز نہيں چاہے وه قرابت قريبہ اظہار سبکدوشی کر ديا۔ اس لئے کہ مشرکين کے لئے دع
  ہی کيوں نہ رکھتے ہوں۔

 
ُرُمهْ ِلَيْوٍم تَْشَخُص ِفْيِه اْالَبَْصا ََّما يَُؤّخِ ِلُمْوَن ڛ ِان َ غَاِفًال َمعَّا يَْعَمُل الّظٰ َسَنبَّ اهلّلٰ   ۙ 42ُر   َوَال َحتْ

ن تک مہلت ديئے ہوئے ہے نا انصافوں کے اعمال سے هللا کو غافل نہ سمجھو وه تو انہيں اس د
  )۔١جس دن آنکھيں پھٹی کی پھٹی ره جائيں گی (

يعنی قيامت کی ہولناکيوں کی وجہ سے۔ اگر دنيا ميں اگر هللا نے کسی کو زياده مہلت دے  ١۔٤٢
دی اور اس کے مرنے تک اس کا مواخذه نہيں کيا تو قيامت کے دن تو وه مواخذه اٰلہی سے نہيں 

  ں کے لئے اتنا ہولناک دن ہوگا کہ آنکھيں پھٹی کی پھٹی ره جائيں گی۔بچ سکے گا، جو کافرو
 
َدُهتُْم َهَواٌۗء       

ِٕ
ْم َطْرفُهُْم  ۚ َوَافْـ   ۭ 43ُمهِْطِعْنيَ ُمْقِنِعْي ُرُءْوِسهِْم َال يَْرتَدُّ ِالَْهيِ

نہ لوٹيں  ) خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہيں١وه اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہونگے (
  )۔٢گی اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہونگے (

مھطعين۔ تيزی سے دوڑ رہے ہونگے۔ دوسرے مقام پر فرمايا، مھطعين الی الداع۔ القمر  ١۔٤٣
  اٹھے ہوئے ہونگے۔بالنے والے کی طرف دوڑيں گے اور حيرت سے ان کے سر 

بارے ميں انہيں ہوگا، ان کے  جو ہولناکياں وه ديکھيں گے اور جو فکر اور خوف اپنے ٢۔٤٣
پيش نظر ان کی آنکھيں ايک لمحہ کے لئے بھی پست نہيں ہونگی اور کثرت خوف سے ان کے 

  ونگے۔دل گرے ہوئے اور خالی ہ
 

ْراَنٓ ِاٰىلٓ َاَجٍل قَ  َّنَآ َاّخِ يَْن َظلَُمْوا َرب ِ ُم الَْعَذاُب فَيَُقْوُل اذلَّ ِتْهيِ ْن َوَانِْذِر النَّاَس يَْوَم اَيْ ْن قَْبُل َما لَُمكْ ّمِ ُسَل ۭ َاَولَْم تَُكْونُْوٓا َاْقَسْمُمتْ ّمِ َِّبعِ الرُّ ْب َدْعَوتََك َونَت ِ رِيٍْب ۙجنُّ
  ۙ 44َزَواٍل   

لوگوں کو اس دن سے ہوشيار کر دے جب کے ان کے پاس عذاب آجائے گا، اور ظالم کہيں گے 
ی ہی مہلت دے کہ ہم تيری تبليغ مان کہ اے ہمارے رب ہميں بہت تھوڑے قريب کے وقت تک ک

ليں اور تيرے پيغمبروں کی تابعداری ميں لگ جائيں کيا تم اس سے پہلے بھی قسميں نہيں کھا 
  )۔١رہے تھے؟ کہ تمہارے لئے دنيا سے ٹلنا ہی نہيں (

يعنی دنيا ميں تم قسميں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ کوئی حساب کتاب اور جنت دوزخ  ١۔٤٤
  دوباره کسے زنده ہونا ہے۔نہيں، 

 
بْنَا لَُمكُ  ْم َوَرضَ َ لَُمكْ َكْيَف فََعلْنَا ِهبِ يَْن َظلَُمْوٓا َانُْفَسهُْم َوتََبنيَّ ِ َسَكنُْمتْ ِيفْ َمٰسِكِن اذلَّ    45اْالَْمثَاَل   وَّ

اور کيا تم ان لوگوں کے گھروں ميں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کيا اور 
کيا تم پر وه معاملہ کھال نہيں کہ ہم نے ان کے ساتھ کيسا کچھ کيا۔ ہم نے (تو تمہارے سمجھانے 

  )۔١کو) بہت سی مثاليں بيان کر دی تھيں (



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	568	of	1441	

کی پچھلی قوموں کے واقعات بيان کر ديئے ہيں، جن  يعنی عبرت کے لئے ہم نے تو ان ١۔٤٥
ہيں دعوت غور و فکر دے رہے ہيں۔ اگر کے گھروں ميں تم آباد ہو اور ان کے کھنڈرات بھی تم

تم نے ان سے عبرت حاصل نہيں کی اور ان کے انجام سے بچنے کی فکر نہ کرو تو تمہاری 
  مرضی۔ پھر تم بھی اسی انجام کے لئے تيار رہو

 
ْوَل ِمنْهُ  ِ َمْكُرُمهْ ۭ َوِاْن َاكَن َمْكُرُمهْ ِلَزتُ   46الِْجَباُل     َوقَْد َمَكُرْوا َمْكَرُمهْ َوِعْنَد اهلّلٰ

) اور ان کی چاليں ١يہ اپنی اپنی چاليں چل رہے ہيں اور هللا کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے (
  )۔٢ايسی نہ تھيں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائيں (

ہم نے ان کے ساتھ جو کيا وه کيا، درآنحاليکہ انہوں نے باطل کے  يہ جملہ حاليہ ہے کہ ١۔٤٦
حق کے رد کرنے کے لئے مقدور بھر حيلے اور مکر کيے اور هللا کو ان تمام چالوں اثبات اور 

  کا علم ہے يعنی اس کے پاس درج ہے جس کی وه ان کو سزا دے گا۔
ہ ہوتے، جب کہ سب پہاڑ اپنی اپنی کيونکہ اگر پہاڑ ٹل گئے ہوتے تو اپنی جگہ برقرار ن ٢۔٤٦

صورت ميں ہے دوسرے معين ان مخففۃ من المثقلۃ  جگہ ثابت اور برقرار ہيں۔ يہ ان نافيہ کی
کے ليے گئے ہيں يعنی يقينا ان کے مکر تو اتنے بڑے تھے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل 

جاتے يہ تو هللا تعاٰلی ہی ہے جس نے ان کے مکروں کو کامياب نہيں ہوتے ديا جيسے مشريکن 
موات يتفطرن منہ وتنشق االرض کے شرک کے بارے ميں هللا تعاٰلی نے فرمايا۔ تکاد الس

وتخرالجبال ھدا۔ ان دعوا للرحمن ولدا۔ سوره مريم۔ قريب ہے کہ آسمان پھٹ پڑيں اور زمين شق 
  ہو جائے اور پہاڑ ريزه ريزه ہو جائيں اس بات پر کہ انہوں نے کہا هللا رحمان کی اوالد ہے۔

 
َ ُمْخِلَف َوْعِدٖه ُرُسهَلٗ  ۭ َسَنبَّ اهلّلٰ َ َعزِْيٌز ُذو انِْتَقاٍم   فََال َحتْ   ۭ 47ِانَّ اهلّلٰ

) هللا بڑا ہی غالب اور ١آپ ہرگز يہ خيال نہ کريں کہ هللا اپنے نبيوں سے وعده خالفی کرے گا (
  )۔٢بدلہ لينے واال ہے (

يعنی هللا نے اپنے رسولوں سے دنيا اور آخرت ميں مدد کرنے کا جو وعده کيا ہے، وه  ١۔٤٧
  سے وعده خالفی ممکن نہيں۔ يقينا ايسا ہے، اس

  يعنی اپنے دوستوں کے لئے اپنے دشمنوں سے بدلہ لينے واال ہے۔ ٢۔٤٧
 

ِ الَْواِحِد الَْقهَّاِر  ٰمٰوُت َوبََرُزْوا هلِلّٰ ُل اْالَْرُض غَْريَ اْالَْرِض َوالسَّ   48يَْوَم تَُبدَّ
بھی، اور سب کے  )١جس دن زمين اس زمين کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان (

  سب هللا واحد غلبے والے کے رو برو ہونگے۔
امام شوکانی فرماتے ہيں کہ آيت ميں دونوں احتمال ہيں کہ يہ تبديلی صفات کے لحاظ سے  ١۔٤٨

پنے صفات کے اعتبار سے بدل جائيں گے يا ہو يا ذات کے لحاظ سے۔ يعنی يہ آسمان و زمين ا
گی، نہ زمين رہے گی اور نہ يہ آسمان۔ زمين بھی کوئی  ويسے ہی ذاتی طور پر يہ تبديلی آئے

اور ہوگی اور آسمان بھی کوئی اور حديث ميں آتا ہے، رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا 
'۔ يحشر الناس يوم القيامۃ علی االرض بيضاء عفراء کقرصہ النقی ليس فيھا علم ال حد۔ صحيح 

ی زمين پر اکھٹے ہونگے جو ميده کی روٹی کی طرح مسلم قيامت والے دن لوگ سفيد بھور
ہوگی۔ اس ميں کسی کا کوئی جھنڈا (يا عالمتی نشان) نہيں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی هللا نے 

پوچھا کہ جب يہ آسمان و زمين بدل دئيے جائيں گے تو پھر لوگ اس دن کہاں ہونگے؟ نبی صلی 
راط پر (حوالہ مزکور) ايک يہودی کے هللا عليہ وسلم نے فرمايا ' صراط پر ' يعنی پل ص

  پوچھنے پر آپ نے فرمايا کہ ' لوگ اس دن پل کے قريب اندھيرے ميں ہونگے (صحيح مسلم)
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ِنْنيَ ِيف اْالَْصَفاِد      َقرَّ ٍذ مُّ ِٕ
  49َۚوتََرى الُْمْجرِِمْنيَ يَْوَمى

ے ہوئے ہوں آپ اس دن گنہگاروں کو ديکھيں گے کہ زنجيروں ميں ملے جلے ايک جگہ جکڑ
  گے۔

 
تَْغٰىش ُوُجْوَههُُم النَّاُر       ْن قَِطَراٍن وَّ اِبْيلُهُْم ّمِ   ۙ 50َرسَ

  ) اور آگ ان کے چہروں پر چڑھی ہوئی ہوگی۔١ان کے لباس گندھک کے ہونگے (
ٹھتی ہے۔ عالوه ازيں آگ نے ان کے چہروں کو بھی ڈھانپا ہوگا جو آگ سے فوراً بھڑک ا ١۔٥٠
  ۔

 
َ َرسِيُْع الِْحَساِب     ِلَيْجزَِي  ا َكَسبَْت  ۭ ِانَّ اهلّلٰ ُ ُلكَّ نَْفٍس مَّ   51اهلّلٰ

يہ اس لئے کہ هللا تعاٰلی ہر شخص کو اس کے کئے ہوئے اعمال کا بدلہ دے، بيشک هللا تعاٰلی کو 
  حساب ليتے کچھ دير نہيں لگنے کی۔

 
 َ كََّر ُاولُوا اْالَلَْباِب  ٰهَذا بَٰلٌغ ِلّلنَّاِس َوِلُيْنَذُرْوا ِبٖه َوِلَيْعل ِلَيذَّ اِحٌد وَّ ََّما ُهَو ِاهٰلٌ وَّ   52ُۧمْوٓا َان

) تمام لوگوں کے لئے اطالع نامہ ہے کہ اس کے ذريعے سے وه ہوشيار کر ديئے ١يہ قرآن (
  جائيں اور بخوبی معلوم کرليں کہ هللا ايک ہی معبود ہے اور تاکہ عقلمند لوگ سوچ سمجھ ليں۔

َ َغافاًِل ) يہ اش ١۔٥٢ اره قرآن کی طرف ہے، يا پچھلی تفصيالت کی طرف جو ( َواَل تَْحَسبَنَّ ّهللاٰ
  ) 42۔ ابراہيم:14

  بيان کی گئی ہيں۔
 
 

 سورة الحجر
 )٩٩۔ تعداد آيات  ١٥(سورة الحجر ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  ے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی ک
 

ِبْنيٍ        Ǻالٰۗر    ۣ ِتكْلَ ٰايُٰت اْلِكٰتِب َوقُْرٰاٍن مُّ
  )۔١ا لر، يہ کتاب اٰلہی کی آيتيں ہيں اور کھلی اور روشن قرآن کی (

کتاب اور قرآن مبين سے مراد قرآن کريم ہی ہے، جو نبی صلی هللا عليہ وسلم پر نازل ہوا۔  ١۔١
بِْيٌن) ۗ◌ قَْد َجا ڛجس طرح ( ِكٰتٌب مُّ ِ نُْوٌر وَّ َن ّهللاٰ ) ميں نور اور کتاب دونوں سے 15۔ المائده:5َءُكْم مِّ

مل اور نہايت عظمت وشان واال مراد قرآن کريم کی تکريم اور شان کے لئے ہے۔ يعنی قرآن کا
 ہے۔

 

 41پاره 
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ْيَن َكَفُرْوا لَْو َاكنُْوا ِ   Ąُمْسِلِمْنيَ     ُربََما يََودُّ اذلَّ
  )۔١وه وقت بھی ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کريں گے (

يہ آرزو کب کريں گے؟ موت کے وقت، جب فرشتے انہيں جہنم کی آگ دکھاتے ہيں يا جب  ١۔٢
جہنم ميں چلے جائيں گے يا اس وقت جب گنہگار ايمانداروں کو کچھ عرصہ بطور سزا، جہنم 

د جہنم سے نکاال جائے گا يا ميدان محشر ميں، جہاں حساب کتاب ہو رہا ہوگا ميں رکھنے کے بع
اور کافر ديکھيں گے کہ مسلمان جنت ميں جا رہے ہيں تو آرزو کريں گے کہ کاش وه بھی 

مسلمان ہوتے۔ ُربََما اصل ميں تو تکثير کے لئے ہے ليکن کبھی کمی کے لئے بھی استعمال ہوتا 
کی طرف سے يہ آرزو ہر موقعے پر ہوتی رہے گی ليکن اس کا  ہے۔ بعض کہتے ہيں کہ ان
  انہيں کوئی فائده نہيں ہوگا۔

 
ُلكُْوا َويََتَمتَُّعْوا َويُلْهِهُِم اْالََمُل فََسْوَف يَْعلَُمْوَن       Ǽَذْرُمهْ اَيْ

آپ انہيں کھاتا، نفع اٹھاتا اور (جھوٹی) اميدوں ميں مشغول ہوتا چھوڑ ديجئيے يہ خود بھی 
  )۔١جان ليں گے (

يہ تہديد و تويخ ہے کہ کافر و مشرک اپنے کفر و شرک سے باز نہيں آ رہے ہيں تو انہيں  ١۔٣
چھوڑ ديجئے يہ دنياوی لذتوں سے محفوظ ہوليں اور اپنی اميديں برالئيں۔ عنقريب انہيں اپنے 

  کفر و شرک کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
 

ْعلُْوٌم  َوَمآ َاْهلَْكنَا ِمْن قَْريٍَة    Ćِاالَّ َولَهَا ِكَتاٌب مَّ
  )١کسی بستی کو ہم نے ہالک نہيں کيا مگر يہ کہ اس کے لئے مقرره نوشتہ تھا (

 
َتْاِخُرْوَن      ٍة َاَجلَهَا َوَما يَسـْ ِبُق ِمْن ُامَّ   Ĉَما تَسـْ

  )١کوئی گروه اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا نہ پيچھے رہتا (
نی کی وجہ سے ہالک کرتے ہيں، تو فوراً ہالک نہيں کر ڈالتے، جس بستی کو بھی نافرما ١۔٥

بلکہ ہم ايک وقت مقرر کئے ہوئے ہيں، اس وقت تک اس بستی والوں کو مہلت دی جاتی ہے 
ليکن جب وه مقرره وقت آ جاتا ہے تو انہيں ہالک کر ديا جاتا ہے پھر وه اس سے آگے يا پيچھے 

  نہيں ہوتے۔
 

ُّھَا  ي َ ََّك لََمْجُنْوٌن     َوقَالُْوا اٰيٓ ْكُر ِان ْي نُّزَِل عَلَْيِه اذّلِ ِ   Čۭاذلَّ
  )١انہوں نے کہا اے وه شخص جس پر قرآن اتارا گيا ہے يقيناً تو تو کوئی ديوانہ ہے (

 
ِدِقْنيَ      َكِة ِاْن ُكْنَت ِمَن الّصٰ ِٕ

ِتيْنَا اِبلَْمٰلۗى   Ċلَْو َما اَتْ
  )۔١وں کو کيوں نہيں التا (اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشت

يہ کافروں کے کفر و عناد کا بيان ہے کہ وه نبی کو ديوانہ کہتے اور کہتے کہ اگر تو (اے  ١۔٧
محمد صلی هللا عليہ وسلم) سچا ہے تو اپنے هللا سے کہہ کہ وه فرشتے ہمارے پاس بھيجے تاکہ 

  وه تيری رسالت کی تصديق کريں يا ہميں ہالک کر ديں۔
 

نَْظرِيَْن     َما نُزنَِّ  َِٕكَة ِاالَّ اِبلَْحّقِ َوَما َاكنُْوٓا ِاًذا مُّ
  Ďُل الَْمٰلۗى

  )١ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہيں اور اس وقت وه مہلت ديئے گئے نہيں ہوتے (
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هللا تعاٰلی نے فرمايا کہ فرشتے ہم حق کے ساتھ بھيجتے ہيں يعنی جب ہماری حکمت و  ١۔٨
يجنے کا تقاضا کرتی ہے تو پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور پھر وه مہلت نہيں مشيت عذاب بھ

  ديئے جاتے، فوراً ہالک کر ديئے جاتے ہيں۔
 

ْكَر َوِاانَّ هَلٗ لَٰحِفُظْوَن      لْنَا اذّلِ ُن نَزَّ   Ḍِاانَّ َحنْ
  )۔١ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمايا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہيں (

ی اس کو دست برد زمانہ سے اور تغير وتبدل سے بچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ قرآن آج يعن ١۔٩
تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح يہ اترا تھا، گمراه فرقے اپنے اپنے گمراہانہ عقائد کے 

اثبات کے لئے اس کی آيات ميں معنوی تحريف تو کرتے رہتے ہيں اور آج بھی کرتے ہيں ليکن 
رح يہ لفظی تحريف اور تغير سے محفوظ ہے۔ عالوه ازيں اہل حق کی ايک پچھلی کتابوں کی ط

جماعت بھی تحريفات معنوی کا پرده چاک کرنے کے لئے ہر دور ميں موجود رہی ہے، جو ان 
کے گمراہانہ عقائد اور غلط دالئل اور ثبوت بکھيرتی رہی ہے اور آج بھی وه اس محاذ پر 

يہاں 'ذکر '(نصيحت) کے لفظ سے تعبير کيا گيا ہے جس  سرگرم عمل ہے۔ عالوه ازيں قرآن کو
سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کريم کے اہل جہاں کے لئے ' ذکر ' (ياد دہانی اور نصيحت 

ہونے) کے پہلو، نبی صلی هللا عليہ وسلم کی سيرت کے تابنده نقوش اور آپ کے فرمودات کو 
يا ہے۔ گويا قرآن کريم اور سيرت نبوی بھی محفوظ کر کے قيامت تک کے لئے باقی رکھا گ

صلی هللا عليہ وسلم کے حوالے سے لوگوں کو اسالم کی دعوت دينے کا راستہ ہميشہ کے لئے 
کھال ہوا ہے۔ يہ شرف اور محفوظيت کا مقام پچھلی کسی بھی کتاب اور رسول کو حاصل نہيں 

  ہوا۔
 

َيعِ اْالَ  ِلْنيَ     َولََقْد َاْرَسلْنَا ِمْن قَْبكِلَ ِيفْ شـِ   10وَّ
  ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں ميں بھی رسول (برابر) بھيجے۔

 
َهتِْزُءْوَن       ُسْوٍل ِاالَّ َاكنُْوا ِبٖه يَسـْ ْن رَّ ْم ّمِ ِتْهيِ   11َوَما اَيْ

  )۔١اور (ليکن) جو بھی رسول آتا وه اس کا مذاق اڑاتے (
ہی کی تکذيب نہيں کی گئی، ہر رسول  يہ گويا نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ صرف آپ ١۔١١

  کے ساتھ اس کی قوم نے يہی معاملہ کيا۔
 

  12َۙكٰذكِلَ نَْسلُُكٗه ِيفْ ُقلُْوِب الُْمْجرِِمْنيَ   
  )۔١گناہگاروں کے دلوں ميں ہم اسی طرح ہی رچا ديا کرتے ہيں (

رچا ديتے ہيں،  يعنی کفر اور رسولوں کا استہزاء ہم مجرموں کے دلوں ميں ديتے ہيں يا ١۔١٢
يہ نسبت نے اپنی طرف اس لئے کی کہ ہرچيز کا خالق هللا تعاٰلی ہی ہے گو ان کا فعل ان کی 

  مسلسل معصيت کے نتيجے ميں هللا کی مشيت سے رونما ہوا۔
 

ِلْنيَ        13َال يُْؤِمنُْوَن ِبٖه َوقَْد َخلَْت ُسـنَُّة اْالَوَّ
  )۔١اگلوں کا طريقہ گزرا ہوا ہے (وه اس پر ايمان نہيں التے اور يقيناً 

يعنی ان کے ہالک کرنے کا وہی طريقہ ہے جو هللا نے پہلے مقرر کر رکھا ہے کہ تکذيب  ١۔١٣
  و استہزاء کے بعد وه قوموں کو ہالک کرتا ہے۔

 
ُّْوا ِفْيِه يَْعُرُجْوَن   َماِۗء فََظل َن السَّ ْم اَباًب ّمِ   ۙ 14َولَْو فَتَْحنَا عَلَْهيِ
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  ہم ان پر آسمان کا دروازه کھول بھی ديں اور يہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائيں۔ اور اگر
 

ْسُحْوُرْوَن    ُن قَْوٌم مَّ ََّما ُسكَِّرْت َابَْصاُراَن بَْل َحنْ   ۧ 15لََقالُْوٓا ِان
تب بھی يہی کہيں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر ديا گيا 

  )١ہے۔ (
نی ان کا کفر و عناد اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ فرشتوں کا نزول تو رہا ايک طرف، يع ١۔١٥

اگر خود ان کے لئے آسمان کے دروازے کھول ديئے جائيں اور يہ ان دروازوں سے آسمان پر آ 
جائيں، تب بھی انہيں اپنی آنکھوں پر يقين نہ آئے اور رسولوں کی تصديق نہ کريں بلکہ يہ کہيں 

ر بندی کر دی گئی ہے يا ہم پر جادو کر ديا گيا ہے، جس کی وجہ سے ہم ايسا کہ ہماری نظ
  محسوس کر رہے ہيں کہ ہم آسمان پر آ جا رہے ہيں۔ حاالنکہ ايسا نہيں۔

 
َا ِللنِّٰظرِْيَن     َّّهنٰ َزي َماِۗء بُُرْوًجا وَّ   ۙ 16َولََقْد َجَعلْنَا ِيف السَّ

  ) اور ديکھنے والوں کے لئے اسے سجا ديا گيا ہے۔١(يقيناً ہم نے آسمان ميں برج بنائے ہيں 
بروج برج کی جمع ہے جس کے معنی ظہور کے ہيں۔ اسی سے تبرج ہے جو عورت کے  ١۔١٦

اظہار زينت کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے۔ يہاں آسمان کے ستاروں کو بُُرْوج،ُ کہا گيا ہے 
ُرْوج سے مراد شمس و قمر اور ديگر کيونکہ وه بلند اور ظاہر ہوتے ہيں۔ بعض کہتے ہيں بُ 

ہيں۔ حمل، ثور، جوزاء، سرطان،  ١٢سياروں کی منزليں ہيں، جو ان کے لئے مقرر ہيں اور يہ 
اسد، سنبلہ، ميزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت۔ عرب ان سياروں کی منزلوں اور ان کے 

لبتہ ان سے تغير پذير ذريعے سے موسم کا حال معلوم کرتے تھے۔ اس ميں کوئی قباحت نہيں ا
ہونے والے واقعات وحوادث جاننے کا دعوی کرنا، جيسے آج کل بھی جاہلوں ميں اس کا خاصا 

چرچہ۔ اور لوگوں کی قسمتوں کو ان کے ذريعے سے ديکھا اور سمجھا جاتا ہے۔ ان کا کوئی 
وتا ہے، تعلق دنيا ميں وقوع پذير ہونے والے واقعات وحوادث سے نہيں ہوتا، جو کچھ بھی ہ

صرف مشيت الہی ہی سے ہوتا ہے۔ هللا تعاٰلی نے يہاں ان برجوں يا ستاروں کا ذکر اپنی قدرت 
اور بےمثال صنعت کے طور پر کيا ہے۔ عالوه ازيں يہ واضح کيا ہے کہ يہ آسمان کی زينت 

  بھی ہيں۔
 

ِجْميٍ     ْيٰطٍن رَّ   17َۙوَحِفْظٰهنَا ِمْن ُلكِّ شـَ
  )١ن سے محفوظ رکھا ہے (اور اسے ہر مردود شيطا

رجيم مرجوم کے معنی ميں ہے َرْجم کے معنی ہيں سنگسار کرنا يعنی پتھر مارنے کے  ١۔١٧
ہيں۔ شيطان کو رجيم اس لئے کہا گيا ہے کہ يہ سب آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے 

نی ميں تو آسمان سے شہاب ثاقب اس پر ٹوٹ کر گرتے ہيں، پھر رجيم ملعون و مردود کے مع
بھی استعمال ہوتا ہے، کيونکہ جسے سنگسار کيا جاتا ہے اسے ہر طرف سے لعنت مالمت بھی 
کی جاتی ہے۔ يہاں هللا تعاٰلی نے يہی فرمايا ہے کہ ہم نے آسمانوں کی حفاظت فرمائی ہر شيطان 

رجيم سے۔ يعنی ان ستاروں کے ذريعے سے، کيونکہ يہ شيطان کو مار بھاگنے پر مجبور کر 
  تے ہيں۔دي
 

ِبْنيٌ      ْمَع فََاتَْبَعٗه ِشهَاٌب مُّ َق السَّ   18ِاالَّ َمِن اْسَرتَ
ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پيچھے دھکتا ہوا (کھال شعلہ) لگتا 

  )۔١ہے (
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اس کا مطلب يہ ہے کہ شياطين آسمانوں پر باتيں سننے کے لئے جاتے ہيں، جن پر شہاب  ١۔١٨
کر گرتے ہيں، جن سے کچھ تو مر جاتے ہيں اور کچھ بچ جاتے ہيں اور بعض سن ثاقب ٹوٹ 

آتے ہيں۔ حديث ميں اس کی تفسير اس طرح آتی ہے۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم فرماتے ہيں ' جب 
هللا تعاٰلی آسمان پر کوئی فيصلہ فرماتا ہے، تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر يا بازو پھڑ پھڑاتے 

ی چٹان پر زنجير کی آواز ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے هللا کا خوف دور ہيں گويا وه کس
ہو جاتا ہے تو وه ايک دوسرے سے پوچھتے ہيں، تمہارے رب نے کيا کہا؟ وه کہتے ہيں، اس 

نے کہا حق اور اور وه بلند اور بڑا ہے (اس کے بعد هللا کا وه فيصلہ اوپر سے نيچے تک يکے 
ے) اس موقع پر شيطان چوری چھپے بات سنتے ہيں۔ اور يہ چوری بعد ديگرے سنايا جاتا ہ

چھپے بات سننے والے شيطان، تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ايک دوسرے کے اوپر ہوتے ہيں 
اور ايک آدھا حکم سن کر اپنے دوست نجومی يا کاہن کے کان پھونک ديتے ہيں، اور اس کے 

  صا۔ صحيح بخاری تفسير سوره حجر)ساتھ سو جھوٹ مال کر لوگوں کو بيان کرتا ہے (ملخ
 

ْوُزْوٍن      ٍء مَّ   19َواْالَْرَض َمَدْدٰهنَا َوَالَْقْينَا ِفْهيَا َرَواِيسَ َوَانَْۢبتْنَا ِفْهيَا ِمْن ُلكِّ َيشْ
اور زمين کو ہم نے پھيال ديا ہے اور اس پر (اٹل) پہاڑ ڈال ديئے، اور اس ميں ہم نے ہرچيز 

  ی۔ايک معين مقدار سے اگاد
 

ُمتْ هَلٗ ِبٰرِزِقْنيَ      َّسـْ   20َوَجَعلْنَا لَُمكْ ِفْهيَا َمَعاِيَش َوَمْن ل
  )۔٢) اور جنہيں تم روزی دينے والے نہيں ہو (١اور اسی ميں ہم نے تمہاری روزياں بنادی ہيں (

معايش معيشۃ کی جمع ہے يعنی زمين ميں تمہاری معيشت اور گزران کے لئے بيشمار  ١۔٢٠
  وسائل پيدا کر ديئے۔  اسباب و

اس سے مراد نوکر چاکر، غالم اور جانور ہيں۔ يعنی جانوروں کو تمہارے تابع کر ديا،  ٢۔٢٠
جن پر تم سواری بھی کرتے ہو، سامان بھی الد کر لے جاتے ہو اور انہيں ذبح کر کے کھا بھی 

گرچہ سب تمہارے ليتے ہو۔ غالم لونڈياں ہيں، جن سے تم خدمت گزاری کا کام ليتے ہو۔ يہ ا
ماتحت ہيں اور تم ان کے چارے اور خوراک وغيره کا انتظام بھی کرتے ہو ليکن حقيقت ميں ان 
کا رازق هللا تعاٰلی ہے، تم نہيں ہو۔ تم يہ نہ سمجھنا کہ تم ان کے رازق ہو، اگر تم انہيں کھانا نہيں 

  دو گے تو بھوکے مر جائيں گے۔
 

ٍء ِاالَّ ِعنْ  ْن َيشْ ْعلُْوٍم     َوِاْن ّمِ ٓ ِاالَّ ِبَقَدٍر مَّ هُلٗ ِ ِٕنُٗه  ۡ َوَما نَُزنّ
  21َداَن َخَزاۗى

) اور ہم ہرچيز کو اس کے ١اور جتنی بھی چيزيں ہيں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہيں (
  مقرره انداز سے اتارتے ہيں۔

يکن زياده بعض نے خزائن سے مراد بارش لی ہے کيونکہ بارش ہی پيداوار کا ذريعہ ہے ل ١۔٢١
صحيح بات يہ ہے اس سے مراد تمام کائنات کے خزانے ہيں جنہيں هللا تعاٰلی حسب مشيت و 

  اراده عدم سے وجود ميں التا رہتا ہے۔
 

زِنِ  َماِۗء َماًۗء فََاْسَقْيٰنُمكُْوُه  ۚ َوَمآ َانُْمتْ هَلٗ ِخبٰ   22     ْنيَ َوَاْرَسلْنَا الّرِيَٰح لََواِقَح فََاْنَزلْنَا ِمَن السَّ
) پھر آسمان سے پانی برسا کر وه تمہيں پالتے ہيں اور تم ١اور ہم بھيجتے ہيں بوجھل ہوائيں (
  )۔٢اس کا ذخيره کرنے والے نہيں ہو (

ہواؤں کو بوجھل، اس لئے کہا گيا کہ يہ ان بادلوں کو اٹھاتی ہيں جن ميں پانی ہوتا ہے۔  ١۔٢٢
  پيٹ ميں بچہ اٹھائے ہوتی ہے۔ جس طرح حاملہ اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو 
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يعنی يہ پانی جو ہم اتارتے ہيں، اسے تم ذخيره رکھنے پر بھی قادر نہيں ہو۔ يہ ہماری ہی  ٢۔٢٢
قدرت و رحمت ہے کہ ہم اس پانی کو چشموں، کنوؤں اور نہروں کے ذريعے سے محفوظ 

موں اور کنوؤں سے رکھتے ہيں، ورنہ اگر ہم چاہيں تو پانی کی سطح اتنی نيچی کر ديں کہ چش
پانی لينا تمہارے لئے ممکن نہ رہے، جس طرح بعض عالقوں ميں هللا تعاٰلی بعض دفعہ اپنی 

  قدرت کا نمونہ دکھاتا ہے الَّھُمَّ اَحفْظنَا ِمْنہُ۔
 

ُن الْٰوِرثُْوَن       23َوِاانَّ لَنَْحُن نُـْحٖي َونُِمْيُت َوَحنْ
  باآلخر) وارث ہيں۔ہم ہی جالتے اور مارتے ہيں اور ہم ہی (

 
َتْاِخرِيَْن      تَْقِدِمْنيَ ِمنُْمكْ َولَقَْد عَِلْمنَا الُْمسـْ   24َولََقْد عَِلْمنَا الُْمسـْ

  اور تم ميں سے آگے بڑھنے والے اور پيچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم ميں ہيں۔
 

َّٗه َحِكْميٌ عَِلْميٌ       ُمهْ ۭ ِان ُرشُ ََّك ُهَو َحيْ   ۧ 25َوِانَّ َرب
  آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا يقيناً وه بڑی حکمتوں واال ہے۔

 
ُنْوٍن      سـْ ٍا مَّ ْن َمحَ نَْساَن ِمْن َصلَْصاٍل ّمِ   ۚ 26َولََقْد َخلَْقنَا اْالِ

  )۔١يقيناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے، پيدا فرمايا ہے (
بار سے اس کے مختلف نام ہيں، خشک مٹی، بھيگی ہوئی، مٹی کی مختلف حالتوں کے اعت ١۔٢٦

گوندھی ہوئی بدبودار خشک ہو کر کھن کھن بولنے لگے تو اور جب آگ سے پکا ليا جائے تو 
(ٹھيکری) کہالتی ہے۔ يہاں هللا تعاٰلی نے انسان کی تخليق کا جس طرح تذکره فرمايا ہے۔ اس 

ے بنايا گيا، جب وه سوکھ کر کھن کھن کرنے لگا سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم خاکی کا پتال مٹی س
(صلصال) ہو گيا۔ تو اس ميں روح پھونکی گئی، اسی طرح َصلَصاِل کو قرآن ميں دوسری جگہ 

اِر)  ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلفَخَّ ) ' پيدا کيا انسان 14۔ الرحمن:55(فخار کی ماند کہا گيا ہے (َخلََق ااْلِ
  ے ٹھيکرا 'کو کھنکھناتی مٹی سے جيس

 
ُمْوِم    ِر السَّ   27َوالَْجاۗنَّ َخلَْقٰنُه ِمْن قَْبُل ِمْن انَّ

  ) سے پيدا کيا۔١اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ (
ِجّن کو جن اس لئے کہا جاتا ہے کہ وه آنکھوں سے نظر نہيں آتا۔ سوره رحٰمن ميں جنات  ١۔٢٧

ْن نَّاٍر)  اِرٍج مِّ ) سے بتالئی گئی ہے اور صحيح مسلم کی ايک 15رحمن:۔ ال55کی تخليق ( مَّ
  حديث ميں يہ کہا گيا اس اعتبار سے لو والی آگ يا آگ کے شعلے کا ايک ہی مطلب ہوگا۔

 
ُنْوٍن      سـْ ٍا مَّ ْن َمحَ ْن َصلَْصاٍل ّمِ ا ّمِ ْ َخاِلٌق بََرشً َكِة ِاِىنّ

ِٕ
َُّك ِللَْمٰلۗى   28َوِاْذ قَاَل َرب

گار نے فرشتوں سے فرمايا کہ ميں ايک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی اور جب تيرے پرورد
  کھنکھناتی مٹی سے پيدا کرنے واال ہوں۔

 
ِدْيَن     ْويِحْ فََقُعْوا هَلٗ ٰجسِ يُْتٗه َونََفْخُت ِفْيِه ِمْن رُّ   29فَِاَذا َسوَّ

اس کے لئے  تو جب ميں اسے پورا بنا چکوں اور اس ميں ميں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب
  )۔١سجدے ميں گر پڑنا (
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سجدے کا يہ حکم بطور تعظيم کے تھا، عبادت کے طور پر نہيں، اور يہ چونکہ هللا کا  ١۔٢٩
حکم تھا، اس لئے اس کے وجوب ميں کوئی شک نہيں۔ تاہم شريعت محمديہ ميں بطور تعظيم 

  بھی کسی کے لئے سجده کرنا جائز نہيں۔
 

َكُة ُلكُّ 
ِٕ
ُعْوَن    فََسَجَد الَْمٰلۗى   ۙ 30هُْم َاْمجَ

  چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجده کر ليا۔
 

ِجِدْيَن       ٓ ِابِْليَْس ۭ َاٰىبٓ َاْن يَُّكْوَن َمَع الّسٰ   31ِاالَّ
  مگر ابليس کے، کہ اس نے سجده کرنے والوں ميں شموليت کرنے سے صاف انکار کر ديا۔

 
ِجِدْيَن    قَاَل يٰٓـِابِْليُْس َما كَلَ    32َاالَّ تَُكْوَن َمَع الّسٰ

  (هللا تعاٰلی نے) فرمايا اے ابليس تجھے کيا ہوا کہ تو سجده کرنے والوں ميں شامل نہ ہوا؟
 

ُنْوٍن  سـْ ٍا مَّ ْن َمحَ َد ِلبََرشٍ َخلَْقتَٗه ِمْن َصلَْصاٍل ّمِ َْجسُ     33قَاَل لَْم اَُكْن ّالِ
نسان کو سجده کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی وه بوال کہ ميں ايسا نہيں کہ اس ا
  )۔١کھنکھناتی مٹی سے پيدا کيا ہے (

شيطان نے انکار کی وجہ حضرت آدم عليہ السالم کا خاکی اور بشر ہونا بتاليا، جس کا  ١۔٣٣
مطلب يہ ہوا کہ انسان اور بشر کو اس کی بشريت کی بنا پر حقير اور کم تر سمجھنا يہ شيطان 

ہے، جو اہل حق انبياء عليہم السالم کی بشريت کے منکر نہيں، اس لئے کہ ان کی  کا فلسفہ
بشريت کو خود قرآن کريم نے وضاحت سے بيان کيا ہے۔ عالوه ازيں بشريت ان کی عظمت اور 

  شان ميں کوئی فرق نہيں پڑتا۔
 

ََّك َرِجْميٌ         ۙ 34قَاَل فَاْخُرْج ِمْهنَا فَِان
  نکل جا کيونکہ تو رانده درگاه ہے۔ فرمايا اب تو بہشت سے

 
ْيِن     َّْعنََة ِاٰىل يَْوِم ادّلِ ِانَّ عَلَْيَك الل   35وَّ

  تجھ پر ميری پھٹکار ہے قيامت کے دن تک۔
 

ٓ ِاٰىل يَْوِم يُْبَعثُْوَن       36قَاَل َرّبِ فََانِْظْرِينْ
  کھڑے کيئے جائيں۔کہنے لگا ميرے رب! مجھے اس دن تک کی ڈھيل دے کہ لوگ دوباره اٹھ 

 
ََّك ِمَن الُْمْنَظرِيَْن       ۙ 37قَاَل فَِان

  فرمايا کہ اچھا تو ان ميں سے ہے جنہيں مہلت ملی ہے۔
 

  38ِاٰىل يَْوِم الَْوْقِت الَْمْعلُْوِم   
  روز مقرر کے وقت تک۔

 
َِّننَّ لَهُْم ِيف اْالَْرِض َوَالُغْ  َزي ِعْنيَ     قَاَل َرّبِ ِبَمآ َاْغَويْتَِينْ َالُ ُْم َاْمجَ   ۙ 39ِويَهنَّ

(شيطان نے) کہا اے ميرے رب! چونکہ تو نے مجھے گمراه کيا ہے مجھے بھی قسم ہے کہ 
  ميں بھی زمين ميں ان کے لئے معاصی کو مزين کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی۔
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  40ِاالَّ ِعَباَدَك ِمْهنُُم الُْمْخلَِصْنيَ     
  ں کے جو منتخب کرلئے گئے ہيں۔سوائے تيرے ان بندو

 
اٌط عََيلَّ ُمْستَـِقْميٌ         41قَاَل ٰھَذا ِرصَ

  )١ارشاد ہوا کہ ہاں يہی مجھ تک پہنچنے کی سيدھی راه ہے (
يعنی تم سب کو باآلخر ميرے پاس ہی لوٹ آنا ہے، جنہوں نے ميرا اور ميرے رسولوں کا  ١۔٤١

وں گا اور جو شيطان کے پيچھے لگ کر گمراہی کے اتباع کيا ہوگا، ميں انہيں اچھی جزا د
  راستے پر چلتا رہا ہوگا اسے سخت سزا دوں گا جو جہنم کی صورت ميں تيار ہے۔

 
ََّبَعَك ِمَن الْٰغِوْيَن     ْم ُسلْٰطٌن ِاالَّ َمِن ات   42ِانَّ ِعَباِدْي لَيَْس كَلَ عَلَْهيِ
  ں جو گمراه لوگ تيری پيروی کريں۔) ليکن ہا١ميرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہيں (

يعنی ميرے نيک بندوں پر تيرا داؤ نہيں چلے گا۔ اس کا مطلب يہ نہيں کہ ان سے کوئی  ١۔٤٢
گناه ہی سرزد نہيں ہوگا، بلکہ مطلب يہ ہے کہ ان کے ساتھ ايسا گناه نہيں ہوگا کہ جس کے بعد 

باعث ہے کہ جس کے بعد انسان کے نادم اور تائب نہ ہو کيونکہ وہی گناه انسان کی ہالکت کا 
اندر ندامت کا احساس اور توبہ و انابت الی هللا کا داعيہ پيدا نہ ہو۔ ايسے گناه کے بعد ہی انسان 

گناه پر گناه کرتا چال جاتا ہے۔ اور باآلخر دائمی تباہی و ہالکت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور اہل 
کرتے بلکہ فوراً توبہ کر کے آئنده کے لئے اس  ايمان کی صفت يہ ہے کہ گناه پر اصرار نہيں

  سے بچنے کی کوشش کرتے ہيں۔
 

ِعْنيَ     َ لََمْوِعُدُمهْ َاْمجَ منَّ   ڐ43َوِانَّ هَجَ
  )١يقيناً سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے (

  يعنی جتنے بھی تيرے پيروکار ہوں گے، سب جہنم کا ايندھن بنيں گے۔ ١۔٤٣
 

ْبَعُة َابَْواٍب  ۭ ْقُسْوٌم   لَهَا سـَ ْهنُْم ُجْزٌء مَّ   ۧ 44ِلُلكِّ اَبٍب ِمّ
  )١جس کے سات دروازے ہيں۔ ہر دروازے کے لئے ان کا ايک حصہ بنا ہوا ہے (

يعنی ہر دروازه مخصوص قسم کے لوگوں کے لئے خاص ہوگا۔ مثالً ايک دروازه  ١۔٤٤
کے لئے۔ سود  مشرکوں کے لئے، ايک دروازه دھريوں کے لئے۔ ايک زنديقوں، ايک زانيوں

خوروں، چوروں اور ڈاکوؤں کے لئے وغيره وغيره۔ يا سات دروازوں سے مراد سات طبق اور 
درجے ہيں۔ پہال طبق يا درجہ جہنم ہے، دوسرا نطی۔ پھر حطمہ، پھر سعير۔ پھر سقر، پھر 

حجيم، پھر ہاويہ، سب سے اوپر واال درجہ موحدين کے لئے ہوگا، جنہيں کچھ عرصہ سزا دينے 
بعد يا سفارش پر نکال ليا جائے گا، دوسرے ميں يہودی، تيسرے ميں عيسائی،چوتھے ميں  کے

صابی، پانچويں ميں مجوسی۔ چھٹے ميں مشرکين اور ساتويں ميں منافقين ہونگے، سب سے 
  اوپر والے درجے کا نام جہنم ہے اس کے بعد اس ترتيب سے نام ہيں۔ (فتح القدير)

 
ُعُيْوٍن     ِانَّ الُْمتَِّقْنيَ ِيفْ    ۭ 45َجنٍّٰت وَّ

  )١پرہيزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں ميں ہونگے (
جہنم اور اہل جہنم کے بعد جنت اور اہل جنت کا تذکره کيا جا رہا ہے تاکہ جنت ميں جانے  ١۔٤٥

کی ترغيب ہو۔ متقين سے مراد شرک سے بچنے والے موحدين ہيں اور بعض کے نزديک وه 
ی سے بچتے رہے۔ َجنَّاٍت سے مراد باغات اور ُعيُوِن سے نہريں مراد ہيں۔ اہل ايمان جو معاص
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يہ باغات اور نہريں يا تو متقين کے لئے مشترکہ ہونگی، يا ہر ايک کے لئے الگ الگ باغات 
  اور نہريں يا ايک ايک باغ اور نہر ہوگی۔

 
  46ُاْدُخلُْوَها ِبَسٰملٍ ٰاِمِنْنيَ    

  تی اور امن کے ساتھ اس ميں داخل ہوجاؤ۔(ان سے کہا جائيگا) سالم
سالمتی ہر قسم کی آفات سے اور امن ہر قسم کے خوف سے۔ يا يہ مطلب ہے کہ ايک  ١۔ ٤٦

مسلمان دوسرے مسلمان کو يا فرشتے اہل جنت کو سالمتی کی دعا ديں گے۔ يا هللا کی طرف 
  سے ان کی سالمتی اور امن کا اعالن ہوگا۔

 
تَٰقِبِلْنيَ     َونََزْعنَا َما ِيفْ  ٍر مُّ ْن ِغّلٍ ِاْخَوااًن عَٰيل ُرسُ   47ُصُدْوِرِمهْ ّمِ

) وه بھائی بھائی بنے ١ان کے دلوں ميں جو کچھ رنجش و کينہ تھا، ہم سب کچھ نکال ديں گے (
  ہوئے ايک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بيٹھے ہونگے۔

ض و عداوت کے جذبات رہے ہوں گے، دنيا ميں ان کے درميان جو آپس ميں حسد اور بغ ١۔٤٧
وه ان کے سينوں سے نکال ديئے جائيں گے اور ايک دوسرے کے بارے ميں ان کے آئينے کی 

  طرح صاف اور شفاف ہوں گے۔
 

ْهنَا ِبُمْخَرِجْنيَ     َما ُمهْ ّمِ هُْم ِفْهيَا نََصٌب وَّ   48َال يََمسُّ
  وہاں سے کبھی نکالے جائيں گے۔نہ تو وہاں انہيں کوئی تکليف چھو سکتی ہے اور نہ 

 
ِحْميُ      ٓ َااَن الَْغُفْوُر الرَّ ْ ْ ِعَباِدْيٓ َاِىنّ   49ۙنئَّبِ

  ميرے بندوں کو خبر دے دو کہ ميں بہت ہی بخشنے واال اور بڑا مہربان ہوں۔
 

ِلْميُ        50َوَانَّ عََذاِيبْ ُهَو الَْعَذاُب اْالَ
  ہيں۔ساتھ ہی ميرے عذاب بھی نہايت دردناک 

 
ْهئُْم َعْن َضْيِف ِاْبٰرِهْميَ       ِّ   ۘ 51َونَب

  انہيں ابراہيم کے مہمانوں کا (بھی) حال سنادو۔
 
 

  52ِاْذ َدَخلُْوا عَلَْيِه فََقالُْوا َسٰلًما  ۭ قَاَل ِاانَّ ِمنُْمكْ َوِجلُْوَن     
  )١ر لگتا ہے (کہ جب انہوں نے ان کے پاس آکر سالم کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو ڈ

حضرت ابراہيم عليہ السالم کو ان فرشتوں سے ڈر اس لئے محسوس ہوا کہ انہوں نے  ١۔٥٢
حضرت ابراہيم عليہ السالم کا تيار کرده بھنا ہوا بچھڑا نہيں کھايا، جيسا کہ سوره ہود ميں تفصيل 

علم نہيں ہوتا، اگر گزری۔ اس سے معلوم ہوا کہ هللا تعاٰلی کے جليل القدر پيغمبر کو بھی غيب کا 
پيغمبر عالم الغيب ہوتے تو حضرت ابراہيم عليہ السالم سمجھ جاتے کہ آنے والے مہمان فرشتے 

ہيں اور ان کے لئے کھانا تيار کرنے کی ضرورت نہيں، کيونکہ فرشتے انسانوں کی طرح 
  کھانے پينے کے محتاج نہيں۔

 
َك ِبُغملٍٰ  ُ   53عَِلْميٍ      قَالُْوا َال تَْوَجْل ِاانَّ نُبَّرشِ

  انہوں نے کہا ڈرو نہيں، ہم تجھے ايک صاحب علم فرزند کی بشارت ديتے ہيں۔
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ْوَن      ُ ِينَ اْلِكَربُ فَِمبَ تُبَّرشِ سـَّ تُُمْوِينْ عَٰيلٓ َاْن مَّ ْ   54قَاَل َابَرشَّ

کہا، کيا اس بڑھاپے کے آجانے کے بعد تم مجھے خوشخبری ديتے ہو! يہ خوشخبری تم کيسے 
  دے رہے ہو؟

 
َن الْٰقِنِطْنيَ   نَٰك اِبلَْحّقِ فََال تَُكْن ّمِ ْ   55قَالُْوا بَرشَّ

انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہيں آپ مايوس لوگوں ميں شامل نہ ہوں 
  )۔١(

کيونکہ يہ هللا کا وعده ہے جو خالف نہيں ہو سکتا۔ عالوه ازيں وه ہر بات پر قادر ہے،  ١۔٥٥
  ئی بات اس کے لئے ناممکن نہيں۔کو
 

ُّْوَن      اۗل ٖهٓ ِاالَّ الضَّ ِّ ِة َرب ْمحَ َّْقنَطُ ِمْن رَّ   56قَاَل َوَمْن ي
کہا اپنے رب تعاٰلی کی رحمت سے نا اميد تو صرف گمراه اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہيں 

  )۔١(
وں تو صرف اپنے يعنی اوالد کے ہونے پر ميں تعجب اور حيرت کا اظہار کر رہا ہ ١۔٥٦

بڑھاپے کی وجہ سے کر رہا ہوں يہ بات نہيں ہے کہ ميں اپنے رب کی رحمت سے نا اميد ہوں۔ 
  رب کی رحمت سے نا اميد تو گمراه لوگ ہی ہوتے ہيں۔

 
َا الُْمْرَسلُْوَن        57قَاَل فََما َخْطُبُمكْ َاهيُّ

  )١م کام ہے؟ (پوچھا کہ هللا کے بھيجے ہوئے (فرشتو) تمہارا ايسا کيا اہ
حضرت ابرہيم عليہ السالم نے ان فرشتوں کی گفتگو سے اندازه لگا ليا کہ يہ صرف اوالد  ١۔٥٧

کی بشارت دينے ہی نہيں آئے ہيں بلکہ ان کی آمد کا اصل مقصد کوئی اور ہے۔ چنانچہ انہوں 
  نے پوچھا۔

 
ْجرِِمْنيَ     ٓ ُاْرِسلْنَآ ِاٰىل قَْوٍم مُّ   58ۙقَالُْوٓا ِاانَّ

  انہوں نے جواب ديا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھيجے گئے ہيں۔
 

ِعْنيَ      ْوُمهْ َاْمجَ ٓ ٰاَل لُْوٍط ۭ ِاانَّ لَُمنَجُّ   59ِۙاالَّ
  مگر خاندان لوط کہ ہم ان سب کو ضرور بچاليں گے

 
َا لَِمَن الْٰغِربِيَْن      ْراَنٓ  ِۙاهنَّ   60ِۧاالَّ اْمَرَاتَٗه قَدَّ

ط) کی بيوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی ره جانے والوں ميں مقرر کر سوائے اس (لو
  ديا ہے۔

 
ا َجاَۗء ٰاَل لُْوِطۨ الُْمْرَسلُْوَن        ۙ 61فَلَمَّ

  جب بھيجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے۔
 

نَْكُرْوَن        62قَاَل ِانَُّمكْ قَْوٌم مُّ
  )۔١گ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو (تو انہوں (لوط عليہ السالم) نے کہا تم لو
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يہ فرشتے حسين نوجوانوں کی شکل ميں آئے تھے اور حضرت لوط عليہ السالم کے لئے  ١۔٦٢
  بالکل انجان تھے، اس لئے انہوں نے ان سے اجنبيت اور بيگانگی کا اظہار کيا۔

 
ْوَن         63قَالُْوا بَْل ِجْئٰنَك ِبَما َاكنُْوا ِفْيِه يَْمَرتُ

ا نہوں نے کہا نہيں بلکہ ہم تيرے پاس وه چيز الئے ہيں جس ميں يہ لوگ شک شبہ کر رہے 
  )۔١تھے (
  يعنی عذاب اٰلہی، جس ميں تيری قوم کو شک ہے کہ وه آ بھی سکتا ہے؟ ١۔٦٣

 
  64َوَاتَيْٰنَك اِبلَْحّقِ َوِاانَّ لَٰصِدقُْوَن     

  )۔١بالکل سچے ( ہم تيرے پاس (صريح) حق الئے ہيں اور ہيں بھی
اس صريح حق سے عذاب مراد ہے جس کے لئے وه بھيجے گئے تھے، اس لئے انہوں  ١۔٦٤

نے کہا ہم ہيں بھی بالکل سچے۔ يعنی عذاب کی جو بات ہم کر رہے ہيں۔ اس ميں سچے ہيں۔ اب 
  اس قوم کی تباہی کا وقت بالکل قريب آ پہنچا ہے۔

 
 َّ َن ال ْهكِلَ ِبِقْطعٍ ّمِ اْمُضْوا َحْيُث تُْؤَمُرْوَن    فََاْرسِ اِبَ َِّبْع َاْداَبَرُمهْ َوَال يَلْتَِفْت ِمنُْمكْ َاَحٌد وَّ   65ْيِل َوات

) ١اب تو اپنے خاندان سميت اس رات کے کسی حصہ ميں چل دے اور آپ ان کے پيچھے رہنا (
يا جا رہا اور (خبردار) تم ميں سے (پيچھے) مڑ کر بھی نہ ديکھے اور جہاں کا تمہيں حکم ک

  ہے وہاں چلے جانا۔
  تاکہ کوئی مومن پيچھے نہ رہے، تو ان کو آگے کرتا رہے۔ ١۔٦٥

 
ْصِبِحْنيَ        66َوقََضْينَآ ِالَْيِه ٰذكِلَ اْالَْمَر َانَّ َداِبَر ٰهُٓؤَالِۗء َمْقُطْوٌع مُّ

ں کاٹ ہم نے اس کی طرف اس بات کا فيصلہ کر ديا کہ صبح ہو تے ہوتے ان لوگوں کی جڑي
  )۔١ديجائيں گی (

يعنی لوط عليہ السالم کو وحی کے ذريعے سے اس فيصلے سے آگاه کر ديا کہ صبح  ١۔٦٦
ہونے تک ان لوگوں کی جڑيں کاٹ دی جائيں گی، يا َدابَِر سے مراد وه آخری آدمی ہے جو باقی 

  ره جائے گا، فرمايا، وه بھی صبح ہونے تک ہالک کر ديا جائے گا۔
 

ْوَن    َوَجاَۗء َاهْ    67ُل الَْمِديْنَِة يَْسـَتبِْرشُ
  )۔١اور شہر والے خوشياں مناتے ہوئے آئے (

ادھر تو حضرت لوط عليہ السالم کے گھر ميں قوم کی ہالکت کا يہ فيصلہ ہو رہا تھا۔ ادھر  ١۔٦٧
قوم لوط کو پتہ چال کہ لوط عليہ السالم کے گھر ميں خوش شکل نوجوان مہمان آئے ہيں تو اپنی 

امرد پرستی کی وجہ سے بڑے خوش ہوئے اور خوشی خوشی حضرت لوط عليہ السالم کے 
پاس آئے اور مطالبہ کيا کہ ان نوجوانوں کو ان کے سپرد کيا جائے تاکہ وه ان سے بےحيائی کا 

  ارتکاب کر کے اپنی تسکين کر سکيں۔
 

  ۙ 68قَاَل ِانَّ ٰهُٓؤَالِۗء َضْيِفْي فََال تَْفَضُحْوِن     
  )۔١ط عليہ السالم نے) کہا يہ لوگ ميرے مہمان ہيں تم مجھے رسوا نہ کرو ((لو
حضرت لوط عليہ السالم نے انہيں سمجھانے کی کوشش کی کہ يہ مہمان ہيں انہيں ميں  ١۔٦٨

  کس طرح تمہارے سپرد کر سکتا ہوں، اس ميں ميری رسوائی ہے۔
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ــُزْوِن      َ َوَال ُختْ َُّقوا اهلّلٰ   69َوات
  تعاٰلی سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔هللا 

 
  70قَالُْوٓا َاَولَْم نَـْهنََك َعِن الْٰعلَِمْنيَ     

  )۔١وه بولے کيا ہم نے تجھے دنيا بھر (کی ٹھيکيداری) سے منع نہيں کر رکھا؟ (
انہوں نے بد اخالقی کا مظاہره کرتے ہوئے کہا اے لوط! تو ان اجنبيوں کا کيا لگتا ہے؟  ١۔٧٠
کيوں ان کی حمايت کرتا ہے؟ کيا ہم نے تجھے منع نہيں کيا ہے کہ اجنبيوں کی حمايت نہ  اور

کيا کر، يا ان کو اپنا مہمان نہ بنايا کر! يہ ساری گفتگو اس وقت ہوئی جب کہ حضرت لوط عليہ 
السالم کو يہ علم نہيں تھا کہ يہ اجنبی مہمان هللا کے بھيجے ہوئے فرشتے ہيں اور وه اسی قوم 
کو تباه کرنے کے لئے آئے ہيں جو ان فرشتوں کے ساتھ بد فعلی کے لئے مصر تھی، جيسا کہ 

  سوره ہود ميں يہ تفصيل گزر چکی ہے۔ يہاں ان کے فرشتے ہونے کا ذکر پہلے آ گيا ہے۔
 

ٓ ِاْن ُكْنُمتْ ٰفِعِلْنيَ        ۭ 71قَاَل ٰهُٓؤَالِۗء بَنِٰيتْ
  )۔١کرنا ہی ہے تو يہ ميری بچياں موجود ہيں ( (لوط عليہ السالم نے) کہا اگر تمہيں

يعنی ان سے تم نکاح کر لو يا پھر اپنی قوم کی عورتوں کو اپنی بيٹياں کہا، تم عورتوں  ١۔٧١
  سے نکاح کر لو يا جن کے حبالہ عقد ميں عورتيں ہيں، وه ان سے اپنی خواہش پوری کريں۔

 
ْم يَعْ  ُْم لَِفْي َسْكَرِهتِ   72َمهُْوَن      لََعْمُرَك ِاهنَّ

  )۔١تيری عمر کی قسم! وه تو اپنی بد مستی ميں سرگرداں تھے (
هللا نبی سے خطاب فرما کر، ان کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے، جس سے آپ کا شرف و  ١۔٧٢

فضل واضح ہے۔ تاہم کسی اور کے لئے هللا تعاٰلی کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہيں 
حاکم مطلق ہے، وه جس کی چاہے قسم کھائے، اس سے کون پوچھنے واال  ہے۔ هللا تعاٰلی تو

ہے؟ هللا تعاٰلی فرماتا ہے کہ جس طرح شراب کے نشے ميں دھت انسان کی عقل ماؤف ہو جاتی 
ہے، اسی طرح يہ اپنی بد مستی اور گمراہی ميں اتنے سرگرداں تھے کہ حضرت لوط عليہ 

  سمجھ ميں نہيں آ پائی۔السالم کی اتنی معقول بات بھی ان کی 
 

ْيَحُة ُمْرشِِقْنيَ       ۙ 73فََاَخَذْهتُُم الصَّ
  )۔١پس سورج نکلتے نکلتے انہيں ايک بڑے زور کی آواز نے پکڑ ليا (

ايک چنگھاڑ نے، جب کہ سورج طلوع ہو چکا تھا، ان کا خاتمہ کر ديا۔ بعض کہتے ہيں  ١۔٧٣
  کی تھی۔ کہ يہ زوردار آواز حضرت جبرائيل عليہ السالم

 
ْيٍل      ْن ِجسِّ ْم ِحَجاَرًة ّمِ   74ۭفََجَعلْنَا عَاِلَهيَا َساِفلَهَا َوَاْمَطْراَن عَلَْهيِ

  ) برسائے۔٢) اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر (١باآلخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر ديا (
لے جايا گيا اور وہاں کہا جاتا ہے کہ ان کی بستيوں کو زمين سے اٹھا کر اوپر آسمان پر  ١۔٧٤

سے ان کو الٹا کر کے زمين پر پھينک ديا گيا۔ يوں اوپر حصہ نيچے اور نچال حصہ اوپر کر 
کے تہ و باال کر ديا گيا، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد محض اس بستی کا چھتوں سميت 

  زمين بوس ہو جانا ہے۔ 
اس طرح گويا تين قسم کے  اس کے بعد کھنگر قسم کے مخصوص پتھر برسائے گئے۔ ٢۔٧٤

  عذابوں سے انہيں دوچار کر کے نشان عبرت بنا ديا گيا۔
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ْنيَ      ِ   75ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيٍٰت ِلّلُْمَتَوّمسِ
  ) اس ميں بہت سی نشانياں ہيں۔١بالشبہ بصيرت والوں کے لئے (

ِميْ  ١۔٧٥ َن کہا جاتا ہے۔ گہری نظر سے جائزه لينے اور غور وفکر کرنے والوں کو ُمتََوسِّ
ِمْيَن کے لئے اس واقعے ميں عبرت کے پہلو اور نشانياں ہيں۔   ُمتََوسِّ

 
ِقْميٍ      َا لَِبَسِبْيٍل مُّ   76َوِاهنَّ

  )۔١يہ بستی راه پر ہے جو برابر چلتی رہتی (عام گزرگاه) ہے (
ستے ميں مراد شاہراه ہے، يعنی قوم لوط کی بستياں مدينے سے شام کو جاتے ہوئے را ١۔٧٦

پڑتی ہيں۔ ہر آنے جانے والے کو انہی بستيوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ کہتے ہيں يہ پانچ 
بستياں تھيں، کہا جاتا ہے کہ جبرائيل عليہ السالم نے اپنے بازو پر انہيں اٹھايا اور آسمان پر 
چڑھ گئے حٰتی کہ آسمان والوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی 
  آوازيں سنيں اور پھر ان کو زمين پر دے مارا (ابن کثير) مگر اس بات کی کوئی سند نہيں۔

 
ِّلُْمْؤِمِنْنيَ        ۭ 77ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيًَة ل

  اور اس ميں ايمان داروں کے لئے بڑی نشانی ہے۔
 

ْيَكِة لَٰظِلِمْنيَ      ُب اْالَ   78َۙوِاْن َاكَن َاْحصٰ
  )١الے بھی بڑے ظالم تھے (ايک بستی کے رہنے و

أيَکہ گھنے درخت کو کہتے ہيں۔ اس بستی ميں گھنے درخت ہونگے۔ اس لئے انہيں (  ١۔٧٨
) (بن يا جنگل والے) کہا گيا۔ مراد اس سے قوم شعيب ہے اور ان 78۔ الحجر:15اَْصٰحُب ااْلَْيَكِة) 

  کا زمانہ حضرت لوط عليہ
اور شام کے درميان قوم لوط کی بستيوں کے قريب ہی  السالم کے بعد ہے اور ان کا عالقہ حجاز

تھا۔ اسے مدين کہا جاتا ہے جو حضرت ابراہيم عليہ السالم کے بيٹے يا پوتے کا نام تھا اور اسی 
کے نام پر بستی کا نام پڑ گيا تھا۔ ان کا ظلم يہ تھا کہ هللا کے ساتھ شرک کرتے تھے، رہزنی ان 

اپنا ان کا وطيره تھا، ان پر جب عذاب آيا ايک بادل ان پر سايہ فگن کا شيوه اور کم تولنا اور کم ن
  ہو گيا پھر چنگھاڑ اور بھو نچال نے مل کر ان کو ہالک کر ديا۔

 
ِبْنيٍ      َُما لَِبِاَماٍم مُّ   ۉ79فَانَْتَقْمنَا ِمْهنُْم ۘ َوِاهنَّ

  )١ستے پر ہيں (جن سے (آخر) ہم نے انتقام لے ہی ليا۔ يہ دونوں شہر کھلے (عام) را
امام ُمبِْيٍن کے معنی بھی شاہراه عام کے ہيں، جہاں سے شب و روز لوگ گزرتے ہيں۔  ١۔٧٩

دونوں شہر سے مراد قوم لوط کا شہر اور قوم شعيب کا مسکن۔ مدين۔ مراد ہيں۔ يہ دونوں ايک 
  دوسرے کے قريب ہی تھے۔

 
ُب الِْحـْجِر الُْمْرَسِلْنيَ  َب َاْحصٰ   ۙ 80    َولََقْد َكذَّ

  )١اور حجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹاليا (
۔ 15حضرت صالح عليہ السالم کی قوم ثمود کی بستيوں کا نام تھا۔ انہيں ( اَْصٰحُب اْلِحـْجِر)  ١۔٨٠

) (حجر والے) کہا گيا ہے۔ يہ بستی مدينہ اور تبوک کے درميان تھی۔ انہوں نے اپنے 80الحجر:
الم کو جھٹاليا۔ ليکن يہاں هللا تعاٰلی نے فرمايا ' انہوں نے پيغمبر حضرت صالح عليہ الس

پيغمبروں کو جھٹاليا، يہ اس لئے کہ ايک پيغمبر کی تکذيب ايسے ہی ہے جيسے سارے 
  پيغمبروں کی تکذيب۔



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	582	of	1441	

 
  81َۙوٰاتَيْٰهنُْم ٰايِٰتنَا فََاكنُْوا َعْهنَا ُمْعرِِضْنيَ    

  )۔١ں (ليکن) تاہم وه ان سے روگردانی ہی کرتے رہے (اور ہم نے اپنی نشانياں بھی عطا فرمائي
ان نشانيوں ميں وه اونٹنی بھی تھی جو ان کے کہنے پر ايک چٹان سے بطور معجزه ظاہر  ١۔٨١

  کی گئی تھی، ليکن ظالموں نے اسے قتل کر ڈاال۔
 

  82َوَاكنُْوا يَْنِحُتْوَن ِمَن الِْجَباِل بُُيْواًت ٰاِمِنْنيَ     
  )۔١ڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، بےخوف ہو کر (يہ لوگ پہا

ہجری ميں تبوک جاتے ہوئے جب  ٩يعنی بغير کسی خوف کے پہاڑ تراش ليا کرتے تھے۔  ١۔٨٢
رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم اس بستی سے گزرے تو آپ صلی هللا عليہ وسلم نے سر پر کپڑا 

ہ سے فرمايا کہ روتے ہوئے اور هللا کے لپيٹ ليا اور اپنی سواری کو تيز کر ليا اور صحاب
  عذاب سے ڈرتے ہوئے اس بستی سے گزرو (ابن کثير) 

  صحيح بخاری و مسلم ميں بھی يہ روايت ہے۔
 

ْيَحُة ُمْصِبِحْنيَ       83ۙفََاَخَذْهتُُم الصَّ
  )۔١آخر انہيں بھی صبح ہوتے ہوتے چنگھاڑ نے آدبوچا (

کہا کہ تين دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا، چنانچہ  حضرت صالح عليہ السالم نے انہيں ١۔٨٣
  چوتھے روز ان پر يہ عذاب آ گيا۔

 
ُبْوَن     ا َاكنُْوا يَْكسـِ   84ۭفََمآ َاْغٰىن َعْهنُْم مَّ

  پس ان کی کسی تدبير و عمل نے انہيں کوئی فائده نہ ديا۔
 

ٰمٰوِت َواْالَْرَض َوَما بَيَْهنَُمآ اِ  ْفَح الَْجِمْيَل     َوَما َخلَْقنَا السَّ اعََة َالِٰتَيٌة فَاْصَفِح الصَّ   85الَّ اِبلَْحّقِ  ۭ َوِانَّ السَّ
ہم نے آسمانوں اور زمين کو اور ان کے درميان کی سب چيزوں کو حق کے ساتھ پيدا فرمايا 

) اور قيامت ضرور ضرور آنے والی ہے۔ پس تو حسن و خوبی (اور اچھائی) سے ١ہے، (
  ۔درگزر کر لے

حق سے مراد وه فوائد و صالح ہيں جو آسمان و زمين کی پيدائش سے مقصود ہيں۔ يا حق  ١۔٨٥
سے مراد محسن (نيکوکار) کو اس کی نيکی کا اور بدکار کو اس کی برائی کا بدلہ دينا ہے۔ جس 

طرح ايک دوسرے مقام پر فرمايا ' هللا ہی کے لئے ہے جو آسمانوں ميں ہے اور جو زمين ميں 
  )٣١اکہ بروں کو ان کی برائيوں کا اور نيکوں کو ان کی نيکی کا بدلہ دے (النجم۔ ہے ت

 
ََّك ُهَو الَْخلُّٰق الَْعِلْميُ        86ِانَّ َرب

  يقيناً تيرا پروردگار ہی پيدا کرنے واال اور جاننے واال ہے۔
 

َن الَْمثَاِينْ َوالُْقْرٰاَن الَْعِظْميَ  ْبًعا ّمِ   87     َولََقْد ٰاتَيْٰنَك سـَ
) کہ وه دہرائی جاتی ہيں اور عظيم قرآن بھی دے رکھا ١يقيناً ہم نے سات آيتيں دے رکھی ہيں (

  ہے۔
سبع مثانی سے مراد کيا ہے اس ميں مفسرين کا اختالف ہے صحيح بات يہ ہے کہ اس  ١۔٨٧

ہيں (مثانی  سے مراد سورة فاتحہ ہے۔ يہ سات آيتيں ہيں اور جو ہر نماز ميں بار بار پڑھی جاتی
کے معنی بار بار دہرانے کے کيئے گئے ہيں (حديث ميں بھی اس کی تائيد ہوتی ہے۔ چنانچہ 
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ِ َربِّ اْلٰعلَِمْيَن) يہ سبع مثانی اور قرآن عظيم ہے  ّٰ ِ ايک حديث ميں رسول هللا نے فرمايا (اَ ْلَحْمُد 
ام القرآن ھی السبع المثانی جو ميں ديا گيا ہوں (صحيح بخاری) ايک اور حديث ميں فرمايا ((

والقرآن العظيم)) سوره فاتحہ قرآن کا ايک جزء ہے اس ليے قرآن عظيم کا ذکر بھی ساتھ ہی کيا 
  گيا ہے۔

 
ْم َواْخِفْض َجنَاَحَك ِللْمُ  َزْن عَلَْهيِ ْهنُْم َوَال َحتْ نَّ َعْينَْيَك ِاٰىل َما َمتَّْعنَا ِبٖهٓ َاْزَواًجا ّمِ   88    ْؤِمِنْنيَ َال تَُمدَّ

آپ ہرگز اپنی نظريں اس چيز کی طرف نہ دوڑائيں، جس سے ہم نے ان ميں سے کئی قسم کے 
لوگوں کو بہره مند کر رکھا ہے، نہ ان پر آپ افسوس کريں اور مومنوں کے لئے اپنے بازو 

  )۔١جھکائے رہيں (
، اس لئے دنيا يعنی ہم نے سورت فاتحہ اور قرآن عظيم جيسی نعمتيں آپ کو عطا کی ہيں ١۔٨٨

اور اس کی زينتيں اور ان مختلف قسم کے اہل دنيا کی طرف نہ نظر دوڑائيں جن کو دنيا فانی 
کی عارضی چيزيں ہم نے دی ہيں اور وه جو آپ کی تکذيب کرتے ہيں، اس پر غم نہ کھائيں اور 

پنائيں۔ مومنوں کے لئے اپنے بازو جھکائے رہيں، يعنی ان کے لئے نرمی اور محبت کا رويہ ا
اس محاوره کی اصل يہ ہے کہ جب پرنده اپنے بچوں کو اپنے سايہ شفقت ميں ليتا ہے تو ان کو 

اپنے بازوؤں يعنی پروں ميں لے ليتا ہے۔ يوں يہ ترکيب نرمی، پيار و محبت کا رويہ اپنانے کے 
  مفہوم ميں استعمال ہوتی ہے۔

 
ٓ َااَن النَِّذْيُر الُْمِبْنيُ     ْ   ۚ 89 َوقُْل ِاِىنّ

  اور کہہ ديجئے کہ ميں تو کھلم کھال ڈرانے واال ہوں۔
 

ٓ َاْنَزلْنَا عََيل الُْمْقتَِسِمْنيَ        ۙ 90امَكَ
  )۔١جيسے کہ ہم نے ان تقسيم کرنے والوں پر اتارا (

بعض مفسرين کے نزديک انزلنا کا مفعول العذاب محذوف ہے ۔ معنی يہ ہيں کہ ميں تمہيں  ١۔٩٠
ال ہوں عذاب سے، مثل اس عذاب کے، جنہوں نے کتاب اٰلہی کے ٹکڑے کھل کر ڈرانے وا

ٹکڑے کر ديئے، بعض کہتے ہيں کہ اس سے قريش قوم مراد ہے، جنہوں نے هللا کی کتاب کو 
تقسيم کر ديا، اس کے بعض حصے کے شعر، بعض کو سحر (جادو) بعض کو کہانت اور بعض 

يا، بعض کہتے ہيں کہ يہ حضرت صالح عليہ السالم کو اساطيراألولين (پہلوں کی کہانياں (قرار د
  کی قوم ہے جنہوں نے آپس ميں قسم 

کھائی تھی کہ صالح عليہ السالم اور ان کے گھر والوں کو رات کے اندھيرے ميں قتل کر ديں 
ِ لَـنُبَيِّتَـنَّٗه َواَْھلَٗه)  ّٰ ٹکڑے کر ڈاال۔ ) اور آسمانی کتاب کو ٹکڑے 49۔ النمل:27گے (تَقَاَسُمْوا بِا

عضين کے ايک معنی يہ بھی کيے گئے ہيں کہ اس کی بعض باتوں پر ايمان رکھنا اور بعض 
  کے ساتھ کفر کرنا۔

 
يَْن َجَعلُوا الُْقْرٰاَن ِعِضْنيَ      ِ   91اذلَّ

  جنہوں نے اس کتاب اٰلہی کے ٹکڑے ٹکڑے کرديئے
 

ِعْنيَ     ُْم َاْمجَ لَهنَّ َـٔ َِّك لَنَْس   ۙ 92فََوَرب
  قسم ہے تيرے پالنے والے کی! ہم ان سب سے ضرور باز پرس کريں گے۔

 
  93َمعَّا َاكنُْوا يَْعَملُْوَن    
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  ہرچيز کی جو وه کرتے تھے۔
 

  94فَاْصَدْع ِبَما تُْؤَمُر َوَاْعرِْض َعِن الُْمْرشِِكْنيَ    
رکوں سے منہ ) اس حکم کو جو آپ کو کيا جارہا ہے کھول کر سنا ديجئے اور مش١پس آپ (

  پھير ليجئے۔
اَ ْصَدْع کے معنی ہيں کھول کر بيان کرنا، اس آيت کے نزول سے قبل آپ چھپ کر تبليغ  ١۔٩٤

  فرماتے تھے، اس کے بعد آپ نے کھلم کھال تبليغ شروع کر دی۔ (فتح القدير)
 

َهتْزِِءيَْن         ۙ 95ِاانَّ َكَفْيٰنَك الُْمسـْ
  ان کی سزا کے لئے ہم کافی ہيں۔ آپ سے جو لوگ مسخرا پن کرتے ہيں

 
ِ  ِاٰلـهًا ٰاَخَر ۚ فََسْوَف يَْعلَُمْوَن       َعلُْوَن َمَع اهلّلٰ يَْن َجيْ ِ   96اذلَّ

  جو هللا کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہيں انہيں عنقريب معلوم ہوجائے گا۔
 

ََّك يَِضْيُق َصْدُرَك ِبَما يَُقْولُْوَن     ۙ 97    َولََقْد نَْعَملُ َان
  ہميں خوب علم ہے کہ ان باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔

 
ِجِدْيَن       َن الّسٰ َِّك َوُكْن ّمِ ْمِد َرب ْح ِحبَ ّبِ   ۙ 98فَسـَ

آپ اپنے پروردگار کی تسبيح اور حمد بيان کرتے رہيں اور سجده کرنے والوں ميں شامل 
  ہوجائيں۔

 
ِتَيَك الْيَ  ََّك َحّىتٰ اَيْ   99ِۧقْنيُ     َواْعُبْد َرب

  )۔١اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہيں يہاں تک کہ آپ کو موت آجائے (
مشرکين آپ کو ساحر، مجنون، کاہن وغيره کہتے جس سے بشری جبلت کی وجہ سے آپ  ١۔٩٩

کبيده خاطر ہوتے، هللا تعاٰلی نے تسلی ديتے ہوئے فرمايا کہ آپ حمد وثنا کريں، نماز پڑھيں اور 
عبادت کريں، اس سے آپ کو قلبی سکون بھی ملے گا اور هللا کی مدد بھی حاصل اپنے رب کی 

  ہوگی، سجدے سے يہاں نماز اور يقين سے مراد موت ہے۔
 
 

 سورة النحل
 )١٢٨۔ تعداد آيات  ١٦(سورة النحل ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  ے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی ک
 

ْبٰحنَٗه َوتَٰعٰىل َمعَّا يُْرشُِكْوَن   َتْعِجلُْوُه  ۭ سـُ ِ فََال تَسـْ   Ǻَاٰىتٓ َاْمُر اهلّلٰ
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) تمام پاکی اس کے لئے ہے وه برتر ہے ١هللا تعاٰلی کا حکم آپہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ (
  يک بتالتے ہيں۔ان سب سے جنہيں يہ هللا کے نزديک شر

اس سے مراد قيامت ہے، يعنی وه قيامت قريب آ گئی ہے جسے تم دور سمجھتے تھے، پس  ١۔١
جلدی نہ مچاؤ، يا وه عذاب مراد ہے جسے مشرکين طلب کرتے تھے۔ اسے مستقبل کے بجائے 

  ماضی کے صيغے سے بيان کيا، کيونکہ کہ اس کا وقوع يقينی ہے۔
 

َكَة 
ِٕ
َُّقوْ يَُزنُِّل الَْمٰلۗى ٓ َااَن فَات َّٗه َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ا َان ََّشاُۗء ِمْن ِعَباِدٖهٓ َاْن َانِْذُرْوٓ ْوحِ ِمْن َاْمرِٖه عَٰيل َمْن ي   Ąِن     اِبلرُّ

) دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں ميں سے جس پر چاہتا ہے ١وہی فرشتوں کو اپنی وحی (
ميرے سوا اور کوئی معبود نہيں، پس تم مجھ سے ) اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاه کر دو کہ ٢(

  ڈرو۔
ُرْوح سے مراد وحی ہے جيسا کہ قرآن مجيد کے دوسرے مقام پر ہے۔ (َوَكٰذلَِك اَْوَحْينَآ اِلَْيَك  ١۔٢

ْن اَْمِرنَا  ْيَماُن) ( ۭ◌ ُرْوًحا مِّ ے آپ ) ' اسی طرح ہم ن52۔ الشوری:42َما ُكْنَت تَْدِرْي َما اْلِكٰتُب َواَل ااْلِ
کی طرف اپنے حکم سے وحی کی، اس سے پہلے آپ کو علم نہيں تھا کہ کتاب کيا ہے، اور 

  ايمان کيا '
ُ اَْعلَُم  ٢۔٢ مراد انبياء عليہم السالم ہيں جن پر وحی ٰ نازل ہوتی ہے۔ جس طرح هللا نے فرمايا (َهللاّٰ

ہے کہ وه اپنی رسالت کہاں رکھے اور وه  ) ' هللا خوب جانتا124۔ األنعام:6َحْيُث يَْجَعُل ِرَسالَتَٗه ) 
اپنے حکم سے اپنے بندوں ميں جس پر چاہتا ہے وحی ڈالتا يعنی نازل فرماتا ہے تاکہ وه مالقات 

  والے (قيامت کے) دن سے لوگوں کو ڈرائے ـ'۔
 

ٰمٰوِت َواْالَْرَض اِبلَْحّقِ  ۭ تَٰعٰىل َمعَّا يُْرشُِكْوَن       Ǽَخلََق السَّ
) وه اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ١انوں اور زمين کو حق کے ساتھ پيدا کيا (اسی نے آسم

  ہيں۔
يعنی محض تماشے اور کھيل کود کے طور پر نہيں پيدا کيا بلکہ ايک مقصد پيش نظر ہے  ١۔٣

  اور وه ہے جزا و سزا، جيسا کہ ابھی تفصيل گزری ہے۔
 

ُّْطَفٍة فَِاَذا ُهَو خَ  نَْساَن ِمْن ن ِبْنيٌ     َخلََق اْالِ   Ćِصْميٌ مُّ
  )۔١اس نے انسان کو نطفے سے پيدا کيا پھر وه صريح جھگڑالو بن بيٹھا (

يعنی ايک جامد چيز سے جو ايک جاندار کے اندر سے نکلتی ہے۔ جسے منی کہا جاتا ہے۔  ١۔٤
اسے مختلف اطوار سے گزار کر ايک مکمل صورت دی جاتی ہے، پھر اس ميں هللا تعاٰلی روح 

تا ہے اور ماں کے پيٹ سے نکال کر اس دنيا ميں التا ہے جس ميں وه زندگی گزارتا ہے پھونک
ليکن جب اسے شعور آتا ہے تو اسی رب کے معاملے ميں جھگڑتا، اس کا انکار کرتا يا اس کے 

  ساتھ شريک ٹھہراتا ہے۔
 

َمنَاِفُع َوِمْهنَا  ُلكُْوَن     َواْالَنَْعاَم َخلََقهَا  ۚ لَُمكْ ِفْهيَا ِدْفٌء وَّ   Ĉ۠اَتْ
) ١اسی نے چوپائے پيدا کئے جن ميں تمہارے لئے گرم لباس ہيں اور بھی بہت سے نفع ہيں (

  اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہيں۔
اسی احسان کے ساتھ دوسرے احسان کا ذکر فرمايا کہ چوپائے (اونٹ، گائے اور بکرياں)  ١۔٥

ر اون سے تم گرم کپڑے تيار کر کے گرمی حاصل بھی اسی نے پيدا کئے، جن کے بالوں او
کرتے ہو۔ اسی طرح ان سے ديگر منافع حاصل کرتے ہو، مثالً ان سے دودھ حاصل کرتے ہو، 
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ان پر سواری کرتے ہو اور سامان الدتے ہو، ان کے ذريعے ہل چالتے اور کھيتوں کو سيراب 
  کرتے ہو، وغيره وغيره۔

 
اٌل ِحْنيَ  ُحْوَن      َولَُمكْ ِفْهيَا َمجَ ْوَن َوِحْنيَ تَْرسَ   Č۠تُرِْحيُ

  )۔١ان ميں تمہاری رونق بھی ہے جب چرا کر الؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی (
تريحون جب شام کو چرا کر گھر الؤ، جب صبح چرانے کے لئے لے جاؤ، ان دونوں وقتوں  ١۔٦

جمال ميں اضافہ ہوتا ہے۔ ان  ميں يہ لوگوں کی نظروں ميں آتے ہيں، جس سے تمہارے حسن و
  دونوں اوقات کے عالوه وه نظروں سے اوجھل رہتے يا باڑوں ميں بند رہتے ہيں۔

 
َُّمكْ لََرُءْوٌف رَّ  نُْفِس ِۭانَّ َرب َّْم تَُكْونُْوا بِٰلِغْيِه ِاالَّ ِبِشّقِ اْالَ ِمُل َاثَْقالَُمكْ ِاٰىل بدََلٍ ل   Ċِۙحْميٌ     َوَحتْ

جھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہيں جہاں تم آدھی جان کيئے پہنچ ہی نہيں اور وه تمہارے بو
  سکتے تھے۔ يقيناً تمہارا رب بڑا شفيق اور نہايت مہربان ہے۔

 
لُُق َما َال تَْعلَُمْوَن     َكُبْوَها َوِزيْنًَة   ۭ َوَخيْ الَْخْيَل َوالِْبَغاَل َوالَْحِمْريَ ِلَرتْ   Ďوَّ

ھوں کو اس نے پيدا کيا کہ تم ان کی سواری لو اور وه باعث زينت گھوڑوں کو، خچروں کو گد
  )۔٢) اور بھی ايسی بہت سی چيزيں پيدا کرتا ہے جن کا تمہيں علم نہيں (١بھی ہيں۔ (

يعنی ان کی پيدائش کا اصل مقصد اور فائده تو ان پر سواری کرنا ہے تاہم زينت کا بھی  ١۔٨
الگ ذکر کرنے سے بعض فقہاء نے استدالل کيا ہے باعث ہيں، گھوڑے خچر، اور گدھوں کے 

کہ گھوڑا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح گدھا اور خچر۔ عالوه ازيں کھانے والے چوپاؤں 
کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ اس لئے اس آيت ميں جن تين جانوروں کا ذکر ہے، يہ صرف (سواری) 

  کے لئے ہے۔
ميں، اور بےآب وگياه صحراؤں اور زمين کے زيريں حصے ميں، اسی طرح سمندر  ٢۔٨

جنگلوں ميں هللا تعاٰلی مخلوق پيدا فرماتا رہتا ہے جن کا علم هللا کے سوا کسی کو نہيں اور اسی 
ميں انسان کی بنائی ہوئی وه چيزيں بھی آ جاتی ہيں جو هللا کے ديئے ہوئے دماغ اور صالحيتوں 

و مختلف انداز ميں جوڑ کر تيار کرتا کو بروئے کار التے ہوئے اسی کی پيدا کرده چيزوں ک
ہے، مثالً بس، کار، ريل گاڑی، جہاز اور ہوائی جہاز اور اس طرح کی بيشمار چيزيں اور جو 

  مستقبل ميں متوقع ہيں۔
 

ِعْنيَ      ٌر   ۭ َولَْو َشاَۗء لَهَٰدىُمكْ َاْمجَ
ِٕ
ِبْيِل َوِمْهنَا َجاۗى ِ قَْصُد السَّ   Ḍَۧوعََيل اهلّلٰ

) اور بعض ٹيڑھی راہيں ہيں، اور اگر وه چاہتا تو تم سب ١پر سيدھی راه کا بتا دينا ہے (اور هللا 
  )۔٢کو راه راست پر لگا ديتا (

اس کے ايک دوسرے معنی ہيں ' اور هللا ہی پر ہے سيدھی راه ' يعنی اس کا بيان کرنا۔  ١۔٩
اضح کر ديا، اسی لئے چنانچہ اس نے اسے بيان فرما ديا اور ہدايت اور ضاللت دونوں کو و

  آگے فرمايا کہ بعض راہيں ٹيڑھی ہيں يعنی گمراہی کی ہيں۔ 
ليکن اس ميں چوں کہ جبر ہوتا اور انسان کی آزمائش نہ ہوتی، اس لئے هللا نے اپنی مشيت  ٢۔٩

سے سب کو مجبور نہيں کيا، بلکہ دونوں راستوں کی نشاندہی کر کے، انسان کو اراده و اختيار 
  ی ہے۔کی آزادی د

 
ْيُمْوَن        ـٌر ِفْيِه تُسـِ ِمنُْه َجشَ اٌب وَّ نُْه َرشَ َُّمكْ ِمّ َماِۗء َماًۗء ل ْيٓ َاْنَزَل ِمَن السَّ ِ   10ُهَو اذلَّ
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وہی تمہارے فائدے کے لئے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پيتے ہو اور اسی سے اُگے 
  ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔

 
ََّمٰرِت  ِۭانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيَةً يُنْۢ  يُْتْوَن َوالنَِّخْيَل َواْالَْعنَاَب َوِمْن ُلكِّ الث ْرَع َوالزَّ ََّتَفكَُّرْوَن      ِبُت لَُمكْ ِبِه الزَّ   11ِلَّقْوٍم ي

اسی سے وه تمہارے لئے کھيتی اور زيتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے 
  ) اور غور و فکر کرتے ہيں۔١وں کے لئے تو اس ميں بڑی نشانی ہے (بيشک ان لوگ

اس ميں بارش کے وه فوائد بيان کئے گئے ہيں، جو ہر مشاہدے اور تجربے کا حصہ ہيں  ١۔١١
  وه محتاج وضاحت نہيں۔ نيز ان کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔

 
ْمَس َوالَْقمَ  َاَر  ۙ َوالشَّ َّْيَل َوالهنَّ َّْعِقلُْوَن     َوَخسََّر لَُمكُ ال ِّقَْوٍم ي ْمِرٖه  ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيٍٰت ل ٰرٌت اِبَ   12َۙر  ۭ َوالنُُّجْوُم ُمَسخَّ

اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لئے تابع کر ديا ہے اور ستارے بھی اس کے حکم 
  )۔١د ہيں (کے ماتحت ہيں، يقيناً اس ميں عقلمند لوگوں کے لئے کئی ايک نشانياں موجو

کس طرح رات اور دن چھوٹے بڑے ہوتے ہيں، چاند اور سورج کس طرح اپنی اپنی  ١۔١٢
منزلوں کی طرف رواں دواں رہتے ہيں اور ان ميں کبھی فرق واقع نہيں ہوتا، ستارے کس طرح 

آسمان کی زينت اور رات کے اندھيروں ميں بھٹکے ہوئے مسافروں کے لئے دليل راه ہيں۔ يہ 
  تعاٰلی کی قدرت کاملہ اور سلطنت عظيمہ پر داللت کرتے ہيں۔سب هللا 

 
كَُّرْوَن     َّذَّ   13.َوَما َذَرَا لَُمكْ ِيف اْالَْرِض ُمْخَتِلًفا َالَْوانُٗه   ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيًَة ِلَّقْوٍم ي

اور بھی بہت سی چيزيں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لئے زمين پر پھيال 
  )۔١ھی ہے۔ بيشک نصيحت قبول کرنے والوں کے لئے اس ميں بڑی بھاری نشانی ہے (رک
يعنی زمين ميں هللا نے جو معدنيات، نباتات، جمادات اور حيوانات اور ان کے منا فع اور  ١۔١٣

  خواص پيدا کئے ہيں، ان ميں بھی نصيحت حاصل کرنے والوں کے لئے نشانياں ہيں۔
 

ْي َخسََّر  ِ َتْخرُِجْوا ِمنُْه ِحلَْيًة تَلْبَُسْوَهنَا  ۚ َوتََرى الُْفكْلَ َمَواَوُهَو اذلَّ تَسـْ َُّمكْ تَْشُكُرْوَن     الَْبْحَر ِلَتْاُلكُْوا ِمنُْه لَْحًما َطِرايًّ وَّ ِخَر ِفْيِه َوِلَتبْتَُغْوا ِمْن فَْضهِلٖ َولََعل
14  

ميں سے (نکال ہوا) تازه گوشت اور دريا بھی اس نے تمہارے بس ميں کر ديئے ہيں کہ تم اس 
کھاؤ اور اس ميں سے اپنے پہننے کے زيورات نکال سکو اور تم ديکھتے ہو کہ کشتياں اس ميں 
پانی چيرتی ہوئی (چلتی) ہيں اور اس لئے بھی کہ تم اس کا فضل تالش کرو اور ہو سکتا ہے کہ 

  )۔١تم شکر گزاری بھی کرو (
کو انسان کے تابع کر دينے کے بيان کے ساتھ، اس  اس ميں سمندری تالطم خيز موجوں ١۔١٤

کے تين فوائد بھی ذکر کئے ہيں۔ ايک يہ کہ تم اس سے مچھلی کی شکل ميں تازه گوشت کھاتے 
ہو (مچھلی مرده بھی ہو تب بھی حالل ہے)۔ عالوه ازيں حالت احرام ميں بھی اس کو شکار کرنا 

واہر نکالتے ہو، جن سے تم زيور بناتے ہو۔ حالل ہے۔ دوسرے، اس سے تم موتی، سيپياں اور ج
تيسرے، اس ميں تم کشتياں اور جہاز چالتے ہو، جن کے ذريعے سے تم ايک ملک سے 

دوسرے ملک ميں جاتے ہو، تجارتی سامان بھی التے ہو، لے جاتے ہو، جس سے تمہيں هللا کا 
  فضل حاصل ہوتا ہے جس پر تمہيں هللا کا شکر گزار ہونا چاہيئے۔

 
َُّمكْ َهتَْتُدْوَن    َواَ  ََّعل ُبًال ل سـُ ًرا وَّ   ۙ 15لْٰقى ِيف اْالَْرِض َرَواِيسَ َاْن تَِمْيَد ِبُمكْ َوَاْهنٰ

) اور نہريں اور راہيں ١اور اس نے زمين ميں پہاڑ گاڑ ديئے ہيں تاکہ تمہيں لے کر ہلے نہ (
  )۔٢بناديں تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو (
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ه بيان کيا جا رہا ہے اور هللا کا ايک احسان عظيم بھی ہے، کيونکہ اگر يہ پہاڑوں کا فائد ١۔١٥
زمين ہلتی رہتی تو اس ميں سکونت ممکن ہی نہ رہتی۔ اس کا اندازه ان زلزلوں سے کيا جا سکتا 
ہے جو چند سکينڈوں اور لمحوں کے لئے آتے ہيں، ليکن کس طرح بڑی بڑی مضبوط عمارتوں 

  و کھنڈرات ميں تبديل کر ديتے ہيں۔کو پيوند زمين اور شہروں ک
نہروں کا سلسلہ بھی عجيب ہے، کہاں سے وه شروع ہوتی ہيں اور کہاں کہاں، دائيں  ٢۔١٥

بائيں، شمال، جنوب، مشرق و مغرب ہر جہت کو سہراب کرتی ہيں۔ اس طرح راستے بنائے، جن 
  کے ذريعے تم منزل مقصود پر پہنچتے ہو۔

 
  16ُمهْ َهيَْتُدْوَن     َوعَٰلٰمٍت  ۭ َواِبلنَّْجمِ 

  اور بھی بہت سی نشانياں مقرر فرمائيں اور ستاروں سے بھی لوگ راه حاصل کرتے ہيں۔
 

لُُق ۭ َافََال تََذكَُّرْوَن     لُُق َمكَْن الَّ َخيْ ْ   17َافََمْن خيَّ
  )۔١تے (تو کيا وه جو پيدا کرتا ہے اس جيسا ہے جو پيدا نہيں کر سکتا؟ کيا تم بالکل نہيں سوچ

ان تمام نعمتوں سے توحيد کی اہميت کو اجاگر فرمايا کی هللا تو ان چيزوں کا خالق ہے،  ١۔١٧
ليکن اس کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، انہوں نے بھی کچھ پيدا کيا ہے؟ نہيں، بلکہ 

جبکہ تم  وه تو خود هللا کی مخلوق ہيں۔ پھر بھال خالق اور مخلوق کس طرح برابر ہو سکتے ہيں؟
  انہيں معبود بنا کر هللا کا برابر ٹھہرا رکھا ہے۔ کيا تم ذرا نہيں سوچتے؟

 
ِحْميٌ       َ لََغُفْوٌر رَّ ُصْوَها  ۭ ِانَّ اهلّلٰ ِ َال ُحتْ ْوا ِنْعَمَة اهلّلٰ   18َوِاْن تَُعدُّ

بڑا بخشنے  اور اگر تم هللا کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہيں کر سکتے۔ بيشک هللا
  واال مہربان ہے

 
ْوَن َوَما تُْعِلُنْوَن       ُ يَْعَملُ َما تُِرسُّ   19َواهلّلٰ

  )۔١اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو هللا تعاٰلی سب کچھ جانتا ہے (
اور اس کے مطابق وه قيامت والے دن جزا اور سزا دے گا۔ نيک کو نيکی کی جزا اور بد  ١۔١٩

  کو بدی کی سزا۔
 

لَُقْوَن     وَ  ُمهْ ُخيْ ا وَّ ً ـٔ لُُقْوَن َشْي ِ َال َخيْ ْيَن يَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ ِ   ۭ 20اذلَّ
اور جن جن کو يہ لوگ هللا تعاٰلی کے سوا پکارتے ہيں وه کسی چيز کو پيدا نہيں کر سکتے، 

  )۔١بلکہ وه خود پيدا کيئے ہوئے ہيں (
ی صفت (خالقيت) کی نفی کے ساتھ نقصان يعنی کمی اس ميں ايک چيز کا اضافہ ہے يعن ١۔٢٠

  (عدم خالقيت) کا اثبات (فتح القدير)  ُ 
 

َن يُْبَعثُْوَن        21َۧاْمَواٌت غَْريُ َاْحيَاٍۗء  ۚ َوَما يَْشُعُرْوَن  ۙ َاايَّ
  )٢) انہيں تو يہ بھی شعور نہيں کہ کب اٹھائے جائيں گے (١مردے ہيں زنده نہيں (

مراد، وه جماد (پتھر) بھی ہيں جو بےجان اور بےشعور ہيں۔ اور فوت شده مرده سے  ١۔٢١
صالحين بھی ہيں۔ کيونکہ مرنے کے بعد اٹھايا جانا (جس کا انہيں شعور نہيں وه تو جماد کی 
بجائے صالحين ہی پر صادق آ سکتا ہے۔ ان کو صرف مرده ہی نہيں کہا بلکہ مزيد وضاحت 

ں ' هللا تعاٰلی کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ موت وارد ہونے کے فرما دی کہ ' وه زنده نہيں ہي
  بعد، دنياوی زندگی کسی کو نصيب نہيں ہو سکتی نہ دنيا سے کوئی تعلق ہی باقی رہتا ہے۔ 
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  پھر ان سے نفع کی اور ثواب و جزا کی توقع کيسے کی جا سکتی ہے؟ ٢۔٢١
 

ْيَن َال  ِ اِحٌد  ۚ فَاذلَّ ْوَن     ِاٰلـهُُمكْ ِاهٰلٌ وَّ ْسـَتْكِربُ ُمهْ مُّ نِْكَرٌة وَّ ِخَرِة قُلُْوُهبُْم مُّ   22يُْؤِمنُْوَن اِبْالٰ
تم سب کا معبود صرف هللا تعاٰلی اکيال اور آخرت پر ايمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہيں 

  )۔١اور وه خود تکبر سے بھرے ہوئے ہيں (
کے لئے بہت مشکل ہے وه کہتے ہيں ' اس نے يعنی ايک هللا کا ماننا منکرين اور مشرکين  ١۔٢٢

تمام معبودوں کو ايک ہی معبود کر ديا يہ تو بڑی ہی عجيب بات ہے ' دوسرے مقام پر فرمايا 
جب ايک هللا کا ذکر کيا جاتا ہے تو منکرين آخرت کے دل تنگ ہو جاتے ہيں اور جب هللا کے 

  ۔سوا دوسرے معبودوں کا ذکر آ جاتا ہے تو خوش ہوتے ہيں
 

بُّ الُْمْسـتَْكِربِيَْن     َّٗه َال ُحيِ ْوَن َوَما يُْعِلُنْوَن ۭ ِان َ يَْعَملُ َما يُِرسُّ   23َالَجَرَم َانَّ اهلّلٰ
بيشک و شبہ هللا تعاٰلی ہر اس چيز کو، جسے وه لوگ چھپاتے ہيں اور جسے ظاہر کرتے ہيں، 

  )١ا (بخوبی جانتا ہے۔ وه غرور کرنے والوں کو پسند نہيں فرمات
اَ ْستِْکبَار کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے صحيح اور حق بات کا انکار  ١۔٢٣

کر دينا اور دوسروں کو حقير و کمتر سمجھنا۔ کبر کی يہی تعريف حديث ميں بيان کی گئی ـ' يہ 
جس کبر وغرور هللا کو سخت ناپسند ہے۔ حديث ميں ہے کہ، وه شخص جنت ميں نہيں جائے گا 

  کے دل ميں ايک ذره کے برابر بھی کبر ہوگا۔
 

ِلْنيَ     ُُّمكْ ۙ قَالُْوٓا َاَساِطْريُ اْالَوَّ اَذآ َاْنَزَل َرب   ۙ 24َوِاَذا ِقْيَل لَهُْم مَّ
ان سے جب دريافت کيا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کيا نازل فرمايا ہے؟ تو جواب ديتے 

  )۔١ہيں کہ اگلوں کی کہانياں (
يعنی اعراض اور استہزا کا مظاہره کرتے ہوئے يہ مکذبين جواب ديتے ہيں۔ هللا تعاٰلی نے  ١۔٢٤

تو کچھ بھی نہيں اتارا، اور محمد (صلی هللا عليہ وسلم) ہميں جو پڑھ کر سناتا ہے، وه تو پہلے 
  لوگوں کی کہانياں ہيں جو کہيں سے سن کر بيان کرتا ہے۔

 
ُّْوَهنُْم ِبَغْريِ ِعْملٍ ۭ َاَال َساَۗء َما يَِزُرْوَن    ِلَيْحِملُْوٓا َاْوَزاَرُمهْ  ْيَن يُِضل ِ َّْوَم الِْقٰيَمِة ۙ َوِمْن َاْوَزاِر اذلَّ   ۧ 25َاكِمةَلً ي

اس کا نتيجہ ہوگا کہ قيامت کے دن يہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے 
ديکھو تو کيسا برا بوجھ اٹھا رہے حصے دار ہوں گے جنہيں بےعلمی سے گمراه کرتے رہے۔ 

  )۔١ہيں (
يعنی ان کی زبانوں سے يہ بات هللا تعاٰلی نے نکلوائی تاکہ وه اپنے بوجھوں کے ساتھ  ١۔٢٥

دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائيں۔ جس طرح حديث ميں آتا ہے۔ نبی نے فرمايا ' جس نے لوگوں کو 
ا اجر ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدايت کی طرف باليا، تو اس شخص کو ان تمام لوگوں ک

ہدايت کا راستہ اپنائيں گے اور جس نے گمراہی کی طرف باليا تو اس کو تمام لوگوں کے 
  گناہوں کا بار بھی اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پر گمراه ہوئے۔

 
َن الَْقَواعِ  ُ بُنْيَاَهنُْم ّمِ ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم فََاَىت اهلّلٰ ِ ُُم الَْعَذاُب ِمْن َحْيُث َال يَْشُعُرْوَن    قَْد َمَكَر اذلَّ ْقُف ِمْن فَْوِقِهْم َوَاٰت ُم السَّ   26ِد فََخــرَّ عَلَْهيِ

ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کيا تھا، (آخر) هللا نے (ان کے منصوبوں) کی عمارتوں 
) اور ان ١پڑيں (کو جڑوں سے اکھيڑ ديا اور ان (کے سروں) پر (ان کی) چھتيں اوپر سے گر 

  )٢کے پاس عذاب وہاں سے آگيا جہاں کا انہيں وہم و گمان بھی نہ تھا (
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بعض مفسرين اسرائيلی روايات کی بنياد پر کہتے ہيں کہ اس سے مراد نمرود يا بخت  ١۔٢٦
نصر ہے، جنہوں نے آسمان پر کسی طرح چڑھ کر هللا کے خالف مکر کيا، ليکن وه ناکام واپس 

فسرين کا خيال ميں يہ ايک کہانی ہے جس سے يہ بتانا مقصود ہے کہ هللا کے آئے اور بعض م
ساتھ کفر و شرک کرنے والوں کے عمل اسی طرح برباد ہونگے جس طرح کسی کے مکان کی 
بنياديں متزلزل ہو جائيں اور وه چھت سميت گر پڑے۔ مگر زياده صحيح بات يہ ہے کہ اس سے 

اشاره کرنا ہے، جن قوموں نے پيغمبروں کی تکذيب پر  مقصود ان قوموں کے انجام کی طرف
اصرار کيا اور باآلخر عذاب اٰلہی ميں گرفتار ہو کر گھروں سميت تباه ہوگئے، مثالً قوم عاد 

  وقوم لوط وغيره۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا من حيث لم يحتسبوا۔
ان کو وہم وگمان بھی نہ تھا  ' پس هللا (کا عذاب) ان کے پاس ايسی جگہ سے آيا جہاں سے ٢۔٢٦

'  
  بس هللا کا عذاب ان کے پاس ايسی جگہ سے آيا جہاں سے ان کو وہم وگمان بھی نہ تھا۔٣۔٢٦ 
 

 ِ ْم ۭ قَاَل اذلَّ ُّْوَن ِفْهيِ يَْن ُكْنُمتْ تَُشاۗق ِ َاكِۗءَي اذلَّ ْم َويَُقْوُل َاْيَن ُرشَ ــزِْهيِ َء عَٰيل اْلٰكِفرِيَْن    ْيَن ُاْوتُوا ُمثَّ يَْوَم الِْقٰيَمِة ُخيْ ْوۗ   ۙ 27الِْعْملَ ِانَّ الِْخْزَي الَْيْوَم َوالسُّ
پھر قيامت والے دن بھی هللا تعاٰلی انہيں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ ميرے شريک کہاں ہيں 

) آج ٢) جنہيں علم ديا گيا تھا وه پکار اٹھيں گے (١جن کے بارے ميں تم لڑتے جھگڑتے تھے، (
  روں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی۔تو کاف
يعنی يہ تو وه عذاب تھا جو دنيا ميں ان پر آئے اور قيامت والے دن هللا تعاٰلی انہيں اس  ١۔٢٧

طرح ذليل و رسوا کرے گا کہ ان سے پوچھے گا تمہارے وه شريک کہاں ہيں جو تم نے ميرے 
  جھگڑتے تھے۔ لئے ٹھہرا رکھے تھے، اور جن کی وجہ سے تم مومنوں سے لڑتے 

  يعنی جن کو دين کا علم نہيں تھا وه دين کے پابند تھے وه جواب ديں گے۔ ٢۔٢٧
 

ٍء  ۭ َملَ َما ُكنَّا نَْعَمُل ِمْن ُسْوۗ َكُة َظاِلِمْيٓ َانُْفِسهِْم  ۠فََالَْقُوا السَّ
ِٕ
ىهُُم الَْمٰلۗى يَْن تََتَوفّٰ ِ َ عَِلْميٌ ِبَما ُكْنُمتْ  اذلَّ   28تَْعَملُْوَن    بَٰىلٓ ِانَّ اهلّلٰ

وه جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہيں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہيں اس وقت 
) کيوں نہيں؟ هللا تعاٰلی خوب جاننے واال ہے ١وه جھک جاتے ہيں کہ ہم برائی نہيں کرتے تھے (

  جو کچھ تم کرتے تھے۔
جا رہی ہے جب فرشتے ان کی  يہ مشرک ظالموں کی موت کے وقت کی کيفيت بيان کی ١۔٢٨

روحيں قبض کرتے ہيں تو وه صلح کی بات ڈالتے ہيں يعنی سمع و طاعت اور عاجزی کا 
مظاہره کرتے ہوئے کہتے ہيں کہ ہم تو برائی نہيں کرتے تھے۔ جس طرح ميدان محشر ميں هللا 

يں تھے ' کے روبرو بھی جھوٹی قسميں کھائيں گے اور کہيں گے ' هللا کی قسم، ہم مشرک نہ
دوسرے مقام پر فرمايا ' جس دن هللا تعاٰلی ان سب کو اٹھا کر اپنے پاس جمع کرے گا تو هللا کے 
سامنے بھی يہ اسی طرح (جھوٹی) قسميں کھائيں گے جس طرح تمہارے سامنے قسميں کھاتے 

  ہيں۔ 
ہی  فرشتے جواب ديں گے کيوں نہيں؟ يعنی تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری تو ساری عمر٢۔٢٨ 

برائيوں ميں گزری ہے اور هللا کے پاس تمہارے اعمال کا ريکارڈ محفوظ ہے تمہارے اس انکار 
  سے اب کيا بنے گا۔

 
ِْيَن    يَْن ِفْهيَا  ۭ فَلَِبئَْس َمثَْوى الُْمَتَكّربِ َ ٰخدِلِ منَّ   29فَاْدُخلُْوٓا َابَْواَب هَجَ

) پس کيا ہی برا ١داخل ہو جاؤ (پس اب تو ہميشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں ميں 
  ٹھکانا ہے غرور کرنے والوں کا۔
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امام ابن کثير فرماتے ہيں، ان کی موت کے فوراً بعد سب کی روحيں جہنم ميں چلی جاتی  ١۔٢٩
ہيں اور ان کے جسم قبر ميں رہتے ہيں (جہاں هللا تعاٰلی اپنی قدرت کاملہ سے جسم و روح ميں 

گونہ تعلق پيدا کر کے ان کو عذاب ديتا ہے، (اور صبح شام ان پر بعد کے باوجود، ان ميں ايک 
آگ پيش کی جاتی ہے) پھر جب قيامت برپا ہوگی تو ان کی روحيں ان کے جسموں ميں لوٹ آئيں 

  گی اور ہميشہ کے لئے يہ جہنم ميں داخل کر ديئے جائيں گے۔
 

ُُّمكْ  َّقَْوا َماَذآ َاْنَزَل َرب يَْن ات ِ ِخَرِة َخْريٌ  ۭ َولَِنْعَم َداَوِقْيَل ِلذلَّ اُر اْالٰ نَْيا َحَسـنٌَة  ۭ َودَلَ نُْوا ِيفْ ٰهِذِه ادلُّ يَْن َاْحسـَ ِ ا ۭ ِلذلَّ   ۙ 30ُر الُْمتَِّقْنيَ   قَالُْوا َخْريً
اور پرہيزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کيا نازل فرمايا ہے؟ تو جواب 

لوگوں نے بھالئی کی ان کے لئے اس دنيا ميں بھالئی ہے، اور  ديتے ہيں اچھے سے اچھا جن
  يقيناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کيا ہی خوب پرہيزگاروں کا گھر ہے۔

 
 ُ ُر لَهُْم ِفْهيَا َما يََشاُۗءْوَن َۭكٰذكِلَ َجيْزِي اهلّلٰ ْهنٰ ِهتَا اْالَ رِْي ِمْن َحتْ َّْدُخلُْوَهنَا َجتْ   31ۙ الُْمتَِّقْنيَ َجنُّٰت عَْدٍن ي

ہميشگی والے باغات جہاں وه جائيں گے جن کے نيچے نہريں بہہ رہی ہيں، جو کچھ طلب کريں 
  گے وہاں ان کے لئے موجود ہوگا۔ پرہيزگاروں کو هللا تعاٰلی اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے۔

 
ِبْنيَ  ۙ يَُقْولُوْ  َكُة َطيِّ

ِٕ
ىهُُم الَْمٰلۗى يَْن تََتَوفّٰ ِ   32َن َسٰملٌ عَلَْيُمكُ ۙ اْدُخلُوا الَْجنََّة ِبَما ُكْنُمتْ تَْعَملُْوَن    اذلَّ

وه جن کی جانيں فرشتے اس حال ميں قبض کرتے ہيں کہ وه پاک صاف ہوں کہتے ہيں کہ 
) جاؤ جنت ميں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے ١تمہارے لئے سالمتی ہی سالمتی ہے، (

  )۔٢تھے (
ميں ظالم مشرکوں کے مقابلے ميں اہل ايمان و تقوٰی کا کردار اور ان کا حسن  ان آيات ١۔٣٢

  انجام بيان فرمايا ہے۔ 
کے تحت يہ حديث گزر چکی ہے کہ کوئی شخص بھی محض  ٤٣سوره اعراف کی آيت  ٢۔٣٢

اپنے عمل سے جنت ميں نہيں جائے گا، جب تک هللا کی رحمت نہيں ہوگی۔ ليکن يہاں فرمايا جا 
ے کہ تم اپنے عملوں کے بدلے جنت ميں داخل ہو جاؤ، تو ان ميں دراصل کوئی منافقت رہا ہ

نہيں۔ کيونکہ هللا کی رحمت کے حصول کے لئے اعمال صالحہ ضروری ہيں، اس کے بغير 
آخرت ميں هللا کی رحمت مل ہی نہيں سکتی۔ اس لئے حديث مذکوره کا مفہوم بھی اپنی جگہ 

بھی اپنی جگہ برقرار ہے۔ اس ليے ايک اور حديث ميں فرمايا صحيح ہے اور عمل کی اہميت 
  گيا ہے ان هللا ال ينظر الی صورکم واموالکم ولکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم۔

 
يَْن ِمْن قَ  ِ َِّك ۭ كَٰذكِلَ فََعَل اذلَّ ِيتَ َاْمُر َرب َكُة َاْو اَيْ ِٕ

ِتَهيُُم الَْمٰلۗى ٓ َاْن اَتْ ُ َوٰلِكْن َاكنُْوٓا َانُْفَسهُْم يَْظِلُمْوَن   بْ َهْل يَْنُظُرْوَن ِاالَّ   33ِلهِْم  ۭ َوَما َظلََمهُُم اهلّلٰ
کيا يہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہيں کہ ان کے پاس فرشتے آجائيں يا تيرے رب کا حکم 

) ان پر هللا تعاٰلی نے ٢) ايسا ہی ان لوگوں نے بھی کيا تھا جو ان سے پہلے تھے (١آجائے؟ (
  )۔٤) بلکہ وه خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے (٣ظلم نہيں کيا ( کوئی

 
َهتِْزُءْوَن     ا َاكنُْوا ِبٖه يَسـْ ْم مَّ لُْوا َوَحاَق ِهبِ ٰاُت َما َمعِ   ۧ 34فََاَصاَهبُْم َسـّيِ

پس ان کے برے اعمال کے نتيجے انہيں مل گئے اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو 
  )١گھير ليا (

يعنی جب رسول ان سے کہتے کہ اگر تم ايمان نہيں الؤ گے تو هللا کا عذاب آ جائے گا۔ تو  ١۔٣٤
يہ استہزا کے طور پر کہتے کہ جا اپنے هللا سے کہہ وه عذاب بھيج کر ہميں تباه کر دے۔ چنانچہ 
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اس عذاب نے انہيں گھير ليا جس کا وه مذاق اڑاتے تھے، پھر اس سے بچاؤ کا کوئی راستہ ان 
  پاس نہيں رہا۔ کے

 
ُن َوَالٓ ٰااَبُۗؤاَن َوَال حَ  ْ ٍء حنَّ ُ َما َعَبْداَن ِمْن ُدْوِنٖه ِمْن َيشْ ُكْوا لَْو َشاَۗء اهلّلٰ يَْن َاْرشَ ِ يَْن ِمْن قَْبِلهِْم ۚ فَهَْل عََيل َوقَاَل اذلَّ ِ ٍء ۭ َكٰذكِلَ فََعَل اذلَّ ْمنَا ِمْن ُدْوِنٖه ِمْن َيشْ رَّ

ُسِل ِاالَّ الْ    35َبٰلُغ الُْمِبْنيُ    الرُّ
مشرک لوگوں نے کہا اگر هللا تعاٰلی چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادے اس کے سوا کسی اور کی 

عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغير کسی چيز کو حرام کرتے۔ يہی فعل ان سے 
  )١ہے ( پہلے لوگوں کا رہا۔ تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھوال پيغام پہنچا دينا

اس آيت ميں هللا تعاٰلی نے مشرکين کے ايک وہم اور مغالطے کا ازالہ فرمايا ہے وه کہتے  ١۔٣٥
تھے کہ ہم هللا کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہيں يا اس کے حکم کے بغير ہی کچھ 

لہ سے چيزوں کو حرام کر ليتے ہيں، اگر ہماری يہ باتيں غلط ہيں تو هللا تعاٰلی اپنی قدرت کام
ہميں ان چيزوں سے روک کيوں نہيں ديتا، وه اگر چاہے تو ہم ان کاموں کو کر ہی نہيں سکتے۔ 

اگر وه نہيں روکتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہيں، اس کی مشيت کے مطابق 
ہے۔ هللا تعاٰلی نے ان کے اس شبہے کا ازالہ ' رسولوں کا کام صرف پہنچا دينا ہے ' کہہ کر 

رمايا۔ مطلب يہ ہے کہ تمہارا يہ گمان صحيح نہيں ہے کہ هللا تعاٰلی نے تمہيں اس سے روکا ف
نہيں ہے۔ هللا تعاٰلی نے تو تمہيں ان مشرکانہ امور سے بڑی سختی سے روکا ہے۔ اسی لئے وه 
ہر قوم ميں رسول بھيجتا اور کتابيں نازل کرتا رہا ہے اور ہر نبی نے آ کر سب سے پہلے اپنی 

م کو شرک ہی سے بچانے کی کوشش کی ہے اس کا صاف مطلب يہ ہے کہ هللا تعاٰلی ہرگز يہ قو
پسند نہيں کرتا کہ لوگ شرک کريں کيونکہ اگر اسے يہ پسند ہوتا کہ تکذيب کر کے شرک کا 

راستہ اختيار کيا اور هللا نے اپنی مشيت تکوينيہ کے تحت قہراً و جبراً تمہيں اس سے نہيں روکا، 
اس کی حکمت ومصلحت کا ايک حصہ ہے، جس کے تحت اس نے انسانوں کو اراده و  تو يہ

اختيار کی آزادی دی ہے۔ کيونکہ اس کے بغير ان کی آزمائش ممکن ہی نہ تھی۔ ہمارے رسول 
ہمارا پيغام تم تک پہنچا کر يہی سمجھاتے رہے کہ اس آزادی کا غلط استعمال نہ کرو بلکہ هللا 

استعمال کرو۔ ہمارے رسول يہی کچھ کر سکتے تھے، جو انہوں نے  کی رضا کے مطابق اسے
  کيا اور تم نے شرک کے آزادی کا غلط استعمال کيا جس کی سزا دائمی عذاب ہے۔

 
ْن َهَدى ا اغُْوَت ۚ فَِمْهنُْم مَّ َ َواْجتَِنُبوا الطَّ ُسْوًال َاِن اْعُبُدوا اهلّلٰ ٍة رَّ ُ َولََقْد بََعثْنَا ِيفْ ُلكِّ ُامَّ ْوا ِيف اْالَْرِض فَانُْظُرْوا هلّلٰ ٰلةَلُ  ۭ فَِسْريُ ْن َحقَّْت عَلَْيِه الضَّ  َوِمْهنُْم مَّ

ِبْنيَ      36َكْيَف َاكَن عَاِقَبُة الُْمَكّذِ
ہم نے ہر امت ميں رسول بھيجا کہ (لوگو) صرف هللا کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام 

 تعاٰلی نے ہدايت دی اور بعض پر گمراہی ثابت معبودوں سے بچو۔ پس بعض لوگوں کو تو هللا
  ) پس تم خود زمين ميں چل پھر کر ديکھ لو جھٹالنے والوں کا انجام کيسا کچھ ہوا؟١ہوگئی (

مذکوره شبہے کے ازالے کے لئے مزيد فرمايا کہ ہم نے تو ہر امت ميں رسول بھيجا اور  ١۔٣٦
 کی عبادت کرو۔ ليکن جن پر گمراہی ثابت يہ پيغام ان کے ذريعے سے پہنچايا کہ صرف ايک هللا

  ہو چکی تھی، انہوں نے اس کی پرواه ہی نہ کی۔
 

ْن نِّٰرصِْيَن    ُِّضلُّ َوَما لَهُْم ّمِ َ َال َهيِْدْي َمْن ي ُْم فَِانَّ اهلّلٰ رِْص عَٰيل ُهٰد   37ِاْن َحتْ
ايت نہيں ديتا جسے گمراه گو آپ ان کی ہدايت کے خواہشمند رہے ہيں ليکن هللا تعاٰلی اسے ہد

  )۔١کردے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے (
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اس ميں هللا تعاٰلی فرما رہا ہے۔ اے پيغمبر! تيری خواہش يقيناً يہی ہے کہ يہ سب ہدايت کا  ١۔٣٧
راستہ اپنا ليں ليکن قوانين الہيہ کے تحت جو گمراه ہوگئے ہيں، ان کو ہدايت کے راستے پر نہيں 

  يہ تو اپنے آخری انجام کو پہنچ کر ہی رہيں گے، جہاں ان کا کوئی مددگار نہيں ہوگا۔ چال سکتا،
 

ٰلِكنَّ  َُّمْوُت  ۭ بَٰىل َوْعًدا عَلَْيِه َحقًّا وَّ ُ َمْن ي ْم ۙ َال يَْبَعُث اهلّلٰ َد َايَْماِهنِ ِ هَجْ   38ۙ اَْكَرثَ النَّاِس َال يَْعلَُمْوَن   َوَاْقَسُمْوا اِبهلّلٰ
) ١بڑی سخت سخت قسميں کھا کھا کر کہتے ہيں کہ مردوں کو هللا زنده نہيں کرے گا ( وه لوگ

کيوں نہيں ضرور زنده کرے گا يہ اس کا برحق الزمی وعده ہے ليکن اکثر لوگ نہيں جانتے 
  )۔٢(

کيونکہ مٹی ميں مل جانے کے بعد ان کا دوباره جی اٹھنا، انہيں مشکل اور ناممکن نظر آتا  ١۔٣٨
سی لئے رسول جب انہيں بعث بعد الموت کی بابت کہتا تو اسے جھٹالتے ہيں، اس کی تھا۔ ا

تصديق نہيں کرتے بلکہ اس کے برعکس يعنی دوباره زنده نہ ہونے پر قسميں کھاتے ہيں، 
  قسميں بھی بڑی تاکيد اور يقين کے ساتھ۔

وئے درياے اس جہالت اور بےعلمی کی وجہ سے رسولوں کی تکذيب و مخالفت کرتے ہ ٢۔٣٨
  کفر ميں ڈوب جاتے ہيں۔

 
ُْم َاكنُْوا ٰكِذِبْنيَ     ا َاهنَّ يَْن َكَفُرْوٓ ِ َتِلُفْوَن ِفْيِه َوِلَيْعَملَ اذلَّ ْي َخيْ ِ َ لَهُُم اذلَّ   39ِلُيـَبّنيِ

اس لئے بھی کہ يہ لوگ جس چيز ميں اختالف کرتے تھے اسے هللا تعاٰلی صاف بيان کردے اور 
  )۔١کافر اپنا جھوٹا ہونا جان ليں (اس لئے بھی کہ خود 

يہ وقوع قيامت کی حکمت و علت بيان کی جا رہی ہے کہ اس دن هللا تعاٰلی ان چيزوں ميں  ١۔٣٩
فيصلہ فرمائے گا جن ميں لوگ دنيا ميں اختالف کرتے تھے اور اہل حق اور اہل تقوٰی کو اچھی 

ا۔ نيز اس دن اہل کفر پر بھی يہ جزا اور اہل کفر و فسق کو ان کے برے عملوں کی سزا دے گ
بات واضح ہو جائے گی کہ قيامت کے عدم وقوع پر جو قسميں کھاتے تھے ان ميں وه جھوٹے 

  تھے۔
 

َُّقْوَل هَلٗ ُكْن فَيَُكْوُن     ٍء ِاَذآ َاَرْدنُٰه َاْن ن ََّما قَْولُـنَا ِلَيشْ   ۧ 40ِان
کہہ دينا ہوتا ہے کہ ہو جا، پس وه ہو ہم جب کسی چيز کا اراده کرتے ہيں تو صرف ہمارا يہ 

  )۔١جاتی ہے (
يعنی لوگوں کے نزديک قيامت کا ہونا، کتنا بھی مشکل يا ناممکن ہو، مگر هللا کے لئے تو  ١۔٤٠

کوئی مشکل نہيں اسے زمين اور آسمان ڈھانے کے لئے مزدوروں، انجينئروں اور مستريوں 
صرف کن کہنا ہے اس کے لفظ کن سے  اور ديگر آالت ووسائل کی ضرورت نہيں۔ اسے تو

اَعِة ااِلَّ َكلَْمِح اْلبََصِر اَْو ھَُو اَْقَرُب  اِنَّ  ۭ◌ پلک جھپکتے ميں قيامت برپا ہو جائے گی۔ (َوَمآ اَْمُر السَّ
َ َعٰلي ُكلِّ َشْيٍء قَِدْيٌر)  ) قيامت کا معاملہ پلک جھپکتے يا اس سے بھی کم مدت 77۔ النحل:16ّهللاٰ

  ہو جائے گا۔ميں واقع 
 

نَْيا َحَسـنًَة  ۭ َوَالَْجُر اْالٰ  ُْم ِيف ادلُّ ئَهنَّ ِ ِمْنۢ بَْعِد َما ُظِلُمْوا لَُنَبّوِ ْيَن َهاَجُرْوا ِيف اهلّلٰ ِ   ۙ 41ِخَرِة اَْكَربُ  ۘ لَْو َاكنُْوا يَْعلَُمْوَن    َواذلَّ
) ہم انہيں بہتر ١ہے (جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد هللا کی راه ميں ترک وطن کيا 

) کاش ٣) اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے، (٢سے بہتر ٹھکانا دنيا ميں عطا فرمائيں گے (
  کہ لوگ اس سے واقف ہوتے۔

ہجرت کا مطلب ہے هللا کے دين کے لئے هللا کی رضا کی خاطر اپنا وطن، اپنے رشتہ دار  ١۔٤١
جانا جہاں آسانی سے هللا کے دين پر عمل  اور دوست احباب چھوڑ کر ايسے عالقے ميں چلے
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ہو سکے۔ اس آيت ميں ان ہی مہاجرين کی فضيلت بيان فرمائی گئی ہے، يہ آيت عام ہے جو تمام 
مہاجرين کو شامل ہے اور يہ بھی احتمال ہے کہ يہ ان مہاجرين کے بارے ميں نازل ہوئی جو 

۔ ان کی تعداد عورتوں سميت ايک اپنی قوم کی ايذاؤں سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کر گئے تھے
سو يا اس سے زياده تھی، جن ميں حضرت عثمان غنی اور ان کی زوجہ۔ دختر رسول حضرت 

  رقيہ بھی تھيں۔ 
اس سے رزق طيب اور بعض نے مدينہ مراد ليا ہے، جو مسلمانوں کا مرکز بنا، امام ابن  ٢۔٤١

اس لئے کہ جن لوگوں نے اپنے کاروبار کثير فرماتے ہيں کہ دونوں قولوں ميں منافات نہيں ہے۔ 
اور گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی تھی، هللا تعاٰلی نے دنيا ميں ہی انہيں نعم البدل عطا فرما ديا۔ 

  رزق طيب بھی ديا اور پورے عرب پر انہيں اقتدار و تمکن عطا فرمايا۔ 
کو وظيفہ  حضرت عمر نے جب مہاجرين و انصار کے وظيفے مقرر کئے تو ہر مہاجر ٣۔ ٤١

ْنيَا ' يہ وه ہے جس کا هللا نے دنيا ميں وعده کيا ہے '۔  ُ فِی الدُّ ديتے ہوئے فرمايا۔ ھََذا َما َو َعَدَک ّهللاٰ
وما ادخر لک فی اآلخرة افضل۔ اور آخرت ميں تيرے ليے جو ذخيره ہے وه اس سے کہييں بہتر 

  ہے۔
 

ْم يََتَولكَُّ  ِ ْوا َوعَٰيل َرّهبِ يَْن َصَربُ ِ   42ْوَن    اذلَّ
  وه جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے۔

 
 َ ْكِر ِاْن ُكْنُمتْ َال ت لُْوٓا َاْهَل اذّلِ َـٔ ْم فَْس ٓ ِالَْهيِ ُّْويِحْ   ۙ 43ْعلَُمْوَن   َوَمآ َاْرَسلْنَا ِمْن قَْبكِلَ ِاالَّ ِرَجاًال ن

ہی بھيجتے رہے، جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے پس اگر  آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو
  )۔١تم نہيں جانتے تو اہل علم سے دريافت کرلو (

ْکر سے مراد اہل کتاب ہيں جو پچھلے انبياء اور ان کی تاريخ سے واقف تھے۔  ١۔٤٣ اَ ْھُل الذِّ
سول هللا مطلب يہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھيجے، وه انسان ہی تھے اس لئے محمد ر

بھی اگر انسان ہيں تو يہ کوئی نئی بات نہيں کہ تم ان کی بشريت کی وجہ سے ان کی رسالت کا 
انکار کر دو۔ اگر تمہيں شک ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو کہ پچھلے انبياء بشر تھے يا مالئکہ؟ 

محمد رسول اگر وه فرشتے تھے تو پھر بيشک انکار کر دينا، اگر وه بھی انسان ہی تھے تو پھر 
  هللا کی رسالت کا محض بشريت کی وجہ سے انکار کيوں؟

 
َّهُْم يَتَ  ْم َولََعل َ ِللنَّاِس َما نُّزَِل ِالَْهيِ ْكَر ِلُتَبّنيِ بُِر ۭ َوَاْنَزلْنَآ ِالَْيَك اذّلِ نِٰت َوالزُّ   44َفكَُّرْوَن    اِبلَْبّيِ

ی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب دليلوں اور کتابوں کے ساتھ، يہ ذکر (کتاب) ہم نے آپ ک
  جو نازل فرمايا گيا ہے آپ اسے کھول کھول کر بيان کر ديں، شايد کہ وه غور و فکر کريں۔

 
ِتَهيُُم الَْعَذاُب ِمْن َحْيُث  ُم اْالَْرَض َاْو اَيْ ُ ِهبِ ِسَف اهلّلٰ ْ ٰاِت َاْن خيَّ ّيِ ْيَن َمَكُروا السـَّ ِ   ۙ 45    َال يَْشُعُرْونَ َافََاِمَن اذلَّ

بدترين داؤ پيچ کرنے والے کيا اس بات سے بےخوف ہوگئے ہيں کہ هللا تعاٰلی انہيں زمين ميں 
  دھنسا دے يا ان کے پاس ايسی جگہ سے عذاب آجائے جہاں کا انہيں وہم وگمان بھی نہ ہو۔

 
ْم فََما ُمهْ ِبُمْعِجزِيَْن     ُِّهبِ ُخَذُمهْ ِيفْ تََقل   ۙ 46َاْو اَيْ

  ) يہ کسی صورت ميں هللا تعاٰلی کو عاجز نہيں کر سکتے۔١لتے پھرتے پکڑلے (يا انہيں چ
۔ جب تم تجارت اور کاروبار کے لئے سفر پر ١اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہيں، مثاًل،  ١۔٤٦
۔ يا ٣۔ جب تم کاروبار کو فروغ دينے کے لئے مختلف حيلے اور طريقے اختيار کرو،٢جاؤ،
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پنے بستروں پر جاؤ۔ يہ تَقَلُّب کے مختلف مفہوم ہيں۔ هللا تعاٰلی جب رات کو آرام کرنے کے لئے ا
  چاہے ان صورتوں ميں بھی تمہارا مواخذا کر سکتا ہے۔

 
ِحْميٌ      َُّمكْ لََرُءْوٌف رَّ ٍف ۭ فَِانَّ َرب ــوُّ ُخَذُمهْ عَٰيل َختَ   47َاْو اَيْ
گار اعٰلی شفقت اور انتہائی رحم واال ) پس يقيناً تمہارا پرورد١يا انہيں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے (

  )۔٢ہے (
نخوف کا يہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے سے ہی دل ميں عذاب اور مواخذے کا ڈر  ١۔٤٧

ہو۔ جس طرح بعض دفعہ انسان کسی بڑے گناه کا ارتکاب کر بيٹھتا ہے، تو خوف محسوس کرتا 
  س طرح مؤاخذه ہوتا ہے۔ ہے کہ کہيں هللا ميری گرفت نہ کر لے چنانچہ بعض دفعہ ا

کہ وه گناہوں پر فوراً مواخذه نہيں کرتا بلکہ مہلت ديتا ہے اور اس مہلت سے بہت سے  ٢۔٤٧
  لوگوں کو توبہ و استغفار کی توفيق بھی نصيب ہو جاتی ہے۔

 
َّتََفيَُّؤا ِظٰلهُلٗ َعِن الَْيِمْنيِ  ٍء ي ُ ِمْن َيشْ ِ َوُمهْ ٰدِخُرْوَن    َاَولَْم يََرْوا ِاٰىل َما َخلََق اهلّلٰ ّٰ ِل ُجسًَّدا هلّلِ

ِٕ
َماۗى   48َوالشَّ

کيا انہوں نے هللا کی مخلوق ميں سے کسی کو بھی نہيں ديکھا؟ کہ اس کے سائے دائيں بائيں 
  )۔١جھک جھک کر هللا تعاٰلی کے سامنے سر بسجود ہوتے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہيں (

اور اس کی جاللت شان کا بيان ہے کہ ہرچيز اس کے  هللا تعاٰلی کی عظمت و کبريائی ١۔٤٨
سامنے جھکی ہوئی اور مطيع ہے۔ جمادات ہوں يا حيوانات يا جن و انسان اور مالئکہ۔ ہر وه 

چيز جس کا سايہ ہے اور اس کا سايہ دائيں بائيں جھکتا ہے تو وه صبح و شام اپنے سائے کے 
ے ہيں جب سورج ڈھلتا ہے تو ہرچيز هللا کے ساتھ هللا کو سجده کرتی ہے۔ امام مجاہد فرمات

  سامنے سجده ريز ہو جاتی ہے۔
 

ْوَن     َتْكِربُ َكُة َوُمهْ َال يَسـْ ِٕ
الَْمٰلۗى ٍة وَّ َـّ ٰمٰوِت َوَما ِيف اْالَْرِض ِمْن َداۗب ِ يَْسُجُد َما ِيف السَّ   {السجدە}49َوهلِلّٰ

 تعاٰلی کے سامنے سجدے کرتے ہيں اور يقيناً آسمان و زمين کے کل جاندار اور تمام فرشتے هللا
  ذرا بھی تکبر نہيں کرتے۔

 
ْن فَْوِقِهْم َويَْفَعلُْوَن َما يُْؤَمُرْوَن     ُْم ّمِ افُْوَن َرهبَّ   ۞ۧ 50َخيَ

) اور جو حکم مل جائے اس کی ١اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، کپکپاتے رہتے ہيں (
  )۔٢تعميل کرتے ہيں (

  سے لرزاں و ترساں رہتے ہيں۔  هللا کے خوف ١۔٥٠
هللا کے حکم سے سرتابی نہيں کرتے بلکہ جس کا حکم ديا جاتا ہے، بجا التے ہيں، جس  ٢۔٥٠

  سے منع کيا جاتا ہے، اس سے دور رہتے ہيں۔
 

َي فَ  اِحٌد ۚ فَِاايَّ ََّما ُهَو ِاهٰلٌ وَّ ُ َال تَتَِّخُذْوٓا ِاٰلـهَْنيِ اثْـنَْنيِ ۚ ِان   51اْرَهُبْوِن    َوقَاَل اهلّلٰ
) پس تم سب ١هللا تعاٰلی ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ۔ معبود تو صرف وہی اکيال ہے (

  ميرا ہی ڈر خوف رکھو۔
کيونکہ هللا کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہيں۔ اگر آسمان وزمين ميں دو معبود ہوتے تو  ١۔٥١

اور خرابی کا شکار ہو چکا ہوتا۔ جب کائنات کا خالق  نظام عالم قائم ہی نہيں ره سکتا تھا يہ فساد
ايک ہے اور وہی بال شرکت غير تمام کائنات کا نظم و نسق چال رہا ہے تو معبود بھی صرف 

  وہی ہے جو اکيال ہے۔ دو يا دو سے زياده نہيں ہيں۔
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ْيُن َواِصًبا  ۭ َافََغْريَ  ٰمٰوِت َواْالَْرِض َوهَلُ ادّلِ ِ تَتَُّقْوَن    َوهَلٗ َما ِيف السَّ   52 اهلّلٰ
) کيا پھر ١آسمانوں اور زمين ميں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت الزم ہے، (

  تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟۔
اسی کی عبادت و اطاعت دائمی اور الزم ہے َواِصب کے معنی ہميشگی کے ہيں ' ان کے  ١۔٥٢

ا وہی مطلب ہے جو دوسرے مقامات پر بيان کيا گيا ہے۔ ' لئے عذاب ہے ہميشہ کا ' اور اس ک
پس هللا کی عبادت کرو، اسی کے لئے بندگی کو خالص کرتے ہوئے، خبردار! اسی کے لئے 

  خالص بندگی ہے '۔
 

ـُرْوَن     ــــَـٔ ُّ فَِالَْيِه َجتْ ُمكُ الرضُّ ِ ُمثَّ ِاَذا َمسَّ ِّْعَمٍة فَِمَن اهلّلٰ ْن ن   ۚ 53َوَما ِبُمكْ ّمِ
) اب بھی جب تمہيں کوئی ١تمہارے پاس جتنی بھی نعمتيں ہيں سب اسی کی دی ہوئی ہيں، (
  )۔٢مصيبت پيش آجائے تو اسی کی طرف نالہ اور فرياد کرتے ہو (

  جب سب نعمتوں کا دينے واال صرف ايک هللا ہے تو پھر عبادت کسی اور کی کيوں؟ ١۔٥٣
ونے کا عقيده قلب و جدان کی گہرائيوں ميں راسخ اس کا مطلب يہ ہے کہ هللا کے ايک ہ ٢۔٥٣

ہے جو اس وقت ابھر کر سامنے آ جاتا ہے جب ہر طرف سے مايوسی کے بادل گہرے ہو جاتے 
  ہيں۔

 
ْم يُْرشُِكْوَن     ِ نُْمكْ ِبَرّهبِ َّ َعْنُمكْ ِاَذا فَرِيٌْق ِمّ   54ُۙمثَّ ِاَذا َكَشَف الرضُّ
ع کر دی تم ميں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک اور جہاں اس نے وه مصيبت تم سے دف

  کرنے لگ جاتے ہيں۔
 

  55ِلَيْكُفُرْوا ِبَمآ ٰاتَيْٰهنُْم ۭ فَتََمتَُّعْوا  ۣ فََسْوَف تَْعلَُمْوَن   
) اچھا کچھ فائده اٹھالو آخرکار تمہيں معلوم ہو ١کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کريں۔ (

  )٢ہی جائيگا (
کن انسان بھی کتنا ناشکرا ہے کہ تکليف (بيماری، تنگ دستی اور نقصان وغيره) کے لي ١۔٥٥

  دور ہوتے ہی وه پھر رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔
۔ 14يہ اس طرح ہی ہے جيسے اس سے قبل فرمايا تھا، (قُْل تََمتَُّعْوا فَاِنَّ َمِصْيَرُكْم اِلَى النَّاِر)  ٢۔٥٥

  ی ميں فائده اٹھالو! باآلخر تمہارا ٹھکانا جہنم ہے۔) چند روزه زندگ30ابراہيم:
 

وْ  لُنَّ َمعَّا ُكْنُمتْ تَْفَرتُ َـٔ ِ لَتُْس ا َرَزْقٰهنُْم  ۭ اَتهلّلٰ مَّ َعلُْوَن ِلَما َال يَْعلَُمْوَن نَِصْيًبا ّمِ   56َن    َوَجيْ
رر کرتے اور جسے جانتے بو جھتے بھی نہيں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی روزی ميں سے مق

  )۔٢) وهللا تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور کيا جائے گا (١ہيں، (
يعنی جن کو يہ حاجت روا، مشکل کشا اور معبود سمجھتے ہيں، وه پتھر کی مورتياں ہيں  ١۔٥٦

يا جنات و شياطين ہيں، جن کی حقيقت کا ان کو علم ہی نہيں۔ اسی طرح قبروں ميں مدفون لوگوں 
کوئی نہيں جانتا کہ ان کے ساتھ وہاں کيا معاملہ ہو رہا ہے؟ وه هللا کے پسنديده  کی حقيقت بھی

افراد ميں ہيں يا کسی دوسری فہرست ميں؟ ان باتوں کو کوئی نہيں جانتا ليکن ان ظالم لوگوں نے 
ان کی حقيقت سے ناآشنا ہونے کے باوجود، انہيں هللا کا شريک ٹھہرا رکھا ہے اور هللا کے دئيے 

ے مال ميں سے ان کے ليے بھی نذر ونياز کے طور پر حصہ مقرر کرتے ہيں بلکہ هللا کا ہوئ
حصہ ره جائے تو بيشک ره جائے ان کے حصے ميں کمی نہيں کرتے جيسا کہ سورة االنعام 

  ميں بيان کيا گيا ہے۔
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ے دن تم تم جو هللا پر افترا کرتے ہو کہ اس کا شريک يا شرکا ہيں، اس کی بابت قيامت وال ٢۔٥٦
  سے پوچھا جائے گا۔

 
َهتُْوَن     ا يَشـْ ْبٰحنَٗه ۙ َولَهُْم مَّ ِ الَْبنِٰت سـُ َعلُْوَن هلِلّٰ   57َوَجيْ

اور وه هللا سبحانہ و تعاٰلی کے لئے لڑکياں مقرر کرتے ہيں اور اپنے لئے وه جو اپنی خواہش 
  )١کے مطابق ہو (

کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے عرب کے بعض قبيلے (خزاعہ اور کنانہ) فرشتوں  ١۔٥٧
کہ يہ هللا کی بيٹياں ہيں۔ يعنی ايک ظلم تو يہ کيا کہ هللا کی اوالد قرار دی۔ جب کہ اس کی کوئی 

اوالد نہيں۔ پھر اوالد بھی مونث، جسے وه اپنے لئے پسند ہی نہيں کرتے هللا کے لئے اسے پسند 
بيٹے اور اس کے لئے بيٹياں؟ يہ تو بڑی  کيا، جسے دوسرے مقام پر فرمايا ' کيا تمہارے لئے

  بھونڈی تقسيم ہے ' يہاں فرمايا کہ تم تو يہ خواہش رکھتے ہو کہ بيٹے ہوں، بيٹی کوئی نہ ہو۔
 

ُهَو َكِظْميٌ     ا وَّ ٗه ُمْسَودًّ نْٰىث َظلَّ َوهْجُ َ َاَحُدُمهْ اِبْالُ   58َۚوِاَذا بُّرشِ
جائے تو اس کا چہره سياه ہو جاتا ہے اور دل  ان ميں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی

  ہی دل ميں گھٹنے لگتا ہے
 

اِب  ۭ َاَال سَ  َ ٗه ِيف الرتُّ َ ِبٖه  ۭ َايُْمِسُكٗه عَٰيل ُهْوٍن َاْم يَُدسُّ ِء َما بُّرشِ ُمكُْوَن    يََتَواٰرى ِمَن الْقَْوِم ِمْن ُسْوۗ   59اَۗء َما َحيْ
ا چھپا پھرتا ہے۔ سوچتا ہے کہ کيا اس کو ذلت کے اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپ

  )١ساتھ لئے ہوئے ہی رہے يا اسے مٹی ميں دبا دے، آه! کيا ہی برے فيصلے کرتے ہيں؟ (
يعنی لڑکی کی والدت کی خبر سن کر ان کا تو يہ حال ہوتا ہے جو مذکور ہوا، اور هللا کے  ١۔٥٩

کرتے ہيں، يہاں يہ نہ سمجھا جائے کہ هللا تعاٰلی  لئے بيٹياں تجويز کرتے ہيں۔ کيسا برا يہ فيصلہ
بھی لڑکوں کے مقابلے ميں لڑکی کو حقير اور کم تر سمجھتا ہے، نہيں هللا کے نزديک لڑکے 

اور لڑکی ميں کوئی تميز نہيں ہے نہ جنس کی نبياد پر حقارت اور برتری کا تصور اس کے ہاں 
راسر غير معقول رويے کی وضاحت ہے يہاں تو صرف عربوں کی اس نا انصافی اور س

مقصود ہے جو انہوں نے هللا کے ساتھ اختيار کيا تھا درآں حاليکہ هللا کی برتری اور فوقيت کے 
وه بھی قائل تھے جس کا منطقی نتيجہ تو يہ تھا کہ جو چيز يہ اپنے ليے پسند نہيں کرتے، هللا 

کس کيا۔ يہاں صرف اسی نا کے ليے بھی اسے تجويز نہ کرتے ليکن انہوں نے اس کے برع
  انصافی کی وضاحت کی گئی ہے۔

 
ِ الَْمثَُل اْالَْعٰىل  ۭ َوُهَو الَْعزِْيُز الَْحِكْميُ  ْوِء ۚ َوهلِلّٰ ِخَرِة َمثَُل السَّ يَْن َال يُْؤِمنُْوَن اِبْالٰ ِ   ۧ 60     ِلذلَّ

ت ہی بلند صفت ) هللا کے لئے تو بہ١آخرت پر ايمان نہ رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے (
  )۔٢ہے، وه بڑا ہی غالب اور با حکمت ہے (

يعنی کافروں کے برے اعمال بيان کئے گئے ہيں انہيں کے لئے بری مثال يا صفت ہے  ١۔٦٠
يعنی جہل اور کفر کی صفت۔ يا يہ مطلب ہے کہ هللا کی جو بيوی اور اوالد يہ ٹھہراتے ہيں، يہ 

  لئے بيان کرتے ہيں۔  بری مثال ہے جو يہ منکرين آخرت هللا کے
يعنی اس کی ہر صفت، مخلوق کے مقابلے ميں اعٰلی و برتر ہے، مثالً اس کا علم و سيع  ٢۔٦٠

ہے، اس کی قدرت ال متناہی ہے، اس کی جود و عطا بےنظير ہے۔ و عٰلی ہذا القياس يا يہ مطلب 
قدير) يا بری مثال ہے کہ وه قادر ہے، خالق ہے۔ رازق ہے اور سميع و بصير ہے وغيره (فتح ال

  کا مطلب نقص کوتاہی ہے اور مثل اعلی کا مطلب کمال مطلق ہر لحاظ سے هللا کے ليے ہے۔
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ُرُمهْ ِاٰىلٓ اََجٍل مُّ  َُّؤّخِ ٰلِكْن ي ٍَّة وَّ ا تََرَك عَلَْهيَا ِمْن َداۗب ُ النَّاَس ِبُظلِْمهِْم مَّ َتْقِدُمْوَن    َسمًّى ۚ فَِاَذا َجاَۗء َاَجلُهَُولَْو يَُؤاِخُذ اهلّلٰ َال يَسـْ َتْاِخُرْوَن َساعًَة وَّ   61ْم َال يَسـْ
اگر لوگوں کے گناه پر هللا تعاٰلی ان کی گرفت کرتا تو روئے زمين پر ايک بھی جاندار باقی نہ 

) جب ان کا وه وقت آجاتا ہے تو ٢) ليکن وه تو انہيں ايک وقت مقرر تک ڈھيل ديتا ہے (١رہتا (
  چھے ره سکتے ہيں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہيں۔وه ايک ساعت نہ پي

يہ اس کی نرم دلی ہے اور اس کی حکمت و مصلحت کا تقاضا ہے کہ وه اپنی نافرمانياں  ١۔٦١
ديکھتا ہے ليکن پھر بھی وه اپنی نعمتيں سلب کرتا ہے نہ فوری مواخذه ہی کرتا ہے حاالنکہ اگر 

ر دے تو ظلم اور معصيت اور کفر اور ارتکاب معصيت کے ساتھ ہی وه مواخذه کرنا شروع ک
شرک اتنا عام ہے کہ روئے زمين پر کوئی جاندار باقی نہ رہے کيونکہ جب برائی عام ہو جائے 

تو پھر عذاب عام ميں نيک لوگ بھی ہالک کر ديئے جاتے ہيں تاہم آخرت ميں وه عند هللا 
  ۔٢١١٨ح بخاری۔ نمبر سرخرو رہيں گے جيسا کہ حديث ميں وضاحت آتی ہے (مالحظۃ ہو صحي

يہ اس کی حکمت کا بيان ہے جس کے تحت وه ايک خاص وقت تک مہلت ديتا ہے تاکہ  ٢۔٦١
ايک تو ان کے لئے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ دوسرے، ان کی اوالد ميں سے کچھ ايماندار نکل 

  آئيں۔
 

ِ َما يَْكَرُهْوَن َوتَِصُف َالِْسـنَُهتُُم اْلَكذِ  َعلُْوَن هلِلّٰ ْفَرُطْوَن    َوَجيْ ُْم مُّ ٰىن ۭ َال َجَرَم َانَّ لَهُُم النَّاَر َوَاهنَّ   62َب َانَّ لَهُُم الُْحسـْ
) اور ان کی زبانيں ١اور وه اپنے لئے جو ناپسند رکھتے ہيں هللا کے لئے ثابت کرتے ہيں (

آگ  ) نہيں نہيں، دراصل ان کے لئے٢جھوٹی باتيں بيان کرتی ہيں کہ ان کے لئے خوبی ہے (
  )۔٣ہے اور يہ دوزخيوں کے پيش رو ہيں (

  يعنی بيٹياں۔ يہ تکرار تاکيد کے لئے ہے۔  ١۔٦٢
يہ ان کی دوسری خرابی کا بيان ہے کہ وه هللا کے ساتھ نا انصافی کا معاملہ کرتے ہيں ان  ٢۔٦٢

ا کی کی زبانيں يہ جھوٹ بولتی ہيں کہ ان کا انجام اچھا ہے، ان کے لئے بھالئياں ہيں اور دني
  طرح ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ 

يعنی يقيناً ان کا انجام ' اچھا ' ہے اور وه ہے جہنم کی آگ، جس ميں وه دوزخيوں کے پيش  ٣۔٦٢
رو پہلے جانے والے ہوں گے۔ فََرط کے يہی معنی حديث سے بھی ثابت ہيں۔ نبی صلی هللا عليہ 

ِض ' (صحيح بخاری) ' ميں حوض کوثر پر تمہارا پيش وسلم نے فرمايا ' اَ نَا فََرطُُکْم َعلَی اْلَحوْ 
رو ہوں گا ' ايک دوسرے معنی ُمفَرطُْوَن کے يہ کئے گئے ہيں کہ انہيں جہنم ميں ڈال کر 

  فراموش کر ديا جائے گا۔
 

الَهُْم فَ  ْيٰطُن َاْمعَ ْن قَْبكِلَ فََزيََّن لَُهُم الشـَّ ِ لَقَْد َاْرَسلْنَآ ِاٰىلٓ ُاَمٍم ّمِ ُُم الَْيْوَم َولَهُْم عََذاٌب َاِلْميٌ     اَتهلّلٰ   63هَُو َوِلهيُّ
وهللا! ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھيجے ليکن شيطان نے ان 

) وه شيطان آج بھی ان کا رفيق بنا ہوا ہے ١کے اعمال بد ان کی نگاہوں ميں آراستہ کر ديئے (
  ہے۔) اور ان کے لئے دردناک عذاب ٢(

جس کی وجہ سے انہوں نے بھی رسولوں کی تکذيب کی جس طرح پيغمبر قريش مکہ  ١۔٦٣
  تيری تکذيب کر رہے ہيں۔ 

اَْليَْوَم سے يا تو زمانہ دنيا مراد ہے، جيسا کہ ترجمے سے واضح ہے، يا اس سے مراد  ٢۔٦٣
توں کو گمراه آخرت ہے کہ وہاں بھی يہ ان کا ساتھی ہوگا۔ يعنی يہی شيطان جس نے پچھلی ام

  کيا، آج وه ان کفار مکہ کا دوست ہے اور انہيں تکذيب رسالت پر مجبور کر رہا ہے۔
 

َِّقْوٍم  ًة ل َرْمحَ ي اْختَلَُفْوا ِفْيِه ۙ َوُهًدى وَّ ِ َ لَهُُم اذلَّ ُّْؤِمنُْوَن    َوَمآ َانَْزلْنَا عَلَْيَك اْلِكٰتَب ِاالَّ ِلُتـَبّنيِ   64ي
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پر اس لئے اتارا ہے کہ آپ ان کے لئے ہر اس چيز کو واضح کر ديں اس کتاب کو ہم نے آپ 
  ) اور يہ ايمان داروں کے لئے راہنمائی اور رحمت ہے۔١جس ميں وه اختالف کر رہے ہيں (

اس ميں نبی کا يہ منصب بيان کيا گيا کہ عقائد و احکام شرعيہ کے سلسلے ميں يہود و  ١۔٦٤
يوں اور مشرکين کے درميان اور ديگر اہل مذاہب انصاری کے درميان اور اسی طرح مجوس

کے درميان جو باہم اختالف ہے، اس کی اس طرح تفصيل بيان فرمائيں کہ حق اور باطل واضح 
  ہو جائے تاکہ لوگ حق کو اختيار اور باطل سے پرہيز کريں۔

 
َماِۗء َماًۗء فََاْحيَا ِبِه اْالَْرَض بَْعَد مَ  ُ َاْنَزَل ِمَن السَّ َّْسَمُعْوَن   َواهلّلٰ َِّقْوٍم ي   ۧ 65ْوِهتَا  ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيًَة ل

اور هللا آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمين کو اس کی موت کے بعد زنده کر ديتا ہے۔ يقيناً 
  اس ميں ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو سنيں۔

 
ًة   ۭ نُْسِقْيُمكْ  ِِبْنيَ    َوِانَّ لَُمكْ ِيف اْالَنَْعاِم لَِعْربَ ِّلّرشٰ غًا ل

ِٕ
ََّبنًا َخاِلًصا َساۗى َدٍم ل ا ِيفْ بُُطْوِنٖه ِمْنۢ بَْنيِ فَْرٍث وَّ مَّ   66ّمِ

) ميں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہيں اس کے پيٹ ميں جو کچھ ہے ١تمہارے لئے تو چوپايوں (
ں کے لئے اسی ميں سے گوبر اور لہو کے درميان سے خالص دودھ پالتے ہيں جو پينے والو

  )۔٢سہتا پچتا ہے (
  اَْنَعام (چوپائے) سے اونٹ، گائے، بکری (اور بھيڑ، دنبہ) مراد ہوتے ہيں۔ ١۔٦٦
يہ چوپائے جو کچھ کھاتے ہيں، معدے ميں جاتا ہے، اسی خوراک سے دودھ، خون، گوبر  ٢۔٦٦

اپنے اپنے اور پيشاب بنتا ہے، خون رگوں ميں اور دودھ تھنوں ميں اسی طرح گوبر اور پيشاب 
مخرج ميں منتقل ہو جاتا ہے اور دودھ ميں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے اور نہ گوبر 

پيشاب کی بدبو۔ سفيد اور شفاف دودھ باہر آتا ہے جو نہايت آسانی سے حلق سے نيچے اتر جاتا 
  ہے۔

 
رِ  َّْعِقلُْوَن    َوِمْن ثََمٰرِت النَِّخْيِل َواْالَْعنَاِب تَتَِّخُذْوَن ِمْنُه َسَكًرا وَّ َِّقْوٍم ي   67ْزقًا َحَسـنًا  ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيًَة ل

) اور عمده روزی ١اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا ليتے ہو (
  بھی۔ جو لوگ عقل رکھتے ہيں ان کے لئے تو اس ميں بہت بڑی نشانی ہے۔

حرام نہيں تھی، اس لئے حالل چيزوں کے ساتھ اس يہ آيت اس وقت اتری تھی جب شراب  ١۔٦٧
کا بھی ذکر کيا گيا ہے، ليکن اس ميں َسَکًر ا کے بعد ِرْزقًا َحَسنًا ہے، جس ميں اس بات کی 

طرف اشاره ہے کہ شراب رزق حسن نہيں ہے۔ نيز يہ سورت مکی ہے۔ جس ميں شراب کے 
  دريج اس کی حرمت نازل ہو گئی۔بارے ناپسنديدگی کا اظہار ہے۔ پھر مدنی سورتوں ميں بت

 
ا يَْعرُِشْوَن    َجِر َوِممَّ ِمَن الشَّ ِذْي ِمَن الِْجَباِل بُُيْواًت وَّ ِ َُّك ِاَىل النَّْحِل َاِن اختَّ   ۙ 68َوَاْوىٰح َرب
) ڈال دی کہ پہاڑوں ميں درختوں اور ١آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل ميں يہ بات (

  اونچی ٹٹيوں ميں اپنے گھر (چھتے) بنا۔لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی 
َوَحًی سے مراد الہام اور وه سمجھ بوجھ ہے جو هللا تعاٰلی نے اپنی طبعی ضروريات کی  ١۔٦٨

  تکميل کے لئے حيوانات کو بھی عطا کی ہے۔
 

ُرُج ِمْنۢ بُُطوْ  ِِّك ُذلًُال  ۭ َخيْ ُبَل َرب ْي ِمْن ُلكِّ الثََّمٰرِت فَاْسلُِيكْ سـُ ََّتَفكَُّرْوَن     ُمثَّ ُلكِ َِّقْوٍم ي ْخَتِلٌف َالَْوانُٗه ِفْيِه ِشَفاٌۗء لِّلنَّاِس ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيًَة ل اٌب مُّ ِهنَا َرشَ
69  
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اور ہر طرح کے ميوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں ميں چلتی پھرتی ره، ان کے پيٹ سے 
) اور جس ميں لوگوں کے ٢لف ہيں () جس کے رنگ مخت١رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے، (

  ) ہے غور و فکر کرنے والوں کے لئے اس ميں بہت بڑی نشانی ہے۔٣لئے شفا (
شہد کی مکھی پہلے پہاڑوں ميں، درختوں ميں انسانی عمارتوں کی بلنديوں پر اپنا مسدس  ١۔٦٩

اغوں، خانہ اور چھتہ اس طرح بناتی ہے کہ درميان ميں کوئی شگاف نہيں رہتا۔ پھر وه ب
جنگلوں، واديوں اور پہاڑوں ميں گھومتی پھرتی ہے اور ہر قسم کے پھلوں کا جوس اپنے پيٹ 
ميں جمع کرتی ہے اور پھر انہيں راہوں سے، جہاں جہاں سے وه گزرتی ہے، واپس لوٹتی ہے 
اور اپنے چھتے ميں آ کر بيٹھ جاتی ہے، جہاں اس کے منہ يا دبر سے وه شہد نکلتا ہے جسے 

  ے ' شراب ' سے تعبير کيا ہے۔ يعنی مشروب روح افزا۔ قرآن ن
کوئی سرخ، کوئی سفيد، کوئی نيال اور کوئی زرد رنگ کا، جس قسم کے پھلوں اور  ٢۔٦٩

کھيتوں سے وه خوراک حاصل کرتی ہے، اسی حساب سے اس کا رنگ اور ذائقہ بھی مختلف 
  ہوتا ہے۔ 

بہت سے امراض کے لئے شہد ميں شفا ہے۔ يہ ِشفَاء ميں تنکير تعظيم کے لئے ہے۔ يعنی  ٣۔٦٩
نہيں کہ مطلقًا ہر بيماری کا عالج ہے۔ علمائے طب نے تشريح کی ہے کہ شہد يقيناً ايک شفا 

بخش قدرتی مشروب ہے۔ ليکن مخصوص بيماريوں کے لئے نہ کہ ہر بيماری کے لئے۔ حديث 
ر شہد پسند تھا (صحيح البخاری، ميں آتا ہے کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم کو حلوا ميٹھی چيز او

کتاب االشربہ۔ باب شراب الحلواء والعسل) ايک دوسری روايت ميں ہے کہ آپ نے فرمايا تين 
چيزوں ميں شفا ہے۔ فصد کھلوانے (پچھنے لگانے) ميں شہد کے پينے ميں اور آگ سے داغنے 

ک واقعہ بھی آتا ہے ميں۔ ليکن ميں اپنی امت کو داغ لگونے سے منع کرتا ہوں۔ حديث ميں اي
اسہال (دست) کے مرض ميں آپ صلی هللا عليہ وسلم نے شہد پالنے کا مشوره ديا جس سے 

مزيد فضالت خارج ہوئے اور گھر والے سمجھے کہ شايد مرض ميں اضافہ ہوگيا ہے پھر نبی 
ا ہے صلی هللا عليہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی هللا عليہ وسلم نے تيسری مرتبہ فرمايا هللا سچ

اور تيرے بھائی کا پيٹ جھوٹا ہے۔ جا اور اسے شہد پال چنانچہ تيسری مرتبہ ميں اسے شفائے 
  کاملہ حاصل ہو گئی۔

 
ْن يَُّردُّ ِاٰىلٓ َاْرَذِل الُْعُمِر ِلَيكْ َال يَْعَملَ بَْعَد ِعملٍْ  ُ َخلََقُمكْ ُمثَّ يََتَوفّٰىُمكْ ڐَوِمنُْمكْ مَّ ا  ۭاِ َواهلّلٰ ً َ عَِلْميٌ قَِدْيٌر     َشـْيـــــٔ   ۧ 70نَّ اهلّلٰ

هللا تعاٰلی ہی نے تم سب کو پيدا کيا وہی پھر تمہيں فوت کرے گا، تم ميں ايسے بھی ہيں جو 
) ١بدترين عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہيں کہ بہت کچھ جانتے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانيں (

  بيشک هللا دانا اور توانا ہے۔
سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر اس کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا  جب انسان طبعی عمر ١۔٧٠

ہے اور بعض دفعہ عقل بھی ماؤف، اور وه نادان بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ يہی طويل عمر 
  ہے جس سے نبی نے بھی پناه مانگی ہے۔

 
s ُل ْيَن فُّضِ ِ ْزِق ۚ فََما اذلَّ َل بَْعَضُمكْ عَٰيل بَْعٍض ِيف الّرِ ُ فَضَّ َحُدْوَن    َواهلّلٰ ِ َجيْ ْي ِرْزِقهِْم عَٰيل َما َملََكْت َايَْماُهنُْم فَهُْم ِفْيِه َسَواٌۗء  ۭ َافَِبِنْعَمِة اهلّلٰ   71 ْوا ِبَراّۗدِ

هللا تعاٰلی ہی نے تم سے ايک کو دوسرے پر روزی ميں زيادتی دے رکھی ہے، پس جنہيں 
کو نہيں ديتے کہ وه اور يہ اس ميں زيادتی دی گئی ہے وه اپنی روزی اپنے ما تحت غالموں 

  ) تو کيا يہ لوگ هللا کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہيں۔١برابر ہوجائيں (
يعنی جب تم اپنے غالموں کو اتنا مال اسباب دنيا نہيں ديتے کہ تمہارے برابر ہو جائيں تو  ١۔٧١

ے اور غالم ہيں هللا کا هللا تعاٰلی کب يہ پسند کرے گا کہ تم کچھ لوگوں کو، جو هللا ہی کے بند
شريک اور اس کے برابر قرار دے دو، اس آيت سے يہ بھی معلوم ہوا کہ معاشی لحاظ سے 
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انسانوں ميں جو فرق پايا جاتا ہے وه هللا تعاٰلی کے بنائے ہوئے فطری نظام کے مطابق ہے۔ 
معاشی  جسے جبری قوانين کے ذريعے ختم نہيں کيا جاسکتا کہ اشتراکی نظام ميں ہے يعنی

مساوات کی غير فطری کوشش کی بجائے ہر کسی کو معاشی ميدان ميں کسب معاش کے لئے 
  مساوی طور پر دوڑ دھوپ کے مواقع ميسر ہونے چاہيں۔

کہ هللا کے دئيے ہوئے مال ميں سے غير هللا کے ليے نذر نياز نکالتے ہيں اور يوں کفران ٢۔٧١ 
  نعمت کرتے ہيں۔

 
ُ َجَعَل لَُمكْ  ٰبِت ۭ َافَ  َواهلّلٰ ّيِ َن الطَّ َرَزقَُمكْ ّمِ ْن َاْزَواِجُمكْ بَِنْنيَ َوَحَفَدًة وَّ َجَعَل لَُمكْ ّمِ ْن َانُْفِسُمكْ َاْزَواًجا وَّ ِ ُمهْ يَْكُفُرْوَن    ِمّ   ۙ 72ِبالَْباِطِل يُْؤِمنُْوَن َوِبِنْعَمِة اهلّلٰ

ا کيں اور تمہاری بيويوں سے هللا تعاٰلی نے تمہارے لئے تم ميں سے ہی تمہاری بيوياں پيد
تمہارے لئے بيٹے اور پوتے پيدا کئے اور تمہيں اچھی اچھی چيزيں کھانے کو ديں۔ کيا پھر بھی 

  ) اور هللا تعاٰلی کی نعمتوں کی ناشکری کريں گے۔١لوگ باطل پر ايمان الئيں گے؟ (
ہيں، سوال کر رہا ہے  يعنی هللا تعاٰلی اپنے انعامات کا تذکره کر کے جو آيت ميں مذکور ١۔٧٢

کہ سب کچھ دينے واال تو هللا ہے، ليکن يہ اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہيں اور 
  دوسروں کا ہی کہنا مانتے ہيں۔

 
َتطِ  َال يَسـْ ا وَّ ً ـٔ ٰمٰوِت َواْالَْرِض َشـْي َن السَّ ِ َما َال يَْمكِلُ لَهُْم ِرْزقًا ّمِ   ۚ 73ْيُعْوَن   َويَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ

اور وه هللا تعاٰلی کے سوا ان کی عبادت کرتے ہيں جو آسمانوں اور زمين سے انہيں کچھ بھی تو 
  )۔١روزی نہيں دے سکتے اور نہ قدرت رکھتے ہيں (

يعنی هللا کو چھوڑ کر عبادت بھی ايسے لوگوں کی کرتے ہيں جن کے پاس کسی چيز کا  ١۔٧٣
  اختيار نہيں۔

 
 ُ َ يَْعَملُ َوَانُْمتْ َال تَْعلَُمْوَن    فََال تَْرضِب ِ اْالَْمثَاَل ۭ ِانَّ اهلّلٰ   74ْوا هلِلّٰ

  ) هللا تعاٰلی خوب جانتا ہے اور تم نہيں جانتے۔١پس هللا تعاٰلی کے لئے مثاليں مت بناؤ (
جس طرح مشرکين مثاليں ديتے ہيں کہ بادشاه سے ملنا ہو يا اس سے کوئی کام ہو تو کوئی  ١۔٧٤

براه راست بادشاه سے نہيں مل سکتا ہے۔ پہلے اسے بادشاه کے مقربين سے رابطہ کرنا پڑتا ہے 
تب کہيں جا کر بادشاه تک اس کی رسائی ہوتی ہے اسی طرح هللا کی ذات بھی بہت اعلی اور 
اونچی ہے۔ اس تک پہنچنے کے ليے ہم ان معبودوں کو ذريعہ بناتے ہيں يا بزرگوں کا وسيلہ 

ں۔ هللا تعاٰلی نے فرمايا، تم هللا کو اپنے پر قياس مت کرو نہ اس قسم کی مثاليں دو۔ اس پکڑتے ہي
ليے کہ وه تو واحد ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہيں ہے۔ پھر بادشاه نہ تو عالم الغيب ہے، نہ 

حاضر و ناظر نہ سميع وبصير۔ کہ وه بغير کسی ذريعے کے رعايا کے حاالت وضروريات سے 
ائے جب کہ هللا تعاٰلی تو ظاہر وباطن اور حاضر غائب ہرچيز کا علم رکھتا ہے، رات آگاه ہو ج

کی تاريکيوں ميں ہونے والے کاموں کو بھی ديکھتا ہے اور ہر ايک کی فرياد سننے پر بھی 
  قادر ہے۔ بھال ايک انسانی بادشاه اور حاکم کا هللا تعاٰلی کے ساتھ کيا مقابلہ اور موازنہ؟

 
 ُ َب اهلّلٰ َزْقٰنُه ِمنَّا ِرْزقًا َحَسـنًا فَهَُو يُْنِفُق ِمنْهُ َرضَ َمْن رَّ ٍء وَّ ْملُْوًاك الَّ يَـْقِدُر عَٰيل َيشْ ُمهْ َال  َمثًَال َعْبًدا مَّ ِ  ۭ بَْل اَْكَرثُ َتٗوَن ۭ َالَْحْمُد هلِلّٰ ًرا  ۭ َهْل يَسـْ هَجْ ا وَّ  ِرسًّ
  75يَْعلَُمْوَن    

ن کرتا ہے کہ ايک غالم ہے دوسرے کی ملکيت کا، جو کسی بات کا هللا تعاٰلی ايک مثال بيا
اختيار نہيں رکھتا اور ايک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی 

) هللا تعاٰلی ١ہے، جس ميں سے چھپے کھلے خرچ کرتا ہے۔ کيا يہ سب برابر ہو سکتے ہيں؟ (
  اکثر نہيں جانتے۔ہی کے لئے سب تعريف ہے، بلکہ ان ميں سے 
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بعض کہتے ہيں کہ يہ غالم اور آزاد کی مثال ہے کہ پہال شخص غالم اور دوسرا آزاد  ١۔٧٥
ہے۔ يہ دونوں برابر نہيں ہو سکتے بعض کہتے ہيں کہ يہ مومن اور کافر کی مثال ہے۔ پہال کافر 

(معبودان باطلہ) کی  اور دوسرا مومن ہے۔ يہ برابر نہيں۔ بعض کہتے ہيں کہ يہ هللا تعاٰلی اور بت
مثال ہے، پہلے سے مراد بت اور دوسرے سے هللا ہے۔ يہ دونوں برابر نہيں ہو سکتے مطلب 

يہی ہے کہ ايک غالم اور آزاد، باوجود اس بات کے کہ دونوں انسان ہيں، دونوں هللا کی مخلوق 
اور شرف  ہيں اور بھی بہت سی چيزيں دونوں کے درميان مشترکہ ہيں، اس کے باوجود رتبہ

اور فضل و منزلت ميں تم دونوں کو برابر نہيں سمجھتے تو هللا تعاٰلی اور پتھر کی ايک مورتی 
  يہ دونوں کس طرح برابر ہو سکتے ہيں۔

 
 َ ُهَو َلكٌّ عَٰيل َمْوٰلىُه  ۙ َايْن ٍء وَّ ُجلَْنيِ َاَحُدُمهَآ َاْبَمكُ َال يَـْقِدُر عَٰيل َيشْ ُ َمثًَال رَّ َب اهلّلٰ ُمُر اِبلَْعْدِلۙ  َوُهَو َوَرضَ ْ تَِوْي ُهَو  ۙ َوَمْن ايَّ ْريٍ  َۭهْل يَسـْ ِت ِخبَ هُّ َال اَيْ ْ ـَما يَُوهّجِ

ْستَـِقْميٍ     اٍط مُّ   ۧ 76عَٰيل ِرصَ
) دو شخصوں کی، جن ميں سے ايک تو گونگا ہے ١هللا تعاٰلی ايک اور مثال بيان فرماتا ہے (

بلکہ وه اپنے مالک پر بوجھ ہے کہيں بھی اسے بھيج دو  اور کسی چيز پر اختيار نہيں رکھتا
) اور ہے بھی سيدھی راه پر، ٢کوئی بھالئی نہيں التا، کيا يہ اور وه جو عدل کا حکم ديتا ہے (

  برابر ہو سکتے ہيں؟
  يہ ايک اور مثال ہے جو پہلے سے زياده واضح ہے۔  ١۔٧٦
ولتا اور سمجھتا ہے اور ہے بھی سيدھی اور ہر کام کرنے پر قادر ہے کيونکہ ہر بات ب ٢۔٧٦

راه يعنی دين اور سيرت صالحہ پر۔ يعنی کمی بيشی سے پاک۔ جس طرح يہ دونوں برابر نہيں، 
اسی طرح هللا تعاٰلی اور وه چيزيں، جن کو لوگ هللا کا شريک ٹھہراتے ہيں، برابر نہيں ہو 

  سکتے۔
 

ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۭ َومَ  ِ غَْيُب السَّ ٍء قَِدْيٌر    َوهلِلّٰ َ عَٰيل ُلكِّ َيشْ اعَِة ِاالَّ َلكَْمِح الَْبَرصِ َاْو ُهَو َاْقَرُب ۭ ِانَّ اهلّلٰ   77آ َاْمُر السَّ
) اور قيامت کا امر تو ايسا ہی ١آسمانوں اور زمين کا غيب صرف هللا تعاٰلی ہی کو معلوم ہے (
يشک هللا تعاٰلی ہرچيز پر قادر ہے ہے جيسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زياده قريب۔ ب

  )۔٢(
يعنی آسمان اور زمين ميں جو چيزيں غائب ہيں اور وه بيشمار ہيں اور انہی ميں قيامت کا  ١۔٧٧

علم ہے۔ ان کا علم هللا کے سوا کسی کو نہيں۔ اس لئے عبادت کے الئق بھی صرف ايک هللا ہے 
ہ وه کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہ کہ وه پتھر کے بت جن کو کسی چيز کا علم نہيں ن

  ہيں۔ 
يعنی اس کی قدرت کاملہ کی دليل ہے کہ وسيع وعريض کائنات اس کے حکم سے پلک  ٢۔٧٧

جھپکنے ميں بلکہ اس سے بھی کم لمحے ميں تباه برباد ہو جائے گی۔ يہ بات بطور مبالغہ نہيں 
ناہی ہے۔ جس کا ہم اندازه نہيں کر ہے بلکہ ايک حقيقت واقعہ ہے کيونکہ اس کی قدرت غير مت

سکتے، اس کے ايک لفظ ُکْن سے سب کچھ ہو جاتا ہے جو وه چاہتا ہے۔ تو يہ قيامت بھی اس 
  کے ُکْن(ہو جا) کہنے سے برپا ہو جائے گی۔

 
َجَعَل لَُمكُ  ا  ۙ وَّ ً ـٔ هِٰتُمكْ َال تَْعلَُمْوَن َشـْي ْنۢ  بُُطْوِن ُامَّ ُ َاْخَرَجُمكْ ّمِ َُّمكْ تَْشُكُرْوَن    َواهلّلٰ َدَة  ۙ لََعل

ِٕ
ْمَع َواْالَبَْصاَر َواْالَفْـ   78 السَّ

هللا تعاٰلی نے تمہيں تمہاری ماؤں کے پيٹوں سے نکاال ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہيں جانتے 
  )۔٣) کہ تم شکر گزاری کرو (٢) اسی نے تمہارے کان اور آنکھيں اور دل بنائے (١تھے، (

  ئًا، نکره ہے تم کچھ نہيں جانتے تھے، نہ نيکی و بد بختی کو، نہ فائدے اور نقصان کو۔ َشيْ  ١۔٧٨
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تاکہ کانوں کے ذريعے تم آوازيں سنو، آنکھوں کے ذريعے سے چيزوں کو ديکھو اور  ٢۔٧٨
دل، يعنی عقل (کيونکہ عقل کا مرکز دل ہے) دی، جس سے چيزوں کے درميان تميز کر سکو 

ن سکو، جوں جوں انسان بڑا ہوتا ہے، اس کی عقل و حواس ميں بھی اضافہ اور نفع نقصان پہچا
ہوتا جاتا ہے، حتٰی کہ جب انسان شعور اور بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی يہ 

  صالحيتيں بھی قوی ہو جاتی ہيں، حتٰی کہ پھر کمال کو پہنچ جاتی ہيں۔ 
اس لئے عطا کی ہيں کہ انسان ان عضا و يعنی يہ صالحيتيں اور قوتيں هللا تعاٰلی نے  ٣۔٧٨

جوارح کو اس طرح استعمال کرے جس سے هللا تعاٰلی راضی ہو جائے۔ ان سے هللا کی عبادت و 
اطاعت کرے۔ يہی هللا کی ان نعمتوں کا عملی شکر ہے حديث ميں آتا ہے ' ميرا بنده جن چيزوں 

چيزيں ہيں جو ميں نے اس کے ذريعے ميرا قرب حاصل کرتا ہے ان ميں سب سے محبوب وه 
پر فرض کی ہيں۔ عالوه ازيں نوافل کے ذريعے سے بھی وه ميرا قرب حاصل کرنے کی سعی 
کرتا ہے۔ حتی کہ ميں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور جب ميں اس سے محبت کرنے 

وه لگ جاتا ہوں تو ميں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وه سنتا ہےآنکھ ہو جاتا ہوں جس سے 
ديکھتا ہے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وه پکڑتا ہے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وه چلتا ہے اور 
اگر وه مجھ سے سوال کرتا ہے تو ميں اسے ديتا ہوں اور مجھ سے کسی چيز سے پناه طلب 

کرتا ہے تو ميں اسے پناه ديتا ہوں۔ تنبيہ: اس حديث کا بعض لوگ غلط مطلب لے کر اولياء هللا 
ائی اختيارات کا حامل باور کراتے ہيں۔ حاالنکہ حديث کا مطلب يہ ہے کہ جب بنده اپنی کو خد

اطاعت و عباد هللا کے ليے خالص کر ليتا ہے تو اس کا ہر کام صرف هللا کی رضا کے کے ليے 
ہوتا ہے، وه اپنے کانوں سے وہی بات سنتا اور اپنی آنکھوں سے وہی چيز ديکھتا ہے جس کی 

زت دی ہے، جس چيز کو ہاتھ سے پکڑتا ہے يا پيروں سے چل کر اس کی طرف جاتا هللا نے اجا
ہے تو وہی چيز ہوتی ہے جس کو شريعت نے روا رکھا ہے وه ان کو هللا کی نافرمانی ميں 

  استعمال نہيں کرتا بلکہ صرف اطاعت ميں استعمال کرتا ہے۔
 

ٰرٍت ِيفْ َجوِّ  ْريِ ُمَسخَّ ُّْؤِمنُْوَن     َالَْم يََرْوا ِاَىل الطَّ َِّقْوٍم ي ُ  ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيٍٰت ل َماِۗء  ۭ َما يُْمِسُكهُنَّ ِاالَّ اهلّلٰ   79السَّ
کيا ان لوگوں نے پرندوں کو نہيں ديکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا ميں ہيں، جنہيں بجز هللا تعاٰلی 

نے والے لوگوں کيلئے بڑی ) بيشک اس ميں ايمان ال١کے کوئی اور تھامے ہوئے نہيں، (
  نشانياں ہيں۔

يہ هللا تعاٰلی ہی ہے جس نے پرندوں کو اس طرح اڑنے کی اور ہواؤں کو انہيں اپنے دوش  ١۔٧٩
  پر اٹھائے رکھنے کی طاقت بخشی۔

 
نَْعاِم بُُيوْ  ْن ُجلُْوِد اْالَ َجَعَل لَُمكْ ّمِ ْنۢ بُُيْوِتُمكْ َسَكنًا وَّ ُ َجَعَل لَُمكْ ّمِ َتِخفُّْوَهنَا يَْوَم َظْعِنُمكْ َويَْوَم ِاقَاَمِتُمكْ ۙ َوِمْن َاْصَواِفهَا َوَاْواَبِرَها َوَاْشَعاِرَهآ َااَثاثً َواهلّلٰ َمتَاعًا  اًت تَسـْ وَّ

  80ِاٰىل ِحْنيٍ    
اور هللا تعاٰلی نے تمہارے لئے گھروں ميں سکونت کی جگہ بنا دی ہے اور اسی نے تمہارے 

الوں کے گھر بنا ديئے ہيں، جنہيں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن لئے چوپايوں کی کھ
) اور ان کی اون اور روؤں اور بالوں سے بھی اس نے بہت ١اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، (

  )۔٢سے سامان اور ايک وقت مقرره تک کے لئے فائده کی چيزيں بنائيں (
سانی کے ساتھ اٹھائے پھرتے ہو، اور جہاں يعنی چمڑے کے خيمے، جنہيں تم سفر ميں آ ١۔٨٠

  ضرورت پڑتی ہے اسے تان کر موسم کی شدتوں سے اپنے کو محفوط کر ليتے ہو۔
اَ ْصَواف، ُصْوف، کی جمع۔ بھيڑ کی اون اَْوبَار، َوبَر، کی جمع، اونٹ کے بال، اَْشَعار،  ٢۔٨٠

ں تيار ہوتی ہيں، جن سے َشَعر، کی جمع، دنبے اور بکری کے بال۔ ان سے کئی قسم کی چيزي
  انسان کو مال بھی حاصل ہوتا ہے اور ان سے ايک وقت تک فائده بھی اٹھاتا ہے۔
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اِبْيَل تَـقِ  َجَعَل لَُمكْ َرسَ َن الِْجَباِل اَْكنَااًن وَّ َجَعَل لَُمكْ ّمِ ا َخلََق ِظٰلًال وَّ مَّ ُ َجَعَل لَُمكْ ِمّ اِبْيَل تَقِ َواهلّلٰ َُّمكْ ْيُمكُ الَْحـرَّ َوَرسَ َسُمكْ َۭكٰذكِلَ يُِمتُّ ِنْعَمتَٗه عَلَْيُمكْ لََعل ْيُمكْ اَبْ

  81تُْسِلُمْوَن    
) اور اسی نے ١هللا ہی نے تمہارے لئے اپنی پيدا کرده چيزوں ميں سے سائے بنائے ہيں (

تمہارے لئے پہاڑوں ميں غار بنائے ہيں اور اسی نے تمہارے لئے کرتے بنائے ہيں جو تمہيں 
) وه اس طرح ٢ی سے بچائيں اور ايسے کرتے بھی جو تمہيں لڑائی کے وقت کام آئيں (گرم

  اپنی پوری پوری نعمتيں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ۔
  يعنی درخت جن سے سايہ حاصل کيا جاتا ہے۔  ١۔٨١
د يعنی اون اور روئی کے کرتے جو عام پہننے ميں آتے ہيں اور لوہے کی زرہيں اور خو ٢۔٨١

  جو جنگوں ميں پہنی جاتی ہيں۔
 

ََّما عَلَْيَك الَْبٰلُغ الُْمِبْنيُ   َّْوا فَِان   82فَِاْن تََول
  پھر بھی اگر يہ منہ موڑے رہيں تو آپ پر صرف کھول کر تبليغ کر دينا ہی ہے۔

 
ُمهُ الْٰكِفُرْوَن     ِ ُمثَّ يُْنِكُرْوَهنَا َواَْكَرثُ   83ۧيَْعرِفُْوَن ِنْعَمَت اهلّلٰ

يہ هللا کی نعمتيں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہيں، بلکہ ان ميں سے اکثر 
  )١ناشکرے ہيں (

يعنی اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہيں کہ يہ ساری نعمتيں پيدا کرنے واال اور ان کا  ١۔٨٣
 کا انکار استعمال ميں النے کی صالحيتيں عطا کرنے واال صرف هللا تعاٰلی ہے، پھر بھی هللا

  کرتے ہيں اور اکثر ناشکری کرتے ہيں۔ يعنی هللا کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہيں۔
 

َتْعَتُبْوَن     يَْن َكَفُرْوا َوَال ُمهْ يُسـْ ِ ٍة َشهِْيًدا ُمثَّ َال يُْؤَذُن ِلذلَّ   84َويَْوَم نَْبَعُث ِمْن ُلكِّ ُامَّ
) پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے ١کريں گے (اور جس دن ہم ہر امت ميں سے گواه کھڑا 

  گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا۔
يعنی ہر امت پر اس امت کا پيغمبر گواہی دے گا کہ انہيں هللا کا پيغام پہنچا ديا گيا تھا۔  ١۔٨٤

 ليکن انہوں نے اس کی پرواه نہيں کی ان کافروں کو عذر پيش کرنے کی اجازت بھی نہيں دی
جائے گی، اس لئے کہ ان کے پاس حقيقت ميں کوئی عذر يا حجت ہوگی ہی نہيں۔ نہ ان سے 

رجوع يا عتاب دور کرنے کا مطالبہ کيا جائے گا۔ کيونکہ اس کی ضرورت بھی اس وقت پيش 
آتی ہے جب کسی کو گنجائش دينا مقصود ہو، ايک دوسرے معنی يہ کئے گئے ہيں کہ انہيں 

کا موقع نہيں ديا جائے گا۔ کيونکہ وه موقع تو دنيا ميں ديا جا چکا ہے  اپنے رب کو راضی کرنے
جو دارالعمل ہے۔ آخرت تو دارعمل نہيں، وه تو دارالجزا ہے، وہاں تو اس چيز کا بدلہ ملے گا 

  جو انسان دنيا سے کر کے گيا ہو گا، وہاں کچھ کرنے کا موقع کسی کو نہيں ملے گا۔
 

ْيَن ظَ  ِ ـفَُّف َعْهنُْم َوَال ُمهْ يُْنَظُرْوَن     َوِاَذا َرَا اذلَّ   85لَُموا الَْعَذاَب فََال ُخيَ
اور جب يہ ظالم عذاب ديکھ ليں گے پھر نہ تو ان سے ہلکا کيا جائے گا اور نہ وه ڈھيل ديئے 

  )۔١جائيں گے (
قف ہلکا نہ کرنے کا مطلب، درميان ميں کوئی وقفہ نہيں ہوگا، عذاب اور مسلسل بال تو ١۔٨٥

 عذاب ہوگا۔ اور نہ ڈھيل ہی ديئے جائيں گے يعنی، ان کو فوراً لگاموں سے پکڑ کر
اور زنجيروں ميں جکڑ کر جہنم ميں پھينک ديا جائے گا يا توبہ کا موقع نہيں ديا جائے گا،  

  کيونکہ آخرت عمل کی جگہ نہيں، جزا کا مقام ہے۔
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َاكَۗءمهُْ  ُكْوا ُرشَ ْيَن َاْرشَ ِ ُم الْقَْوَل اِ َوِاَذا َرَا اذلَّ ْيَن ُكنَّا نَْدُعْوا ِمْن ُدْوِنَك ۚ فََالَْقْوا ِالَْهيِ ِ َاكُۗؤاَن اذلَّ َّنَا ٰهُٓؤَالِۗء ُرشَ   ۚ 86نَُّمكْ لَٰكِذبُْوَن     قَالُْوا َرب

جب مشرکين اپنے شريکوں کو ديکھ ليں گے تو کہيں گے کہ اے ہمارے پروردگار! يہی وه 
تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، پس وه انہيں جواب ديں گے کہ  ہمارے شريک ہيں جنہيں ہم

  )٢تم بالکل ہی جھوٹے ہو (
معبودان باطلہ کی پوجا کرنے والے اپنے اس دعوے ميں جھوٹے تو نہيں ہوں گيں۔  ١۔٨٦

ليکن شرکا جن کو يہ هللا کا شريک گردانتے تھے، کہيں گے يہ جھوٹے ہيں۔ يہ يا تو شرکت 
 کا شريک ٹھہرانے ميں يہ جھوٹے ہيں، بھال هللا کا شريک کوئی ہو سکتا کی نفی ہے ہميں هللا

ہے؟ يا اسلئے جھوٹا قرار ديں گے کہ وه ان کی عبادت سے بالکل بےخبر تھے، جس طرح 
قرآن کريم نے متعدد جگہ اس بات کو بيان فرمايا ہے۔ ' ہمارے اور تمہارے درميان هللا بطور 

سے بےخبر تھے کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ مزيد گواه کافی ہے کہ ہم اس بات 
ِ َمْن الَّ يَْستَِجْيُب لَٗهٓ اِٰلى يَْوِم اْلقِٰيَمةِ  ْن يَّْدُعْوا ِمْن ُدْوِن ّهللاٰ  َوھُْم ديکھيے سوره احقاف (َوَمْن اََضلُّ ِممَّ

َكانُْوا بِِعبَاَدتِِھْم ٰكفِِرْيَن   ۗ◌ ْعَداَواَِذا ُحِشَر النَّاُس َكانُْوا لَھُْم اَ  Ĉٕٮِِھْم ٰغفِلُْوَن   ۗ◌ َعْن ُدَعا ) Čًء وَّ
ا 5-6۔ االحقاف:46 ِ ٰالِھَةً لِّيَُكْونُْوا لَھُْم ِعّزً َسيَْكفُُرْوَن  ۭ◌ َكالَّ   ۙ◌ 81)۔ (َواتََّخُذْوا ِمْن ُدْوِن ّهللاٰ

ا  ِ اَْوثَانًا   )۔ (َوقَالَ 81-82۔ مريم:19)  ۧ◌ 82بِِعبَاَدتِِھْم َويَُكْونُْوَن َعلَْيِھْم ِضّدً ْن ُدْوِن ّهللاٰ اِنََّما اتََّخْذتُْم مِّ
ْنيَا   ۙ◌  َودَّةَ بَْينُِكْم فِي اْلَحٰيوِة الدُّ يَْلَعُن بَْعُضُكْم بَْعًضا   ۚ◌ مَّ  ۡ◌ ثُمَّ يَْوَم اْلقِٰيَمِة يَْكفُُر بَْعُضُكْم بِبَْعٍض وَّ

ِصِرْيَن )  ْن نّٰ َماْٰوٮُكُم النَّاُر َوَما لَُكْم مِّ ِءَي الَِّذْيَن ۗ◌ )۔ (َويَْوَم يَقُْوُل نَاُدْوا ُشَرَكا25۔ العنکبوت:29وَّ
ْوبِقًا)  )۔ وغيرھا من االيات ايک 52۔ الکہف:18َزَعْمتُْم فََدَعْوھُْم فَلَْم يَْستَِجْيبُْوا لَھُْم َوَجَعْلنَا بَْينَھُْم مَّ

بھی نہيں کہا تھا اس يہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے تمہيں اپنی عبادت کرنے کے ليے ک
ليے تم ہی جھوٹے ہو۔ يہ شرکا اگر حجر وشجر ہوں گے تو هللا تعاٰلی انہيں قوت گويائی عطا 
فرمائے گا۔ جنات وشياطين ہوں گے تو کوئی اشکال ہی نہيں ہے اور اگر هللا کے نيک بندے 

ارتے ہيں ان ہوں گے جس طرح کہ متعدد صلحا واتقيا اور اولياء هللا کو لوگ مدد کے ليے پک
کے نام کی نذر نياز ديتے ہيں اور ان کی قبروں پر جا کر ان کی اسی طرح تعظيم کرتے ہيں 
جس طرح کسی معبود کی خوف ورجا کے جذبات کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو هللا تعاٰلی ان کو 

ميدان محشر ميں ہی بری فرما دے گا اور ان کی عبادت کرنے والوں کو جہنم ميں ڈال ديا 
ے گا۔ جيسا کہ حضرت عيسٰی عليہ السالم سے هللا تعاٰلی کا سوال اور ان کا جواب سوره جائ

  مائده کے آخر ميں مذکور ہے۔
 

ْوَن     ا َاكنُْوا يَْفَرتُ َملَ َوَضلَّ َعْهنُْم مَّ ِذۨ السَّ ِٕ
ِ يَْوَمى   87َوَالَْقْوا ِاَىل اهلّلٰ

اقرار پيش کريں گے اور جو بہتان بازی اس دن وه سب (عاجز ہو کر) هللا کے سامنے اطاعت کا 
  کيا کرتے تھے وه سب ان سے گم ہو جائے گی۔

 
ِ ِزْدٰهنُْم عََذااًب فَْوَق الَْعَذاِب ِبَما َاكنُْوا يُْفِسُدْوَن    ْوا َعْن َسِبْيِل اهلّلٰ يَْن َكَفُرْوا َوَصدُّ ِ   88َاذلَّ

) يہ ١اب پر عذاب بڑھاتے جائيں گے (جنہوں نے کفر کيا اور هللا کی راه سے روکا ہم انہيں عذ
  بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازيوں کا۔

جس طرح جنت ميں اہل ايمان کے درجات مختلف ہوں گے، اسی طرح جہنم ميں کفار کے  ١۔٨٨
عذاب ميں فرق ہوگا جو گمراه ہونے کے ساتھ دوسروں کی گمراہی کا سبب بنے ہونگے، ان کا 

  وگا۔عذاب دوسروں کی نسبت شديد تر ہ
 



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	606	of	1441	

ْن َانُْفِسهِْم َوِجْئنَا ِبَك َشهِْيًدا عَٰيل ٰهُٓؤَالِۗء َۭونَ  ْم ّمِ ٍة َشهِْيًدا عَلَْهيِ ى ِللُْمْسِلِمْنيَ    َويَْوَم نَْبَعُث ِيفْ ُلكِّ ُامَّ بُْرشٰ ًة وَّ َرْمحَ ُهًدى وَّ ٍء وَّ ُِّلكِّ َيشْ لْنَا عَلَْيَك اْلِكٰتَب ِتبْيَااًن ل زَّ
89 ۧ  

ہر امت ميں انہی ميں سے ان کے مقابلے پر گواه کھڑا کريں گے اور تجھے ان اور جس دن ہم 
) اور ہم نے تجھ پر يہ کتاب نازل فرمائی ہے جس ميں ہرچيز کا ١سب پر گواه بنا کر الئيں گے (

  ) اور ہدايت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لئے۔٢شافی بيان ہے (
ہی دے گا اور نبی اور آپ کی امت کے لوگ انبياء کی بابت يعنی ہر نبی اپنی امت پر گوا ١۔٨٩

  گواہی ديں گے کہ يہ سچے ہيں، انہوں نے يقيناً تيرا پيغام پہنچا ديا تھا (صحيح بخاری) 
کتاب سے مراد هللا کی کتاب اور نبی کی تشريحات (احاديث) ہيں۔ اپنی احاديث کو بھی هللا  ٢۔٨٩

ا ہے۔ اور ہرچيز کا مطلب ہے، ماضی اور مستقبل کی خبريں کے رسول نے ' کتاب هللا ' قرار دي
جن کا علم ضروری اور مفيد ہے، اسی طرح حرام و حالل کی تفصيالت اور وه باتيں جن کے 

دين و دنيا اور معاش و معاد کے معامالت ميں انسان محتاج ہيں۔ قرآن و حديث دونوں ميں يہ 
  سب چيزيں واضح کر دی گئی ہيں۔

 
 َ َ ِانَّ اهلّلٰ ُمُر اِبلَْعْدِل َواْالِْحَساِن َوِايَْتأۗيِ ِذي الُْقْرٰىب َويَْهنٰـى َعِن الَْفْحَشاِۗء َوالُْمْنَكِر َوالَْبْغِي ۚي َُّمكْ تََذكَُّرْوَن      اَيْ   90ِعُظُمكْ لََعل

هللا تعاٰلی عدل کا، بھالئی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم ديتا ہے اور 
) وه خود تمہيں ١يائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زيادتی سے روکتا ہے، (بےح

  نصيحتيں کر رہا ہے کہ تم نصيحت حاصل کرو۔
عدل کے مشہور معنی انصاف کرنے کے ہيں۔ يعنی اپنوں اور بيگانوں سب کے ساتھ  ١۔٩٠

وجہ سے، انصاف کے انصاف کيا جائے، کسی کے ساتھ دشمنی يا عناد يا محبت يا قرابت کی 
تقاضے مجروح نہ ہوں۔ ايک دوسرے معنی اعتدال کے ہيں يعنی کسی معاملے ميں بھی زيادتی 

يا کمی کا ارتکاب نہ کيا جائے۔ حتٰی کہ دين کے معاملے ميں بھی۔ کيونکہ دين ميں زيادتی کا 
يہ بھی نتيجہ حد سے زياده گزر جانا ہے، جو سخت خراب ہے اور کمی، دين ميں کوتاہی ہے 

  ناپسنديده ہے۔ 
احسان کے ايک معنی حسن سلوک، عفو ودرگزر اور معاف کر دينے کے ہيں۔ دوسرے ٢۔٩٠ 

معنی تفضل کے ہيں يعنی حق واجب سے زياده دينا يا عمل واجب سے زياده عمل کرنا۔ مثال 
روپے زياده دے دينا، طے  ١٠،٢٠کسی کام کی مزدوری سو روپے طے ہے ليکن ديتے وقت 

روپے يہ احسان ہے۔  ١٠،٢٠سو روپے کی ادائيگی حق واجب ہے اور يہ عدل ہے۔ مزيد شده 
عدل سے بھی معاشرے ميں امن قائم ہوتا ہے ليکن احسان سے مزيد خوش گواری اور اپنائيت و 

فدائيت کے جذبات نشو ونما پاتے ہيں۔ اور فرائض کی ادائيگی کے ساتھ نوافل کا اہتمام، عمل 
مل جس سے هللا کا قرب خصوصی حاصل ہوتا ہے۔ احسان کے ايک تيسرے واجب سے زياده ع

معنی اخالص عمل اور حسن عبادت ہے، جس کو حديث ميں ان تعبد هللا کانک تراه هللا کی 
عبادت اس طرح کرو گويا تم اسے ديکھ رہے ہو سے تعبير کيا گيا ہے۔ ايتاء ذی القربی رشتے 

داد کرنا ہے اسے حديث ميں صلہ رحمی کہا گيا ہے اور داروں کا حق ادا کرنا يعنی ان کی ام
اس کی نہايت تاکيد احاديث ميں بيان کی گئی ہے۔ عدل واحسان کے بعد اس کا الگ سے ذکر يہ 

بھی صلہ رحمی کی اہميت کو واضح کر رہا ہے۔ فحشاء سے مراد بےحيائی کے کام ہيں۔ آج کل 
ب ترقی اور آرٹ قرار پا گيا ہے۔ يا تفريح کے نام بےحيائی اتنی عام ہوگئی ہے کہ اس کا نام تہذي

پر اس کا جواز تسليم کر ليا گيا ہے۔ تاہم محض خوشنما ليبل لگا لينے سے کسی چيز کی حقيقت 
نہيں بدل جاتی اسی طرح شريعت اسالميہ نے زنا اور اس کے مقدمات کو رقص وسرود 

اختالط اور مخلوط معاشرت اور بےپردگی اور فيشن پرستی کو اور مرد و زن کے بےباکانہ 
ديگر اس قسم کی خرافات کو بےحيائی قرار ديا ہے، ان کا کتنا بھی اچھا نام رکھ ليا جائے 
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مغرب سے درآمد شده يہ خباثتيں جائز قرار نہيں پا سکتيں۔ منکر ہر وه کام ہے جسے شريعت 
ک حديث ميں بتاليا گيا ہے نے ناجائز قرار ديا ہے اور بغی کا مطلب ظلم وزيادتی کا ارتکاب۔ اي

کہ قطع رحمی اور بغی يہ دونوں جرم هللا کو اتنے ناپسند ہيں کہ هللا تعاٰلی کی طرف سے آخرت 
  کے عالوه دنيا ميں بھی ان کی فوری سزا کا امکان غالب رہتا ہے۔

 
ْ َوَال تَـْنُقُضوا اْالَيَْماَن بَْعدَ  ِ ِاَذا ٰعهَْدمتُّ َ يَْعَملُ َما تَْفَعلُْوَن      َوَاْوفُْوا ِبَعهِْد اهلّلٰ َ عَلَْيُمكْ َكِفْيًال  ۭ ِانَّ اهلّلٰ   91تَْوِكْيِدَها َوقَْد َجَعلُْمتُ اهلّلٰ

اور هللا تعاٰلی کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم آپس ميں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی 
) تم جو کچھ ١ن ٹھہرا چکے ہو (پختگی کے بعد مت توڑو، حاالنکہ تم هللا تعاٰلی کو اپنا ضام

  کرتے ہو هللا اس کو بخوبی جان رہا ہے۔
قََسم ايک تو وه ہے جو کسی عہد و پيمان کے وقت، اسے مزيد پختہ کرنے کے لئے کھائی  ١۔٩١

جاتی ہے۔ دوسری قسم وه ہے جو انسان اپنے طور پر کسی وقت کھا ليتا ہے کہ ميں فالں کام 
يہاں آيت ميں اول الذکر قسم مراد ہے کہ تم نے قسم کھا کر هللا کو کروں گا يا نہيں کروں گا۔ 

ضامن بنا ليا ہے۔ اب اسے نہيں توڑنا بلکہ عہد وپيمان کو پورا کرنا ہے جس پر تم نے قسم 
  کھائی ہے۔ کيونکہ ثانی الذکر قسم کی بابت تو حديث ميں حکم ديا گيا ہے کہ

ھر وه ديکھے کہ زياده خير دوسری چيز ميں ہے ' کوئی شخص کسی کام کی بابت قسم کھا لے، پ
(يعنی قسم کے خالف کرنے ميں ہے) تو بہتری والے کام کو اختيار کرے اور قسم کو توڑ کر 

  اس کا کفاره ادا کرے، نبی کا عمل بھی يہی تھا۔ (صحيح بخاری)
 

ٍة َاْناكَ  َِّيتْ نََقَضْت غَْزلَهَا ِمْنۢ بَْعِد قُوَّ ََّما يَْبلُْوُمكُ َوَال تَُكْونُْوا َاكل ٍة  ۭ ِان ٌة ِىهَ َاْرٰىب ِمْن ُامَّ َِّننَّ لَُمكْ يَْوَم اًث  ۭ تَتَِّخُذْوَن َايَْمانَُمكْ َدَخًال بَيْنَُمكْ َاْن تَُكْوَن ُامَّ ُ ِبٖه  ۭ  َولَُيَبي  اهلّلٰ
َتِلُفْوَن       92الِْقٰيَمِة َما ُكْنُمتْ ِفْيِه َختْ

جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے اور اس عورت کی طرح نہ ہو
) اس لئے کہ ايک ٢) کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ (١کرکے توڑ ڈاال (

) بات صرف يہی ہے کی اس عہد سے هللا ٣گروه دوسرے گروه سے بڑھا چڑھا ہو جائے (
مت کے دن ہر اس چيز کو کھول کر بيان کر تمہيں آزما رہا ہے۔ يقيناً هللا تعاٰلی تمہارے لئے قيا

  دے گا جس ميں تم اختالف کر رہے تھے۔
يعنی مؤکد بہ حلف عہد کو توڑ دينا ايسا ہی ہے جيسے کوئی عورت سوت کاتنے کے بعد  ١۔٩٢

  اسے خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ يہ تمثيل ہے۔ 
  يعنی دھوکہ اور فريب دينے کا ذريعہ بناؤ۔  ٢۔٩٢
يکھو کہ اب تم زياده ہوگئے ہو تو اپنے گمان سے حلف توڑ دو، جب کہ قسم اور جب تم د ٣۔٩٢

معاہدے کے وقت وه گروه کمزور تھا، ليکن کمزوری کے باوجود وه مطمئن تھا کہ معاہدے کی 
وجہ سے ہميں نقصان نہيں پہنچايا جائے گا۔ ليکن تم عذر اور نقص عہد کر کے نقصان پہنچاؤ۔ 

القی پستی کی وجہ سے اس قسم کی عہد شکنی عام تھی، مسلمانوں کو زمانہء جايليت ميں اخ
  اس اخالقی پستی سے روکا گيا ہے۔

 
ََّشاُۗء  ۭ َولَتُْس  ََّشاُۗء َوَهيِْدْي َمْن ي ُِّضلُّ َمْن ي ٰلِكْن ي اِحَدًة وَّ ًة وَّ ُ لََجَعلَُمكْ ُامَّ لُنَّ َمعَّا ُكْنُمتْ تَْعَملُْونَ َولَْو َشاَۗء اهلّلٰ   93    َـٔ

اگر هللا چاہتا تم سب کو ايک ہی گروه بنا ديتا ليکن وه جسے چاہے گمراه کرتا ہے اور جسے 
چاہے ہدايت ديتا ہے، يقيناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے ميں باز پرس کی جانے والی 

  ہے۔
ِ ۚ َولَُمكْ عََذاٌب َعِظْميٌ     َوَال تَتَِّخُذْوٓا َايَْمانَُمكْ َدَخًال بَيْنَُمكْ فََزتِلَّ قََدٌم بَعْ  ْ َعْن َسِبْيِل اهلّلٰ َء ِبَما َصَدْدمتُّ ْوۗ   94َد ثُُبْوِهتَا َوتَُذْوقُوا السُّ
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اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغابازی کا بہانہ نہ بناؤ۔ پھر تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد 
يونکہ تم نے هللا کی راه سے ڈگمگا جائيں گے اور تمہيں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی ک

  )١روک ديا اور تمہيں سخت عذاب ہوگا (
مسلمانوں کو دوباره مذکوره عہد شکنی سے روکا جا رہا ہے کہ کہيں ايسا نہ ہو کہ  ١۔٩٤

تمہاری اس اخالقی پستی سے کسی کے قدم ڈگمگا جائيں اور کافر تمہارا يہ رويہ ديکھ کر قبول 
لوگوں کو هللا کے راستے سے روکنے کے مجرم اور سزا کے  اسالم سے رک جائيں اور يوں تم

مستحق بن جاؤ۔ بعض مفسرين نے رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کی بيعت مراد لی ہے۔ يعنی نبی 
کی بيعت توڑ کر پھر مرتد ہو جانا، تمہارے ارادوں کو ديکھ کر دوسرے لوگ بھی اسالم قبول 

  عذاب کے مستحق قرار پاؤ گے۔ (فتح القدير) کرنے سے رک جائيں گے اور يوں تم دگنے
 

َُّمكْ ِاْن ُكْنُمتْ تَْعلَُموْ  ِ ُهَو َخْريٌ ل ََّما ِعْنَد اهلّلٰ ِ ثَـَمنًا قَِلْيًال  ۭ ِان ْوا ِبَعهِْد اهلّلٰ   95َن     َوَال تَْشَرتُ
ز ہی تم هللا کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بيچ ديا کرو۔ ياد رکھو هللا کے پاس کی چي

  تمہارے لئے بہتر ہے بشرطيکہ تم ميں علم ہو۔
 

ا َاْجَرُمهْ اِبَْحَسِن َما َاكنُوْ  ْوٓ ْيَن َصَربُ ِ ِ اَبٍق  ۭ َولَنَْجزِيَنَّ اذلَّ   96ا يَْعَملُْوَن     َما ِعْنَدُمكْ يَْنَفُد َوَما ِعْنَد اهلّلٰ
ھ ہے باقی ہے۔ اور صبر تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے اور هللا تعاٰلی کے پاس جو کچ

  کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترين بدلہ ضرور عطا فرمائيں گے۔
 

ُْم اَ  َبًة  ۚ َولَـنَْجزِيَهنَّ َّٗه َحٰيوًة َطّيِ ْن َذَكٍر َاْو ُانْٰىث َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحِييَن   97    ْجَرُمهْ اِبَْحَسِن َما َاكنُْوا يَْعَملُْونَ َمْن َمعَِل َصاِلًحا ّمِ
جو شخص نيک عمل کرے مرد ہو يا عورت، ليکن با ايمان ہو تو ہم يقيناً نہايت بہتر زندگی عطا 

  ) اور ان کے نيک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہيں ضرور ضرور ديں گے۔١فرمائيں گے (
حيات طيبہ (بہتر زندگی) سے مراد دنيا کی زندگی ہے، اس لئے آخرت کی زندگی کا ذکر  ١۔٩٧
ے جملے ميں ہے اور مطلب يہ ہے کہ ايک مومن باکردار کو صالحانہ اور متقيانہ زندگی اگل

گزارنے اور هللا کی عبادت و اطاعت اور زہد و قناعت ميں جو لذت و حالوت محسوس ہوتی 
ہے، وه ايک کافر اور نافرمان کو دنيا بھر کی آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود ميسر نہيں 

طرح کی بےچينی و اضطراب کا شکار رہتا ہے۔ "ومن اعرض عن ذکری فان  آتی، بلکہ وه ايک
  لہ معيشۃ ضنکا" جس نے ميری ياد سے اعراض کيا اس کا گزران تنگی واال ہوگا۔

 
ِجْميِ      ْيٰطِن الرَّ ِ ِمَن الشـَّ َتِعْذ اِبهلّلٰ   98فَِاَذا قََرْاَت الُْقْرٰاَن فَاسـْ

  )١ن سے هللا کی پناه طلب کرو۔ (قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شيطا
  خطاب اگرچہ نبی سے ہے ليکن مخاطب ساری امت ہے۔ يعنی تالوت کے آغاز ميں ١۔٩٨

ِجْيِم پڑھا جائے۔ ْيٰطِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ ّٰ   اَ ُعْوُذ بِا
 

ُْوَن   ْم يََتَولكَّ ِ يَْن ٰاَمنُْوا َوعَٰيل َرّهبِ ِ َّٗه لَيَْس هَلٗ ُسلْٰطٌن عََيل اذلَّ   99   ِان
  ايمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر زور مطلقًا نہيں چلتا۔

 
ْيَن ُمهْ ِبٖه ُمْرشُِكْوَن      ِ َّْونَٗه َواذلَّ يَْن يَتََول ِ ََّما ُسلْٰطنُٗه عََيل اذلَّ   ۧ ١٠٠ِان

  ريک ٹھہرائيں۔ہاں اس کا غلبہ ان پر تو يقيناً ہے جو اسی سے رفاقت کريں اور اسے هللا کا ش
 

ََّمآ َانَْت ُمْفَرتٍ  ۭ بَلْ  ُ َاعَْملُ ِبَما يَُزنُِّل قَالُْوٓا ِان اهلّلٰ َاكَن ٰايٍَة  ۙ وَّ لْنَآ ٰايًَة مَّ ُمهْ َال يَْعلَُمْوَن      َوِاَذا بَدَّ   ١٠١اَْكَرثُ
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تا ہے اسے جب ہم کسی آيت کی جگہ دوسری آيت بدل ديتے ہيں اور جو کچھ هللا تعاٰلی نازل فرما
وه خوب جانتا ہے تو يہ کہتے ہيں کہ تو تو بہتان باز ہے۔ بات يہ ہے کہ ان ميں سے اکثر جانتے 

  )۔١ہی نہيں (
يعنی ايک حکم منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل کرتے ہيں، جس کی  ١۔١٠١

ل فرماتا حکمت و مصلحت هللا تعاٰلی خوب جانتا ہے اور اس کے مطابق وه احکام ميں رد وبد
ہے، تو کافر کہتے ہيں کہ يہ کالم اے محمد! (صلی هللا عليہ وسلم) تيرا اپنا گھڑا ہوا ہے۔ کيونکہ 

هللا تعاٰلی تو اس طرح نہيں کر سکتا۔ هللا تعاٰلی فرماتا ہے کہ ان کے اکثر لوگ بےعلم ہيں، اس 
الحظہ ہو سوره لئے يہ منسوخی کی حکمتيں اور مصلحتيں کيا جانيں۔ مزيد وضاحت کيليے م

  کا حاشيہ ١٠٦بقره آيت 
 

ى ِللُْمْسِلِمْنيَ  بُْرشٰ يَْن ٰاَمنُْوا َوُهًدى وَّ ِ َِّت اذلَّ َِّك اِبلَْحّقِ ِلُيثَب ب هَلٗ ُرْوُح الُْقُدِس ِمْن رَّ   ١٠٢    قُْل نَزَّ
) تاکہ ١کہہ ديجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائيل حق کے ساتھ لے کر آئے ہيں (

) اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو ٢الوں کو هللا تعاٰلی استقالل عطا فرمائے (ايمان و
  )۔٣جائے (
يعنی يہ قرآن محمد کا اپنا گھڑا ہوا نہيں بلکہ اسے حضرت جبرائيل عليہ السالم جيسے  ١۔١٠٢

پاکيزه ہستی نے سچائی کے ساتھ رب کی طرف سے اتارا ہے۔ جيسے دوسرے مقام پر ہے، 
ْوُح ااْلَِمْيُن     (نََزلَ  -194۔ الشعراء:26)  ۙ◌ ١٩٤َعٰلي قَْلبَِك لِتَُكْوَن ِمَن اْلُمْنِذِرْيَن     ۙ◌ ١٩٣بِِه الرُّ
  ) اسے الروح االمين (جبرائيل عليہ السالم) نے تيرے دل پر اتارا ہے '۔ 193
سے اس لئے کہ وه کہتے ہيں کہ منسوخ کرنے واال اور منسوخ دونوں رب کی طرف  ٢۔١٠٢

ہيں۔ عالوه ازيں منسوخی کی مصلحتيں بھی جب ان کے سامنے آتی ہيں تو ان کے اندر مزيد 
  ثبات قدمی اور ايمان ميں رسوخ پيدا ہوتا ہے۔ 

اور يہ قرآن مسلمانوں کے لئے ہدايت اور بشارت کا ذريعہ ہے، کيونکہ قرآن بھی بارش  ٣۔١٠٢
ں اور بعض ميں کانٹے دار جھاڑيوں کی طرح ہے، جس سے بعض زمينيں خوب شاداب ہوتی ہي

کے سوا کچھ نہيں اگتا۔ مومن کا دل صاف اور شفاف ہے جو قرآن کی برکت سے اور ايمان کے 
  نور سے منور ہو جاتا ہے اور کافر کا 

دل زمين شور کی طرح ہے جو کفر و ضاللت کی تاريکيوں سے بھرا ہوا ہے، جہاں قرآن کی  
  يں۔ضيا پاشياں بھی بے اثر رہتی ہ

 
ِميٌّ وَّ  ْي يُلِْحُدْوَن ِالَْيِه َاْجعَ ِ ُمٗه بََرشٌ  ۭ ِلَساُن اذلَّ ِّ ََّما يَُعل ُْم يَُقْولُْوَن ِان ِبْنيٌ     َولََقْد نَْعَملُ َاهنَّ   ١٠٣ٰھَذا ِلَساٌن َعَرِيبٌّ مُّ

) اس کی زبان ١ہميں بخوبی علم ہے کہ يہ کافر کہتے ہيں کہ اسے تو ايک آدمی سکھاتا ہے (
  )۔٢جس کی طرف يہ نسبت کر رہے ہيں عجمی ہے اور يہ قرآن تو صاف عربی زبان ميں ہے (

يعنی بعض غالم تھے جو تورات و انجيل سے واقف تھے، پہلے وه عيسائی يا يہودی  ١۔١٠٣
تھے، پھر مسلمان ہوگئے ان کی زبان ميں بھی روانی نہ تھی۔ مشرکين مکہ کہتے تھے کہ فالں 

  ن سکھاتا ہے۔ غالم، محمد کو قرآ
هللا تعاٰلی نے جواب ميں فرمايا کہ يہ جس آدمی، يا آدميوں کا نام ليتے ہيں وه تو عربی  ٢۔١٠٣

زبان بھی روانی کے ساتھ نہيں بول سکتے، جب کہ قرآن تو ايسی صاف عربی زبان ميں ہے 
ايک  جو فصاحت و بالغت اور اعجاز بيان ميں بےنظير ہے اور چلينج کے باوجود اس کی مثل

سورت بھی بنا کر پيش نہيں کی جا سکتی، دنيا بھر کے عالم فاضل اس کی نظير پيش کرنے 
سے قاصر ہيں۔ عربی اس شخص کو عجمی (گونگا) کہتے تھے جو فصيح و بليغ زبان بولنے 
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سے قاصر ہوتا تھا اور غير عربی کو بھی عجمی کہا جاتا ہے کہ عجمی زبانيں بھی فصاحت 
  بان کا مقابلہ نہيں کر سکتيں۔وبالغت ميں عربی ز

 
ُ َولَهُْم عََذاٌب َاِلْميٌ      ُم اهلّلٰ ِ  ۙ َال َهيِْدْهيِ يِٰت اهلّلٰ يَْن َال يُْؤِمنُْوَن اِبٰ ِ   ١٠٤ِانَّ اذلَّ

جو لوگ هللا تعاٰلی کی آيتوں پر ايمان نہيں رکھتے انہيں هللا کی طرف سے بھی رہنمائی نہيں 
  عذاب ہيں۔ہوتی اور ان کے لئے المناک 

 
َك ُمهُ اْلٰكِذبُْوَن    

ِٕ
ِ ۚ َوُاوٰلۗى يِٰت اهلّلٰ ْيَن َال يُْؤِمنُْوَن اِبٰ ِ ََّما يَْفَرتِي اْلَكِذَب اذلَّ   ١٠٥ِان

جھوٹ افترا تو وہی باندھتے ہيں جنہيں هللا تعاٰلی کی آيتوں پر ايمان نہيں ہوتا۔ يہی لوگ جھوٹے 
  )۔١ہيں (
مانداروں کا سردار اور ان کا قائد ہے، وه کس طرح هللا پر افترا اور ہمارا پيغمبر تو اي ١۔١٠٥

باندھ سکتا ہے کہ يہ کتاب هللا کی طرف سے اس پر نازل نہ ہوئی ہو، اور وه يونہی کہہ دے کہ 
يہ کتاب مجھ پر هللا کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اس لئے جھوٹا ہمارا پيغمبر نہيں، يہ خود 

  من هللا ہونے کے منکر ہيں۔جھوٹے ہيں جو قرآن کے منزل 
 

ِ ِمْنۢ بَْعِد ِايَْماِنٖهٓ ِاالَّ َمْن ُاْكِرَه َوقَلُْبٗه ُمْطَمـ ِ ۚ َولَهُْم عََذاٌب َعِظْميٌ      ٺ َمْن َكَفَر اِبهلّلٰ َن اهلّلٰ ْم غََضٌب ّمِ َح اِبلُْكْفِر َصْدًرا فََعلَْهيِ ْن َرشَ يَْماِن َوٰلِكْن مَّ اِبْالِ
١٠٦  

ايمان کے بعد هللا سے کفر کرے بجز اس کے جس پر جبر کيا جائے اور اس  جو شخص اپنے
) مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کريں تو ان پر هللا کا غضب ہے ١کا دل ايمان پر برقرار ہو (

  اور انہی کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔
ر وه جان اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کيا جائے او ١۔١٠٦

بچانے کے لئے قوالً يا فعالً کفر کا ارتکاب کر لے جبکہ اس کا دل ايمان پر مطمئن ہو، تو وه 
کافر نہيں ہوگا، نہ اس کی بيوی اس سے جدا ہوگی اور نہ اس پر ديگر احکام کفر الگو ہونگيں۔ 

  قالہ اْلقُْرطُبِیُّ (فتح القدير) 
ٰلہی اور عذاب عظيم کے مستحق ہوں گے اور يہ مرتد ہونے کی سزا ہے کہ وه غضب ا ٢۔١٠٦

اس کی دنياوی سزا قتل ہے جيسا کہ حديث ميں ہے۔ (مزيد تفصيل کے لئے ديکھئے (يَْســَٔـلُْونََك 
ْھِر اْلَحَراِم قِتَاٍل فِْيِه  ِ َوُكْفرٌ  ۭ◌ قُْل قِتَاٌل فِْيِه َكبِْيٌر  ۭ◌ َعِن الشَّ ِجِد اْلَحَراِم ۤ َو بِٖه َواْلَمسْ  ۢ◌ َوَصدٌّ َعْن َسبِْيِل ّهللاٰ

 ِ ْوُكْم َعْن ِدْينُِكْم  ۭ◌ َواْلفِْتنَةُ اَْكبَُر ِمَن اْلقَْتِل  ۚ◌ اِْخَراُج اَْھلِٖه ِمْنهُ اَْكبَُر ِعْنَد ّهللاٰ ى يَُردُّ َواَل يََزالُْوَن يُقَاتِلُْونَُكْم َحتّٰ
ْنيَا ۗ◌ ْت َوھَُو َكافٌِر فَاُولٰ َوَمْن يَّْرتَِدْد ِمْنُكْم َعْن ِدْينِٖه فَيَمُ  ۭ◌ اِِن اْستََطاُعْوا   ٕٮَِك َحبِطَْت اَْعَمالُھُْم فِي الدُّ

ِخَرِة   ْيِن 217۔ البقرة:2ھُْم فِْيھَا ٰخلُِدْوَن )  ۚ◌ ٕٮَِك اَْصٰحُب النَّاِر ۗ◌ َواُولٰ  ۚ◌ َوااْلٰ ) اور آيت (اَلٓ اِْكَراهَ فِي الدِّ
ْشُد ِمَن اْلَغيِّ   ڐ ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثٰقى ۤ اَل  ۢ◌ ْكفُْر بِالطَّاُغْوِت َويُْؤِمنْ فََمْن يَّ  ۚ◌ قَْد تَّبَيََّن الرُّ ّٰ بِا

ُ َسِمْيٌع َعلِْيٌم)  ۭ◌ اْنفَِصاَم لَھَا     ) کا حاشيہ)۔256۔ البقرة:2َوّهللاٰ
 

 َ ِخَرِة ۙ  َوَانَّ اهلّلٰ نَْيا عََيل اْالٰ َتَحبُّوا الَْحٰيوَة ادلُّ ُُم اسـْ   ١٠٧ َال َهيِْدي الَْقْوَم الْٰكِفرِيَْن    ٰذكِلَ اِبَهنَّ
يہ اس لئے کہ انہوں نے دنيا کی زندگی کو آخرت سے زياده محبوب رکھا يقيناً هللا تعاٰلی کافر 

  )۔١لوگوں کو راه راست نہيں دکھاتا (
يہ ايمان کے بعد کفر اختيار کرنے (مرتد ہو جانے) کی علت ہے کہ انہيں ايک تو دنيا  ١۔١٠٧

  محبوب ہے۔ دوسرے هللا کے ہاں يہ ہدايت کے قابل ہی نہيں ہيں۔
 

َك ُمهُ الْٰغِفلُْوَن    
ِٕ
ِعهِْم َوَابَْصاِرِمهْ ۚ َوُاوٰلۗى ْم َوَمسْ ُ عَٰيل قُلُْوِهبِ يَْن َطَبَع اهلّلٰ ِ َِٕك اذلَّ

  ١٠٨ُاوٰلۗى
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لگا دی ہے اور يہ وه لوگ ہيں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں اور جن کی آنکھوں پر مہر 
  )۔١يہی لوگ غافل ہيں (

پس يہ وعظ ونصيحت کی باتيں سنتے ہيں نہ انہيں سمجھتے ہيں اور نہ وه نشانياں ہی  ١۔١٠٨
ديکھتے ہيں جو انہيں حق کی طرف لے جانے والی ہيں۔ بلکہ يہ ايسی غفلت ميں مبتال ہيں جس 

  نے ہدايت کے راستے ان کے لئے مسدود کر ديئے ہيں۔
 

ْوَن    َال َجرَ  ِخَرِة ُمهُ الْٰخِرسُ ُْم ِيف اْالٰ   ١٠٩َم َاهنَّ
  کچھ شک نہيں کہ يہی لوگ آخرت ميں سخت نقصان اٹھانے والے ہيں۔

 
ََّك ِمْنۢ بَعْ  ا  ۙ ِانَّ َرب ْوٓ ُدْوا َوَصَربُ يَْن َهاَجُرْوا ِمْنۢ بَْعِد َما فُِتُنْوا ُمثَّ هٰجَ ِ ََّك ِلذلَّ ِحْميٌ     ِدَها لََغُفوْ ُمثَّ ِانَّ َرب   ۧ ١١٠ٌر رَّ

جن لوگوں نے فتنوں ميں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کيا اور صبر کا ثبوت ديا 
  )۔١بيشک تيرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہيں بخشنے واال اور مہربانياں کرنے واال ہے (

کی وجہ سے يہ مکے کے ان مسلمانوں کا تذکره ہے جو کمزور تھے اور قبول اسالم  ١۔١١٠
کفار کے ظلم وستم کا نشانہ بنے رہے۔ باآلخر انہيں ہجرت کا حکم ديا گيا تو اپنے خويش و 

اقارب، وطن مالوف اور مال جائداد سب کچھ چھوڑ کر حبشہ يا مدينہ چلے گئے، پھر جب کفار 
ر پھر کے ساتھ معرکہ آرائی کا مرحلہ آيا تو مردانہ وار لڑے اور جہاد ميں بھرپور حصہ ليا او

اس کی راه کی شدتوں اور الم ناکيوں کو صبر کے ساتھ برداشت کيا۔ ان تمام باتوں کے بعد يقيناً 
  تيرا رب ان کے لئے غفور ورحيم ہے يعنی رب کی مغفرت ورحمت کے حصول کے لئے

ايمان اور اعمال صالح کی ضرورت ہے، جيسا کہ مذکوره مہاجرين نے ايمان وعمل کا عمده  
ُ َعْنھُْم َو َرُضو ا َعْنہُ۔نمونہ پيش ک   يا تو رب کی رحمت ومغفرت سے وه شاد کام ہوئے۔ َرِضَی ّهللاٰ

 
لَْت َوُمهْ َال يُْظلَُمْوَن      ا َمعِ َّْفِسهَا َوتَُوّىفٰ ُلكُّ نَْفٍس مَّ اِدُل َعْن ن ِيتْ ُلكُّ نَْفٍس ُجتَ   ١١١يَْوَم اَتْ
) اور ہر شخص کو اس کے کئے ١ئے (جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لئے لڑتا جھگڑتا آ

  )۔٢ہوئے اعمال کا پورا بدلہ ديا جائے گا اور لوگوں پر (مطلقاً) ظلم نہ کيا جائے گا (
يعنی کوئی اور کسی حمايت ميں آگے نہيں آئے گا نہ باپ، نہ بھائی، نہ بيٹا نہ بيوی نہ  ١۔١١١

يٹے ماں باپ سے، خاوند کوئی اور۔ بلکہ ايک دوسرے سے بھاگيں گے۔ بھائی بھائی سے، ب
بيوی سے بھاگے گا۔ ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی جو اسے دوسرے سے بےپروا کر 

دے گی۔ "لکل امرء منھم يومئذ شأن يغنيہ" ان ميں سے ہر ايک کو اس دن ايک ايسا مشغلہ ہوگا 
  جو اسے مشغول رکھنے کيليے کافی ہوگا۔

ے اور برائی کے بدلے ميں زيادتی کر دی يعنی نيکی کے ثواب ميں کمی کر دی جائ ٢۔١١١
جائے۔ ايسا نہيں ہوگا کسی پر ادنٰی سا ظلم بھی نہيں ہوگا۔ برائی کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا کسی 

برائی کا ہوگا۔ البتہ نيکی کی جزا هللا تعاٰلی خوب بڑھا چڑھا کر دے گا اور يہ اس کے فضل 
  ايمان  وکرم کا مظاہره ہوگا جو قيامت والے دن اہل

ُ ِمْنھُْم۔   کے لئے ہوگا۔ َجَعلَنَا ّهللاٰ
 

ْن ُلكِّ َمَاكٍن فََكَفرَ  ِتْهيَا ِرْزقُهَا َرغًَدا ّمِ ْ نًَّة ايَّ ِٕ
ْطَمى ُ َمثًَال قَْريًَة َاكنَْت ٰاِمنًَة مُّ َب اهلّلٰ ُ ِلَباَس الُْجْوعِ َوالَْخْوِف ِبَما اكَ َوَرضَ ِ فََاَذاقََها اهلّلٰ نُْعِم اهلّلٰ نُْوا يَْصنَُعْوَن     ْت اِبَ

١١٢  
هللا تعاٰلی اس بستی کی مثال بيان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمينان سے تھی اس کی روزی 

اس کے پاس با فراغت ہر جگہ سے چلی آرہی تھی۔ پھر اس نے هللا تعاٰلی کی نعمتوں کا کفر کيا 
  )۔١ھا ان کے کرتوتوں کا (تو هللا تعاٰلی نے اسے بھوک اور ڈر کا مزه چکھايا جو بدلہ ت
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اکثر مفسرين نے اس قريہ (بستی) سے مراد مکہ ليا ہے۔ يعنی اس ميں مکہ اور اہل مکہ  ١۔١٢٢
کا حال بيان کيا گيا ہے اور يہ اس وقت ہوا جب هللا کے رسول نے ان کے لئے بد دعا فرمائی ' 

ط سالی مسلط کر دے، اے هللا مضر (قبيلے) پر اپنی سخت گرفت فرما اور ان پر اس طرح قح
جس طرح حضرت يوسف کے زمانے ميں مصر ميں ہوئی ' چنانچہ هللا تعاٰلی نے مکے کے امن 

کو خوف سے اور خوشحالی کو بھوک سے بدل ديا۔ حتٰی کہ ان کا يہ حال ہو گيا کہ ہڈياں اور 
ين درختوں کے پتے کھا کر انہيں گزاره کرنا پڑا۔ اور بعض مفسرين کے نزديک يہ غير مع

بستی ہے اور تمثيل کے طور پر يہ بات بيان کی گئی ہے۔ کہ کفران نعمت کرنے والے لوگوں کا 
يہ حال ہوگا، وه جہاں بھی ہوں اور جب بھی ہوں۔ اس کے اس عموم سے جمہور مفسرين کو 

  بھی انکار نہيں ہے، گو نزول کا سبب ان کے نزديک خاص ہے۔
 

ْهنُ  بُْوُه فََاَخَذُمهُ الَْعَذاُب َوُمهْ ٰظِلُمْوَن     َولََقْد َجاَۗءُمهْ َرُسْوٌل ّمِ   ١١٣ْم فََكذَّ
ان کے پاس انہی ميں سے رسول پہنچا پھر بھی انہوں نے اسے جھٹاليا پس انہيں عذاب نے 

  ) اور وه تھے ہی ظالم۔١آدبوچا (
اس عذاب سے مراد وہی عذاب خوف وبھوک ہے جس کا ذکر اس سے پہلی آيت ميں  ١۔١١٣
  ا اس سے مراد کافروں کا وه قتل ہے جو جنگ بدر ميں مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا۔ہے، ي

 
ُه تَْعُبُدْوَن    ِ ِاْن ُكْنُمتْ ِاايَّ اْشُكُرْوا ِنْعَمَت اهلّلٰ ًبا  ۠ وَّ ُ َحٰلًال َطّيِ ا َرَزقَُمكُ اهلّلٰ   ١١٤ فَُلكُْوا ِممَّ

اسے کھاؤ اور هللا کی نعمت کا  جو کچھ حالل اور پاکيزه روزی هللا نے تمہيں دے رکھی ہے
  )۔١شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو (

اس کا مطلب يہ ہوا کہ حالل وطيب چيزوں سے تجاوز کر کے حرام اور خبيث چيزوں  ١۔١١٤
  کا استعمال اور هللا کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، يہ هللا کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔

 
 َ َم عَل ََّما َحرَّ َال ِان ِ ِبٖه ۚ فََمِن اْضُطرَّ غَْريَ اَبغٍ وَّ َم َولَْحَم الِْخْزنِْيِر َوَمآ ُاِهلَّ ِلَغْريِ اهلّلٰ ِحْميٌ     ْيُمكُ الَْمْيتََة َوادلَّ َ غَُفْوٌر رَّ   ١١٥ عَاٍد فَِانَّ اهلّلٰ

تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چيز پر هللا کے سوا دوسرے کا نام 
) پھر اگر کوئی بےبس کر ديا جائے نہ وه خواہشمند ہو اور نہ حد سے ١پکارا جائے حرام ہيں (

  گزر جانے واال ہو تو يقيناً هللا بخشنے واال رحم کرنے واال ہے۔
 

يہ آيت اس سے قبل تين مرتبہ پہلے بھی گزر چکی ہے۔ (ٰيٓاَيُّھَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا ُكتَِب َعلَْيُكُم  ١۔١١٥
ُم َولَْحُم 183۔ البقرة:2يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَي الَِّذْيَن ِمْن قَْبلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَّقُْوَن) الصِّ  َمْت َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ َوالدَّ )۔ (ُحرِّ

يَةُ وَ  ِ بِٖه َواْلُمْنَخنِقَةُ َواْلَمْوقُْوَذةُ َواْلُمتََردِّ ْيتُْم  اْلِخْنِزْيِر َوَمآ اُِھلَّ لَِغْيِر ّهللاٰ بُُع ااِلَّ َما َذكَّ  ۣ◌ النَِّطْيَحةُ َوَمآ اَ َكَل السَّ
اَْليَْوَم يَٕٮَِس الَِّذْيَن َكفَُرْوا ِمْن ِدْينُِكْم فاََل  ۭ◌ ٰذلُِكْم فِْسٌق ۭ◌ َوَما ُذبَِح َعلَي النُُّصِب َواَْن تَْسـتَْقِسُمْوا بِااْلَْزاَلِم  

ْساَلَم ِدْينًا   اَْليَْوَم اَ  ۭ◌ تَْخَشْوھُْم َواْخَشْوِن   فََمِن  ۭ◌ ْكَمْلُت لَُكْم ِدْينَُكْم َواَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِْي َوَرِضْيُت لَُكُم ااْلِ
ْثٍم   ِ ِحْيٌم)  ۙ◌ اْضطُرَّ فِْي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجانٍِف الِّ َ َغفُْوٌر رَّ ٓ اَِجُد فِْي َمآ 3۔ المائده:5فَاِنَّ ّهللاٰ )۔ (قُْل الَّ

ْسفُْوًحا اَْو لَْحَم ِخْنِزْيٍر  اُْوِحيَ  ٓ اَْن يَُّكْوَن َمْيتَةً اَْو َدًما مَّ ًما َعٰلي طَاِعٍم يَّْطَعُمٗهٓ ااِلَّ فَاِنَّٗه ِرْجٌس اَْو اِلَيَّ ُمَحرَّ
ِ بِٖه   اَل َعاٍد فَاِنَّ َربََّك َغفُْورٌ  ۚ◌ فِْسقًا اُِھلَّ لَِغْيِر ّهللاٰ ِحْيٌم )  فََمِن اْضطُرَّ َغْيَر بَاٍغ وَّ ) ميں۔ 145۔ االنعام:6رَّ

يہ چوتھا مقام ہے۔ يعنی مخاطبين کے عقيدے اور خيال کو سامنے رکھتے ہوئے فرمايا گيا ہے۔ 
ورنہ دوسرے جانور اور درندے وغيره بھی حرام ہيں، البتہ ان آيات سے يہ واضح ہے کہ ان 

و نہايت تاکيد کے ساتھ بچانا ميں جن چار محرکات کا ذکر ہے، هللا تعاٰلی ان سے مسلمانوں ک
چاہتا ہے۔ اس کی ضروری تشريح گزشتہ مقامات پر کی جا چکی ہے، تاہم اس ميں (جس چيز 
پر هللا کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے) جو چوتھی قسم ہے۔ اس کے مفہوم ميں حقير عذر 



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	613	of	1441	

مزيد  کو سامنے رکھ کر شرک کے لئے چور دروازه تالش کيا جاتا ہے۔ اس ليے اس کی
وضاحت پيش خدمت ہے۔ جو جانور غير هللا کے ليے نامزد کر ديا جائے اس کی مختلف 

صورتيں ہيں۔ ايک صورت يہ ہے کہ غير هللا کے تقرب اور اس کی خوشنودی کے ليے اسے 
ذبح کيا جائے اور ذبح کرتے وقت نام بھی اسی بت يا بزرگ کا ليا جائے بزعم خويش جس کو 

دوسری صورت يہ ہے کہ مقصود تو غير هللا کا تقرب ہی ہو۔ ليکن ذبح راضی کرنا مقصود ہے 
هللا کے نام پر ہی کيا جائے جس طرح کہ قبر پرستوں ميں يہ سلسلہ عام ہے۔ وه جانوروں کو 
بزرگوں کيليے نامزد تو کرتے ہيں مثال يہ بکرا فالں پير کا ہے يہ گائے فالں پير کی ہے، يہ 

ی شيخ عبدالقادر جيالنی کے ليے ہے، وغيره وغيره۔ اور ان کو وه جانور گيارہويں کے ليے يعن
بسم هللا پڑھ کر ہی ذبح کرتے ہيں۔ اس ليے وه کہتے ہيں کہ پہلی صورت تو يقيناً حرام ہے ليکن 

يہ دوسری صورت حرام نہيں بلکہ جائز ہے کيونکہ يہ غير هللا کے نام پر ذبح نہيں کيا گيا ہے 
ھول ديا گيا ہے۔ حاالنکہ فقہاء نے اس دوسری صورت کو بھی حرام اور يوں شرک کا راستہ ک

قرار ديا ہے۔ اس ليے کہ يہ بھی وما اھل لغير هللا بہ ميں داخل ہے چنانچہ حاشيہ بيضاوی ميں 
ہے ہر وه جانور جس پر غير هللا کا نام پکارا جائے حرام ہے اگرچہ ذبح کے وقت اس پر هللا ہی 

کہ علماء کا اتفاق ہے کہ کوئی مسلمان اگر غير هللا کا تقرب حاصل کا نام ليا جائے اس ليے 
کرنے کی غرض سے جانور ذبح کرے گا تو وه مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبيح مرتد کا ذبيحہ 

ہوگا اور فقہ حنفی کی مشہور کتاب درمختار ميں ہے کہ کسی حاکم اور کسی طرح کسی بڑے 
ی نيت سے نہيں بلکہ اس کی رضامندی اور اس کی کی آمد پر حسن خلق يا شرع ضيافت ک

تعظيم کے طور پر جانور ذبح کيا جائے تو وه حرام ہوگا اس ليے کہ وه وما اھل لغير هللا ميں 
داخل ہے اگرچہ اس پر هللا ہی کا نام ليا گيا ہو اور عالمہ شامی نے اس کی تائيد کی ہے۔ البتہ 

ر هللا کا مدلول اور اس ميں داخل نہيں سمجھتے بعض فقہاء اس دوسری صورت کو وما اھل لغي
اور اشتراک علت کی وجہ سے اسے حرام سمجھتے ہيں۔ گويا حرمت ميں کوئی اختالف نہيں 

صرف استدالل و احتجاج کے طريقے ميں اختالف ہے۔ عالوه ازيں يہ دوسری صورت وماذبح 
داخل ہے، جسے سورة المائده علی النصب (جو بتوں کے پاس يا تھانوں پر ذبح کيے جائيں) بھی 

ميں محرمات ميں ذکر کيا گيا ہے اور احاديث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آستانوں درباروں اور 
تھانوں پر ذبح کيے گئے جانور بھی حرام ہيں اس ليے کہ وہاں ذبح کرنے کا يا وہاں لے جا کر 

ے ايک شخص نے آ کر تقسيم کرنے کا مقصد تقرب لغير هللا ہی ہوتا ہے۔ ايک حديث ميں ہ
رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم سے پوچھا کہ کيا وہاں زمانہ جاہليت کے بتوں ميں سے کوئی بت 

تھا جس کی پرستش کی جاتی تھی؟ لوگوں نے بتاليا نہيں پھر آپ نے پوچھا کہ وہاں ان کی 
آپ صلی هللا  عيدوں ميں سے کوئی عيد تو نہيں منائی جاتی تھی؟ لوگوں نے اس کی بھی نفی، تو

عليہ وسلم نے سائل کو نذر پوری کرنے کا حکم ديا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بتوں کے ہٹائے 
جانے کے بعد بھی غير آباد آستانوں پر جا کر جانور ذبح کرنا جائز نہيں ہے۔ چہ جائيکہ ان 
وام آستانوں اور درباروں پر جا کر ذبح کيے جائيں جو پرستش اور نذر ونياز کے ليے مرجع ع

  ہيں۔ اعاذنا هللا منہ
 

ِ اْلَكِذَب  ْوا عََيل اهلّلٰ ٰھَذا َحَراٌم ِلّتَْفَرتُ ِ اْلَكِذَب َال يُْفِلُحْوَن     َوَال تَـُقْولُْوا ِلَما تَِصُف َالِْسنَُتُمكُ اْلَكِذَب ٰھَذا َحٰلٌل وَّ ْوَن عََيل اهلّلٰ يَْن يَْفَرتُ ِ   ١١٦ۭ  ۭ ِانَّ اذلَّ
ن سے جھوٹ موٹ نہ کہہ ديا کرو کہ يہ حالل ہے اور يہ حرام ہے کہ هللا کسی چيز کو اپنی زبا

) سمجھ لو کہ هللا تعاٰلی پر بہتان بازی کرنے والے کاميابی سے ١پر جھوٹ بہتان باندھ لو، (
  محروم ہی رہتے ہيں۔

يہ اشاره ہے ان جانوروں کی طرف جو وه بتوں کے نام وقف کر کے ان کو اپنے لئے  ١۔١١٦
ُ ِمنْ حرام ک  ۢ◌ ر ليتے تھے، جيسے بحيره، سائبہ، وصيلہ اور حام وغيره۔ (ديکھئے (َما َجَعَل ّهللاٰ
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اَل َسا اَل َحاٍم ۗ◌ بَِحْيَرٍة وَّ اَل َوِصْيلٍَة وَّ ِ اْلَكِذَب  ۙ◌ ٕٮِبٍَة وَّ ٰلِكنَّ الَِّذْيَن َكفَُرْوا يَْفتَُرْوَن َعلَي ّهللاٰ َواَْكثَُرھُْم اَل  ۭ◌ وَّ
ٌم َعٰلٓي 103المائده:۔ 5يَْعقِلُْوَن)  ) اور اال نعام (َوقَالُْوا َما فِْي بُطُْوِن ٰھِذِه ااْلَْنَعاِم َخالَِصةٌ لُِّذُكْوِرنَا َوُمَحرَّ
ْيتَةً فَھُْم فِْيِه ُشَرَكا ۚ◌ اَْزَواِجنَا    قَْد ١٣٩اِنَّٗه َحِكْيٌم َعلِْيٌم   ۭ◌ َسيَْجِزْيِھْم َوْصفَھُْم  ۭ◌ ُء  ۗ◌ َواِْن يَُّكْن مَّ

ا اَْواَلَدھُْم َسفَهً خَ  ُ اْفتَِراۢ◌ ِسَر الَِّذْيَن قَتَلُْوٓ ُمْوا َما َرَزقَھُُم ّهللاٰ َحرَّ ِ  ۗ◌ ا بَِغْيِر ِعْلٍم وَّ قَْد َضلُّْوا َوَما  ۭ◌ ًء َعلَي ّهللاٰ
َغْيَر َمْعُرْوٰشٍت وَّ   ۧ◌ ١٤٠َكانُْوا ُمْھتَِدْيَن   ْعُرْوٰشٍت وَّ ٍت مَّ ْرَع ُمْختَلِفًا اُُكلُٗه َوھَُو الَِّذْيٓ اَْنَشاَ َجنّٰ النَّْخَل َوالزَّ

َغْيَر ُمتََشابٍِه   اَن ُمتََشابِھًا وَّ مَّ ْيتُْوَن َوالرُّ َواَل  ڮُكلُْوا ِمْن ثََمِرٖهٓ اَِذٓا اَْثَمَر َوٰاتُْوا َحقَّٗه يَْوَم َحَصاِدٖه   ۭ◌ َوالزَّ
  ) کے حواشی)141تا  139۔ االنعام:6)  ۙ◌ ١٤١اِنَّٗه اَل يُِحبُّ اْلُمْسِرفِْيَن    ۭ◌ تُْسِرفُْوا   

 
لَهُْم عََذاٌب َاِلْميٌ        ١١٧َمتَاٌع قَِلْيٌل ۠ وَّ

  انہيں بہت معمولی فائده ملتا ہے اور ان کے لئے ہی دردناک عذاب ہے۔
 

ْمنَا َما قََصْصنَا عَلَْيَك ِمْن قَْبُل ۚ َوَما َظلَْمٰهنُْم َوٰلِكنْ  يَْن َهاُدْوا َحرَّ ِ ا َانُْفَسهُْم يَْظِلُمْوَن     َوعََيل اذلَّ   ١١٨َاكنُْوٓ
) ہم ١اور يہوديوں پر جو کچھ ہم نے حرام کيا تھا اسے ہم پہلے ہی سے آپ کو سنا چکے ہيں (

  نے ان پر ظلم نہيں کيا بلکہ وه خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔
مْ  ١۔١١٨ ْمنَا  ۚ◌ نَا ُكلَّ ِذْي ظُفٍُر ديکھئے سوره اال نعام، (َوَعلَي الَِّذْيَن ھَاُدْوا َحرَّ َوِمَن اْلبَقَِر َواْلَغنَِم َحرَّ

َواِنَّا  ڮٰذلَِك َجَزْيٰنھُْم بِبَْغيِِھْم ۭ◌ َعلَْيِھْم ُشُحْوَمھَُمآ ااِلَّ َما َحَملَْت ظُھُْوُرھَُمآ اَِو اْلَحَوايَآ اَْو َما اْختَلَطَ بَِعْظٍم 
ْمنَا َعلَْيِھْم طَيِّٰبٍت  ) کا حاشيہ،146۔ االنعام:6لَٰصِدقُْوَن )  َن الَِّذْيَن ھَاُدْوا َحرَّ نيز سوره نساء۔(فَبِظُْلٍم مِّ

ِ َكثِْيًرا)  ِھْم َعْن َسبِْيِل ّهللاٰ   ) ميں بھی اس کا ذکر ہے160۔ النساء:4اُِحلَّْت لَھُْم َوبَِصدِّ
 

ــهَاةَلٍ ُمثَّ  َء ِجبَ ْوۗ لُوا السُّ يَْن َمعِ ِ ََّك ِلذلَّ ِحْميٌ      ُمثَّ ِانَّ َرب ََّك ِمْنۢ بَْعِدَها لََغُفْوٌر رَّ   ۧ ١١٩اَتبُْوا ِمْنۢ بَْعِد ٰذكِلَ َوَاْصلَُحْوٓا  ۙ ِانَّ َرب
جو کوئی جہالت سے برے عمل کرلے پھر توبہ کرلے اور اصالح بھی کرلے تو پھر آپ کا رب 

  بالشک و شبہ بڑی بخشش کرنے واال اور نہايت ہی مہربان ہے۔
 

ِ َحِنْيًفا ۭ َولَْم يَُك ِمَن الُْمْرشِِكْنيَ    ِانَّ ِاْبرٰ  ّٰ ًة قَاِنتًا هلّلِ   ۙ ١٢٠ِهْميَ َاكَن ُامَّ
) اور هللا تعاٰلی کے فرمانبردار اور ايک طرفہ مخلص تھے۔ وه مشرکوں ١بيشک ابراہيم پيشوا (

  ميں نہ تھے۔
سے واضح ہے اور امت اُ مَّۃٌ کے معنی پيشوا اور قائد کے بھی ہيں۔ جيسا کہ ترجمے  ١۔١٢٠

بمعنی امت بھی ہے، اس اعتبار سے حضرت ابرہيم عليہ السالم کا وجود ايک امت کے برابر 
ْعُدْوَدٍة لَّيَقُْولُنَّ َما يَْحبُِسهٗ  ٍة مَّ ْرنَا َعْنھُُم اْلَعَذاَب اِٰلٓى اُمَّ ااََل  ۭ◌   تھا۔ (امت کے معانی کے لئے (َولَٕٮِْن اَخَّ

ا َكانُْوا بِٖه يَْستَْھِزُءْوَن ) يَْوَم يَاْتِْيِھْم لَ    ) کا حاشيہ ديکھئے)8۔ہود:11ْيَس َمْصُرْوفًا َعْنھُْم َوَحاَق بِِھْم مَّ
 

ْستَـِقْميٍ    اٍط  مُّ نُْعِمٖه   ۭ  ِاْجتَٰبىُه  َو  َهٰدىُه  ِاٰىل  ِرصَ َ   ١٢١َشاِكًرا  ِالّ
پنا برگزيده کر ليا تھا اور انہيں راه هللا تعاٰلی کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، هللا نے انہيں ا

  راست سمجھا دی تھی۔
 

ِلِحْنيَ      ِخَرِة لَِمَن الّصٰ َّٗه ِيف اْالٰ نَْيا  َحَسـنًَة  ۭ َوِان   ۭ ١٢٢َوٰاتَيْٰنُه ِيف ادلُّ
  ہم نے اس دنيا ميں بھی بہتری دی تھی اور بيشک وه آخرت ميں بھی نيکوکاروں ميں ہيں۔

 
َ ِاْبٰرِهْميَ َحِنْيًفا  ۭ َوَما َاكَن ِمَن الُْمْرشِِكْنيَ     ُمثَّ َاْوَحْينَآ اِ  َِّبْع ِمةلَّ   ١٢٣لَْيَك َاِن ات
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) جو ١پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھيجی کہ آپ ملت ابراہيم حنيف کی پيروی کريں، (
  مشرکوں ميں سے نہ تھے۔

بی کے ذريعے لوگوں کے لئے ِملَّۃَ کے معنی ايسا دين جسے هللا تعاٰلی نے اپنے کسی ن ١۔١٢٣
شروع کے موافق اور ضروری قرار ديا ہے۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم باوجود اس بات کے کہ آپ 

تمام انبياء سميت اوالد آدم کے سردار ہيں، آپ کو ملت ابراہيمی کی پيروی کا حکم ديا گيا ہے، 
بت ہوتی ہے۔ ايسے جس سے حضرت ابراہيم عليہ السالم کی امتيازی اور خصوصی فضيلت ثا

اصول ميں تمام انبياء کی شريعت اور ملت ايک ہی رہی جس ميں رسالت کے ساتھ توحيد وعقبٰی 
  و بنيادی حيثيت حاصل ہے۔

 
ََّك لََيْحُمكُ بَيَْهنُْم يَْوَم الِْقٰيَمِة فـِ  يَْن اْختَلَُفْوا ِفْيِه ۭ َوِانَّ َرب ِ بُْت عََيل اذلَّ ََّما ُجِعَل السَّ َتِلُفْوَن    ْيَما ِان   ١٢٤َاكنُْوا ِفْيِه َخيْ

ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے ہی ضروری تھی جنہوں نے اس ميں 
) بات يہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان ميں ان کے اختالف کا فيصلہ ١اختالف کيا تھا، (

  قيامت کے دن کرے گا۔
ميں اختالف ہے۔ بعض کہتے ہيں حضرت  اس اختالف کی نيت کيا ہے؟ اس کی تفصيل ١۔١٢٤

موسٰی عليہ السالم نے ان کے لئے جمعہ کا دن مقرر فرمايا تھا، ليکن بنو اسرائيل نے اختالف 
کيا اور ہفتے کا دن تعظيم وعبادت کے لئے پسند کيا۔ هللا تعاٰلی نے فرمايا، موسٰی! انہوں نے جو 

هللا تعاٰلی نے انہيں حکم ديا تھا تعظيم کے دن پسند کيا ہے، وہی دن رہنے دو، بعض کہتے ہيں 
لئے ہفتے ميں کوئی ايک دن متعين کر لو۔ جس کے تعين ميں ان کے درميان اختالف ہوا۔ پس 

يہود نے اپنے مذہبی قياس کی بنياد پر ہفتے کا دن اور نصارٰی نے اتوار کا دن يہوديوں کی 
عبادت کے لئے انہوں نے اپنے کو مخالفت کے جذبے سے اپنے لئے مقرر کيا تھا، اسی طرح 

يہوديوں سے الگ رکھنے کے لئے بيت المقدس کی شرقی جانب کو بطور قبلہ اختيار کيا۔ جمعہ 
  کا دن هللا کی طرف سے مسلمانوں کے لئے مقرر کئے جانے کا ذکر حديث ميں موجود ہے

  (صحيح بخاری)
 

َِّك اِبلِْحْمكَِة َوالَْمْوعِ  ََّك ُهَو َاْعَملُ ِبَمْن َضلَّ َعْن َسـِبْيهِلٖ َوُهَو اَ ُاْدُع ِاٰىل َسِبْيِل َرب َِّيتْ ِىهَ َاْحَسُن ۭ ِانَّ َرب نَِة َوَجاِدلْهُْم اِبل ْعَملُ اِبلُْمهَْتِدْيَن    َظِة الَْحسـَ
١٢٥  

اپنے رب کی راه کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترين نصيحت کے ساتھ بالئيے اور ان سے 
) يقيناً آپ کا رب اپنی راه سے بہکنے والوں کو بھی ١گو کيجئے (بہترين طريقے سے گفت

  )٢بخوبی جانتا ہے اور وه راه يافتہ لوگوں سے پورا واقف ہے (
اس ميں تبليغ ودعوت کے اصول بيان کئے گئے ہيں جو حکمت، اصالحات کی مناسبت  ١۔١٢٥

شفقانہ لب ولہجہ اختيار پر مبنی ہيں۔ جدال باألحسن، درشتی اور تلخی سے بچتے ہوئے نرم وم
  کرنا ہے۔ 

يعنی آپ کا کام مذکوره اصولوں کے مطابق وعظ و تبليغ ہے، ہدايت کے راستے پر چال  ٢۔١٢٥
دينا، يہ صرف هللا کے اختيار ميں ہے، اور وه جانتا ہے کہ ہدايت قبول کرنے واال کون ہے اور 

  کون نہيں؟
 

ِربِيَْن     َوِاْن عَاقَْبُمتْ فََعاِقُبْوا ِبِمثِْل مَ  ِّلّصٰ ُمتْ لَهَُو َخْريٌ ل ْن َصَربْ
ِٕ
  ١٢٦ا ُعْوِقْبُمتْ ِبٖه  َۭولَى

اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہيں پہنچايا گيا ہو اور اگر صبر کر لو تو 
  )۔١بيشک صابروں کے لئے يہی بہتر ہے (
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تجاوز نہ ہو، ورنہ يہ خود ظالم ہو اس ميں اگرچہ بدلہ لينے کی اجازت ہے بشرطيکہ  ١۔١٢٦
  جائے گا، تاہم معاف کر دينے اور صبر اختيار کرنے کو بہتر قرار ديا گيا ہے۔

 
ا يَْمُكُرْوَن     مَّ ْم َوَال تَُك ِيفْ َضْيٍق ّمِ َزْن عَلَْهيِ ِ َوَال َحتْ َك ِاالَّ اِبهلّلٰ   ١٢٧َواْصِربْ َوَما َصْربُ

ے آپ صبر کر ہی نہيں سکتے اور ان کے حال پر رنجيده نہ آپ صبر کريں بغير توفيق اٰلہی ک
  )١ہوں اور جو مکرو فريب يہ کرتے رہتے ہيں ان سے تنگ دل نہ ہوں۔ (

اس لئے کہ هللا تعاٰلی ان کے مکروں کے مقابلے ميں اہل ايمان وتقوٰی اور محسنين کے  ١۔١٢٧
قصان نہيں پہنچا سکتيں، جيسا کہ ساتھ ہے اور جس کے ساتھ هللا ہو، اسے اہل دنيا کی سازشيں ن

  ما بعد کی آيت ميں ہے
 

ُنْوَن      ْحسـِ ْيَن ُمهْ مُّ ِ اذلَّ ََّقْوا وَّ ْيَن ات ِ َ َمَع اذلَّ   ۧ ١٢٨ِانَّ اهلّلٰ
  يقين مانو کہ هللا تعاٰلی پرہيزگاروں اور نيک کاروں کے ساتھ ہے۔

 
 

 / اإلسَراء لياسرائ یبن ةسور
  )١١١۔ تعداد آيات  ١٧۔ سورة نمبر  اءسورة بنٓی اسرآئيل / اإلسرَ (

 

  15پاره  
  

ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ
  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو نہايت مہربان بڑا رحم واال ہے

يہ سورت مکی ہے۔ اسے سورت االسراء بھی کہتے ہيں، اس لئے کہ اس ميں نبی صلی هللا عليہ 
ے اسراء (رات کو مسجد اقصٰی لے جانے) کا ذکر ہے۔ صحيح بخاری ميں ہے حضرت وسلم ک

عبد هللا بن مسعود رضی هللا عنہ مرفوعا حديث فرماتے ہيں کہ سوره کہف، مريم اور بنی 
اسرائيل يہ عتاق اول ميں سے ہيں اور ميرے تالد ميں سے ہيں، تالد قديم مال کو کہتے ہيں۔ 

ں ان قديم سورتوں ميں سے ہيں جو مکے ميں اول اول نازل ہوئيں۔ مطلب يہ ہے کہ يہ سورتي
رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم ہر رات کو بنی اسرائيل اور سوره زمر کی تالوت فرمايا کرتے 

  ،۔٤٨، ص ٦تھے۔ مسند احمد جلد 
  

َن الَْمْسِجِد الَْحَراِم ِاَىل ا ى ِبَعْبِدٖه لَْيًال ّمِ ْيٓ َاْرسٰ ِ ْبٰحَن اذلَّ ِمْيُع الَْبِصْريُ    سـُ َّٗه ُهَو السَّ ْي ٰبَرْكنَا َحْوهَلٗ ِلُرنِيَٗه ِمْن ٰايِٰتنَا  ۭ ِان ِ   Ǻلَْمْسِجِد اْالَْقَصا اذلَّ
) کو رات ہی رات ميں مسجد حرام سے مسجد ٢) وه هللا تعاٰلی جو اپنے بندے (١پاک ہے (

ہے اس لئے کہ ہم اسے ) رکھی ٤) تک لے گيا جس کے آس پاس ہم نے برکت دے (٣اقصٰی(
  ) يقيناً هللا تعاٰلی خوب سننے ديکھنے واال ہے۔٥اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائيں (

ُسْبَحا َن عام طور پر اس کا استعمال ايسے موقع پر ہوتا ہے جب کسی عظيم الشان واقعے  ١۔ ١
ہ واقعہ کتنا کا ذکر ہو۔ مطلب يہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے نزديک ظاہری اسباب کے اعتبار سے ي

محال ہو، هللا کے لئے مشکل نہيں، اس لئے کہ وه اسباب کا پابند نہيں، وه لفظ ُکْن سے پلک 
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جھپکنے ميں جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسباب تو انسانوں کے لئے ہيں۔ هللا تعاٰلی ان پابنديوں اور 
  کوتاہيوں سے پاک ہے۔ 

ے لَْياًل اس ليے ذکر کيا گيا تاکہ رات کی اِْسَرآء کے معنی ہوتے ہيں، رات کو لے جانا۔ آگ ٢۔١
قلت واضح ہو جائے۔ يعنی رات ايک حصے يا تھوڑے سے حصے ميں۔ يعنی چاليس راتوں کا 

  دور دراز کا سفر، پوری رات ميں بھی نہيں بلکہ رات کے ايک قليل حصے ميں طے ہوا۔ 
نام) شہر ميں اور فلسطين  اقصٰی دور کو کہتے ہيں بيت المقدس، جو القدس يا ايلياء (قديم ٣۔١

) دن کی ہے، اس اعتبار سے مسجد حرام کے ٤٠ميں واقع ہے، مکے سے القدس تک مسافت (
  مقابلے ميں بيت المقدس کو مسجد اقٰصی (دور کی مسجد) کہا گيا ہے۔ 

يہ عالقہ قدرتی نہروں اور پھلوں کی کثرت اور انبياء کا مسکن و مدفن ہونے کے لحاظ  ٤۔١
  ے، اس لئے اسے بابرکت قرار ديا گيا ہے۔ سے ممتاز ہ

يہ اس سير کا مقصد ہے تاکہ ہم اپنے بندے کو عجائبات اور آيات کبرٰی دکھائيں۔ جن ميں  ٥۔١
سے ايک آيت اور معجزه يہ سفر بھی ہے کہ اتنا لمبا سفر رات کے ايک قليل حصے ميں ہو گيا 

آسمانوں پر لے جايا گيا، وہاں مختلف  نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کو جو معراج ہوئی يعنی
آسمانوں پر انبياء عليہم السالم سے مالقاتيں ہوئيں اور سدرة المنتٰہی پر، جو عرش سے نيچے 
ساتويں آسمان پر ہے، هللا تعاٰلی نے وحی کے ذريعے سے نماز اور ديگر بعض چيزيں عطا 

ابہ و تابعين سے لے کر آج کيں۔ جس کی تفصيالت صحيح احاديث ميں بيان ہوئی ہيں اور صح
تک امت کے اکثر علماء فقہاء اس بات کے قائل چلے آرہے ہيں کہ يہ معراج حالت بيداری ميں 
ہوئی ہے۔ يہ خواب يا روحانی سير اور مشاہده نہيں ہے، بلکہ عينی مشاہده ہے جو هللا نے اپنی 

۔ پہال حصہ اسراء قدرت کاملہ سے اپنے پيغمبر کو کرايا ہے۔ اس معراج کے دو حصے ہيں
کہالتا ہے، جس کا ذکر يہاں کيا گيا ہے اور جو مسجد حرام سے مسجد اقصٰی تک کے سفر کا 

نام ہے، يہاں پہنچنے کے بعد نبی صلی هللا عليہ وسلم نے تمام انبياء کی امامت فرمائی۔ بيت 
عراج کہا المقدس سے پھر آپ کو آسمانوں پر لے جايا گيا، يہ سفر کا دوسرا حصہ ہے جسے م

جاتا ہے۔ اس کا تذکره سوره نجم ميں کيا گيا ہے اور باقی تفصيالت احاديث ميں بيان کی گئی 
ہيں۔ عام طور پر اس پورے سفر کو ' معراج ' سے ہی تعبير کيا جاتا ہے۔ معراج سيڑھی کو 

لَی الّسَماِء کہتے ہيں يہ نبی صلی هللا عليہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ُعِرَج بِْی اِ 
(مجھے آسمان پر لے جايا يا چڑھايا گيا) سے ماخوذ ہے۔ کيونکہ اس سفر کا يہ دوسرا حصہ 

پہلے سے بھی زياده اہم اور عظيم الشان ہے، اس لئے معراج کا لفظ ہی زياده مشہور ہو گيا۔ اس 
ے۔ بعض کی تاريخ ميں اختالف ہے۔ تاہم اس ميں اتفاق ہے کہ يہ ہجرت سے قبل کا واقعہ ہ

کہتے ہيں ايک سال قبل اور بعض کہتے ہيں کئی سال قبل يہ واقعہ پيش آيا۔ اسی طرح مہينے 
اور  ٢٧، کوئی رجب کی ٢٧يا  ١٧اور اس کی تاريخ ميں اختالف ہے۔ کوئی ربيع االول کی 

  بعض کوئی اور مہينہ اس کی تاريخ بتالتے ہيں۔ (فتح القدير)
  

اِۗءيَْل َاالَّ تَتَِّخُذْوا ِمْن ُدْوِينْ َوٰاتَيْنَا ُمْوَيس اْلِكٰتَب وَ  ٓ ِاْرسَ َِّبِينْ   Ąَۭوِكْيًال  َجَعلْٰنُه ُهًدى ل
ہم نے موسٰی کو کتاب دی اور اسے بنی اسرئيل کے لئے ہدايت بنا ديا کہ تم ميرے سوا کسی کو 

  اپنا کارساز نہ بنانا
  

َّٗه َاكنَ  لْنَا َمَع نُْوحٍ  ۭ ِان َة َمْن َمحَ َـّ   Ǽَعْبًدا َشُكْوًرا     ُذّرِي
اے ان لوگوں کی اوالد! جنہيں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر ديا تھا، وه ہمارا بڑا ہی شکر گزار 

  )١بنده تھا (
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طوفان نوح عليہ السالم کے بعد نسل انسانی نوح عليہ السالم کے ان بيٹوں کی نسل سے ہے  ١۔٣
ر طوفان سے بچ گئے تھے۔ اس لئے بنو جو کشتيئ نوح عليہ السالم ميں سوار ہوئے تھے او

اسرائيل کو خطاب کر کے کہا گيا کہ تمہارا باپ، نوح عليہ السالم، هللا کا بہت شکر گزار بنده 
تھا۔ تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کا راستہ اختيار کرو اور ہم نے جو محمد صلی هللا 

  کے کفران نعمت مت کرو۔ عليہ وسلم کو رسول بنا کر بھيجا ہے، ان کا انکار کر
  

ا َكِبريًْ  تَْنيِ َولََتْعلُنَّ عُلُوًّ اِۗءيَْل ِيف الِْكٰتِب لَُتْفِسُدنَّ ِيف اْالَْرِض َمرَّ ٓ ِاْرسَ   Ćا   َوقََضْينَآ ِاٰىل بَِينْ
ہم نے بنو اسرائيل کے لئے ان کی کتاب ميں صاف فيصلہ کر ديا تھا کہ تم زمين ميں دو بار فساد 

  ے اور تم بڑی زبردست زيادتياں کرو گےبرپا کرو گ
  

اَيرِ  َّنَآ ُاوِيلْ اَبٍْس َشِديٍْد فََجاُسْوا ِخٰلَل ادّلِ َُما بََعثْنَا عَلَْيُمكْ ِعَباًدا ل ْفُعْوًال    ۭفَِاَذا َجاَۗء َوْعُد ُاْوٰل   Ĉ َوَاكَن َوعًْدا مَّ
پر اپنے بندے بھيج ديئے جو ان دونوں وعدوں ميں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلہ 

بڑے ہی لڑاکے تھے۔ پس وه تمہارے گھروں کے اندر تک پھيل گئے اور هللا کا يہ وعده پورا 
  )۔١ہونا ہی تھا (

يہ اشاره ہے اس ذلت اور تباہی کی طرف جو بابل کے فرمان روا بخت نصر کے ہاتھوں،  ١۔٥
ديوں پر يروشلم ميں نازل ہوئی۔ اس حضرت مسيح عليہ السالم سے تقريبًا چھ سو سال قبل، يہو

نے بےدريغ يہوديوں کو قتل کيا اور ايک بڑی تعداد کو غالم بنا ليا اور يہ اس وقت ہوا جب 
انہوں نے هللا کے نبی حضرت شعيب عليہ السالم کو قتل کيا يا حضرت ارميا عليہ السالم کو قيد 

تکاب کر کے فساد فی االرض کيا اور تورات کے احکام کی خالف ورزی اور معصيات کا ار
کے مجرم بنے۔ بعض کہتے ہيں کہ بخت نصر کے بجائے جالوت کو هللا تعاٰلی نے بطور سزا ان 
پر مسلط کيا، جس نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ حتٰی کہ طالوت کی قيادت ميں حضرت 

  داٗود عليہ السالم نے جالوت کو قتل کيا۔
  

ا   ُمثَّ َرَدْداَن لَُمكُ اْلكَ  بَِنْنيَ َوَجَعلْٰنُمكْ اَْكَرثَ نَِفْريً ْمَواٍل وَّ ْم َوَاْمَدْدٰنُمكْ اِبَ َة عَلَْهيِ   Čرَّ
پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھيرے اور مال اور اوالد سے تمہاری مدد کی 

  )۔١اور تمہيں بڑے جتھے واال بنا ديا (
عد ہم نے تمہيں پھر مال اور دولت، بيٹوں اور جاه يعنی بخت نصر يا جالوت کے قتل کے ب ١۔٦

حشمت سے نوازا، جب کہ يہ ساری چيزيں تم سے چھن چکی تھيں۔ اور تمہيں پھر زياده جتھے 
  واال اور طاقتور بنا ديا۔

  
نُْفِسُمكْ  َۣوِاْن َاَسْاُمتْ فَلَهَا ۭ  فَِاَذا َجاَۗء َوعُْد اْالٰ  ْوا َما عَلَْوا ِاْن َاْحَسنُْمتْ َاْحَسنُْمتْ ِالَ ُ ِلـُيَتّربِ ٍة وَّ َل َمرَّ ٗءا ُوُجْوَهُمكْ َوِلَيْدُخلُوا الَْمْسِجَد امَكَ َدَخلُْوُه َاوَّ ا   ِخَرِة ِليَُسْوۗ تَْتِبْريً

Ċ  
اگر تم نے اچھے کام کئے تو خود اپنے ہی فائدے کے لئے، اور اگر تم نے برائياں کيں تو بھی 

دے کا وقت آيا (تو ہم نے دوسرے کو بھيج ديا تاکہ) وه اپنے ہی لئے، پھر جب دوسرے وع
تمہارے چہرے بگاڑ ديں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد ميں گھس جائيں اور جس جس 

  )١چيز پر قابو پائيں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ ديں (
ر ديا اور يہ دوسری مرتبہ انہوں نے فساد برپا کيا کہ حضرت زکريا عليہ السالم کو قتل ک ١۔٧

حضرت عيسٰی عليہ السالم کو بھی قتل کرنے کے درپے رہے، جنہيں هللا تعاٰلی نے زنده آسمان 
پر اٹھا کر ان سے بچا ليا۔ اس کے نتيجے ميں پھر رومی بادشاه ٹيٹس کو هللا نے ان پر مسلط کر 

قيدی  ديا، اس نے يروشلم پر حملہ کر کے ان کے کشتے کے پشتے لگا ديئے اور بہت سوں کو
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بنا ليا، ان کے اموال لوٹ لئے، مذہبی صحيفوں کو پاؤں تلے روندا اور بيت المقدس اور ہيکل 
سليمانی کو غارت کيا اور انہيں ہميشہ کے لئے بيت المقدس سے جال وطن کر ديا۔ اور يوں ان 

  ء ميں ان پر آئی۔٧٠کی ذلت و رسوائی کا خوب خوب سامان کيا۔ يہ تباہی 
  

ا    َعٰيس َربُُّمكْ  َ ِلْلٰكِفرِْيَن َحِصْريً ْ عُْداَن  ۘ َوَجَعلْنَا هَجَمنَّ ُمكْ ۚ َوِاْن عُْدمتُّ َّْرَمحَ   Ďَاْن ي
اميد ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم دوباره ايسا 

  )۔٢) اور ہم نے منکروں کا قيد خانہ جہنم بنا رکھا ہے (١ہی کريں گے (
يہ انہيں تنبيہ کی کہ اگر تم نے اصالح کر لی تو هللا کی رحمت کے مستحق ہو گے۔ جس کا  ١۔٨

مطلب دنيا وآخرت کی سرخ روئی اور کاميابی ہے اور اگر دوباره هللا کی نافرمانی کا راستہ 
اختيار کر کے تم نے فساد فی االرض کا ارتکاب کيا تو ہم پھر تمہيں اسی طرح ذلت و رسوائی 

و چار کر ديں گے۔ جيسے اس سے قبل دو مرتبہ ہم تمہارے ساتھ يہ معاملہ کر چکے ہيں سے د
چنانچہ ايسا ہی ہوا يہ يہود اپنی حرکتوں سے باز نہيں آئے اور وہی کردار رسالت محمديہ کے 

بارے ميں دہرايا جو رسالت موسوی اور رسالت عيسوی ميں ادا کر چکے تھے جس کے نتيجے 
ری مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذليل وخوار ہوئے اور بصد رسوائی انہيں ميں يہ يہودی تيس

  مدينے اور خيبر سے نکلنا پڑا۔
يعنی اس دنيا کی رسوائی کے بعد آخرت ميں جہنم کی سزا اور اس کا عذاب الگ ہے جو  ٢۔٨

  وہاں انہيں بھگتنا ہو گا۔
  

َِّيتْ ِھَي َاْقَومُ  ا     ِانَّ ٰهَذا الُْقْرٰاَن َهيِْدْي لِل ِلٰحِت َانَّ لَهُْم َاْجًرا َكِبْريً يَْن يَْعَملُْوَن الّصٰ ِ ُ الُْمْؤِمِنْنيَ اذلَّ   Ḍَۙويُبَّرشِ
يقيناً يہ قرآن وه راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سيدھا ہے اور ايمان والوں کو جو نيک اعمال 

  کرتے ہيں اس بات کی خوشخبری ديتا ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا اجر ہے۔
  
ِخَرِة َاْعَتْداَن لَهُْم عََذااًب َاِلـْيًما   وَّ  يَْن َال يُْؤِمنُْوَن اِبْالٰ ِ   ۧ 10َانَّ اذلَّ

اور يہ کہ جو لوگ آخرت پر يقين نہيں رکھتے ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تيار کر رکھا 
  ہے

  
نْسَ  ِ ُدعَاَۗءٗه اِبلَْخْريِ ۭ َوَاكَن اْالِ ّ نَْساُن اِبلرشَّ ْوًال   َويَْدُع اْالِ   11اُن َجعُ

اور انسان برائی کی دعائيں مانگنے لگتا ہے بالکل اس کی اپنی بھالئی کی دعا کی طرح، انسان 
  )١ہی بڑا جلد باز ہے (

انسان چونکہ جلد باز اور بےحوصلہ ہے اس ليے جب اسے تکليف پہنچتی ہے تو اپنی  ١۔١١
کے ليے اپنے رب سے دعائيں  ہالکت کے ليے اسی طرح بد دعا کرتا ہے جس طرح بھالئی

کرتا ہے يہ تو رب کا فضل و کرم ہے کہ وه اس کی بد دعاؤں کو قبول نہيں کرتا يہی مضمون 
رَّ اْستِْعَجالَھُْم بِاْلَخْيِر لَقُِضَي اِلَْيِھْم اََجلُھُْم   ُ لِلنَّاِس الشَّ ُل ّهللاٰ َءنَا فِْي ۗ◌ فَنََذُر الَِّذْيَن اَل يَْرُجْوَن لِقَا ۭ◌ (َولَْو يَُعجِّ

  ) ميں گزر چکا ہے۔11۔يونس:10طُْغيَانِِھْم يَْعَمھُْوَن) 
  

َتبْ  ِّ ًة ل َاِر ُمْبِرصَ َّْيِل َوَجَعلْنَآ ٰايََة الهنَّ َاَر ٰايَـَتْنيِ فََمــَحْواَنٓ ٰايََة ال َّْيَل َوالهنَّ ُِّمكْ َوِلَتْعلَُمْوا عََدَد السـِّ َوَجَعلْنَا ال ب ْن رَّ لْٰنُه تَُغْوا فَْضًال ّمِ ٍء فَصَّ ِنْنيَ َوالِْحَساَب ۭ َوُلكَّ َيشْ
  12تَْفِصْيًال    

ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانياں بنائی ہيں، رات کی نشانی کو تو ہم نے بےنور کر 
ديا اور دن کی نشانی کو روشن بنايا ہے تاکہ تم لوگ اپنے رب کا فضل تالش کر سکو اور اس 
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) اور ہرچيز کو ہم نے خوب تفصيل ١شمار اور حساب معلوم کر سکو ( لئے بھی کہ برسوں کا
  )۔٢سے بيان فرما ديا ہے (

يعنی رات کو بےنور يعنی تاريک کر ديا تاکہ تم آرام کر سکو اور تمہاری دن بھر کی  ١۔١٢
تھکاوٹ دور ہو جائے اور دن کو روشن بنايا تاکہ کسب معاش کے ذريعے سے تم رب کا فضل 

عالوه ازيں رات اور دن کا دوسرا فائده يہ ہے کہ اس طرح ہفتوں، مہينوں اور  تالش کرو۔
برسوں کا شمار اور حساب تم کر سکو، اس حساب کے بھی بيشمار فوائد ہيں۔ اگر رات کے بعد 

دن اور دن کے بعد رات نہ آتی بلکہ ہميشہ رات ہی رات يا دن ہی دن رہتا تو تمہيں آرام اور 
ر کرنے کا موقع نہ ملتا اور اسی طرح مہينوں اور سالوں کا حساب بھی سکون کا يا کاروبا

  ممکن نہ رہتا۔ 
يعنی انسان کے لئے دين اور دنيا کی ضروری باتيں سب کھول کر ہم نے بيان کر دی ہيں  ٢۔١٢

تاکہ ان سے انسان فائده اٹھائيں، اپنی دنيا سنواريں اور آخرت کی بھی فکر اور اس کے لئے 
  ۔تياری کريں

  
َّلْٰقىُه َمنُْشْوًرا  رُِج هَلٗ يَْوَم الِْقٰيَمِة ِكٰتًبا ي ٗه ِيفْ ُعُنِقٖه  ۭ َوُخنْ َ

ِٕ
  13   َوُلكَّ ِانَْساٍن َالَْزْمٰنُه ٰطۗ

) اور بروز قيامت ہم اس کے سامنے ١ہر انسان کی برائی بھالئی کو اس کے گلے لگا ديا ہے (
  اوپر کھال ہوا پائے گا۔ اس کا نامہ اعمال نکاليں گے جسے وه اپنے

َطائِر کے معنی پرندے کے ہيں اور ُعنُق کے معنی گردن کے۔ امام ابن کثير نے طائر  ١۔١٣
سے مراد انسان کے عمل کے لئے ہيں۔ فِْی ُعنُقِِہ کا مطلب ہے، اس کے اچھے يا برے عمل، 

ہوں گے۔  جس پر اس کو اچھی يا بری جزا دی جائے گی، گلے کے ہار کی طرح اس کے ساتھ
يعنی اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، هللا کے ہاں اس کا پورا ريکارڈ محفوظ ہو گا۔ قيامت والے 

دن اس کے مطابق اس کا فيصلہ کيا جائے گا۔ اور امام شوکانی نے طائر سے مراد انسان کی 
ند قسمت لی ہے، جو هللا تعاٰلی نے اپنے علم کے مطابق پہلے سے لکھ دی ہے، جسے سعادت م

اور هللا کا مطيع ہونا تھا وه هللا کو معلوم تھا اور جسے نافرمان ہونا تھا، وه بھی اس کے علم ميں 
تھا، يہی قسمت (سعادت مندی يا بد بختی) ہر انسان کے ساتھ گلے کے ہار کی طرح چمٹی ہوئی 
ں ہو گی۔ اسی کے مطابق اس کے عمل ہوں گے اور قيامت والے دن اسی کے مطابق فيصلے ہو

  گے۔
  

  14ِۭاْقَرْا ِكٰتَبَك ۭ َكٰفى ِبنَْفِسَك الَْيْوَم عَلَْيَك َحِسيْبًا    
  لے! خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے۔ آج تو تو آپ ہی اپنا خود حساب لينے کو کافی ہے۔

  
ََّما يَِضلُّ عَلَْهيَا ۭ   ََّما َهيْـَتِدْي ِلنَْفِسٖه ۚ َوَمْن َضلَّ فَِان ِبْنيَ َحّىتٰ نَْبَعَث َرُسْوًال    َمِن اْهَتٰدى فَِان ْزَر ُاْخٰرى ۭ َوَما ُكنَّا ُمَعّذِ   15َوَال تَِزُر َواِزَرٌة ّوِ

جو راه راست حاصل کر لے وه خود اپنے ہی بھلے کے لئے راه يافتہ ہوتا ہے اور جو بھٹک 
الدے گا  جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے، کوئی بوجھ واال کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ

  )۔٢) اور ہماری سنت نہيں کہ رسول بھيجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگيں (١(
البتہ جو مضل (گمراه کرنے والے) بھی ہوں گے، انہيں اپنی گمراہی کے بوجھ کے ساتھ،  ١۔١٥

ان کے گناہوں کا بار بھی (بغير ان کے گناہوں ميں کمی کيے) اٹھانا پڑے گا جو ان کی کوششوں 
ہوئے ہوں گے، جيسا کہ قرآن کے دوسرے مقامات اور احاديث ميں واضح ہے۔ يہ سے گمراه 

  دراصل ان کے اپنے ہی گناہوں کا بھار ہوگا جو دوسروں کو گمراه کر کے انہوں نے کمايا ہوگا۔
بعض مفسرين نے اس سے صرف دنياوی عذاب مراد ليا ہے۔ يعنی آخرت کے عذاب سے  ٢۔١٥

قرآن کريم کے دوسرے مقامات سے واضح ہے کہ هللا تعاٰلی لوگوں مستثٰنی نہيں ہوں گے، ليکن 
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سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس ميرے رسول نہيں آئے تھے؟ جس پر اثبات ميں جواب ديں 
گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ارسال رسل اور انزال کتب کے بغير وه کسی کو عذاب نہيں 

اس کا پيغام نہيں پہنچا، قيامت والے دن وه خود دے گا۔ تاہم اس کا فيصلہ کہ کس قوم يا فرد تک 
ہی فرمائے گا، وہاں يقينا کسی کے ساتھ ظلم نہيں ہو گا۔ اسی طرح بہرا پاگل فاترالعقل اور زمانہ 
فترت يعنی دو نبيوں کے درميانی زمانے ميں فوت ہونے والے لوگوں کا مسئلہ ہے ان کی بابت 

ن هللا تعاٰلی ان کی طرف فرشتے بھيجے گا اور وه بعض روايات ميں آتا ہے کہ قيامت والے د
انہيں کہيں گے کہ جہنم ميں داخل ہو جاؤ اگر وه هللا کے اس حکم کو مان کر جہنم ميں داخل ہو 
جائيں گے تو جہنم ان کے ليے گل و گلزار بن جائے گی بصورت ديگر انہيں گھسيٹ کر جہنم 

انی نے صحيح الجامع الصغير ميں اسے ذکر کيا ميں پھينک ديا جائے گا۔ مسند احمد۔ عالمہ الب
ہے چھوٹے بچوں کی بابت اختالف ہے مسلمانوں کے بچے تو جنت ميں ہی جائيں گے البتہ کفار 

و مشرکين کے بچوں ميں اختالف ہے کوئی توقف کا کوئی جنت ميں جانے کا اور کوئی جہنم 
محشر ميں ان کا امتحان ليا جائے گا ميں جانے کا قائل ہے امام ابن کثير نے کہا ہے کہ ميدان 

جو هللا کے حکم کی اطاعت اختيار کرے گا وه جنت ميں اور جو نافرمانی کرے گا جہنم ميں 
جائے گا امام ابن کثير نے اسی قول کو ترجيح دی ہے اور کہا ہے کہ اس سے متضاد روايات 

کيجئے۔ مگر صحيح  ميں تطبيق بھی ہو جاتی ہے۔ تفصيل کے ليے تفسير ابن کثير مالحظہ
  بخاری کی روايت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکين کے بچے بھی جنت ميں جائيں گے۔

  
رْ  ِفْهيَا فََفَسُقْوا ِفْهيَا فََحقَّ عَلَْهيَا الَْقْوُل فََدمَّ ْكِلَ قَْريًَة َاَمْراَن ُمْرتَ ا     َوِاَذآ َاَرْداَنٓ َاْن هنُّ   16ٰهنَا تَْدِمْريً

تی کی ہالکت کا اراده کر ليتے ہيں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو (کچھ) اور جب ہم کسی بس
حکم ديتے ہيں اور وه اس بستی ميں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہيں تو ان پر (عذاب کی) بات 

  )۔١ثابت ہو جاتی ہے پھر ہم اسے تباه و برباد کر ديتے ہيں (
وں کی ہالکت کا فيصلہ کيا جاتا ہے اس ميں وه اصول بتاليا گيا ہے جس کی روح سے قوم ١۔١٦

اور يہ کہ ان کا خوش حال طبقہ هللا کے حکموں کی نافرمانی شروع کر ديتا ہے اور انہی کی 
تقليد پھر دوسرے لوگ کرتے ہيں، يوں اس قوم ميں هللا کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے اور وه 

  مستحق عذاب قرار پا جاتی ہے۔
  

ا   َوَمكْ َاْهلَْكنَا ِمَن الْ  ا بَِصْريً َِّك ِبُذنُْوِب ِعَباِدٖه َخِبْريً   17ُقُرْوِن ِمْنۢ بَْعِد نُْوحٍ  َۭوَكٰفى ِبَرب
) اور تيرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے ١ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قوميں ہالک کيں (

  کافی خبردار اور خوب ديکھنے بھالنے واال ہے
  ہی ہالک ہوئيںوه بھی اسی اصول ہالکت کے تحت  ١۔١٧

  
 َ َ   ۚ ي ُّرِيُْد ُمثَّ َجَعلْنَا هَلٗ هَجَمنَّ ْدُحْوًرا   َمْن َاكَن يُرِيُْد الَْعاِجةَلَ َجعَّـلْنَا هَلٗ ِفْهيَا َما نََشاُۗء ِلَمْن ن َا َمْذُمْوًما مَّ   18ْصٰل

جس کے جس کا اراده صرف اس جلدی والی دنيا (فوری فائده) کا ہی ہو اسے ہم يہاں جس قدر 
لئے چاہيں سردست ديتے ہيں باآلخر اس کے لئے ہم جہنم مقرر کر ديتے ہيں جہاں وه برے 

  )١حالوں ميں دھتکارا ہوا داخل ہوگا (
يعنی دنيا کے ہر طالب کو دنيا نہيں ملتی، صرف اسی کو ملتی ہے جس کو ہم چاہيں، پھر  ١۔١٨

ہی ملتی ہے جتنی ہم اس کے لئے فيصلہ  اس کو بھی اتنی دنيا نہيں جتنی وه چاہتا ہے بلکہ اتنی
  کريں۔ ليکن اس دنيا طلبی کا نتيجہ جہنم کا دائمی عذاب اور اس کی رسوائی ہے۔

  
ْشُكْوًرا     َك َاكَن َسْعُهيُْم مَّ

ِٕ
ِخَرَة َوَسٰعى لَهَا َسْعَهيَا َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُاوٰلۗى   19َوَمْن َاَراَد اْالٰ
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ور جيسی کوشش اس کے لئے ہونی چاہئے، وه کرتا بھی ہو اور اور جس کا اراده آخرت کا ہو ا
وه با ايمان بھی ہو، پس يہی لوگ ہيں جن کی کوشش کی هللا کے ہاں پوری قدر دانی کی جائے 

  )١گی (
۔ اراده آخرت، ١هللا تعاٰلی کے ہاں قدر دانی کے لئے تين چيزيں يہاں بيان کی گئی ہيں، ١۔١٩

۔ ايسی کوشش جو اس کے الئق ہو، يعنی سنت کے ٢جوئی  يعنی اخالص اور هللا کی رضا
۔ ايمان کيونکہ اس کے بغير تو کوئی عمل بھی قابل توجہ نہيں۔ يعنی قبوليت عمل کے ٣مطابق، 

  لئے ايمان کے ساتھ اخالص اور سنت نبوی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔
  

 ِّ ُِّمدُّ ٰهُٓؤَالِۗء َوٰهُٓؤَالِۗء ِمْن َعَطاِۗء َرب َِّك َمْحُظْوًرا   الُكًّ ن   20َك  ۭ َوَما َاكَن َعَطاُۗء َرب
ہر ايک کو ہم بہم پہنچائے جاتے ہيں انہيں بھی اور انہيں بھی تيرے پروردگار کے انعامات ميں 

  )۔١سے۔ تيرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہيں ہے (
طالب دنيا اور طالب  يعنی دنيا کا رزق اور اس کی آسائشيں ہم بال تفريق مومن اور کافر، ١۔٢٠

  آخرت سب کو ديتے ہيں۔ هللا کی نعمتيں کسی سے بھی روکی نہيں جاتيں۔
  

اَْكَربُ تَْفِضْيًال     ِخَرُة اَْكَربُ َدَرٰجٍت وَّ لْنَا بَْعَضهُْم عَٰيل بَْعٍض ۭ َولَْالٰ   21ُانُْظْر َكْيَف فَضَّ
رکھی ہے اور آخرت تو ديکھ لے کہ ان ميں ايک کو ايک پر ہم نے کس طرح فضيلت دے 

  )۔١درجوں ميں اور بھی بڑھ کر اور فضيلت کے اعتبار سے سے بھی بہت بڑی ہے (
تاہم دنيا کی چيزيں کسی کو کم، کسی کو زياده ملتی ہيں، هللا تعاٰلی اپنی حکمت و مصلحت  ١۔٢١

اور کے مطابق يہ روزی تقسيم فرماتا ہے۔ تاہم آخرت ميں درجات کا يہ تفاضل زياده واضح 
  نماياں ہوگا اور وه اس طرح کہ اہل ايمان جنت ميں اور اہل کفر جہنم ميں جائيں گے۔

  
ْخُذْوًال     ِ ِاٰلـهًا ٰاَخَر فَتَْقُعَد َمْذُمْوًما مَّ َعْل َمَع اهلّلٰ   ۧ 22َال َجتْ

  هللا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا کہ آخرش تو برے حالوں بےکس ہو کر بيٹھ رہے گا
  
ا يَْبلَُغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَربَ َاَحدُ َوقَ  ْيِن ِاْحَسااًن  ۭ ِامَّ ُه َواِبلَْوادِلَ ٓ ِاايَّ َُّك َاالَّ تَْعُبُدْوٓا ِاالَّ َّهَُما قَْوًال َكرِيًْما   ٰىض َرب َال تَْهنَْرُمهَا َوُقْل ل َّهَُمآ ُاّفٍ وَّ ـهَُما فََال تَـُقْل ل ُمهَآ َاْو ِلكٰ

23  
ار صاف صاف حکم دے چکا ہے تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا اور تيرا پروردگ

اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تيری موجودگی ميں ان ميں سے ايک يا دونوں بڑھاپے 
کو پہنچ جائيں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہيں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب و 

  )١احترام سے بات کرنا (
اس آيت ميں هللا تبارک و تعاٰلی نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدين کے ساتھ  ١۔٢٣

حسن سلوک کا حکم ديا ہے، جس سے والدين کی اطاعت، ان کی خدمت اور ان کے ادب و 
احترام کی اہميت واضح ہے۔ گويا ربوبيت اٰلہی کے تقاضوں کے ساتھ اطاعت والدين کے 

ھی ضروری ہے۔ احاديث ميں بھی اس کی اہميت اور تاکيد کو خوب واضح تقاضوں کی ادائيگی ب
کر ديا گيا ہے، پھر بڑھاپے ميں بطور خاص ان کے سامنے ' ہوں ' تک کہنے اور ان کو ڈانٹنے 

ڈپٹنے سے منع کيا ہے، کيونکہ بڑھاپے ميں والدين تو کمزور، بےبس اور ال چار ہوتے ہيں، 
عاش پر قابض ہوتی ہے۔ عالوه ازيں جوانی کے ديوانے جذبات جب کہ اوالد جوان اور وسائل م

اور بڑھاپے کے سرد و گرم تجربات ميں تصادم ہوتا ہے۔ ان حاالت ميں والدين کے ادب و 
احترام کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تاہم هللا کے ہاں سرخ رو 

  وہی ہوگا جو ان تقاضوں کو ملحوظ رکھے گا۔
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ا    َّٰيِينْ َصِغْريً هَُما امَكَ َرب ّبِ اْرَمحْ ِة َوقُْل رَّ ْمحَ ّلِ ِمَن الرَّ   24َۭواْخِفْض لَهَُما َجنَاَح اذلُّ

) اور دعا ١اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا (
نے ميرے بچپن ميں  کرتے رہنا کہ اے ميرے پروردگار ان پر ويسا ہی رحم کر جيسا انہوں

  ميری پرورش کی ہے۔
پرنده جب اپنے بچوں کو اپنے سايہء شفقت ميں ليتا ہے تو ان کے لئے اپنے بازو پست کر  ١۔٢٤

ديتا ہے، يعنی تو بھی والدين کے ساتھ اسی طرح اچھا اور پُرشفقت معاملہ کرنا اور ان کی اسی 
ا يہ معنی ہيں کہ جب پرنده اڑنے اور طرح کفالت کر جس طرح انہوں نے بچپن ميں تيری کی۔ ي

بلند ہونے کا اراده کرتا ہے تو اپنے بازو پھيال ليتا ہے اور جب نيچے اترتا ہے تو بازؤں کو 
پست کر ليتا ہے۔ اس اعتبار سے بازوؤں کے پست کرنے کے معنی، والدين کے سامنے تواضع 

  اور عاجزی کا اظہار کرنے کے ہوں گے۔
  

ُُّمكْ َاعَْملُ  اِبْنيَ غَُفْوًرا    َرب َّٗه َاكَن ِلْالَوَّ   25ِبَما ِيفْ نُُفْوِسُمكْ  ۭ ِاْن تَُكْونُْوا ٰصِلِحْنيَ فَِان
جو کچھ تمہارے دلوں ميں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے اگر تم نيک ہو تو وه رجوع 

  کرنے والوں کو بخشنے واال ہے۔
  

ْر تَْبِذْيًرا   َوٰاِت َذا الُْقْرٰىب َحقَّٗه َوالِْمْسكِ  ِبْيِل َوَال تَُبّذِ   26ْنيَ َوابَْن السَّ
) اور اسراف اور ١اور رشتے داروں کا اور مسکينوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو (

  بےجا خرچ سے بچو
قرآن کريم کے ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ غريب رشتہ داروں، مساکين اور ضرورت مند  ١۔٢٦

ے، ان پر احسان نہيں جتالنا چاہيے کيونکہ يہ ان پر احسان نہيں ہے، مسافروں کی امداد کر ک
بلکہ مال کا وه حق ہے جو هللا تبارک و تعاٰلی نے اصحاب مال کے مالوں ميں مذکوره ضرورت 

مندوں کا رکھا ہے، اگر صاحب مال يہ حق ادا نہيں کرے گا تو عند هللا مجرم ہوگا۔ گويا يہ حق 
سی پر احسان عالوه ازيں رشتے داروں کے پہلے ذکر سے ان کی کی ادائيگی ہے، نہ کہ ک

اوليت اور اہميت بھی واضح ہوتی ہے۔ رشتے داروں کے حقوق کی ادائيگی اور ان کے ساتھ 
  حسن سلوک کو، صلہ رحمی کہا جاتا ہے، جس کی اسالم ميں بڑی تاکيد ہے۔

  
ٰيِطْنيِ  ِريَْن َاكنُْوٓا ِاْخَواَن الشـَّ ِّٖه َكُفْوًرا     ِۭانَّ الُْمَبّذِ ْيٰطُن ِلَرب   27 َوَاكَن الشـَّ

بے جا خرچ کرنے والے شيطانوں کے بھائی ہيں اور شيطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا 
  )١ہے (
تبذير کی اصل بذر (بيج) ہے، جس طرح زمين ميں بيج ڈالتے ہوئے يہ نہيں ديکھا جاتا کہ  ١۔٢٧

ے ادھر اُدھر، بلکہ کسان بيج ڈالے چال جاتا ہے (فضول يہ صحيح جگہ پر پڑ رہا ہے يا اس س
خرچی) بھی يہی ہے کہ انسان اپنا مال بيج کی طرح اڑاتا پھرے اور خرچ کرنے ميں حد شرع 

سے تجاوز کرے اور بعض کہتے ہيں کہ تبذير کے معنی ناجائز امور ميں خرچ کرنا ہيں چاہے 
تبذير ميں آجاتی ہيں۔ اور يہ اتنا برا عمل ہے  تھوڑا ہی ہو۔ ہمارے خيال ميں دونوں ہی صورتيں

کی اس کے مرتکب کو شيطان سے مشابہت ہے اور شيطان کی مماثلت سے بچنا چاہيے وه 
کسی ايک ہی خصلت ميں ہو، انسان کے لئے واجب ہے، پھر شيطان کو َکفُْور (بہت ناشکرا) کہہ 

تيار کرو گے تو تم بھی اس کی کر مذيد بچنے کی تاکيد کر دی ہے اگر شيطان کی مشابہت اخ
  طرح َکفُْور قرار دئيے جاؤ گے۔ (فتح القدير)
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يُْسْوًرا    َّهُْم قَْوًال مَّ َِّك تَْرُجْوَها فَُقْل ل ب ْن رَّ ٍة ّمِ ا تُْعرَِضنَّ َعْهنُُم ابْتَِغاَۗء َرْمحَ   28َوِامَّ
ں، جس کی اميد اور اگر تجھے ان سے منہ پھير لينا پڑے اپنے رب کی رحمت کی جستجو مي
  )۔١رکھتا ہے تو بھی تجھے چاہيے کہ عمدگی اور نرمی سے انہيں سمجھا دے (

يعنی مالی استطاعت کے فقدان کی وجہ سے، جس کے دور ہونے کی اور کشائش رزق  ١۔٢٨
کی تو اپنے رب سے اميد رکھتا ہے۔ اگر تجھے غريب رشتے داروں، مسکينوں اور ضرورت 

ی اظہار معذرت کرنا پڑے تو نرمی اور عمدگی کے ساتھ معذرت مندوں سے اعراض کرنا يعن
کر، يعنی جواب بھی ديا جائے تو نرمی اور پيار و محبت کے لہجے ميں نہ کہ ترشی اور بد 

  اخالقی کے ساتھ، جيسا کہ عام طور پر لوگ ضرورت مندوں اور غريبوں کے ساتھ کرتے ہيں۔
  

َعْل يََدَك َمْغلُْوةَلً ِاٰىل  ْحُسْوًرا    َوَال َجتْ   29 ُعُنِقَك َوَال تَبُْسْطهَا ُلكَّ الْبَْسطِ فَتَـْقُعَد َملُْوًما مَّ
اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر مالمت کيا ہوا 

  )١درمانده بيٹھ جائے (
کا ادب بيان کيا جا رہا ہے اور وه گزشتہ آيت ميں انکار کرنے کا ادب بيان فرمايا اب انفاق  ١۔٢٩

يہ ہے کہ انسان بخل کرے کہ اپنی اور اپنے اہل و عيال کی ضروريات پر بھی خرچ نہ کرے 
اور نہ فضول خرچی ہی کرے کہ اپنی وسعت اور گنجائش ديکھے بغير ہی بےدريغ خرچ کرتا 

ا اور فضول خرچی کے رہے۔ بخل کا نتيجہ يہ ہوگا کہ انسان، قابل مالمت و ندمت قرار پائے گ
نتيجے ميں محسور (تھکا ہارا اور پچھتانے واال) محسور اس جانور کو کہتے ہيں جو چل چل 

کر تھک چکا اور چلنے سے عاجز ہو چکا ہو۔ فضول خرچی کرنے واال بھی باآلخر خالی ہاتھ 
بخل سے اور ' ہو کر بيٹھ جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، يہ کنايہ ہے 

نہ اسے بالکل ہی کھول دے ' يہ کنايہ ہے فضول خرچی سے۔ ملوما محسورا لف نشر مرتب 
  ہے، يعنی ملوم بخل کا اور محسور فضول خرچی کا نتيجہ ہے۔

  
ا ا بَِصْريً َّٗه َاكَن ِبِعَباِدٖه َخِبْريً ََّشاُۗء َويَـْقِدُر ۭ ِان ْزَق ِلَمْن ي ََّك يَبُْسُط الّرِ   ۧ 30   ِانَّ َرب

) ١يقيناً تيرا رب جس کے لئے چاہے روزی کشاده کر ديتا ہے اور جس کے لئے چاہے تنگ (
  يقيناً وه اپنے بندوں سے باخبر اور خوب ديکھنے واال ہے

اس ميں اہل ايمان کے لئے تسلی ہے کہ ان کے پاس وسائل رزق کی فروانی نہيں ہے، تو  ١۔٣٠
ان کا مقام نہيں ہے بلکہ يہ رزق کی وسعت يا کمی، اس کا اس کا مطلب يہ نہيں ہے هللا کے ہاں 

تعلق هللا کی حکمت و مصلحت سے ہے جسے صرف وہی جانتا ہے۔ وه اپنے دشمنوں کو قارون 
بنا دے اور اپنوں کو اتنا ہی دے کہ جس سے يہ مشکل وه اپنا گذاره کر سکيں۔ يہ اس کی مشيت 

يں، اور وه قوت ال يموت کا مالک اس کا مبغوض ہے۔ جس کو وه زياده دے، وه اس کا محبوب نہ
  نہيں۔

  
ُمكْ ۭ ِانَّ قَْتلَهُْم َاكَن ِخْطًا َكِبْريً  ُن نَْرُزقُهُْم َوِاايَّ ا َاْوَالَدُمكْ َخْشـَيَة ِاْمَالٍق ۭ َحنْ   31ا    َوَال تَْقُتلُْوٓ

ديتے ہيں۔ يقيناً ان  اور مفلسی کے خوف سے اپنی اوالد کو نہ مار ڈالو، ان کو تم کو ہم ہی روزی
  )١کا قتل کرنا کبيره گناه ہے (

ميں بھی گزر چکی ہے، حديث ميں آتا ہے کہ نبی صلی هللا  ١٥١يہ آيت سورة اال نعام،  ١۔٣١
عليہ وسلم نے شرک کے بعد جس گناه کو سب سے بڑا قرار ديا وه يہی ہے کہ ان تقتل ولدک 

ی اوالد اس ڈر سے قتل کردے کہ وه تيرے خشيۃ ان يطعم معک۔ (صحيح بخاری) ' کہ تو اپن
ساتھ کھائے گی ' آجکل قتل اوالد کا گناه عظيم طريقے سے خاندانی منصوبہ بندی کے حسين 
عنوان سے پوری دنيا ميں ہو رہا ہے اور مرد حضرات ' بہتر تعليم و تربيت ' کے نام پر اور 
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ام ارتکاب کر رہی ہيں۔ اعاذنا هللا خواتين اپنے ' حسن ' کو برقرار رکھنے کے لئے اس جرم کا ع
  منہ۔

  
َّٗه َاكَن فَاِحَشًة  ۭ َوَساَۗء َسِبْيًال    ٰىنٓ ِان   32َوَال تَْقَربُوا الّزِ

  )۔١خبردار زنا کے قريب بھی نہ پھٹکنا کيونکہ وه بڑی بےحيائی ہے اور بہت ہی بری راه ہے (
کوئی شادی شده مرد يا عورت اس کا  اسالم ميں زنا چونکہ بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا کہ ١۔٣٢

ارتکاب کر لے تو اسے اسالمی معاشرے ميں زنده رہنے کا ہی حق نہيں ہے۔ پھر اسے تلوار 
کے ايک وار سے مار دينا ہی کافی نہيں ہے بلکہ حکم ہے کہ پتھر مار مار کر اس کی زندگی 

ہاں فرمايا کہ زنا کے کا خاتمہ کيا جائے تاکہ معاشرے ميں نشان عبرت بن جائے۔ اس لئے ي
قريب مت جاؤ، يعنی اس کے دواعی و اسباب سے بھی بچ کر رہو، مثاًل غير محرم عورت کو 
ديکھنا، ان سے اختالط، کالم کی راہيں پيدا کرنا، اسی طرح عورتوں کا بےپرده اور بن سنور 

يائی سے کر گھروں سے باہر نکلنا، وغيره ان تمام امور سے پرہيز ضروری ہے تاکہ اس بےح
  بچا جا سکے۔

  
ُ ِاالَّ اِبلَْحّقِ  ۭ  َوَمْن قُِتَل َمْظلُْوًما فََقْد َجَعلْنَا ِلَوِليِّ  َم اهلّلٰ َِّيتْ َحرَّ َّٗه َاكَن َمنُْصْوًرا َوَال تَْقُتلُوا النَّْفَس ال    33ٖه ُسلْٰطنًا فََال يُْرسِْف ّيفِ الَْقْتِل ۭ ِان

) اور جو شخص ١ے حرام کر ديا ہرگز ناحق قتل نہ کرنا (اور کسی جان کو جس کا مارنا هللا ن
مظلوم ہونے کی صورت ميں مار ڈاال جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے کہ 

  )۔٢پس اسے چاہيے کہ مار ڈالنے ميں زيادتی نہ کرے بيشک وه مدد کيا گيا ہے (
کو انسانی معاشرے کی  حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب قصاص ميں قتل کرنا ہے، جس ١۔٣٣

زندگی اور امن و سکون کا باعث قرار ديا گيا ہے۔ اسی طرح شادی شده زانی اور مرتد کو قتل 
  کرنے کا حکم ہے۔ 

يعنی مقتول کے وارثوں کو يہ حق يا غلبہ يا طاقت دی گئی ہے کہ وه قاتل کو حاکم وقت  ٢۔٣٣
ديت لے ليں يا معاف کر ديں اور کے شرعی فيصلہ کے بعد قصاص ميں قتل کر ديں يا اس سے 

اگر قصاص ہی لينا ہے تو اس ميں زيادتی نہ کريں کہ ايک کے بدلے ميں دو يا تين چار کو مار 
ديں، يا اس کا مثلہ کر کے يا عذاب دے کر ماريں، مقتول کا وارث، مدد ديا گيا ہے، يعنی امرا و 

س پر هللا کا شکر ادا کرنا چاہيے نہ احکام کو اس کی مدد کرنے کی تاکيد کی گئی ہے، اس لئے ا
  يہ کہ زيادتی کا ارتکاب کر کے هللا کی ناشکری کرے۔

  
ٗه  َ۠وَاْوفُْوا اِبلَْعهِْد ِۚانَّ  َِّيتْ ِھَي َاْحَسُن َحّىتٰ يَْبلَُغ َاُشدَّ ْوًال   َوَال تَْقَربُْوا َماَل الَْيِتْميِ ِاالَّ اِبل   34 الَْعهَْد َاكَن َمْســــُـٔ

تيم کے مال کے قريب بھی نہ جاؤ بجز اس طريقہ کے جو بہت ہی بہتر ہو، يہاں تک کہ وه اور ي
) اور وعدے پورے کرو کيونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے ١اپنی بلوغت کو پہنچ جائے (

  )۔٢والی ہے (
کسی کی جان کو ناجائز طريقے سے ضائع کرنے کی ممانعت کے بعد، اتالف مال (مال  ١۔٣٤

ع کرنے) سے روکا جا رہا ہے اور اس ميں يتيم کا مال سب سے زياده اہم ہے، اس لئے کے ضائ
فرمايا کہ يتيم کے بالغ ہونے تک اس کے مال کو ايسے طريقے سے استعمال کرو، جس ميں اس 

کا فائده ہو۔ يہ نہ ہو کہ سوچے سمجھے بغير ايسے کاروبار ميں لگا دو کہ وه ضائع يا خسارے 
  ائے۔ يا عمر شعور سے پہلے تم اسے اڑا ڈالو۔ سے دو چار ہو ج

عہد سے وه ميثاق بھی مراد ہے جو هللا اور اس کے بندے کے درميان ہے اور وه بھی جو  ٢۔٣٤
انسان آپس ميں ايک دوسرے سے کرتے ہيں۔ دونوں قسم کے عہدوں کا پورا کرنا ضروری ہے 

  اور نقص عہد کی صورت ميں باز پرس ہوگی۔
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ِويًْال  َوَاْوفُوا الْ  َاْحَسُن اَتْ ُمتْ َوِزنُْوا اِبلِْقْسَطاِس الُْمْستَـِقْميِ ۭ ٰذكِلَ َخْريٌ وَّ   35َكْيَل ِاَذا ِلكْ

اور جب ناپنے لگو تو بھر پورے پيمانے سے ناپو اور سيدھی ترازو سے توال کرو۔ يہی بہتر 
  ) اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔١ہے (
لحاظ سے بہتر ہے، عالوه ازيں لوگوں کے اندر اعتماد پيدا کرنے ميں  اجر و ثواب کے ١۔٣٥

  ناپ تول ميں ديانت داری مفيد ہے
  

َك َاكَن َعْنُه َمْســـ
ِٕ
ْمَع َوالَْبَرصَ َوالُْفَؤاَد ُلكُّ ُاوٰلۗى ـْوًال   َوَال تَـْقُف َما لَيَْس كَلَ ِبٖه ِعْملٌ  ۭ ِانَّ السَّ   36ـُـٔ

) پڑ کيونکہ کان اور آنکھ اور دل ان ١ر ہی نہ ہو اس کے پيچھے مت (جس بات کی تمہيں خب
  )۔٢ميں سے ہر ايک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے (

فَفَا يَْقفُْو کے معنی ہيں پيچھے لگنا، يعنی جس چيز کا علم نہيں، اس کے پيچھے مت لگو،  ١۔٣٦
ز کا علم نہيں، اس پر عمل يعنی بدگمانی مت کرو، کسی کی ٹوه ميں مت رہو، اسی طرح جس چي

  مت کرو۔ 
يعنی جس چيز کے پيچھے تم پڑو گے اس کے متعلق کان سے سوال ہوگا کہ کيا اس نے  ٢۔٣٦

سنا تھا، آنکھ سے سوال ہوگا کيا اس نے ديکھا تھا اور دل سے سوال ہوگا کيا اس نے جانا تھا؟ 
عاٰلی قيامت والے دن قوت گويائی کيونکہ يہی تينوں علم کا ذريعہ ہيں۔ يعنی ان اعضا کو هللا ت

  عطا فرمائے گا اور ان سے پوچھا جائيگا۔
  

ِرَق اْالَْرَض َولَْن تَْبلَُغ الِْجَباَل ُطْوًال    ََّك لَْن َختْ   37َوَال تَْمِش ِيف اْالَْرِض َمَرًحا ۚ  ِان
ہاڑوں کو پہنچ اور زمين ميں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمين کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی ميں پ

  )١سکتا ہے (
اترا کر اور اکڑ کر چلنا، هللا کو سخت ناپسند ہے۔ قارون کو اسی بنا پر اس کے گھر اور  ١۔٣٧

فََما َكاَن لَٗه ِمْن فِئٍَة يَّْنُصُرْونَٗه  ۣ◌ خزانوں سميت زمين ميں دھنسا ديا گيا (فََخَسْفنَا بِٖه َوبَِداِرِه ااْلَْرَض  
 ۤ ِ ) حديث ميں آتا ہے ' ايک شخص دو 81۔ القصص:28َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْنتَِصِرْيَن)  ِمْن ُدْوِن ّهللاٰ

چادريں پہنے اکڑ کر چل رہا تھا کہ اس کو زمين ميں دھنسا ديا گيا اور وه قيامت تک دھنستا چال 
  جائے گا۔ (صحيح مسلم) هللا تعاٰلی کو عاجزی پسند ہے۔

  
ئُٗه ِعْندَ  ِّ َِّك َمْكُرْوًها    ُلكُّ ٰذكِلَ َاكَن َسي   38َرب

  )۔١ان سب کاموں کی برائی تيرے رب کے نزديک (سخت) ناپسند ہے (
يعنی جو باتيں مذکور ہوئيں، ان ميں جو بھی بری ہيں، جن سے منع کيا گيا، وه ناپسنديده  ١۔٣٨
  ہيں

  
َعْل مَ  َُّك ِمَن الِْحْمكَِة  ۭ َوَال َجتْ آ َاْوىٰحٓ ِالَْيَك َرب ْدُحْوًرا   ٰذكِلَ ِممَّ َ َملُْوًما مَّ ِ ِاٰلـهًا ٰاَخَر فَُتلْٰقى ِيفْ هَجَمنَّ   39َع اهلّلٰ

يہ بھی منجملہ اس وحی کے ہے جو تيری جانب تيرے رب نے حکمت سے اتاری ہے تو هللا 
کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کہ مالمت خورده اور رانده درگاه ہو کر دوزخ ميں ڈال ديا 

  جائے۔
  
َُّمكْ لََتُقْولُْوَن قَْوًال َعِظْيًما   َافَ  َكِة ِااَناًث  ِۭان

ِٕ
ََذ ِمَن الَْمٰلۗى ُُّمكْ اِبلَْبِنْنيَ َواختَّ   ۧ 40َاْصٰفىُمكْ َرب

کيا بيٹوں کے لئے تو هللا نے تمہيں چھانٹ ليا اور خود اپنے لئے فرشتوں کو لڑکياں بناليں؟ 
  بيشک تم بہت بڑا بول بول رہے ہو۔
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كَُّرْوا  ۭ َوَما يَزِيُْدُمهْ ِاالَّ نُُفْوًرا     َولََقدْ    41َرصَّفْـنَا ِيفْ ٰهَذا الُْقْرٰاِن ِلَيذَّ

) فرما ديا کہ لوگ سمجھ جائيں ليکن اس سے انہيں تو ١ہم نے اس قرآن ميں ہر ہر طرح بيان (
  نفرت ہی بڑھتی ہے۔

اور مثاليں و واقعات، ہر ہر ہر طرح کا مطلب ہے، وعظ و نصيحت، دالئل و بينات  ١۔٤١
طريقے سے بار بار سمجھايا گيا ہے تاکہ وه سمجھ جائيں، ليکن وه کفر شرک کی تاريکيوں ميں 

اس طرح پھنسے ہوئے ہيں کہ وه حق کے قريب ہونے کی بجائے، اور زياده دور ہوگئے ہيں۔ 
اس قرآن سے  اس لئے کہ وه سمجھتے ہيں کہ يہ قرآن جادو، کہانياں اور شاعری ہے، پھر وه

کس طرح راه ياب ہوں؟ کيونکہ قرآن کی مثال بارش کی ہے کہ اچھی زمين پر پڑے تو وه بارش 
  سے شاداب ہو جاتی ہے اور اگر وه گندی ہے تو بارش سے بدبو ميں اضافہ ہو جاتا ہے۔

  
بَْتَغْوا ِاٰىل ِذي  َّْو َاكَن َمَعٗهٓ ٰاِلـهٌَة امَكَ يَُقْولُْوَن ِاًذا الَّ   42الَْعْرِش َسِبْيًال   قُْل ل

کہہ ديجئے! کہ اگر هللا کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جيسے کہ يہ لوگ کہتے ہيں تو ضرور 
  )١وه اب تک مالک عرش کی جانب راه ڈھونڈ نکالتے (

اس کے ايک معنی تو يہ ہيں کہ جس طرح ايک بادشاه دوسرے بادشاه پر لشکر کشی کر  ١۔٤٢
ليتا ہے، اسی طرح دوسرے معبود بھی هللا پر غلبے کی کوئی راه کے غلبہ و قوت حاصل کر 

ڈھونڈ نکالتے۔ اور اب تک ايسا نہيں ہوا، جب کہ ان معبودوں کو پوجتے ہوئے صدياں گزر گئی 
ہيں، تو اس کا مطلب يہ ہے کہ هللا کے سوا کوئی معبود ہی نہيں، کوئی با اختيار ہی نہيں، 

 کا قرب حاصل کر چکے ہوتے اور يہ مشرکين جو يہ عقيده دوسرے معنی ہيں کہ وه اب تک هللا
رکھتے ہيں کہ ان کے ذريعے سے وه هللا کا قرب حاصل کرتے ہيں، انہيں بھی وه هللا کے قريب 

  کر چکے ہوتے
  

ا     ا َكِبْريً ْبٰحنَٗه َوتَٰعٰىل َمعَّا يَُقْولُْوَن عُلُوًّ   43سـُ
  )۔١، بہت دور اور بہت بلند ہے (جو کچھ يہ کہتے ہيں اس سے پاک اور باال تر

يعنی واقعہ يہ ہے کہ يہ لوگ هللا کی بابت جو کہتے ہيں کہ اس کے شريک ہيں، هللا تعاٰلی  ١۔٤٣
  ان باتوں سے پاک اور بلند ہے

  
ُح ِحبَ  ّبِ يُسـَ ٍء ِاالَّ ْن َيشْ نَّ ۭ َوِاْن ّمِ ـْبُع َواْالَْرُض َوَمْن ِفْهيِ ٰمٰوُت السَّ ُح هَلُ السَّ ّبِ َّٗه َاكَن َحِلـْيًما غَُفْوًرا   تُـسـَ   44ْمِدٖه َوٰلِكْن الَّ تَْفَقهُْوَن تَْسِبْيَحُهْم  ۭ ِان

ساتوں آسمان اور زمين اور جو بھی ان ميں ہے اسی کی تسبيح کر رہے ہيں۔ ايسی کوئی چيز 
ی نہيں جو اسے پاکيزگی اور تعريف کے ساتھ ياد نہ کرتی ہو۔ ہاں يہ صحيح ہے کہ تم اس ک

  ) وه بڑا برد بار اور بخشنے واال ہے۔١تسبيح سمجھ نہيں سکتے۔ (
يعنی سب اسی کے مطيع اور اپنے اپنے انداز ميں اس کی تسبيح و تحميد ميں مصروف  ١۔٤٤

ہيں۔ گو ہم ان کی تسبيح و تحميد کو نہ سمجھ سکيں۔ اس کی تائيد بعض آيات قرآنی سے بھی 
ْرنَا اْلِجبَاَل َمَعٗه يَُسبِّْحَن ہوتی ہے مثاًل حضرت داؤد عليہ السال م کے بارے ميں آتا ہے (اِنَّا َسخَّ

ْشَراِق)  ) ' ہم نے پہاڑوں کو داؤد عليہ السالم کے تابع کر ديا ' بس وه شام 18۔ص:38بِاْلَعِشيِّ َوااْلِ
کو اور صبح کو اس کے ساتھ هللا کی تسبيح (پاکی) بيان کرتے ہيں۔ ' بعض پتھروں کے بارے 

ِ)  ميں ) اور بعض هللا تعاٰلی کے 74۔ البقرة:2هللا تعاٰلی نے فرمايا (َواِنَّ ِمْنھَا لََما يَْھبِطُ ِمْن َخْشـيَِة ّهللاٰ
ڈر سے گر پڑتے ہيں، ايک اور حديث سے ثابت ہے کہ چيونٹياں هللا کی تسبيح کرتی ہيں، اسی 

م خطبہ ارشاد فرمايا کرتے طرح جس تنے کے ساتھ ٹيک لگا کر رسول هللا صلی هللا عليہ وسل
تھے، جب لکڑی کا منبر بن گيا اور اسے آپ صلی هللا عليہ وسلم نے چھوڑ ديا تو بچے کی 
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) مکے ميں ايک پتھر تھا جو رسول ٣٥٨٣طرح اس سے رونے کی آواز آتی تھی (بخاری نمبر 
حديث سے ) ان آيات و صحيح ١٧٨٢صلی هللا عليہ وسلم کو سالم کيا کرتا تھا (صحيح مسلم۔ 

واضح ہے کہ جمادات و نباتات کے اندر بھی ايک مخصوص قسم کا شعور موجود ہے، جسے 
گو ہم نہ سمجھ سکيں، مگر وه اس شعور کی بنا پر هللا کی تسبيح کرتے ہيں۔ بعض کہتے ہيں کہ 

اس سے مراد تسبيح داللت ہے يعنی يہ چيزيں اس بات پر داللت کرتی ہيں کہ تمام کائنات کا 
اور ہرچيز پر قادر صرف هللا تعاٰلی ہے۔ وفی کل شیء لہ آيۃ۔ تدل علی انہ واحد۔ ہرچيز اس خالق 

بات پر داللت کرتی ہے کہ هللا تعاٰلی ايک ہے ليکن صحيح بات پہلی ہی ہے کہ تسبيح اپنے 
  حقيقی معنی ميں ہے۔

  
ْيَن َال  ِ ُتْوًرا   َوِاَذا قََرْاَت الُْقْرٰاَن َجَعلْنَا بَيْنََك َوبَْنيَ اذلَّ سـْ ِخَرِة ِحَجااًب مَّ   45ۙ يُْؤِمنُْوَن اِبْالٰ

تو جب قرآن پڑھتا ہے ہم تيرے اور ان لوگوں کے درميان جو آخرت پر يقين نہيں رکھتے ايک 
  )١پوشيده حجاب ڈال ديتے ہيں۔ (

َمْستُور بمعنی َساتٍر(مانع اور حائل) ہے مستور عن االبصار (آنکھوں سے اوجھل) پس وه  ١۔٤٥
  اسے ديکھتے ہيں۔ اس کے باوجود، ان کے اور ہدايت کے درميان حجاب ہے۔

  
ََّك ِيف الْقُ  ْم َوْقًرا  ۭ َوِاَذا َذَكْرَت َرب ٓ ٰاَذاِهنِ َّْفَقهُْوُه َوِيفْ ْم اَِكنًَّة َاْن ي َجَعلْنَا عَٰيل قُلُْوِهبِ َّْوا عَٰيلٓ َاْداَبِرِمهْ نُُفْوًرا  وَّ   46ْرٰاِن َوْحَدٗه َول

ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال ديئے ہيں کہ وه اسے سمجھيں اور ان کے کانوں ميں بوجھ  اور
اور جب تو صرف هللا ہی کا ذکر اس کی توحيد کے ساتھ، اس قرآن ميں کرتا ہے تو وه 

  )۔١روگردانی کرتے پيٹھ پھير کر بھاگ کھڑے ہوتے ہيں (
ڑ جائے وقر کانوں ميں ايسا ثقل يا ڈاٹ جو اکنۃ، کنان کی جمع ہے ايسا پرده جو دلوں پر پ ١۔٤٦

قرآن کے سننے ميں مانع ہو۔ مطلب يہ ہے کہ ان کے دل قرآن کے سمجھنے سے قاصر اور کان 
قرآن سن کر ہدايت قبول کرنے سے عاجز ہيں، اور هللا کی توحيد سے انہيں اتنی نفرت ہے کہ 

هللا کی طرف، بہ اعتبار خلق کے اسے سن کر تو بھاگ ہی کھڑے ہوتے ہيں، ان افعال کی نسبت 
  ہے۔ ورنہ ہدايت سے محرومی ان کے جمود و عناد ہی کا نتيجہ تھا۔

  
ِلُمْوَن ِانْ  ٰوٓى ِاْذ يَُقْوُل الّظٰ َتِمُعْوَن ِالَْيَك َوِاْذ ُمهْ َجنْ َتِمُعْوَن ِبٖهٓ ِاْذ يَسـْ ُن َاعَْملُ ِبَما يَسـْ ْسُحْورً  َحنْ َِّبُعْوَن ِاالَّ َرُجًال مَّ   47ا    تَت

جس غرض سے وه لوگ اسے سنتے ہيں ان (کی نيتوں) سے ہم خوب آگاه ہيں، جب يہ آپ کی 
طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہيں تب بھی اور جب مشوره کرتے ہيں تب بھی جب کہ يہ ظالم 

  ) کر ديا گيا ہے۔١کہتے ہيں کہ تم اس کی تابعداری ميں لگے ہوئے ہو جن پر جادو (
ی هللا عليہ وسلم کو يہ سحر زده سمجھتے ہيں اور يہ سمجھتے ہوئے قرآن يعنی نبی صل ١۔٤٧

  سنتے اور آپس ميں سرگوشياں کرتے ہيں، اس لئے ہدايت سے محروم ہی رہتے ہيں۔
  

َتِطْيُعْوَن َسِبْيًال    ْمثَاَل فََضلُّْوا فََال يَسـْ بُْوا كَلَ اْالَ   48ُانُْظْر َكْيَف َرضَ
کيا کيا مثاليں بيان کرتے ہيں، پس وه بہک رہے ہيں۔ اب تو راه پانا  ديکھيں تو سہی، آپ کے لئے

  )١ان کے بس ميں نہيں رہا (
کبھی ساحر، کبھی مسحور، کبھی مجنون اور کبھی کاہن کہتے ہيں، پس اس طرح گمراه  ١۔٤٨

  ہو رہے ہيں، ہدايت کا راستہ انہيں کس طرح ملے۔
  

رُ    49فَااًت َءِاانَّ لََمْبُعْوثُْوَن َخلْقًا َجِديًْدا   َوقَالُْوٓا َءِاَذا ُكنَّا ِعَظاًما وَّ
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انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈياں اور (مٹی ہو کر) ريزه ريزه ہوجائيں گے تو کيا ہم از سر نو پيدا 
  کرکے پھر دوباره اٹھا کر کھڑے کر ديئے جائيں گے

  
  ۙ 50قُْل ُكْونُْوا ِحَجاَرًة َاْو َحِديًْدا   
  )۔١م پتھر بن جاؤ يا لوہا (جواب ديجئے کہ ت

جو مٹی اور ہڈيوں سے زياده سخت ہے اور جس ميں زندگی کے آثار پيدا کرنا زياده  ١۔٥٠
  مشکل ہے۔

  
َل َمرَّ  ْي فََطَرُمكْ َاوَّ ِ ُِّعْيُداَن  ۭ قُِل اذلَّ َيُقْولُْوَن َمْن ي ا يَْكُربُ ِيفْ ُصُدْوِرُمكْ ۚ فَسـَ مَّ ُضْوَن ِالَْيَك ُرُءْوَسهُْم َويَُقْولُْوَن َمٰىت ُهَو  ۭ قُْل َعٰيسٓ َاْن يَُّكْوَن ٍة ۚ فََسيُنْغِ َاْو َخلْقًا ّمِ

  51قَرِيًْبا  
) پھر وه يہ پوچھيں ١يا کوئی اور ايسی خلقت جو تمہارے دلوں ميں بہت ہی سخت معلوم ہو، (

اول بار پيدا  کہ کون ہے جو دوباره ہماری زندگی لوٹائے؟ جواب ديں کہ وہی هللا جس نے تمہيں
) آپ سے دريافت کريں گے کہ اچھا يہ ہے کب؟ تو آپ ٢کيا، اس پر وه اپنے سر ہال ہال کر (

  )۔٣جواب دے ديں کہ کيا عجب کہ وه (ساعت) قريب ہی آن لگی ہو (
يعنی اس سے بھی زياده سخت چيز، جو تمہارے علم ميں ہو، وه بن جاؤ اور پھر پوچھو  ١۔٥١

  کہ کون زنده کرے گا؟
انغض۔ ينغض کے معنی ہيں سر ہالنا۔ يعنی استہزاء کے طور پر سر ہال کر وه کہيں گے ٢۔٥١

  کہ يہ دوباره زندگی کب ہوگی؟
قريب کا مطلب ہے، ہونے والی چيز ُکلُّ َما ھَُو آٍت فَھَُّو قَِرْيب ہر وقوع پذير ہونے والی  ٣۔٥١

  چيز قريب ہے ' يعنی قيامت کا وقوع يقينی اور ضروری ہے۔
  

َِّبثُْمتْ ِاالَّ قَِلْيًال    ْمِدٖه َوتَُظنُّْوَن ِاْن ل َتِجْيُبْوَن ِحبَ   ۧ 52يَْوَم يَْدُعْوُمكْ فَتَسـْ
) بالئے گا تم اس کی تعريف کرتے ہوئے تعميل ارشاد کرو گے اور گمان ١جس دن وه تمہيں (

  )۔٢کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے (
ہے قبروں سے زنده کر کے اپنی بارگاه ميں حاضر کرے گا، تم اس ' بالئے گا ' کا مطلب  ١۔٥٢

کی حمد کرتے ہوئے تعميل ارشاد کرو گے يا اسے پہچانتے ہوئے اس کے پاس حاضر ہو جاؤ 
  گے۔ 
وہاں يہ دنيا کی زندگی بالکل تھوڑی معلوم ہوگی۔ کانھم يوم يرونھا لم يلبثوا اال عشيۃ او  ٢۔٥٢

کو ديکھ ليں گے، تو دنيا کی زندگی انہيں ايسے لگے گی گويا اس ضحہا۔ النازعات۔ جب قيامت 
ميں ايک شام يا ايک صبح رہے ہيں ' اسی مضمون کو ديگر مقامات ميں بھی بيان کيا گيا ہے 
بعض کہتے ہيں کہ پہال صور پھونکيں گے تو سب مردے قبروں ميں زنده ہو جائيں گے۔ پھر 

ب کے لئے اکٹھے ہونگے۔ دونوں صور کے دوسرے صور پر ميدان محشر ميں حساب کتا
درميان چاليس سال کا فاصلہ ہوگا اور اس فاصلے ميں انہيں کوئی عذاب نہيں ديا جائے گا، وه 

سو جائيں گے۔ دوسرے صور پر اٹھيں گے تو کہيں گے ' افسوس، ہميں ہماری خواب گاہوں 
ْرقَِدنَا بََعثَنَا مِ  ۢ◌ سے کس نے اٹھايا؟ ' (قَالُْوا ٰيَوْيلَنَا َمنْ  ْحٰمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسلُْوَن) ۆْن مَّ ٰھَذا َما َوَعَد الرَّ

  ) (فتح القدير) پہلی بات زياده صحيح ہے۔52۔يس:36
  

ْيٰطَن َاكَن ِلْالِ  ْيٰطَن يَْزنَُغ بَيَْهنُْم ۭ ِانَّ الشـَّ َِّيتْ ِھَي َاْحَسُن ۭ ِانَّ الشـَّ ِِّعَباِدْي يَـُقْولُوا ال ِبْينًا   نَْساِن عَ َوقُْل ل ا مُّ   53ُدوًّ
) کيونکہ ١اور ميرے بندوں سے کہہ ديجئے کہ وه بہت ہی اچھی بات منہ سے نکاال کريں (

  ) بيشک شيطان انسان کا کھال دشمن ہے۔٢شيطان آپس ميں فساد ڈلواتا ہے۔ (
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يعنی آپس ميں گفتگو کرتے وقت زبان کو احتياط سے استعمال کريں، اچھے کلمات بوليں،  ١۔٥٣
سی طرح کفار و مشرکين اور اہل کتاب سے اگر مخاطبت کی ضرورت پيش آئے تو ان سے ا

  مشفقانہ اور نرم لہجے ميں گفتگو کريں۔ 
زبان کی ذرا سی بے اعتدالی سے شيطان، جو تمہارا کھال دشمن ہے، تمہارے درميان  ٢۔٥٣

ئے زياده بغض و عناد آپس ميں فساد ڈلوا سکتا ہے، يا کفار يا مشرکين کے دلوں ميں تمہارے ل
پيدا کر سکتا ہے۔ حديث ميں ہے نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا تم ميں سے کوئی شخص 

اپنے بھائی کی طرف ہتھيار کے ساتھ اشاره نہ کرے اس ليے کہ وه نہيں جانتا کہ شيطان شايد 
اس کی اس کے ہاتھ سے وه ہتھيار چلوا دے اور وه اس مسلمان بھائی کو جا لگے جس سے 

  موت واقع ہو جائے پس وه جہنم کے گڑھے ميں جا گرے۔ صحيح بخاری
  

ْم َوِكيْ  ْبُمكْ ۭ َوَمآ َاْرَسلْٰنَك عَلَْهيِ ََّشْا يَُعّذِ ُمكْ َاْو ِاْن ي ََّشْا يَْرَمحْ ُُّمكْ َاعَْملُ ِبُمكْ ۭ ِاْن ي   54ًال  َرب
وه اگر چاہے تو تم پر رحم کر تمہارا رب تم سے بہ نسبت تمہارے بہت زياده جاننے واال ہے، 

  )۔٢) ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہيں بھيجا (١دے يا اگر چاہے تو تمہيں عذاب دے (
اگر خطاب مشرکين سے ہو تو رحم کے معنی قبول اسالم کی توفيق کے ہونگے اور  ١۔٥٤

اگر خطاب عذاب سے مراد شرک پر ہی موت ہے، جس پر وه عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اور 
مومنين سے ہو تو رحم کے معنی ہوں گے کہ وه کفار سے تمہاری حفاظت فرمائے گا اور عذاب 

  کا مطلب ہے کفار کا مسلمانوں پر غلبہ و تسلط۔ 
کہ آپ انہيں ضرور کفر کی دلدل سے نکاليں يا ان کے کفر پر جمے رہنے پر آپ سے  ٢۔٥٤

  باز پرس ہو۔
  

َُّك َاْعَملُ ِبَمْن ِيف  ٰاتَيْنَا َداٗوَد َزبُْوًرا  َوَرب َ  عَٰيل بَْعٍض وَّ لْنَا بَْعَض النَِّبّنيٖ ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۭ َولَقَْد فَضَّ   55السَّ
آسمانوں اور زمين ميں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے۔ ہم نے بعض پيغمبروں 

  ے عطا فرمائی ہے۔) اور داٗود کو زبور ہم ن١کو بعض پر بہتری اور برتری دی ہے۔ (
ْلنَا بَْعَضھُْم َعٰلي بَْعٍض)  ١۔٥٥ ُسُل فَضَّ ) بھی گزر چکا ہے۔ يہاں 253۔ البقرة:2يہ مضمون (تِْلَك الرُّ

دوباره کفار مکہ کے جواب ميں يہ مضمون دہرايا گيا ہے، جو کہتے تھے کہ کيا هللا کو رسالت 
تعاٰلی نے فرمايا کسی کو رسالت کے لئے  کے لئے يہ محمد صلی هللا عليہ وسلم ہی مال تھا؟ هللا

  منتخب کرنا اور کسی ايک نبی کو دوسرے پر فضيلت دينا، يہ هللا ہی کے اختيار ميں ہے۔
  

ِويًْال   ِ َعْنُمكْ َوَال َحتْ ّ ْن ُدْوِنٖه فََال يَْمِلُكْوَن َكْشَف الرضُّ ُمتْ ّمِ يَْن َزَمعْ ِ   56قُِل اْدُعوا اذلَّ
سوا جنہيں تم معبود سمجھ رہے ہو انہيں پکارو ليکن نہ تو وه تم سے  کہہ ديجئے کہ هللا کے

  کسی تکليف کو دور کر سکتے ہيں اور نہ بدل سکتے ہيں۔
  

َتٗه َوخيََ  ُْم َاْقَرُب َويَْرُجْوَن َرْمحَ ُم الَْوِسـْيةَلَ َاهيُّ ِ يَْن يَْدُعْوَن يَبْتَُغْوَن ِاٰىل َرّهبِ ِ َِٕك اذلَّ
َ ُاوٰلۗى َِّك َاكَن َمْحُذْوًرا  افُْوَن عََذاب   57ٗه  ۭ ِانَّ عََذاَب َرب

جنہيں يہ لوگ پکارتے ہيں خود وه اپنے رب کے تقرب کی جستجو ميں رہتے ہيں کہ ان ميں 
سے کون زياده نزديک ہو جائے وه خود اس کی رحمت کی اميد رکھتے اور اس کے عذاب سے 

  ب کا عذاب ڈرنے کی چيز ہے۔) (بات بھی يہی ہے) کہ تيرے ر١خوف زده رہتے ہيں، (
ِ سے مراد فرشتوں اور بزرگوں کی وه تصويريں اور  ١۔٥٧ مذکوره آيت ميں ِمْن ُدْوِن ّهللاٰ

مجسمے ہيں جن کی عبادت کرتے تھے، يا حضرت عزير و مسيح علہما السالم ہيں جنہيں يہودی 
تھے، يا وه جنات ہيں جو اور عيسائی ابن هللا کہتے ہيں اور انہيں ربوبيت صفات کا حامل مانتے 

مسلمان ہوگئے تھے اور مشرکين ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس لئے کہ اس آيت ميں بتاليا جا 
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رہا ہے کہ يہ تو خود اپنے رب کا قرب تالش کرنے کی جستجو ميں رہتے اور اس کی رحمت 
يں ہو کی اميد رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہيں اور يہ صفت جمادات (پتھروں) ميں نہ

سکتی۔ اس آيت سے واضح ہو جاتا ہے کہ ِمْن ُدْوِن ّهللاٰ (هللا کے سوا جن کی عبات کی جاتی رہی 
ہے) وه صرف پتھر کی مورتياں ہی نہيں تھيں، بلکہ هللا کے وه بندے بھی تھے جن ميں سے 
مايا کچھ فرشتے، کچھ صالحين، کچھ انبياء اور کچھ جنات تھے۔ هللا تعاٰلی نے سب کی بابت فر

کہ وه کچھ نہيں کر سکتے، نہ کسی کی تکليف دور کر سکتے ہيں نہ کسی کی حالت بدل سکتے 
ہيں ' اپنے رب کے تقرب کی جستجو ميں رہتے ہيں ' کا مطلب اعمال صالحہ کے ذريعے سے 

هللا کا قرب ڈھونڈتے ہيں۔ يہی الوسيلۃ ہے جسے قرآن نے بيان کيا ہے وه نہيں ہے جسے قبر 
کرتے ہيں کہ فوت شده اشخاص کے نام کی نذر نياز دو، ان کی قبروں پر غالف پرست بيان 

چڑھاؤ اور ميلے ٹھيلے جماؤ اور ان سے استمداد و استغاثہ کرو کيونکہ يہ وسيلہ نہيں يہ تو ان 
  کی عبادت ہے جو شرک ہے هللا تعاٰلی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔

  
ْن قَْريٍَة ِاالَّ حنَْ  بُْوَها عََذااًب َشِديًْدا  ۭ َاكَن ٰذكِلَ ِيف اْلِكٰتِب َمْسُطْوًرا  َوِاْن ّمِ   58 ُن ُمهِْلُكْوَها قَْبَل يَْوِم الِْقٰيَمِة َاْو ُمَعّذِ

جتنی بھی بستياں ہيں ہم قيامت کے دن سے پہلے پہلے يا تو انہيں ہالک کر دينے والے ہيں يا 
  )۔١ا جا چکا ہے (سخت تر سزا دينے والے ہيں۔ يہ کتاب ميں لکھ

کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ مطلب يہ ہے کہ هللا تعاٰلی کی طرف سے يہ بات طے  ١۔٥٨
شده ہے، جو لوح محفوظ ميں لکھی ہوئی ہے کہ ہم کافروں کی ہر بستی کو يا تو موت کے 

ذريعے سے ہالک کر ديں گے اور بستی سے مراد، بستی کے باشندگان ہيں اور ہالکت کی وجہ 
کا کفر و شرک اور ظلم و طغيان ہے۔ عالوه ازيں يہ ہالکت قيامت سے قبل وقوع پذير ہوگی، ان 

  ورنہ قيامت کے دن تو بال تفريق ہر بستی ہی شکست و ريخت کا شکار ہو جائے گی۔
  

 َ لُْوَن   ۭ َوٰاتَيْن َب ِهبَا اْالَوَّ ٓ َاْن َكذَّ يِٰت ِاالَّ ِويًْفا   َوَما َمنََعنَآ َاْن نُّْرِسَل اِبْالٰ يِٰت ِاالَّ َختْ ًة فََظلَُمْوا ِهبَا  ۭ َوَما نُْرِسُل اِبْالٰ   59ا ثَُمْوَد النَّاقََة ُمْبِرصَ
ہميں نشانات (معجزات) کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہيں 

ر ) ہم نے ثموديوں کو بطور بصيرت کے اونٹنی دی ليکن انہوں نے اس پ١جھٹال چکے ہيں (
  ) ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لئے ہی نشانی بھيجتے ہيں۔٢ظلم کيا (

يہ آيت اس وقت اتری جب کفار مکہ نے مطالبہ کيا کوه صفا کو سونے کا بنا ديا جائے يا  ١۔٥٩
مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا ديئے جائيں تاکہ وہاں کاشت کاری ممکن ہو سکے، جس پر هللا 

يعے سے پيغام بھيجا کہ ان کے مطالبات ہم پورے کرنے کے لئے تيار تعاٰلی نے جبرائيل کے ذر
ہيں، ليکن اگر اس کے بعد بھی وه ايمان نہ الئے تو پھر ان کی ہالکت يقينی ہے۔ پھر انہيں مہلت 
دی جائے گی۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے بھی اس بات کو پسند فرمايا کہ ان کا مطالبہ پورا نہ 

الکت سے بچ جائيں، اس آيت ميں بھی هللا تعاٰلی نے يہی مضمون بيان فرمايا کيا جائے تاکہ يہ ہ
کہ ان کی خواہش کے مطابق نشانياں اتار دينا ہمارے لئے کوئی مشکل نہيں۔ ليکن ہم اس سے 

گريز اس لئے کر رہے ہيں کہ پہلی قوموں نے بھی اپنی خواہش کے مطابق نشانياں مانگيں جو 
کن اس کے باوجود انہوں نے تکذيب کی اور ايمان نہ الئے، جس کے انہيں دکھا دی گئيں، لي

  نتيجے ميں وه ہالک کر دی گئيں۔
قوم ثمود کا بطور مثال تذکره کيا کيونکہ ان کی خواہش پر پتھر کی چٹان سے اونٹنی ظاہر  ٢۔٥٩

ر کر کے دکھائی گئی تھی، ليکن ان ظالموں نے، ايمان النے کی بجائے، اس اونٹنی ہی کو ما
  ڈاال، جس پر تين دن کے بعد ان پر عذاب آگيا۔
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ِّلنَّ  ٓ َاَريْٰنَك ِاالَّ ِفْتنًَة ل َِّيتْ ْءاَي ال ََّك َاَحاَط اِبلنَّاِس ۭ َوَما َجَعلْنَا الرُّ فُهُْم ۙ فََما يَزِيْدُ َوِاْذ قُلْنَا كَلَ ِانَّ َرب ّوِ َجَرَة الَْملُْعْونََة ِيف الُْقْرٰاِن ۭ َوُخنَ ا   اِس َوالشَّ ُمهْ ِاالَّ ُطْغَيااًن َكِبْريً
60 ۧ  

) ١اور ياد کرو جب کہ ہم نے آپ سے فرما ديا کے آپ کے رب نے لوگوں کو گھير ليا ہے۔ (
جو رويت (عينی روئيت) ہم نے آپ کو دکھا دی تھی وه لوگوں کے لئے صاف آزمائش ہی تھی 

) ہم انہيں ڈرا رہے ٢ہے ( اور اسی طرح وه درخت بھی جس سے قرآن ميں اظہار نفرت کيا گيا
  )٣ہيں ليکن يہ انہيں اور بڑی سرکشی ميں بڑھا رہا ہے (

يعنی لوگ هللا کے غلبہ و تصرف ميں ہيں اور جو هللا چاہے گا وہی ہوگا نہ کہ جو وه  ١۔٦٠
چاہيں گے، يا مراد اہل مکہ ہيں کہ وه هللا کے زير اقتدار ہيں، آپ بےخوفی سے تبليغ رسالت 

پ کا کچھ نہيں بگاڑ سکيں گے، ہم ان سے آپ کی حفاظت فرمائيں گے۔ يا جنگ کيجئے، وه آ
بدر اور فتح مکہ کے موقع پر جس طرح هللا نے کفار مکہ کو عبرت ناک شکست سے دو چار 

  کيا، اس کو واضح کيا جارہا ہے۔ 
صحابہ و تابعين نے اس رويا کی تفسير عينی رويت سے کی ہے اور مراد اس سے  ٢۔٦٠

کا واقعہ ہے، جو بہت سے کمزور لوگوں کے لئے فتنے کا باعث بن گيا اور وه مرتد  معراج
ہوگئے۔ اور درخت سے مراد (تھوہر) کا درخت ہے، جس کا مشاہده نبی صلی هللا عليہ وسلم نے 

شب معراج، جہنم ميں کيا۔ اَ ْلَمْلُعونَۃَسے مراد، کھانے والوں پر يعنی جہنميوں پر لعنت۔ جيسے 
  قام پر ہے کہ۔ ان شجرة الزقوم۔ طعام االثيم۔ زقوم کا درخت، گناه گاروں کا کھانا ہےدوسرے م

يعنی کافروں کے دلوں ميں جو خبث و عناد ہے، اس کی وجہ سے، نشانياں ديکھ کر ايمان  ٣۔٦٠
  النے کی بجائے، ان کی سرکشی و طغيانی ميں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔

  
َكةِ 
ِٕ
ُد ِلَمْن َخلَْقَت ِطْينًا     َوِاْذ قُلْنَا ِللَْمٰلۗى ٓ ِابِْليَْس ۭ قَاَل َءَاْجسُ َدَم فََسَجُدْوٓا ِاالَّ ُدْوا ِالٰ   61ۚاْجسُ

جب ہم نے فرشتوں کو حکم ديا کہ آدم کو سجده کرو تو ابليس کے سوا سب نے کيا، اس نے کہا 
  کہ کيا ميں اسے سجده کروں جسے تو نے مٹی سے پيدا کيا ہے۔

  
َّتَٗهٓ ِاالَّ قَ قَاَل َاَرءَ  ْرتَِن ِاٰىل يَْوِم الِْقٰيَمِة َالَْحتَِنَكنَّ ُذّرِي ِْٕن َاخَّ

ْمَت عََيلَّ ۡ لَى ْي َكرَّ ِ   62ِلْيًال   يَْتَك ٰهَذا اذلَّ
اچھا ديکھ لے اسے تو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے، ليکن اگر مجھے بھی قيامت تک تو نے 

  ) ميں کرلوں گا۔١ڑے لوگوں کے، اپنے بس (ڈھيل دی تو ميں اس کی اوالد کو بجز تھو
يعنی اس پر غلبہ حاصل کرلوں گا اور اسے جس طرح چاہوں گا، گمراه کرلوں گا۔ البتہ  ١۔٦٢

تھوڑے سے لوگ ميرے داؤ سے بچ جائيں گے۔ آدم عليہ السالم و ابليس کا يہ قصہ اس سے قبل 
رتبہ اسے بيان کيا جا رہا ہے۔ سوره بقره، اعراف اور حجر ميں گزر چکا ہے۔ يہاں چوتھی م

  عالوه ازيں سوره کہف ٰطٰہ اور سوره ص ميں بھی اس کا ذکر آئے گا۔
  

ْوفُْوًرا   َ َجَزاُۗؤُمكْ َجَزاًۗء مَّ   63قَاَل اْذَهْب فََمْن تَِبَعَك ِمْهنُْم فَِانَّ هَجَمنَّ
ی سزا جہنم ہے جو ارشاد ہوا کہ جا ان ميں سے جو بھی تيرا تابعدار ہو جائے گا تو تم سب ک

  پورا پورا بدلہ ہے
  

ْيكِلَ َوَرِجكِلَ َوَشاِرْكهُْم ِيف اْالَْمَوا ْم ِخبَ َتْفِزْز َمِن اْسـتَـَطْعَت ِمْهنُْم ِبَصْوِتَك َوَاْجِلْب عَلَْهيِ ْيٰطُن ِاالَّ غُُرْوًرا  َواسـْ   64ِل َواْالَْوَالِد َوِعْدُمهْ ۭ َوَما يَِعُدُمهُ الشـَّ
) لے اور ان پر اپنے سوار اور ١جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے گا بہکا (ان ميں سے تو 
) اور انہيں ٣) اور ان کے مال اور اوالد ميں سے اپنا بھی حصہ لگا (٢پيادے چڑھاال (

) ان سے جتنے بھی وعدے شيطان کے ہوتے ہيں سب کے سب ٤(جھوٹے) وعدے دے لے (
  )۔٥سراسر فريب ہيں (
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پر فريب دعوت يا گانے، موسيقی اور لہو و لعب کے ديگر آالت ہيں، جن آواز سے مراد  ١۔٦٤
  کے ذريعے سے شيطان بکثرت لوگوں کو گمراه کر رہا ہے۔

ان لشکروں سے مراد، انسانوں اور جنوں کے وه سوار اور پيادے لشکر ہيں جو شيطان  ٢۔٦٤
مراه کرتے ہيں، يا کے چيلے اور اس کے پيروکار ہيں اور شيطان ہی کی طرح انسانوں کو گ

  مراد ہے ہر ممکن ذرائع جو شيطان گمراه کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے۔ 
مال ميں شيطان کے شامل ہونے کا مطلب حرام ذريعے سے مال کمانا اور حرام طريقے  ٣۔٦٤

سے خرچ کرنا ہے اور اسی طرح مويشيوں کو بتوں کے ناموں پر وقف کر دينا مثاًل بحيره، 
اور اوالد ميں شرکت کا مطلب، زنا کاری، عبداالت، عبدالعزٰی وغيره نام رکھنا، سائبہ وغيره 

غير اسالمی طريقے سے ان کی تربيت کرنا کہ برے اخالق و کردار کے حامل ہوں، ان کو تنگ 
دستی کے خوف سے ہالک يا زنده درگور کر دينا، اوالد کو مجوسی، يہودی و نصرانی وغيره 

دعا پڑھے بيوی سے ہم بستری کرنا وغيره وغيره ہے۔ ان تمام صورتوں بنانا اور بغير مسنون 
  ميں شيطان کی شرکت ہو جاتی ہے۔

  کہ کوئی جنت و دوزخ نہيں ہے، يا مرنے کے بعد دوباره زندگی نہيں ہے وغيره۔  ٤۔٦٤
ُغرُور (فريب) کا مطلب ہوتا ہے غلط کام کو اس طرح مزين کرکے دکھانا کہ وه اچھا اور  ٥۔٦٤
  ست لگے۔در
  

َِّك َوِكْيًال    ْم ُسلْٰطٌن ۭ َوَكٰفى ِبَرب   65ِانَّ ِعَباِدْي لَيَْس كَلَ عَلَْهيِ
) تيرا رب کار سازی کرنے واال کافی ١ميرے سچے بندوں پر تيرا کوئی قابو اور بس نہيں (

  )٢ہے۔(
ہ بندوں کی نسبت اپنی طرف کی، بطور شرف اور اعزاز کے ہے، جس سے معلوم ہوا ک ١۔٦٥

  هللا کے خاص بندوں کو شيطان بہکانے ميں ناکام رہتا ہے۔
يعنی جو صحيح معنوں ميں هللا کا بنده بن جاتا ہے، اسی پر اعتماد اور توکل کرتا ہے تو  ٢۔٦٥

  هللا بھی اس کا دوست اور کار ساز بن جاتا ہے۔
  

ْي يُْزيِجْ لَُمكُ الُْفكْلَ ِيف الَْبْحِر ِلَتبْتَغُ  ِ ُُّمكُ اذلَّ َّٗه َاكَن ِبُمكْ َرِحـْيًما    َرب   66ْوا ِمْن فَْضهِلٖ ۭ  ِان
تمہارا پروردگار وه ہے جو تمہارے لئے دريا ميں کشتياں چالتا تاکہ تم اس کا فضل تالش کرو۔ 

  )١وه تمہارے اوپر بہت مہربان ہے (
وه  يہ اس کا فضل اور رحمت ہی ہے کہ اس نے سمندر کو انسانوں کے تابع کر ديا اور ١۔٦٦

اس پر کشتياں اور جہاز چال کر ايک ملک سے دوسرے ملک ميں آتے جاتے اور کاروبار 
کرتے ہيں، نيز اس نے ان چيزوں کی طرف رہنمائی بھی فرمائی جن ميں بندوں کے لئے منافع 

  اور مصالح ہيں۔
  

ُه  ٓ ِاايَّ ُّ ِيف الَْبْحِر َضلَّ َمْن تَْدُعْوَن ِاالَّ ُمكُ الرضُّ نَْساُن َكُفْوًرا    َۚوِاَذا َمسَّ ِ َاْعَرْضُمتْ  ۭ َوَاكَن اْالِ ىُمكْ ِاَىل الَْربّ ا َجنّٰ   67 فَلَمَّ
اور سمندروں ميں مصيبت پہنچتے ہی جنہيں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہيں صرف وہی 

هللا باقی ره جاتا ہے پھر جب تمہيں خشکی کی طرف بچا التا ہے تو تم منہ پھير ليتے ہو اور 
  )۔١سان بڑا ہی ناشکرا ہے (ان

  يہ مضموں پہلے بھی کئی جگہ گزر چکا ہے۔ ١۔٦٧
  

ُدْوا لَُمكْ َوِكْيًال  ِ َاْو يُْرِسَل عَلَْيُمكْ َحاِصًبا ُمثَّ َال َجتِ ِسَف ِبُمكْ َجاِنَب الَْربّ ْ   ۙ 68  َافََاِمنُْمتْ َاْن خيَّ
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ے جا کر زمين) ميں دھنسا تو کيا تم اس سے بےخوف ہوگئے ہو کہ تمہيں خشکی کی طرف (ل
  ) پھر تم اپنے لئے کسی نگہبان کو نہ پا سکو۔١دے يا تم پر پتھروں کی آندھی بھيج دے (

يعنی سمندر سے نکلنے کے بعد تم جو هللا کو بھول جاتے ہو تو کيا تمہيں معلوم نہيں کہ  ١۔٦٨
کتا ہے يا پتھروں وه خشکی ميں بھی تمہاری گرفت کر سکتا ہے، تمہيں وه زمين ميں دھنسا س

کی بارش کر کے تمہيں ہالک کر سکتا ہے، جس طرح بعض گزشتہ قوموں کو اس نے اس 
  طرح ہالک کيا۔

  
َن الّرِيِْح فَُيْغرِقَُمكْ ِبَما ِسَل عَلَْيُمكْ قَاِصًفا ّمِ ُِّعْيَدُمكْ ِفْيِه اَتَرًة ُاْخٰرى فَُريْ   69ُدْوا لَُمكْ عَلَْينَا ِبٖه تَِبْيًعا    َكَفْرُمتْ  ۙ ُمثَّ َال جتَِ  َاْم َاِمنُْمتْ َاْن ي

کيا تم اس بات سے بےخوف ہوگئے ہو کہ هللا تعاٰلی پھر تمہيں دوباره دريا کے سفر ميں لے آئے 
اور تم پر تيز و تند ہواؤں کے جھونکے بھيج دے اور تمہارے کفر کے باعث تمہيں ڈبو دے۔ 

  )۔١واال کسی کو نہ پاؤ گے (پھر تم اپنے لئے ہم پر اس کا (پيچھا) کرنے 
قَاِصف ايسی تند تيز سمندری ہوا جو کشتيوں کو توڑ دے اور انہيں ڈوب دے تَبِْيًعا انتقام  ١۔٦٩

لينے واال، پيچھا کرنے واال، يعنی تمہارے ڈوب جانے کے بعد ہم سے پوچھے کہ تو نے ہمارے 
ريت نکلنے کے بعد، کيا تمہيں بندوں کو کيوں ڈبويا؟ مطلب يہ ہے کہ ايک مرتبہ سمندر سے بخ

دوباره سمندر ميں جانے کی ضرورت پيش نہيں آئے گی؟ اور وہاں وه تمہيں بھنور ميں نہيں 
  پھنسا سکتا؟۔

  
لْٰهنُْم  ٰبِت َوفَضَّ ّيِ َن الطَّ ِ َوالَْبْحِر َوَرَزْقٰهنُْم ّمِ لْٰهنُْم ِيف الَْربّ ٓ ٰاَدَم َوَمحَ ْمنَا بَِينْ ْن َخلَْقنَا تَْفِضْيًال   عَٰيل كَ َولَقَْد َكرَّ مَّ   70ِۧثْريٍ ّمِ

) ديں اور ٢) اور انہيں خشکی اور تری کی سوارياں (١يقيناً ہم نے اوالد آدم کو بڑی عزت دی (
) ديں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہيں فضيلت عطا فرمائی ٣انہيں پاکيزه چيزوں کی روزياں (

  )۔٤(
کے، ہر انسان کو حاصل ہے چاہے مومن ہو يا کافر۔  ۔ ا يہ شرف اور فعل، بحيثيت انسان٧٠

کيونکہ يہ شرف دوسری مخلوقات، حيوانات، جمادات و نباتات وغيره کے مقابلے ميں ہے۔ اور 
يہ شرف متعدد اعتبار سے ہے جس طرح کی شکل و صورت، قدو قامت اور ہيئت هللا تعاٰلی نے 

نہيں، جو عقل انسان کو دی گئی ہے،  انسان کو عطا کی ہے، وه کسی دوسری مخلوق کو حاصل
جس کے ذريعے سے اس نے اپنے آرام و راحت کے لئے بيشمار چيزيں ايجاد کيں۔ حيوانات 

وغيره اس سے محروم ہيں۔ عالوه ازيں اسی عقل سے صحيح، مفيد و مضر اور حسين قبيح کے 
 تعاٰلی نے انسان کی درميان تميز کرنے پر قادر ہے۔ عالوه ازيں کائنات کی تمام چيزوں کو هللا

خدمت پر لگا رکھا ہے۔ چاند سورج، ہوا، پانی اور ديگر بيشمار چيزيں ہيں جن سے انسان فيض 
  ياب ہو رہا ہے۔ 

خشکی ميں گھوڑوں خچروں، گدھوں اونٹوں اور اپنی تيار کرده سواريوں (ريليں، گاڑياں،  ٢۔٧٠
سوار ہوتا ہے اور اسی طرح سمندر ميں  بسيں، ہوائی جہاز، سائيکل اور موٹر سائيکل وغيره) پر

  کشتياں اور جہاز ہيں جن پر وه سوار ہوتا ہے اور سامان التا لے جاتا ہے۔ 
انسان کی خوراک کے لئے جو غلہ جات، ميوے اور پھل ہيں سب اسی نے پيدا کئے اور  ٣۔٧٠

لذيذ و مرغوب  ان ميں جو جو لذتيں، ذائقے اور قوتيں رکھيں ہيں۔ انواع اقسام کے کھانے، يہ
پھل اور يہ قوت بخش اور مفرح مرکبات و مشروبات اور خميرے اور معجونات، انسان کے 

  عالوه اور کس مخلوق کو حاصل ہيں؟
  مذکوره تفصيل سے انسان کی، بہت سی مخلوقات پر، فضيلت اور برتری واضح ہے۔ ٤۔٧٠

  
َماِمهِْم ۚ فََمْن اُ  َك يَْقَرُءْوَن ِكٰتَهبُْم َوَال يُْظلَُمْوَن فَِتْيًال    يَْوَم نَْدُعْوا ُلكَّ ُااَنٍس اِبِ

ِٕ
  71ْوِيتَ ِكٰتَبٗه ِبَيِمْيِنٖه فَُاوٰلۗى
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) بالئيں گے۔ پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائيں ١جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پيشوا سميت (
اگے کے برابر (ذره ہاتھ ميں دے ديا گيا وه تو شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگيں گے اور دھ

  )۔٢برابر) بھی ظلم نہ کئے جائيں گے (
اِ َمام کے معنی پيشوا، ليڈر اور قائد کے ہيں، يہاں اس سے کيا مراد ہے؟ اس ميں اختالف  ١۔٧١

ہے۔ بعض کہتے ہيں کہ اس سے مراد پيغمبر ہے يعنی ہر امت کو اس کے پيغمبر کے حوالے 
ے آسمانی کتاب مراد ہے جو انبياء کے ساتھ نازل سے پکارا جائے گا، بعض کہتے ہيں، اس س

ہوتی رہيں۔ يعنی اے اہل تورات! اے اہل انجيل! اور اے اہل قرآن! وغيره کہہ کر پکارا جائے گا 
بعض کہتے ہيں يہاں 'امام سے مراد نامہ اعمال ہے يعنی ہر شخص کو جب باليا جائے گا تو اس 

مطابق اس کا فيصلہ کيا جائے گا۔ اسی رائے کو  کا نامہ اعمال اس کے ساتھ ہوگا اور اس کے
  امام ابن کثير اور امام شوکانی نے ترجيح دی ہے۔ 

فَتِيل اس جھلی يا تاگے کو کہتے ہيں جو کھجور کی گٹھلی ميں ہوتا ہے يعنی ذره برابر  ٢۔٧١
  ظلم نہيں ہوگا۔

  
ى ِخَرِة َاْمعٰ ى فَهَُو ِيف اْالٰ   72َوَاَضلُّ َسِبْيًال     َوَمْن َاكَن ِيفْ ٰهِذٖهٓ َاْمعٰ

اور جو کوئی اس جہان ميں اندھا رہا، وه آخرت ميں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا 
  )۔١ہوا رہے گا (

اَ ْعَمٰی (اندھا) سے مراد دل کا اندھا ہے يعنی جو دنيا ميں حق کے ديکھنے، سمجھنے اور  ١۔٧٢
ندھا، اور رب کے خصوصی فضل و کرم اسے قبول کرنے سے محروم رہا، وه آخرت ميں ا

  سے محروم رہے گا۔
  

َُذوْ  ختَّ ٗه ڰ َوِاًذا الَّ ْيٓ َاْوَحْينَآ ِالَْيَك ِلتَْفَرتَِي عَلَْينَا غَْريَ ِ   73َك َخِلْيًال  َوِاْن َاكُدْوا لََيْفِتنُْونََك َعِن اذلَّ
آپ اس کے سوا کچھ يہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے کہ 

  اور ہی ہمارے نام سے گھڑ گھڑا ليں، تب تو آپ کو يہ لوگ اپنا ولی دوست بنا ليتے۔
  

ا قَِلْيًال   ً ْم َشـْيـــــٔ   ڎ74َولَْوَالٓ َاْن ثَبَّتْٰنَك لَقَْد ِكْدتَّ تَْرَكُن ِالَْهيِ
ل مائل ہو ہی جاتے اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدرے قلي

  )۔١(
اس ميں اس عصمت کا بيان ہے جو هللا کی طرف سے انبياء عليہم السالم کو حاصل ہوتی  ١۔٧٤

ہے۔ اس سے يہ معلوم ہوا کہ مشرکين اگرچہ نبی صلی هللا عليہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا 
  نہيں جھکے۔چاہتے تھے، ليکن هللا نے آپ کو ان سے بچايا اور آپ ذرا بھی ان کی طرف 

  
ا    ُد كَلَ عَلَْينَا نَِصْريً ََذْقٰنَك ِضْعَف الَْحٰيوِة َوِضْعَف الَْمَماِت ُمثَّ َال َجتِ   75ِاًذا الَّ

) پھر آپ تو اپنے لئے ١پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دنيا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا (
  ہمارے مقابلے ميں کسے کو مددگار نہ پاتے۔

  معلوم ہوا کہ سزا قدرو منزلت کے مطابق ہوتی ہےاس سے  ١۔٧٥
  

ْونََك ِمَن اْالَْرِض ِلُيْخرُِجْوَك ِمْهنَا َوِاًذا الَّ يَلَْبثُْوَن ِخٰلَفَك ِاالَّ قَِلْيًال  َتِفزُّ   76   َوِاْن َاكُدْوا لَيَسـْ
ر ) پھ١يہ تو آپ کے قدم اس سرزمين سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال ديں (

  )٢يہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہرتے (
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يہ سازش کی طرف اشاره ہے جو نبی صلی هللا عليہ وسلم کو مکے سے نکالنے کے لئے  ١۔٧٦
  قريش مکہ نے تيار کی تھی، جس سے هللا نے آپ کو بچا ليا۔

يعنی اگر اپنے منصوبے کے مطابق يہ آپ کو مکے سے نکال ديتے تو يہ بھی اس کے  ٢۔٧٦
  اده دير نہ رہتے يعنی عذاب اٰلہی کی گرفت ميں آجاتے۔بعد زي

  
ِويًْال    نَِّتنَا َحتْ ُد ِلسـُ ُسِلنَا َوَال َجتِ نََّة َمْن قَْد َاْرَسلْنَا قَْبكَلَ ِمْن رُّ   ۧ 77سـُ

) اور آپ ہمارے دستور ميں ١ايسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھيجے (
  )۔٢گے (کبھی ردو بدل نہ پائيں 

يعنی يہ دستور پرانا چال آرہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کے لئے بھی برتا جاتا رہا  ١۔٧٧
ہے کہ جب ان قوموں نے انہيں اپنے وطن سے نکال ديا يا انہيں نکلنے پر مجبور کر ديا تو پھر 

  وه قوميں بھی هللا کے عذاب سے محفوظ نہ رہيں۔ 
ی ہوا کہ رسول هللا نبی صلی هللا عليہ وسلم کی ہجرت چنانچہ اہل مکہ کے ساتھ بھی يہ ٢۔٧٧

کے ڈيڑھ سال بعد ہی ميدان بدر ميں وه عبرت ناک ذلت و شکست سے دو چار ہوئے اور چھ 
ہجری ميں مکہ ہی فتح ہوگيا اور اس ذلت و ہزيميت کے بعد وه سر اٹھانے کے قابل  ٨سال بعد 
  نہ رہے۔

  
مْ  لُْوِك الشَّ ٰلوَة دِلُ َّْيِل َوقُْرٰاَن الَْفْجِر ۭ ِانَّ قُْرٰاَن الَْفْجِر َاكَن َمْشُهْوًدا   َاِقِم الصَّ   78ِس ِاٰىل غََسِق ال

) اور فجر کا قرآن ١نماز کو قائم کريں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاريکی تک (
  )٢پڑھنا بھی يقيناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کيا گيا (

ال کے اور غسق کے معنی تاريکی کے ہيں۔ آفتاب کے ڈھلنے کے دلوک کے معنی زو ١۔٧٨
بعد، ظہر اور عصر کی نماز اور رات کی تاريکی تک مراد مغرب اور عشاء کی نمازيں ہيں 

اور قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن، نماز کے معنی ميں ہے۔ اس کو قرآن سے اس 
بی ہوتی ہے۔ اس طرح اس آيت ميں پانچوں فرض لئے تعبير کيا گيا ہے کہ فجر ميں قرأت لم

نمازوں کا اجمالی ذکر آجاتا ہے۔ جن کی تفيصالت احاديث ميں ملتی ہيں اور جو امت کے لئے 
  عملی تواتر سے بھی ثابت ہيں۔ 

يعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہيں بلکہ دن کے فرشتوں اور رات کے فرشتوں کا  ٢۔٧٨
ث ميں ہے (صحيح بخاری)، تفسير بنی اسرائيل) ايک اور حديث اجتماع ہوتا ہے، جيسا کہ حدي

ميں ہے کہ رات والے فرشتے جب هللا کے پاس جاتے ہيں تو هللا تعاٰلی ان سے پوچھتا ہے 
حاالنکہ وه خود خوب جانتا ہے تم نے ميرے بندوں کو کس حال ميں چھوڑا؟ ' فرشتے کہتے ہيں 

از پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس سے ہم ان کے پاس گئے تھے، اس وقت بھی وه نم
  آئے ہيں تو انہيں نماز پڑھتے ہوئے ہی چھوڑ کر آئے ہيں۔ البخاری ومسلم

  
ْحُمْوًدا    َُّك َمَقاًما مَّ َّْبَعثََك َرب َ ڰ َعٰيسٓ َاْن ي ْد ِبٖه اَنِفةَلً كلَّ َّْيِل فََهتَجَّ   79َوِمَن ال

) يہ زيادتی آپ کے لئے ١ن کی تالوت کريں (رات کے کچھ حصے ميں تہجد کی نماز ميں قرآ
  )۔٣) ہے عنقريب آپ کا رب آپ کو مقام محمود ميں کھڑا کرے گا (٢(

بعض کہتے ہيں تہجد اضداد ميں سے ہے جس کے معنی سونے کے بھی ہيں اور نيند  ١۔٧٩
ل سے بيدار ہونے کے بھی۔ اور يہاں يہی دوسرے معنی ہيں کہ رات کو سو کر اٹھيں اور نواف

پڑھيں۔ بعض کہتے ہيں کہ ہجود کے اصل معنی تو رات کو سونے کے ہی ہيں، ليکن باب تفعل 
ميں جانے سے اس ميں پرہيز کے معنی پيدا ہوگئے جيسے تأثم کے معنی ہيں اس نے گناه سے 
اجتناب کيا، يا بچا، اس طرح تہجد کے معنی ہونگے، سونے سے بچنا جو رات کو سونے سے 
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۔ بہرحال تہجد کا مفہوم رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نوافل پڑھنا۔ ساری رات قيام بچا اور قيام کيا
الليل کرنا خالف سنت ہے۔ نبی رات کے پہلے حصے ميں سوتے اور پچھلے حصے ميں اٹھ کر 

  تہجد پڑھتے۔ يہی طريقہ سنت ہے۔ 
 بعض نے اس کے معنی کئے ہيں يہ ايک زائد فرض ہے جو آپ کے لئے خاص ہے، اس ٢۔٧٩

طرح وه کہتے ہيں کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم پر تہجد بھی اسی طرح فرض تھی، جس طرح 
پانچ نمازيں فرض تھيں۔ البتہ امت کے لئے تہجد کی نماز فرض نہيں۔ بعض کہتے ہيں کہ تہجد 
آپ پر فرض تھی نہ آپ کی امت پر۔ يہ ايک زائد عبادت ہے جس کی فضيلت يقينا بہت ہے اور 

پنی عبادت سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ تاہم يہ نماز فرض و واجب نہ نبی صلی هللا عليہ اس وقت هللا ا
  وسلم پر تھی اور نہ آپ صلی هللا عليہ وسلم کی امت پر ہی فرض ہے۔

يہ وه مقام ہے جو قيامت والے دن هللا تعاٰلی نبی کو عطا فرمائے گا اور اس مقام پر ہی آپ  ٣۔٧٩
  کے بعد لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ وه شفاعت عظٰمی فرمائيں گے، جس

  
َِّصريًْ  نَْك ُسلْٰطنًا ن ُ ْ ِمْن دلَّ اْجَعْل ّيلِ َاْخرِْجِينْ ُمْخــَرَج ِصْدٍق وَّ ّبِ َاْدِخلِْينْ ُمْدَخَل ِصْدٍق وَّ   80ا   َوقُْل رَّ

اور دعا کيا کريں کہ اے ميرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا اور جہاں سے 
  چھی طرح نکال اور ميرے لئے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے۔نکال ا
بعض کہتے ہيں کہ يہ ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی جب آپ کو مدينے ميں داخل ہونے  ١۔٨٠

اور مکہ سے نکلنے کا مسئلہ درپيش تھا، بعض کہتے ہيں اس کے معنی ہيں مجھے سچائی کے 
قيامت والے دن اٹھانا۔ بعض کہتے ہيں کہ مجھے قبر ميں  ساتھ موت دينا اور سچائی کے ساتھ

سچا داخل کرنا اور قيامت کے دن جب قبر سے اٹھائے تو سچائی کے ساتھ قبر سے نکالنا 
وغيره۔ امام شوکانی فرماتے ہيں کہ چونکہ يہ دعا ہے اس لئے اس کے عموم ميں سب باتيں 

  آجاتی ہيں۔
  

  81َباِطُل ۭ ِانَّ الَْباِطَل َاكَن َزُهْوقًا   َوقُْل َجاَۗء الَْحقُّ َوَزَهَق الْ 
  )۔١اور اعالن کر دے کہ حق آچکا اور ناحق نابود ہوگيا۔ يقيناً باطل تھا بھی نابود ہونے واال (

حديث ميں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب نبی صلی هللا عليہ وسلم خانہ کعبہ ميں داخل  ١۔٨١
آپ کے ہاتھ ميں چھڑی تھی، آپ چھڑی کی نوک سے ان  ہوئے تو وہاں تين سو ساٹھ بت تھے،
َء ۗ◌ )۔ اور (قُْل َجا81۔ االسراء:17) ۭ◌ َء اْلَحقُّ َوَزھََق اْلبَاِطُل ۗ◌ بتوں کو مارتے جاتے اور (َوقُْل َجا

  ) پڑھتے جاتے (صحيح بخاری)49۔سبأء:34اْلَحـقُّ َوَما يُْبِدٔيُ اْلبَاِطُل َوَما يُِعْيُد ) 
  

ِلِمْنيَ ِاالَّ َخَساًرا  َونَُزنُِّل مِ  ِّلُْمْؤِمِنْنيَ ۙ َوَال يَزِيُْد الّظٰ ٌة ل َرْمحَ   82َن الُْقْرٰاِن َما ُهَو ِشَفاٌۗء وَّ
يہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہيں مومنوں کے لئے تو سراسر شفا اور رحمت ہے۔ ہاں ظالموں 

  )۔١کو بجز نقصان کے اور کوئی زيادتی نہيں ہوتی (
بُِّكْم َوِشفَاۗ◌ کی آيت(ٰيٓاَيُّھَا النَّاُس قَْد َجا اس مفہوم ١۔٨٢ ْن رَّ ْوِعظَةٌ مِّ ُدْوِر ڏ ۗ◌ َءْتُكْم مَّ ٌء لَِّما فِي الصُّ

َرْحَمةٌ لِّْلُمْؤِمنِْيَن)    ) ميں گزر چکی ہے، اس کا حاشيہ مالحظہ فرما ليا جائے۔57۔يونس:10َوھًُدى وَّ
  

نَْساِن اَ  ُّ َاكَن يَـــــُْٔوًسا  َوِاَذآ َانَْعْمنَا عََيل اْالِ ُه الرشَّ اِنِبٖه ۚ َوِاَذا َمسَّ   83ْعَرَض َواَنٰ ِجبَ
اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہيں تو وه منہ موڑ ليتا ہے اور کروٹ بدل ليتا ہے اور جب 

  )١اسے کوئی تکليف پہنچتی ہے تو وه مايوس ہو جاتا ہے (
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ذکر ہے جس ميں وه عام طور پر خوش حالی کے  اس ميں انسان کی حالت و کيفيت کا ١۔٨٣
وقت اور تکليف کے وقت مبتال ہوتا ہے، خوشحالی ميں وه هللا کو بھول جاتا ہے اور تکليف ميں 

  مايوس ہو جاتا ہے، ليکن اہل ايمان کا معاملہ دونوں حالتوں ميں اس سے مختلف ہوتا ہے۔
  

 ُّ َّْعَمُل عَٰيل َشاِلكَِتٖه ۭ فََرب   ۧ 84ُمكْ َاعَْملُ ِبَمْن ُهَو َاْهٰدى َسِبْيًال   قُْل ُلكٌّ ي
کہہ ديجئے! کہ ہر شخص اپنے طريقہ پر عامل ہے جو پوری ہدايت کے راستے پر ہيں انہيں 

  ) جاننے واال ہے١تمہارا رب ہی بخوبی (
اس ميں مشرکين کے لئے تہديد و وعيد ہے اور اس کا وہی مفہوم ہے جو سوره ہود کی  ١۔٨٤

کا ہے۔ وقل للذين ال يومنون اعملوا علی مکانتکم انا عملون۔ شاکلۃ کے معنی نيت  ١٢٢۔١٢١آيت 
دين طريقے اور مزاج و طبيعت کے ہيں۔ بعض کہتے ہيں کہ اس ميں کافر کے ليے ذم اور 

مومن کے ليے مدح کا پہلو ہے کيونکہ اس کا مطلب يہ ہے کہ ہر انسان ايسا عمل کرتا ہے جو 
  ار پر مبنی ہوتا ہے جو اس کی عادت و طبيعت ہوتی ہے۔اس کے اخالق و کرد

  
َن الِْعْملِ ِاالَّ قَِلْيًال  ْ َوَمآ ُاْوِتيُْمتْ ّمِ ْوُح ِمْن َاْمِر َرّيبِ ْوحِ  ۭ قُِل الرُّ لُْونََك َعِن الرُّ   85    َويَْســــَـٔ

رب کے اور يہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہيں، آپ جواب ديجئے کہ روح ميرے 
  )١حکم سے ہے اور تمہيں بہت ہی کم علم ديا گيا ہے (

روح وه لطيف شے ہے جو کسی کو نظر نہيں آتی ليکن ہر جاندار کی قوت و توانائی اسی  ١۔٨٥
روح کے اندر مضمر ہے اس کی حقيقت و ماہيت کيا ہے؟ کوئی نہيں جانتا۔ يہوديوں نے بھی 

کی بابت پوچھا تو يہ آيت اتری (صحيح بخاری) اس ايک مرتبہ نبی صلی هللا عليہ وسلم سے اس 
آيت کا مطلب يہ ہے کہ تمہارا علم، هللا کے علم کے مقابلے ميں قليل ہے، اور يہ روح، جس کے 
بارے ميں تم سے پوچھ رہے ہو، اس کا علم تو هللا نے انبياء سميت کسی کو بھی نہيں ديا ہے اتنا 

يا ميرے رب کی شان ميں سے ہے، جس کی حقيقت  سمجھو کہ يہ ميرے رب کا امر (حکم) ہے۔
  کو صرف وہی جانتا ہے۔

  
ُد كَلَ ِبٖه عَلَْينَا َوِكْيًال    ْيٓ َاْوَحْينَآ ِالَْيَك ُمثَّ َال َجتِ ِ ْن ِشـْئنَا لَنَْذَهَنبَّ اِبذلَّ

ِٕ
  ۙ 86َولَى

پ کو اس ) پھر آ١اور اگر ہم چاہيں تو جو وحی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سلب کرليں (
  )٢کے لئے ہمارے مقابلے ميں کوئی حمايتی ميسر نہ آسکے (

يعنی وحی کے ذريعے سے جو تھوڑا بہت علم ديا گيا ہے اگر هللا تعاٰلی چاہے تو اسے  ١۔٨٦
  بھی سلب کرلے يعنی دل سے محو کر دے يا کتاب سے ہی مٹا دے۔ 

  جو دوباره اس وحی کو آپ کی طرف لوٹا دے۔ ٢۔٨٦
  

ا   ِاالَّ َرْمحَ  َِّك ۭ ِانَّ فَْضهَلٗ َاكَن عَلَْيَك َكِبْريً ب ْن رَّ   87ًة ّمِ
  ) يقيناً آپ پر اس کا بڑا فضل ہے۔١سوائے آپ کے رب کی رحمت کے (

  کہ اس نے نازل کرده وحی کو سلب نہيں کيا يا وحی سے آپ کو مشرف فرمايا۔ ١۔٨٧
  

ِن اْجتََمَعِت اْالِنُْس َوالِْجنُّ عَٰيلٓ  ِٕ
َّى ا   قُْل ل تُْوَن ِبِمثهِْلٖ َولَْو َاكَن بَْعُضهُْم ِلَبْعٍض َظهِْريً تُْوا ِبِمثِْل ٰهَذا الُْقْرٰاِن َال اَيْ ْ   88َاْن ايَّ

کہہ ديجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل النا چاہيں تو ان سب سے 
  )۔١مددگار بھی بن جائيں (اس کے مثل النا ناممکن ہے گو وه (آپس ميں) ايک دوسرے کے 

قرآن مجيد سے متعلق يہ چلينج اس سے قبل بھی کئی جگہ گزر چکا ہے۔ يہ چلينج آج تک  ١۔٨٨
  تشنہ جواب ہے
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  89َولََقْد َرصَّفْـنَا ِللنَّاِس ِيفْ ٰهَذا الُْقْرٰاِن ِمْن ُلكِّ َمثٍَل  ۡ فََاٰىبٓ اَْكَرثُ النَّاِس ِاالَّ ُكُفْوًرا   

س قرآن ميں لوگوں کے سمجھنے کے لئے ہر طرح سے مثاليں بيان کر دی ہيں، مگر ہم نے تو ا
  )۔١اکثر لوگ انکار سے باز نہيں آتے (

  يہ آيت اسی سورت کے شروع ميں بھی گزر چکی ہے۔ ١۔٨٩
  

ُّْؤِمَن كَلَ َحّىتٰ تَْفُجَر لَنَا ِمَن اْالَْرِض يَنُْۢبْوعًا       90َۙوقَالُْوا لَْن ن
) کہ ہم آپ پر ہرگز ايمان النے کے نہيں تا وقتيکہ آپ ہمارے لئے زمين سے ١ہا (انہوں نے ک

  کوئی چشمہ جاری نہ کر ديں۔
  ايمان النے کے لئے قريش مکہ نے يہ مطالبات پيش کئے ١۔٩٠

  
ا    َر ِخٰللَهَا تَْفِجْريً َر اْالَْهنٰ ِعنٍَب فَُتَفّجِ ْيٍل وَّ ِ ْن خنَّ ٌَّة ّمِ   ۙ 91 َاْو تَُكْوَن كَلَ َجن

يا خود آپ کے لئے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا اور اس درميان آپ بہت سی 
  نہريں جاری کر دکھائيں

  
َكِة قَِبْيًال   

ِٕ
ِ َوالَْمٰلۗى ِيتَ اِبهلّلٰ َت عَلَْينَا ِكَسًفا َاْو اَتْ َماَۗء امَكَ َزَمعْ   ۙ 92َاْو تُْسِقطَ السَّ
کرکے گرا ديں جيسا کہ آپ کا گمان ہے يا آپ خود هللا تعاٰلی  يا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے

  )۔١کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے ال کھڑا کر ديں (
  يعنی ہمارے روبرو آکر کھڑے ہو جائيں اور ہم انہيں اپنی آنکھوں سے ديکھيں ١۔٩٢

  
َماِۗء ۭ وَ  ْن ُزْخُرٍف َاْو تَْرٰىق ِيف السَّ ْ َهْل ُكْنُت ِاالَّ بََرشً َاْو يَُكْوَن كَلَ بَيٌْت ّمِ ْبَحاَن َرّيبِ َّْقَرُؤٗه  ۭ قُْل سـُ ُّْؤِمَن ِلُرِقيَِّك َحّىتٰ تَُزنَِّل عَلَْينَا ِكٰتًبا ن ُسْوًال   لَْن ن ا رَّ

93 ۧ  
) کا گھر ہو جائے يا آپ آسمان پر چڑھ جائيں اور ہم آپ ١يا آپ کے اپنے لئے کوئی سونے (
گز يقين نہيں کريں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت ہر
) آپ جواب ديں کہ ميرا پروردگار پاک ہے ميں تو صرف ٢اتار الئيں جسے ہم خود پڑھ ليں، (

  )٣ايک انسان ہی ہوں جو رسول بنايا گيا ہوں (
ں ُزْخُرف کے اصل معنی زينت کے ہيں َمِزَخَرُف، مزين چيز کو کہتے ہيں۔ ليکن يہا ١۔٩٣

  اسکے معنی سونے کے ہيں۔ 
  يعنی ہم ميں سے ہر شخص اسے صاف صاف خود پڑھ سکتا ہو۔  ٢۔٩٣
مطلب يہ ہے کہ ميرے رب کے اندر تو ہر طرح کی طاقت ہے، وه چاہے تو تمہارے  ٣۔٩٣

مطالبے آن واحد ميں لفظ ' ُکْن ' سے پورے فرما دے۔ ليکن جہاں تک ميرا تعلق ہے ميں تو 
بشر ہوں۔ کيا کوئی بشر ان چيزوں پر قادر ہے؟ جو مجھ سے مطالبہ کرتے  (تمہاری طرح) ايک

ہو۔ ہاں، اس کے ساتھ ميں هللا کا رسول بھی ہوں۔ ليکن رسول کا کام صرف هللا کا پيغام پہنچانا 
ہے، اور وه ميں نے پہنچا ديا اور پہنچا رہا ہوں۔ لوگوں کے مطالبات پر معجزات ظاہر کر کے 

کا حصہ نہيں ہے۔ البتہ اگر هللا چاہے تو صدق رسالت کے لئے ايک آدھا دکھانا يہ رسالت 
معجزه دکھا ديا جاتا ہے ليکن لوگوں کی خواہشات پر اگر معجزے دکھانے شروع کر ديئے 
جائيں تو يہ سلسلہ کہيں بھی جا کر نہيں رک سکے گا ہر آدمی اپنی خواہش کے مطابق نيا 

رسول پھر اسی کام پر لگا رہے گا تبليغ ودعوت کا اصل  معجزه ديکھنے کا آرزو مند ہوگا اور
کام ٹھپ ہو جائے گا اس ليے معجزات کا صدور صرف هللا کی مشيت سے ہی ممکن ہے اور 

  ميں بھی اس کی مشيت ميں دخل اندازی کا مجاز نہيں۔
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ٓ َاْن  ُّْؤِمنُْوٓا ِاْذ َجاَۗءُمهُ الْهُٰدٓى ِاالَّ ُسْوًال   َوَما َمنََع النَّاَس َاْن ي ا رَّ ُ بََرشً ا َابََعَث اهلّلٰ   94قَالُْوٓ

لوگوں کے پاس ہدايت پہنچ چکنے کے بعد ايمان سے روکنے والی صرف يہی چيز رہی کہ 
  )١انہوں نے کہا کيا هللا نے ايک انسان کو ہی رسول بنا کر بھيجا؟ (

ی بات تھی، وه يہ يعنی کسی انسان کا رسول ہونا، کفار و مشرکين کے لئے سخت تعجب ک ١۔٩٤
بات مانتے ہی نہ تھے کہ ہمارے جيسا انسان، جو ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح کھاتا 

پيتا ہے، ہماری طرح انسانی رشتوں ميں منسلک ہے، وه رسول بن جائے۔ يہی تعجب ان کے 
  ايمان ميں مانع رہا۔

  
َّْمُشْونَ  َكٌة ي ِٕ

َّْو َاكَن ِيف اْالَْرِض َمٰلۗى ُسْوًال     قُْل ل َماِۗء َملًَاك رَّ َن السَّ ْم ّمِ نِّْنيَ لََزنَّلْنَا عَلَْهيِ ِٕ
  95ُمْطَمى

آپ کہہ ديں کہ اگر زمين ميں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے 
  )١پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھيجتے (

سان بستے ہيں تو ان کی ہدايت کے لئے رسول بھی هللا تعاٰلی نے فرمايا جب زمين ميں ان ١۔٩٥
انسان ہی ہوں گے۔ غير انسان رسول، انسانوں کی ہدايت کا فريضہ انجام دے ہی نہيں سکتا۔ ہاں 

  اگر زمين ميں فرشتے بستے ہوتے تو ان کے لئے رسول بھی يقينا فرشتے ہی ہوتے۔
  

ِ َشهِْيًدا بَيِْينْ َوبَيْنَُمكْ  ا     ۭقُْل َكٰفى اِبهلّلٰ ا بَِصْريً َّٗه َاكَن ِبِعَباِدٖه َخِبْريً   96 ِان
) وه اپنے بندوں ١کہہ ديجئے کہ ميرے اور تمہارے درميان هللا تعاٰلی کا گواه ہونا کافی ہے (

  سے خوب آگاه اور بخوبی ديکھنے واال ہے
ر يعنی ميرے ذمے جو تبليغ و دعوت تھی، وه ميں نے پہنچا دی، اس بارے ميرے او ١۔٩٦

  تمہارے درميان هللا کا گواه ہونا کافی ہے، کيونکہ ہرچيز کا فيصلہ اسی کو کرنا ہے۔
  

ُمهْ  َد لَهُْم َاْوِلَياَۗء ِمْن ُدْوِنٖه  ۭ َوَحنُْرشُ ُّْضِلْل فَلَْن َجتِ ُ فَهَُو الُْمهْتَِد ۚ َوَمْن ي ِْد اهلّلٰ ًيا وَّ َوَمْن هيَّ ُ  ۭ ُلكََّما َخبَْت  يَْوَم الِْقٰيَمِة عَٰيل ُوُجْوِهِهْم ُمعْ ُْم هَجَمنَّ ُمصًّا  ۭ َمْاٰو بُْمكًا وَّ
ا      97ِزْدٰهنُْم َسِعْريً

هللا جس کی رہنمائی کرے وه تو ہدايت يافتہ ہے اور جسے وه راه سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ 
 ) ايسے لوگوں کا ہم بروز قيامت اوندھے١تو اس کا مددگار اس کے سوا کسی اور کو پائے، (

) ان کا ٹھکانا جہنم ٣) دراں حاليکہ وه اندھے گونگے اور بہرے ہونگے (٢منہ حشر کريں گے (
  ہوگا جب کبھی وه بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑکا ديں گے۔

ميری تبليغ و دعوت سے کون ايمان التا ہے، کون نہيں، يہ بھی هللا کے اختيار ميں ہے،  ١۔٩٧
  ميرا کام صرف تبليغ ہی ہے۔ 

حديث ميں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے تعجب کا اظہار کيا کہ اوندھے منہ کس طرح حشر  ٢۔٩٧
ہوگا؟ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا، جس هللا نے ان کو پيروں سے چلنے کی قوت عطا کی 

  ہے، وه اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہيں منہ کے بل چال دے۔
ے معاملے ميں اندھے، بہرے اور گونگے بنے رہے، يعنی جس طرح وه دنيا ميں حق ک ٣۔٩٧

  قيامت والے دن بطور جزا اندھے، بہرے اور گونگے ہوں گے۔
  

ُرفَااًت َءِاانَّ لََمْبُعْوثُوْ  يِٰتنَا َوقَالُْوٓا َءِاَذا ُكنَّا ِعَظاًما وَّ ُْم َكَفُرْوا اِبٰ   98َن َخلْقًا َجِديًْدا    ٰذكِلَ َجَزاُۗؤُمهْ اِبَهنَّ
ہماری آيتوں سے کفر کرنے اور اس کے کہنے کا بدلہ ہے کہ کيا جب ہم ہڈياں اور  يہ سب

  ) گے؟١ريزے ريزے ہوجائيں گے پھر ہم نئی پيدائش ميں اٹھ کھڑے کئے جائيں (
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يعنی جہنم کی يہ سزا ان کو اس لئے دی جائيگی کہ انہوں نے ہماری نازل کرده آيات کی  ١۔٩٨
پھيلی ہوئی تکوينی آيات پر غور و فکر نہيں کيا، جس کی وجہ  تصديق نہيں کی اور کائنات ميں

سے انہوں نے و قوع قيامت اور بعث بعد الموت کو محال خيال کيا اور کہا کہ ہڈياں اور ريزه 
  ريزه ہو جانے کے بعد ہميں نئی پيدائش کس طرح مل سکتی ہے؟

  
ٰمٰوِت  ْي َخلََق السَّ ِ َ اذلَّ ِلُمْوَن ِاالَّ  َاَولَْم يََرْوا َانَّ اهلّلٰ لَُق ِمثْلَهُْم َوَجَعَل لَهُْم َاَجًال الَّ َريَْب ِفْيِه  ۭ فََاَىب الّظٰ ْ   99 ُكُفْوًرا    َواْالَْرَض قَاِدٌر عَٰيلٓ َاْن خيَّ

کيا انہوں نے اس بات پر نظر نہيں کی کہ جس هللا نے آسمان و زمين کو پيدا کيا وه ان جيسوں 
) اسی نے ان کے لئے ايک ايسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک ١ے (کی پيدائش پر پورا قادر ہ

  ) ليکن ظالم لوگ انکار کئے بغير رہتے ہی نہيں۔٢و شبہ سے يکسر خالی ہے، (
هللا نے ان کے جواب ميں فرمايا کہ جو هللا آسمانوں اور زمين کا خالق ہے، وه ان جيسوں  ١۔٩٩

ھی قادر ہے، کيونکہ يہ تو آسمان و زمين کی تخليق کی پيدائش يا دوباره انہيں زندگی دينے پر ب
ٰمٰوِت َوااْلَْرِض اَْكبَُر ِمْن َخْلِق النَّاِس)  )۔ المومن۔ 57۔ المؤمن:40سے زياده آسان ہے۔ (لََخــْلُق السَّ

آسمان اور زمين کی پيدائش انسانوں کی تخليق سے زياده بڑا اور مشکل کام ہے۔ اسی مضمون 
  سورة االحقاف ميں اور سوره يسين ميں بھی بيان فرمايا ہے۔کو هللا تعاٰلی نے 

اس اجل (وقت مقرر) سے مراد موت يا قيامت ہے۔ يہاں سياق کالم کے اعتبار سے قيامت  ٢۔٩٩
مراد لينا زياده صحيح ہے يعنی ہم نے انہيں دوباره زنده کر کے قبروں سے اٹھانے کے لئے 

 الجل معدود۔ ہود۔ ہم ان کے معاملے کو ايک وقت ايک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ وما تؤخره اال
  مقرر تک کے ليے ہی مؤخر کر رہے ہيں۔

  
 ْ ن نَْفاِق ۭ  َوَاكَن اْالِ َيَة اْالِ َْمَسْكُمتْ َخشـْ ٓ ِاًذا الَّ ْ ِة َرّيبِ َِٕن َرْمحَ

َّْو َانُْمتْ تَْمِلُكْوَن َخَزاۗى   ۧ ١٠٠َساُن قَُتْوًرا   قُْل ل
م ميرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم کہہ ديجئے کہ اگر بالفرض ت

) کے خوف سے اس کو روکے رکھتے اور انسان ہے ١اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے (
  ہی تنگ دل ہے۔

خشيۃ االنفاق کا مطلب ہے۔ خشيۃ ان ينفقوا فيفتقروا۔ اس خوف سے کہ خرچ کر کے ختم  ١۔١٠٠
يں گے۔ حاالنکہ يہ خزانہ اٰلہی جو ختم ہونے واال نہيں کر ڈاليں گے، اس کے بعد فقير ہو جائ

ليکن چونکہ انسان تنگ دل واقع ہوا ہے، اس لئے بخل سے کام ليتا ہے۔ دوسرے مقام پر هللا 
َن اْلُمْلِك فَاًِذا الَّ يُْؤتُْوَن النَّاَس نَقِْيًرا)۔  ن کو )۔ يعنی ا53۔ النساء:4تعاٰلی نے فرمايا (اَْم لَھُْم نَِصْيٌب مِّ

اگر هللا کی بادشاہی ميں سے کچھ حصہ مل جائے تو يہ لوگوں کو کچھ نہ ديں۔ نقير کھجور کی 
گٹھلی ميں جو گڑھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہيں يعنی تل برابر بھی کسی کو نہ ديں يہ تو هللا کی 
مہربانی اور اس کا فضل وکرم ہے کہ اس نے اپنے خزانوں کے منہ لوگوں کے ليے کھولے 

ے ہيں جس طرح حديث ميں ہے هللا کے ہاتھ بھرے ہوئے ہيں وه رات دن خرچ کرتا ہے ليکن ہوئ
اس ميں کوئی کمی نہيں آتی ذرا ديکھو تو سہی جب سے آسمان و زمين اس نے پيدا کيے ہيں 

کس قدر خرچ کيا ہوگا ليکن اس کے ہاتھ ميں جو کچھ ہے اس ميں کمی نہيں وه بھرے کے 
  سلم۔بھرے ہيں۔ البخاری۔ م

  
اِۗءيَْل ِاْذ َجاَۗءُمهْ فََقاَل هَلٗ ِفْرَعوْ  ٓ ِاْرسَ ْل بَِينْ نٍٰت فَْســــَـٔ ْ َالَُظنَُّك يُٰمْوٰيس َمْسُحْوًرا   َولََقْد ٰاتَيْنَا ُمْوٰيس ِتْسَع ٰايٍٰت بَّيِ   ١٠١ُن ِاّىنِ

ئيل سے ) بالکل صاف صاف عطا فرمائے، تو خود ہی بنی اسرا٢ہم نے موسٰی کو نو معجزے (
پوچھ لے کہ جب وه ان کے پاس پہنچے تو فرعون بوال کہ اے موٰسی! ميرے خيال ميں تو تجھ 

  پر جادو کر ديا گيا ہے۔
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وه نو معجزے ہيں۔ ہاتھ، الٹھی، قحط سالی، نقص ثمرات، طوفان، جراد (ٹڈی دل) قمل  ١۔١٠١
قحط سالی اور نقص  (کھٹمل، جوئيں) ضفاد (مينڈک) اور خون، امام حسن بصری کہتے ہيں، کہ

ثمرات ايک ہی چيز ہے اور نواں معجزه الٹھی کا جادو گروں کی شعبده بازی کو نگل جانا ہے۔ 
حضرت موسٰی عليہ السالم کو ان کے عالوه بھی معجزات ديئے گئے تھے مثاًل الٹھی کا پتھر پر 

وغيره۔ ليکن  مارنا، جس سے باره چشمے ظاہر ہوگئے تھے، بادلوں کا سايہ کرنا، من و سلوی
يہاں آيات تسعہ سے صرف وہی نو معجزات مراد ہيں، جن کا مشاہده فرعون اور اس کی قوم نے 

کيا۔ اسی ليے حضرت ابن عباس رضی هللا عنہما نے انفالق بحر (سمندر کا پھٹ کر راستہ بن 
زه جانے) کو بھی ان نو معجزات ميں شمار کيا ہے اور قحط سالی اور نقص ثمرات کو ايک معج
شمار کيا ہے ترمذی کی ايک روايت ميں آيات تسعہ کی تفصيل اس سے مختلف بيان کی گئی 
  ہے ليکن سنداً وه روايت ضعيف ہے اس ليے آيات تسعہ سے مراد يہی مذکوره معجزات ہيں۔

  
رَ 
ِٕ
ٰمٰوِت َواْالَْرِض بََصاۗى ْ َالَُظنَُّك يِٰفْرَعْوُن َمثُْبْوًرا    ۚقَاَل لََقْد عَِلْمَت َمآ َاْنَزَل ٰهُٓؤَالِۗء ِاالَّ َربُّ السَّ   ١٠٢ َوِاّىنِ

موسٰی نے جواب ديا کہ يہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان و زمين کے پروردگار ہی نے يہ 
معجزے دکھانے، سمجھانے کو نازل فرمائے ہيں، اے فرعون! ميں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو يقيناً 

  تباه اور ہالک کيا گيا ہے۔
  
ْيًعا   فَاَ  َعٗه َمجِ َن اْالَْرِض فََاْغَرْقٰنُه َوَمْن مَّ ُمهْ ّمِ تَِفزَّ َّسـْ   ١٠٣َۙراَد َاْن ي

آخر فرعون نے پختہ اراده کر ليا کہ انہيں زمين سے ہی اکھيڑ دے تو ہم نے خود اسے اور اس 
  کے تمام ساتھيوں کو غرق کر ديا۔

  
اِۗءيْ  ٓ ِاْرسَ قُلْنَا ِمْنۢ بَْعِدٖه ِلَبِينْ ِخَرِة ِجئْنَا ِبُمكْ لَِفْيًفا    وَّ   ١٠٤َۭل اْسُكنُوا اْالَْرَض فَِاَذا َجاَۗء َوْعُد اْالٰ

) پر رہو سہو۔ ہاں جب آخرت ١اس کے بعد ہم نے بنی اسرائيل سے فرما ديا کہ اس سرزمين (
  کا وقت آئے گا ہم سب کو سميٹ لپيٹ کر لے آئيں گے

موسٰی عليہ السالم اور ان کی قوم کو نکالنے کا  بظاہر اس سرزمين جس سے فرعون نے ١۔١٠٤
اراده کيا تھا۔ مگر تاريخ بنی اسرائيل کی شہادت يہ ہے کہ مصر سے نکلنے کے بعد دوباره 
مصر نہيں گئے، بلکہ چاليس سال ميدان تيہ ميں گزار کر فلسطين ميں داخل ہوئے۔ اس کی 

ے۔ اس لئے صحيح يہی ہے کہ اس شہادت سوره اعراف وغيره ميں قرآن کے بيان سے ملتی ہ
  سے مراد فلسطين کی سرزمين ہے۔

  
نَِذْيًرا    ا وَّ ً   ١٠٥َۘواِبلَْحـّقِ َاْنَزلْٰنُه َواِبلَْحّقِ نََزَل ۭ َوَمآ َاْرَسلْٰنَك ِاالَّ ُمبَّرشِ

) ہم نے آپ کو ١اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور يہ بھی حق کے ساتھ اترا (
  ) بنا کر بھيجا ہے۔٢ری سنانے واال اور ڈرانے واال (صرف خوشخب

يعنی با حفاظت آپ تک پہنچ گيا، اس ميں راستے ميں کوئی کمی بيشی اور کوئی تبديلی  ١۔١٠٥
اور آميزش نہيں کی گئی اس لئے کہ اس کو النے واال فرشتہ۔ شديد القوی، االمين، المکين اور 

ت ہيں جو حضرت جبرائيل عليہ السالم کے متعلق قرآن المطاع فی المالء االعلی ہے۔ يہ وه صفا
  ميں بيان کی گئی ہيں۔ 

  بَِشْير اطاعت گزار مومن کے لئے اور نَِذْير نافرمان کے لئے۔ ٢۔١٠٥
  

لْٰنُه تَْزنِيًْال    نَزَّ   ١٠٦َوقُْرٰااًن فََرْقٰنُه ِلتَْقَرَاٗه عََيل النَّاِس عَٰيل ُمْكٍث وَّ
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) ہے کہ آپ اسے بہ مہلت لوگوں کو سنائيں ١وڑا کر کے اس لئے اتارا (قرآن کو ہم نے تھوڑا تھ
  اور ہم نے خود بھی اسے بتدريج نازل فرمايا۔

فََرْقنَاهُ کے ايک دوسرے معنی بَيَّنَّاه َو اَْوَضْحنَاه (ہم نے اسے کھول کر وضاحت سے بيان  ١۔١٠٦
  کر ديا) بھی کئے گئے ہيں

  
ْذقَاِن ُجسًَّدا قُْل ٰاِمنُْوا ِبٖهٓ َاْو َال  ْوَن ِلْالَ رُّ ْم َخيِ ٓ ِاَذا يُْتٰىل عَلَْهيِ يَْن ُاْوتُوا الِْعْملَ ِمْن قَْبهِلٖ ِ   ۙ{السجدە}١٠٧   تُْؤِمنُْوا  ۭ ِانَّ اذلَّ

کہہ ديجئے! تم اس پر ايمان الؤ يا نہ الؤ، جنہيں اس سے پہلے علم ديا گيا ہے ان کے پاس تو 
  )۔١ہے تو وه ٹھوڑيوں کے بل سجده ميں گر پڑتے ہيں (جب بھی اس کی تالوت کی جاتی 

يعنی وه علماء جنہوں نے نزول قرآن سے قبل کتب سابقہ پڑھی ہيں اور وه وحی کی  ١۔١٠٧
حقيقت اور رسالت کی عالمات سے واقف ہيں، وه سجده ريز ہوتے ہيں، اس بات پر هللا کا شکر 

ہ وسلم کی پہچان کی توفيق دی اور قرآن و ادا کرتے ہوئے کہ انہيں آخری رسول صلی هللا علي
  رسالت پر ايمان النے کی سعادت نصيب فرمائی۔

  
ِّنَا لََمْفُعْوًال    نَآ ِاْن َاكَن َوْعُد َرب ِّ ْبٰحَن َرب يَـُقْولُْوَن سـُ   ١٠٨وَّ

) ١اور کہتے ہيں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعده بال شک و شبہ پورا ہو کر رہنے (
  ہے۔ واال ہی
مطلب يہ ہے کہ يہ کفار مکہ جو ہرچيز سے ناواقف ہيں اگر يہ ايمان نہيں التے تو آپ  ١۔١٠٨

پروانہ کريں اس ليے کہ جو اہل علم ہيں اور وحی ورسالت کی حقيقت سے آشنا ہيں وه اس پر 
ايمان لے آئے ہيں بلکہ قرآن سن کر وه بارگاه الہی ميں سجده ريز ہوگئے ہيں اور اس کی 

  زگی بيان کرتے اور رب کے وعدوں پر يقين رکھتے ہيں۔پاکي
  

ْذقَاِن يَْبُكْوَن َويَزِيُْدُمهْ ُخُشْوعًا    ْوَن ِلْالَ رُّ   ۞١٠٩َوَخيِ
وه اپنی ٹھوڑيوں کے بل روتے ہوئے سجده ميں گر پڑتے ہيں اور يہ قرآن ان کی عاجزی اور 

  )۔١خشوع اور خضوع بڑھا ديتا ہے (
جدے ميں گر پڑنے کا دوباره ذکر کيا، کيونکہ پہال سجده هللا کی ٹھوڑيوں کے بل س ١۔١٠٩

تعظيم کے لئے اور بطور شکر تھا اور قرآن سن کر جو خشيت و رقت ان پر طاری ہوئی اور 
  اس کی تاثير و اعجاز سے جس درجہ وه متأثر ہوئے، اس نے دوباره انہيں سجده ريز کر ديا۔

  
َ َاِو اْدُعوا  اِفْت ِهبَا َواقُِل اْدُعوا اهلّلٰ ـهَْر ِبَصَالتَِك َوَال ُختَ ٰىن  ۚ َوَال َجتْ اُۗء الُْحسـْ ا تَْدُعْوا فهََلُ اْالَْمسَ َن  ۭ َاايًّ مَّ ْمحٰ   ١١٠بَْتغِ بَْنيَ ٰذكِلَ َسِبْيًال    الرَّ

کہہ ديجئے کہ هللا کو هللا کہہ کر پکارو يا رحٰمن کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام 
) نہ تو تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشيده بلکہ اس کے ١ی کے ہيں (اس

  )۔٢درميان کا راستہ تالش کر لے (
جس طرح کہ پہلے گزر چکا ہے کہ مشرکين مکہ کے لئے هللا کا صفتی نام ' رحٰمن ' يا  ١۔١١٠

ن نے نبی صلی هللا عليہ وسلم ' رحيم ' نامانوس تھا اور بعض آثار ميں آتا ہے کہ بعض مشرکي
کی زبان مبارک سے يا رحٰمن و رحيم کے الفاظ سنے تو کہا کہ ہميں تو يہ کہتا ہے کہ صرف 
  ايک هللا کو پکارو اور خود دو معبودوں کو پکار رہا ہے۔ جس پر يہ آيت نازل ہوئی (ابن کثير) 

مکے ميں رسول هللا چھپ اس کی شان نزول ميں حضرت ابن عباس بيان فرماتے ہيں کہ  ٢۔١١٠
کر رہتے تھے، جب اپنے ساتھيوں کو نماز پڑھاتے تو آواز قدرے بلند فرما ليتے، مشرکين قرآن 

سن کر قرآن کو اور هللا کو گالی گلوچ کرتے، هللا تعاٰلی نے فرمايا، اپنی آواز کو اتنا اونچا نہ 
ی پست کرو کہ صحابہ بھی نہ سن کرو کہ مشرکين سن کر قرآن کو برا بھال کہيں اور نہ آواز اتن
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سکيں، خود نبی صلی هللا عليہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ايک رات نبی کا گزر حضرت ابو بکر 
صديق کی طرف سے ہوا تو وه پست آواز سے نماز پڑھ رہے ہيں، پھر حضرت عمر کو بھی 

پوچھا تو  ديکھنے کا اتفاق ہوا تو وه اونچی آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے دونوں سے
حضرت ابو بکر صديق نے فرمايا، ميں جس سے مصروف مناجات تھا، وه ميری آواز سن رہا 
تھا، حضرت عمر نے جواب ديا کہ ميرا مقصد سوتوں کو جگانا اور شيطان کو بھگانا تھا۔ آپ 

نے صديق اکبر سے فرمايا، اپنی آواز قدرے بلند کرو اور حضرت عمر سے کہا، اپنی آواز کچھ 
رکھو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہيں کہ يہ آيت دعا کے بارے ميں نازل ہوئی ہے (بخاری و پست 

  مسلم، بحوالہ فتح القدير)
  

ٗ َوِيلٌّ  ٗ َرشِيٌْك ِيف الُْمكْلِ َولَْم يَُكْن هلَّ لَْم يَُكْن هلَّ ا وَّ ْي لَْم يَتَِّخْذ َودَلً ِ ِ اذلَّ هُ َوقُِل الَْحْمُد هلِلّٰ ْ ّلِ َوَكّربِ َن اذلُّ ا       ّمِ   ۧ ١١١تَْكِبْريً
اور يہ کہہ ديجئے کہ تمام تعريفيں هللا ہی کے لئے ہيں جو نہ اوالد رکھتا ہے نہ اپنی بادشاہت 

ميں کسی کو شريک ساجھی رکھتا ہے اور نہ وه کمزور ہے کہ اسے کسی کی ضرورت ہو اور 
  تو اس کی پوری پوری بڑائی بيان کرتا ره۔

  

  سورة الکھف
  )١١٠۔ تعداد آيات  ١٨وره نمبر (سورة الکھف ۔ س

  
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  بڑے مہربان اور سب سے زياده رحم کرنے والے هللا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔
  

ٗ ِعَوًجا      َعْل هلَّ ْيٓ َاْنَزَل عَٰيل َعْبِدِه اْلِكٰتَب َولَْم َجيْ ِ ِ اذلَّ   ڸǺَالَْحْمُد هلِلّٰ
تعريفيں اسی هللا کے لئے سزاوار ہيں جس نے اپنے بندے پر يہ قرآن اتارا اور اس ميں تمام 

  )۔١کوئی کسر باقی نہ چھوڑی (
کہف کے معنی غار کے ہيں۔ اس ميں اصحاب کہف کا واقعہ بيان کيا گيا ہے، اس لئے اسے 

ديث ميں بيان سوره کہف کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی دس آيات اور آخری دس آيات کی فضيلت ح
کی گئی ہے کہ جو ان کو ياد کرے اور پڑھے گا وه فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا (صحيح 

مسلم) اور اس کی تالوت جمعہ کے دن کرے گا تو آئنده جمعے تک اس کے لئے خاص نور کی 
روشنی رہے گی، اور اس کے پڑھنے سے گھر ميں سکون و برکت نازل ہوتی ہے۔ ايک مرتبہ 

ے سوره کہف پڑھی گھر ميں ايک جانور بھی تھا، وه بدکنا شروع ہوگيا، انہوں ايک صحابی ن
نے غور سے ديکھا کہ کيا بات ہے؟ تو انہيں ايک بادل نظر آيا، جس نے انہيں ڈھانپ رکھا تھا، 
صحابی نے اس واقعہ کا ذکر جب نبی سے کيا، تو آپ نے فرمايا، اسے پڑھا کرو۔ قرآن پڑھتے 

  ی ہے (صحيح بخاری)وقت سکينۃ نازل ہوت
يا کوئی کجی اور راه اعتدال سے انحراف اس ميں نہيں رکھا بلکہ اسے قيم يعنی سيدھا  ١۔١

  رکھا۔ يا قيم کے معنی، بندوں کے دينی و دنياوی مصالح کی رعايت و حفاظت کرنے والی کتاب۔
  

َ الْ  نُْه َويُبَّرشِ ُ ْن دلَّ ًسا َشِديًْدا ّمِ ًما ِلُّيْنِذَر اَبْ ِلٰحِت َانَّ لَهُْم َاْجًرا َحَسـنًا    قَـّيِ يَْن يَْعَملُْوَن الّصٰ ِ   Ąُۙمْؤِمِنْنيَ اذلَّ
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) پاس کی سخت سزا سے ہوشيار کر دے اور ١بلکہ ہر طرح سے ٹھيک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے (
  ايمان النے اور نيک عمل کرنے والوں کو خوشخبرياں سنادے کہ ان کے لئے بہترين بدلہ ہے۔

  لَّدنہ، جو اس هللا کی طرف سے صادر يا نازل ہونے واال ہےِمْن  ١۔٢
  

اِكِثْنيَ ِفْيِه َابًَدا      Ǽۙمَّ
  جس ميں وه ہميشہ ہميشہ رہيں گے۔

  
ا    ُ َودَلً َذ اهلّلٰ َ يَْن قَالُوا اختَّ ِ يُْنِذَر اذلَّ   Ćۤوَّ

  ۔)١اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہيں کہ هللا تعاٰلی اوالد رکھتا ہے (
  جيسے يہوديوں عيسائيوں اور بعض مشرکين (فرشتے هللا کی بيٹياں ہيں) کا عقيده ہے۔ ١۔٤
  

َُّقْولُْوَن ِاالَّ  ُرُج ِمْن َافَْواِههِْم ۭ ِاْن ي َمًة َختْ ْت َلكِ ْم ۭ َكُربَ ِ
ِٕ
اَبۗ َال ِالٰ   Ĉ َكِذاًب    َما لَهُْم ِبٖه ِمْن ِعْملٍ وَّ

علم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو۔ يہ تہمت بڑی بری ہے جو ان در حقيقت نہ تو خود انہيں اس کا 
  کے منہ سے نکل رہی ہے وه نرا جھوٹ بک رہے ہيں۔

  اس کلمہ تہمت سے مراد يہی ہے کہ هللا کی اوالد ہے جو نرا جھوٹ ہے۔ ١۔۵
  

َذا الَْحدِ  َّْم يُْؤِمنُْوا ِهبٰ َّْفَسَك عَٰيلٓ ٰااَثِرِمهْ ِاْن ل َ اَبِخٌع ن   Čيِْث َاَسًفا     فَلََعكلَّ
) پر ايمان نہ الئيں تو کيا آپ ان کے پيچھے اس رنج ميں اپنی جان ١پس اگر يہ لوگ اس بات (

  ہالک کر ڈاليں گے
بِٰھَذا اْلَحِدْيِث (اس بات) سے مراد قرآن کريم ہے۔ کفار کے ايمان النے کی جتنی شديد خواہش  ١۔٦

کو سخت تکليف ہوتی تھی، اس ميں آپ  آپ رکھتے تھے اور ان کے اعراض و گريز سے آپ
  کی اسی کيفيت اور جذبے کا اظہار ہے۔

  
ًال    ُْم َاْحَسُن َمعَ َّهَا ِلنَْبلَُوُمهْ َاهيُّ   Ċِاانَّ َجَعلْنَا َما عََيل اْالَْرِض ِزيْنًَة ل

) ہے ہم نے اسے زمين کی رونق کا باعث بنايا ہے کہ ہم انہيں ١روئے زمين پر جو کچھ (
  کہ ان ميں سے کون نيک اعمال واال ہے آزماليں

روئے زمين ميں جو کچھ ہے، حيوانات، جمادات، نباتات، معدنيات اور ديگر مدفون  ١۔٧
  خزانے، يہ سب دنيا کی زينت اور رونق ہيں

  
  Ďَۭوِاانَّ لَٰجِعلُْوَن َما عَلَْهيَا َصِعْيًدا ُجُرًزا   

  )۔١کر ڈالنے والے ہيں (اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ايک ہموار صاف ميدان 
صعيدا۔ صاف ميدان۔ جرز۔ بالکل ہموار۔ جس ميں کوئی درخت وغيره نہ ہو، يعنی ايک وقت  ١۔٨

آئے گا کہ يہ دنيا اپنی تمام تر رونقوں سميت فنا ہو جائے گی اور روئے زمين ايک چٹيل اور 
وں کے مطابق جزا ہموار ميدان کی طرح ہو جائے گی، اس کے بعد ہم نيک و بد کو ان کے عمل

  ديں گے۔
  

ًبا     ِقْميِ ۙ َاكنُْوا ِمْن ٰايِٰتنَا َجعَ َب اْلَكهِْف َوالرَّ   Ḍَاْم َحِسبَْت َانَّ َاْحصٰ
کيا تو اپنے خيال ميں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانيوں ميں سے کوئی بہت عجيب نشانی 

  )١سمجھ رہا ہے (
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يں ہے۔ بلکہ ہماری ہر نشانی ہی عجيب ہے۔ يہ يعنی يہ واحد بڑی اور عجيب نشانی نہ ١۔٩
آسمان و زمين کی پيدائش اور اس کا نظام، شمس و قمر اور کواکب کی تسخير، رات اور دن کا 

آنا جانا اور ديگر بيشمار نشانياں، کيا تعجب انگيز نہيں ہيں۔ َکْھف اس غار کو کہتے ہيں جو پہاڑ 
کا نام ہے جہاں سے يہ نوجوان گئے تھے،  ميں ہوتا ہے۔ رقيم، بعض کے نزديک اس بستی

بعض کہتے ہيں اس پہاڑ کا نام ہے جس ميں غار واقع تھا بعض کہتے ہيں َرقِْيم بمعنی َمْرقُْوم ہے 
اور يہ ايک تختی ہے لوہے يا سيسے کی، جس ميں اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے ہيں۔ 

اليہ تحقيق سے معلوم ہوا کہ پہلی بات اسے رقيم اس لئے کہا گيا ہے کہ اس پر نام تحرير ہيں۔ ح
زياده صحيح ہے۔ جس پہاڑ ميں يہ غار واقع ہے اس کے قريب ہی ايک آبادی ہے جسے اب 

  الرقيب کہا جاتا ہے جو مرور زمانہ کے سبب الرقيم کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔
  

 ُ َّنَآ ٰاِتنَا ِمْن دلَّ ْ لَنَا ِمْن َاْمِراَن َرَشًدا     ِاْذ َاَوى الِْفْتَيُة ِاَىل الَْكهِْف فََقالُْوا َرب َهئّيِ ًة وَّ   10نَْك َرْمحَ
ان چند نو جوانوں نے جب غار ميں پناه لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار! ہميں اپنے پاس 

  )۔١سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام ميں ہمارے لئے راه يابی کو آسان کر دے (
ب کہف کہا گيا، (تفصيل آگے آرہی ہے) انہوں نے جب يہ وہی نوجوان ہيں جنہيں اصحا ١۔١٠

اپنے دين کو بچاتے ہوئے غار ميں پناه لی تو يہ دعا مانگی۔ اصحاب کہف کے اس قصے ميں 
نوجوانوں کے لئے بڑا سبق ہے، آجکل کے نوجوانوں کا بيشتر وقت فضوليات ميں برباد ہوتا ہے 

لمان نوجوان اپنی جوانيوں کو هللا کی عبادت اور هللا کی طرف کوئی توجہ نہيں۔ کاش! آج کے مس
  ميں صرف کريں۔

  
ِنْنيَ عََدًدا     ْم ِيف اْلَكهِْف سـِ بْنَا عَٰيلٓ ٰاَذاِهنِ   ۙ 11فََرضَ

  )۔١پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال اسی غار ميں پردے ڈال ديئے (
اکہ باہر کی آوازوں سے ان کی يعنی کانوں پر پردے ڈال کر ان کے کانوں کو بند کر ديا ت ١۔١١

  نيند ميں خلل نہ پڑے۔ مطلب يہ ہے کہ ہم نے انہيں گہری نيند سال ديا۔
  

  ۧ 12ُمثَّ بََعثْٰهنُْم ِلنَْعَملَ َايُّ الِْحْزبَْنيِ َاْحٰىص ِلَما لَِبثُْوٓا َاَمًدا    
ے اس انتہائی مدت کو پھر ہم نے انہيں اٹھا کھڑا کيا کہ ہم يہ معلوم کرليں کہ دونوں گروه ميں س

  ) ياد رکھا١جو انہوں نے گزاری کس نے زياده (
ان دو گروہوں سے مراد اختالف کرنے والے لوگ ہيں۔ يہ يا تو اسی دور کے لوگ تھے  ١۔١٢

جن کے درميان ان کی بابت اختالف ہوا، يا عہد رسالت کے مومن و کافر مراد ہيں اور بعض 
ان کے دو گروه بن گئے تھے۔ ايک کہتا تھا ہم اتنا عرصہ کہتے ہيں کہ يہ اصحاب کہف ہی ہيں 

  سوئے رہے، دوسرا، اس کی نفی کرتا اور فريق اول سے کم و بيش مدت بتالتا۔
  

ْم َوِزْدٰهنُْم ُهًدى    ِ ُْم ِفْتَيٌة ٰاَمنُْوا ِبَرّهبِ ُن نَُقصُّ عَلَْيَك نََبَاُمهْ اِبلَْحّقِ  ۭ ِاهنَّ   ڰ13َحنْ
) اپنے رب پر ايمان ١ہ تيرے سامنے بيان فرما رہے ہيں۔ يہ چند نوجوان (ہم ان کا صحيح واقع

  الئے تھے اور ہم نے ان کی ہدايت ميں ترقی دی تھی۔
اب اختصار کے بعد تفصيل بيان کی جا رہی ہے۔ يہ نوجوان، بعض کہتے ہيں عيسائيت  ١۔١٣

سالم سے پہلے کا ہے۔ کے پيروکار تھے اور بعض کہتے ہيں ان کا زمانہ حضرت عيسٰی عليہ ال
حافظ ابن کثير نے اسی قول کو ترجيح دی ہے۔ کہتے ہيں ايک بادشاه تھا، دقيانوس، جو لوگوں 

کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی نذر نياز دينے کی ترغيب ديتا تھا۔ هللا تعاٰلی نے ان 
صرف ايک هللا ہی ہے کے چند نوجوانوں کے دلوں ميں يہ بات ڈال دی کہ عبادت کے الئق تو 
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جو آسمان و زمين کا خالق اور کائنات کا رب ہے۔ فِْتيِۃ جمع قلت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے ان 
يا اس سے بھی کم تھی۔ يہ الگ ہو کر کسی ايک جگہ هللا واحد کی عبادت کرتے،  ٩کی تعداد 

گئی اور اس نے انہيں  آہستہ آہستہ لوگوں ميں ان کے عقيده کا چرچا ہوا، تو بادشاه تک بات پہنچ
اپنے دربار ميں طلب کر کے ان سے پوچھا، تو وہاں انہوں نے برمال هللا کی توحيد بيان کی 

باآلخر پھر بادشاه اور اپنی مشرک قوم کے ڈر سے اپنے دين کو بچانے کے لئے آبادی سے دور 
سلط کر دی اور وه تين ايک پہاڑ کے غار ميں پناه گزين ہوگئے، جہاں هللا تعاٰلی نے ان پر نيند م

  ) سال وہاں سوئے رہے۔٣٠٩سو نو (
  

َّْدُعَو۟ا ِمْن ُدْوِنهٖٓ  ٰمٰوِت َواْالَْرِض لَْن ن ُّنَا َربُّ السَّ ْم ِاْذ قَاُمْوا فََقالُْوا َرب َربَْطنَا عَٰيل قُلُْوِهبِ ََّقْد قُلْنَآ ِاًذا َشَطًطا    وَّ   14 ِاٰلـهًا ل
) اور کہنے لگے ٢) تھے جبکہ يہ اٹھ کر کھڑے ہوئے (١( ہم نے ان کے دل مضبوط کر ديئے

کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمين کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے 
  سوا کسی اور کو معبود پکاريں اگر ايسا کيا تو ہم نے نہايت ہی غلط بات کہی۔

جدائی اور عيش و راحت کی يعنی ہجرت کرنے کی وجہ سے اپنے خويش و اقارب کی  ١۔١٤
زندگی سے محرومی کا جو صدمہ انہيں اٹھانا پڑا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر ديا تاکہ وه 

  صدمات کو برداشت کرليں۔ نيز حق گوئی کا فريضہ بھی جرأت اور حوصلے سے ادا کر سکيں۔ 
ربار ميں ان کی اس قيام سے مراد اکثر مفسرين کے نزديک وه طلبی ہے، جو بادشاه کے د ٢۔١٤

ہوئی اور بادشاه کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے توحيد کا وعظ بيان کيا، بعض کہتے ہيں کہ 
شہر سے باہر آپس ميں ہی کھڑے، ايک دوسرے کو توحيد کی بات سنائی، جو فرداً فرداً هللا کی 

  طرف سے ان کے دلوں ميں ڈالی گئی اور يوں اہل توحيد باہم اکٹھے ہوگئے۔ 
  شططا کے معنی جھوٹ کے يا حد سے تجاوز کرنے کے ہيں۔ ٣۔١٤

  
ٍ ۭ فََمْن َاْظملَُ  ْم ِبُسلْٰطٍن بَّنيِ تُْوَن عَلَْهيِ َُذْوا ِمْن ُدْوِنٖهٓ ٰاِلهًَة  ۭ لَْوَال اَيْ ِ َكِذاًب   ٰهُٓؤَالِۗء قَْوُمنَا اختَّ ِن افَْرتٰى عََيل اهلّلٰ   ۭ 15 ِممَّ

ا اور معبود بنا رکھے ہيں۔ ان کی خدائی کی يہ کوئی يہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سو
  صاف دليل کيوں پيش نہيں کرتے هللا پر جھوٹ افترا باند ھنے والے سے زياده ظالم کون ہے۔

  
ْمحَ  ْن رَّ ُُّمكْ ّمِ َ فَْاٗوٓا ِاَىل اْلَكهِْف يَنُْرشْ لَُمكْ َرب لُْتُمْوُمهْ َوَما يَْعُبُدْوَن ِاالَّ اهلّلٰ ْرفَقًا    َوِاِذ اْعَزتَ ْن َاْمرُِمكْ ّمِ ْ لَُمكْ ّمِ   16ِتٖه َوُهيَـئّيِ

جب تم ان سے اور هللا کے سوا ان کے اور معبودوں سے کناره کش ہوگئے تو اب تم کسی غار 
) ميں جا بيٹھو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھيال دے گا اور تمہارے لئے تمہارے کام ميں ١(

  سہولت مہيا کر دے گا۔
عنی جب تم نے اپنی قوم کے معبودوں سے کناره کشی کر لی ہے، تو اب جسمانی طور ي ١۔١٦

پر بھی ان سے عليحدگی اختيار کر لو۔ يہ اصحاب کہف نے آپس ميں کہا۔ چنانچہ اس کے بعد وه 
ايک غار ميں جا چھپے، جب ان کے غائب ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو تالش کيا گيا، ليکن وه 

ے، جس طرح نبی کی تالش ميں کفار مکہ غار ثور تک پہنچ جانے کے اسی طرح ناکام رہ
  باوجود، جس ميں آپ حضرت ابو بکر کے ساتھ موجود تھے، ناکام رہے تھے۔

  
َماِل  َّْقرُِضهُْم َذاَت الّشِ ْمَس ِاَذا َطلََعْت تَّٰزَوُر َعْن َكهِْفهِْم َذاَت الَْيِمْنيِ َوِاَذا غََربَْت ت ُ فَهَُو  َومهُْ َوتََرى الشَّ ِْد اهلّلٰ ِ  ۭ َمْن هيَّ نُْه  ۭ ٰذكِلَ ِمْن ٰايِٰت اهلّلٰ ِيفْ فَْجــَوٍة ّمِ

ْرِشًدا    َد هَلٗ َوِليًّا مُّ ُّْضِلْل فَلَْن َجتِ   ۧ 17الُْمهْتَِد ۚ َوَمْن ي
آپ ديکھيں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائيں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت 

) يہ هللا کی ١ئيں جانب کترا جاتا ہے اور وه اس غار کی کشاده جگہ ميں ہيں (غروب ان کے با
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) هللا تعاٰلی جس کی رہبری فرمائے وه راه راست پر ہے اور جسے وه ٢نشانيوں ميں سے ہے (
  )۔٣گمراه کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پاسکيں (

انب کو اور غروب کے وقت بائيں جانب کو کترا کر يعنی سورج طلوع کے وقت دائيں ج ١۔١٧
نکل جاتا اور يوں دونوں وقتوں ميں ان پر دھوپ نہ پڑتی، حاالنکہ وه غار ميں کشاده جگہ پر 

  محو استراحت تھے۔ فجوة کے معنی ہيں کشاده جگہ۔
يعنی سورج کا اس طرح نکل جانا کہ باوجود کھلی جگہ ہونے کے وہاں دھوپ نہ پڑے،  ٢۔١٧
   کی نشانيوں ميں سے ہے۔هللا
جيسے دقيانوس بادشاه اور اس کے پيروکار ہدايت سے محروم رہے تو کوئی انہيں راه  ٣۔١٧

  ياب نہيں کر سکا۔
  

َماِل ڰ َوَلكُْهبُْم اَبِسطٌ ِذرَ  ُِّهبُْم َذاَت الَْيِمْنيِ َوَذاَت الّشِ نَُقل ُمهْ ُرقُْوٌد ڰ وَّ ُهبُْم َايْقَاًظا وَّ سـَ لَُمِلْئَت ِمْهنُْم  اَعْيهِ َوَحتْ َّْيَت ِمْهنُْم ِفَراًرا وَّ ْم لََول لَْعَت عَلَْهيِ اِبلَْوِصْيِد ۭ لَِو اطَّ
  18ُرْعًبا    

) خود ہم انہيں دائيں بائيں ١آپ خيال کرتے کہ وه بيدار ہيں، حاالنکہ وه سوئے ہوئے تھے (
ھيالئے ہوئے تھا۔ اگر آپ ) ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پ٢کروٹيں داليا کرتے تھے (

جھانک کر انہيں ديکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے رعب سے 
  )۔٣آپ پر دہشت چھا جاتی (

ايقاظ، يقظ کی جمع اور رقود راقد کی جمع ہے وه بيدار اس لئے محسوس ہوتے تھے کہ  ١۔١٨
خص کی ہوتی ہيں۔ بعض کہتے ہيں ان کی آنکھيں کھلی ہوتی تھيں، جس طرح جاگنے والے ش
  زياده کروٹيں بدلنے کی وجہ سے وه بيدار نظر آتے تھے۔

  تاکہ ان کے جسموں کو مٹی نہ کھا جائے۔  ٢۔١٨
يہ ان کی حفاظت کے لئے هللا تعاٰلی کی طرف سے انتظام تھا تاکہ کوئی ان کے قريب نہ  ٣۔١٨

  جاسکے۔
  

ْهنُْم َمكْ لَِبثُْمتْ   ۭ قَالُْوا لَِبثْنَا يَْوًما َاْو بَْعَض يَْوٍم  ۭ قَالُْوا َربُُّمكْ  َوَكٰذكِلَ بََعثْٰهنُْم ِلَيتََساَۗءلُْوا ٌِٕل ِمّ
 َاعَْملُ ِبَما لَِبثُْمتْ ۭ فَابَْعثُْوٓا َاَحَدُمكْ ِبَوِرِقُمكْ ٰهِذٖهٓ ِاَىل الَْمِديْنَِة بَيَْهنُْم ۭ قَاَل قَاۗى

َآ َاْزٰىك َطعَ  ْف َوَال يُْشِعَرنَّ ِبُمكْ َاَحًدا   فَلَْيْنُظْر َاهيُّ نُْه َولَْيَتلَطَّ   19اًما فَلَْيْاِتُمكْ ِبِرْزٍق ّمِ
) کہ آپس ميں پوچھ گچھ کرليں۔ ايک کہنے والے نے ١اسی طرح ہم نے انہيں جگا کر اٹھا ديا (

ے کہا کہ کيوں بھئی تم کتنی دير ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب ديا کہ ايک دن يا ايک دن س
) اب تم ٣) کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم هللا تعاٰلی ہی کو ہے (٢بھی کم (

اپنے ميں سے کسی کو اپنی يہ چاندی دے کر شہر بھيجو وه خوب ديکھ بھال لے کہ شہر کا 
) پھر اسی ميں سے تمہارے کھانے کے لئے لے آئے، اور وه بہت ٤کونسا کھانا پاکيزه تر ہے (

  )٥اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے (احتياط 
يعنی جس طرح ہم نے انہيں اپنی قدرت سے سال ديا تھا، اسی طرح تين سو نو سال کے  ١۔١٩

بعد ہم نے انہيں اٹھا ديا اور اس حال ميں اٹھايا کہ ان کے جسم اسی طرح صحيح تھے، جس 
ميں ايک دوسرے سے انہوں نے سوال  طرح تين سو سال قبل سوتے وقت تھے، اسی لئے آپس

  کيا۔
گويا جس وقت وه غار ميں داخل ہوئے، صبح کا پہال پہر تھا اور جب بيدار ہوئے تو دن کا  ٢۔١٩

آخری پہر تھا، يوں وه سمجھے کہ شايد ہم ايک دن يا اس سے بھی کم، دن کا کچھ حصہ سوئے 
  رہے۔ 
ہے اور باآلخر معاملہ هللا کے سپرد کر تاہم کثرت نوم کی وجہ سے وه سخت تردد ميں ر ٣۔١٩

  ديا کہ وہی صحيح مدت جانتا ہے۔ 
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بيدار ہونے کے بعد، خوراک جو انسان کی سب سے اہم ضرورت ہے، اس کا سر و  ٤۔١٩
  سامان کرنے کی فکر الحق ہوئی۔ 

احتياط اور نرمی کی تاکيد اسی انديشے کے پيش نظر کی، جس کی وجہ سے وه شہر سے  ٥۔١٩
ايک ويرانے ميں آئے تھے۔ اسے تاکيد کی کہ کہيں اس کے روپے سے شہر والوں کو  نکل کر

  ہمارا علم نہ ہو جائے اور کوئی نئی افتاد ہم پر نہ آپڑے، جيسا کہ اگلی آيت ميں ہے۔
  

ْم َولَْن تُفْ  َِّهتِ ْوُمكْ َاْو يُِعْيُدْوُمكْ ِيفْ ِمل َّْظهَُرْوا عَلَْيُمكْ يَْرُمجُ ُْم ِاْن ي ا ِاًذا َابًَدا    ِاهنَّ   20ِلُحْوٓ
اگر يہ کافر تم پر غلبہ پا ليں تو تمہيں سنگسار کر ديں گے يا تمہيں پھر اپنے دين ميں لوٹا ليں 

  )١گے اور پھر تم کبھی بھی کامياب نہ ہو سکو گے (
يعنی آخرت کی جس کاميابی کے لئے ہم نے صعوبت، مشقت برداشت کی، ظاہر بات ہے  ١۔٢٠

شہر نے ہميں مجبور کرکے پھر آبائی دين کی طرف لوٹا ديا، تو ہمارا اصل مقصد کہ اگر اہل 
  ہی فوت ہو جائے گا، ہماری محنت بھی برباد جائے گی اور ہم نہ دين کے رہيں گے نہ دنيا کے۔

  
اعََة َال  َانَّ السَّ ِ َحقٌّ وَّ ْم ِلَيْعلَُمْوٓا َانَّ َوعَْد اهلّلٰ اَن عَلَْهيِ ُْم َاعَْملُ هبِِ َوَكٰذكِلَ َاْعَرثْ ْم بُنْيَااًن  ۭ َرهبُّ يَْن  َريَْب ِفْهيَاڥ ِاْذ يَتَنَاَزُعْوَن بَيَْهنُْم َاْمَرُمهْ فََقالُوا ابُْنْوا عَلَْهيِ ِ ْم ۭ قَاَل اذلَّ

ْسِجًدا    ْم مَّ   21غَلَُبْوا عَٰيلٓ َاْمِرِمهْ لَنَتَِّخَذنَّ عَلَْهيِ
) ديا کہ وه جان ليں کہ هللا کا وعده بالکل ١آگاه کر (ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے 

) جبکہ وه اپنے امر ميں آپس ميں اختالف کر ٢سچا ہے اور قيامت ميں کوئی شک و شبہ نہيں (
) اور ان کا رب ہی ان کے حال ٤) کہنے لگے ان کے غار پر ايک عمارت بنالو (٣رہے تھے (

رے ميں غلبہ پايا وه کہنے لگے کہ ہم تو ان کے ) جن لوگوں نے ان کے با٥کا زياده عالم ہے (
  )٦آس پاس مسجد بناليں گے (

يعنی جس طرح ہم نے ساليا اور جگايا، اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے آگاه  ١۔٢١
کر ديا۔ بعض روايات کے مطابق يہ آگاہی اس طرح ہوئی جب اصحاب کہف کا ايک ساتھی 

تين سو سال قبل کے بادشاه دقيانوس کے زمانے کا تھا اور  چاندی کا سکہ لے کر شہر گيا، جو
وه سکہ اس نے ايک دکاندار کو ديا، تو وه حيران ہوا، اس نے ساتھ والی دکان والے کو دکھايا، 

وه ديکھ کر حيران ہوا، جب کہ اصحاب کہف کا ساتھی يہ کہتا رہا کہ ميں اس شہر کا باشنده ہوں 
يکن اس ' کل ' کو تين صدياں گزر چکی تھيں، لوگ کس طرح اور کل ہی يہاں سے گيا ہوں، ل

اس کی بات مان ليتے؟ لوگوں کو شبہ گزرا کہ کہيں اس شخص کو مدفون خزانہ مال ہو۔ يہ بات 
بادشاه يا حاکم مجاز تک پہنچی اور اس ساتھی کی مدد سے وه غار تک پہنچا اور اصحاب کہف 

  انہيں پھر وفات دے دی (ابن کثير) سے مالقات کی۔ اس کے بعد هللا تعاٰلی نے 
يعنی اصحاب کہف کے اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قيامت کے وقوع اور بعث بعد  ٢۔٢١

الموت کا وعده اٰلہی سچا ہے، منکرين کے لئے اس واقعہ ميں هللا کی قدرت کا ايک نمونہ موجود 
  ہے۔ 
قت ان کے حال سے آگاه کيا، جب وه اذ يا تو ظرف ہے اعثرنا کا، يعنی ہم نے انہيں اس و ٣۔٢١

  بعث بعد الموت يا واقعہ قيامت کے بارے ميں آپس ميں جھگڑ رہے تھے۔ 
يہ کہنے والے کون تھے، بعض کہتے ہيں کہ اس وقت کے اہل ايمان تھے، بعض کہتے  ٤۔٢١

ہيں بادشاه اور اس کے ساتھی تھے، جب جاکر انہوں نے مالقات کی اور اس کے بعد هللا نے 
ہيں پھر سال ديا، تو بادشاه اور اس کے ساتھيوں نے کہا کہ ان کی حفاظت کے لئے ايک ان

  عمارت بنا دی جائے۔
جھگڑا کرنے والوں کو هللا تعاٰلی نے فرمايا کہ ان کی بابت صحيح علم صرف هللا کو ہی  ٥۔٢١

  ہے۔ 
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پہلی رائے کو  يہ غلبہ حاصل کرنے والے اہل ايمان تھے يا اہل کفر و شرک؟ شوکانی نے ٦۔٢١
ترجيح دی ہے اور ابن کثير نے دوسری رائے کو۔ کيونکہ صالحين کی قبروں پر مسجديں تعمير 

  کرنا هللا کو پسند نہيں۔
نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا۔ لعن هللا اليھود والنٓصاری اتخذوا قبور انبيائھم وٓصالحيھم 

ٰی پر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے پيغمبروں اور مساجد۔ البخاری۔ مسلم۔ هللا تعاٰلی بہود و نصار
صالحين کی قبروں کو مسجديں بنا ليا، حضرت عمر کی خالفت ميں عراق ميں حضرت دانيال 
عليہ السالم کی قبر دريافت ہوئی تو آپ نے حکم ديا کہ اسے چھپا کر عام قبروں جيسا کر ديا 

  الں پيغمبر کی ہے۔ تفسير ابن کثير۔ئے تاکہ لوگوں کے علم ميں نہ آئے کہ فالں قبر ف جا
  

ا اِبلَْغْيِب ۚ َويَقُ  َسٌة َساِدُسهُْم َلكُْهبُْم َرْمجً اِبُعهُْم َلكُْهبُْم ۚ َويَُقْولُْوَن َمخْ َيُقْولُْوَن ثَٰلثٌَة رَّ َ سـَ ا يَْعل ْم مَّ ِهتِ ٓ َاعَْملُ ِبِعدَّ ْ ّيبِ اَثِمُهنُْم َلكُْهبُْم ۭ قُْل رَّ ْبَعٌة وَّ ُمهُْم ِاالَّ قَِلْيٌل ڢ ْولُْوَن سـَ
ْهنُْم َاَحًدا     ْم ّمِ َتْفِت ِفْهيِ َال تَسـْ ْم ِاالَّ ِمَراًۗء َظاِهًرا  ۠ وَّ   ۧ 22فََال تَُماِر ِفْهيِ

کچھ لوگ تو کہيں گے کہ اصحاب کہف تين تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہيں گے کہ پانچ 
) کچھ ٢ں ميں (اٹکل (کے تير تکے) چالتے ہيں () غيب کی باتو١تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا (

) ہے آپ کہہ ديجئے کہ ميرا پروردگار ان کی تعداد کو ٣کہيں گے سات ہيں آٹھواں ان کا کتا (
) پس آپ ان کے بارے ميں صرف ٤بخوبی جاننے واال ہے، انہيں بہت ہی کم لوگ جانتے ہيں (

کے بارے ميں پوچھ گچھ بھی نہ ) اور ان ميں سے کسی سے ان ٥سرسری گفتگو ہی کريں (
  )۔٦کريں (

يہ کہنے والے اور ان کی مختلف تعداد بتالنے والے عہد رسالت کے مؤمن اور کافر  ١۔٢٢
  تھے، خصوصاً اہل کتاب جو کتب آسمانی سے آگاہی اور علم کا دعوٰی رکھتے تھے۔

ر مارے، يہ يعنی علم ان ميں سے کسی کے پاس نہيں، جس طرح بغير ديکھے کوئی پتھ ٢۔٢٢
  بھی اس طرح اٹکل پچو باتيں کر رہے ہيں۔ 

هللا تعاٰلی نے صرف تين قول بيان فرمائے، پہلے وه دو قولوں کو َرْجَما بِاْلَغْيِب (ظن و  ٣۔٢٢
تخمين) کہہ کر ان کو کمزور رائے قرار ديا اور اس تيسرے قول کا ذکر اس کے بعد کيا، جس 

يہ انداز اس قول کی صحت کی دليل ہے اور فی الواقع ان  سے اہل تفسير نے استدالل کيا ہے کہ
  کی اتنی ہی تعداد تھی (ابن کثير) 

بعض صحابہ سے مروی ہے کہ وه کہتے تھے ميں بھی ان کم لوگوں ميں سے ہوں جو يہ  ٤۔٢٢
جانتے ہيں کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ وه صرف سات تھے جيسا کہ تيسرے قول ميں 

  (ابن کثير) بتاليا گيا ہے 
يعنی صرف ان ہی باتوں پر اکتفا کريں جن کی اطالع آپ کو وحی کے ذريعے سے کر  ٥۔٢٢

دی گئی ہے۔ يا تعين عدد ميں بحث و تکرار نہ کريں، صرف يہ کہہ ديں کہ اس تعين کی کوئی 
  دليل نہيں ہے۔ 

پوچھا يعنی بحث کرنے والوں سے ان کی بابت کچھ نہ پوچھيں، اس لئے کہ جس سے  ٦۔٢٢
جائے، اس کو پوچھنے والے سے زياده علم ہونا چاہئے، جب کہ يہاں معاملہ اس کے برعکس 
ہے۔ آپ کے پاس تو پھر بھی يقينی علم کا ايک ذريعہ وحی، موجود ہے، جب کہ دوسروں کے 

  پاس ذہنی تصور کے سوا کچھ بھی نہيں۔
  

ْ فَاِعٌل ٰذكِلَ غًَدا   ۙ 23   َوَال تَُقْولَنَّ ِلَشاْيٍء ِاِىنّ
  اور ہرگز ہرگز کسی کام پر يوں نہ کہنا ميں اسے کل کروں گا۔

  
ْ ِالَْقَرَب ِمْن هٰ  ِْديَِن َرّيبِ ََّك ِاَذا نَِسيَْت َوقُْل َعٰيسٓ َاْن هيَّ ب ُ  ۡ َواْذُكْر رَّ ََّشاَۗء اهلّلٰ ٓ َاْن ي   24َذا َرَشًدا  ِاالَّ
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) ٢لے، اپنے پروردگار کی ياد کر ليا کرو () اور جب بھی بھو١مگر ساتھ ہی انشا هللا کہ لينا (
اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری اميد ہے کہ ميرا رب مجھے اس سے بھی زياده ہدايت کے قريب 

  )۔٣کی بات کی رہبری کرے (
مفسرين کہتے ہيں کہ يہوديوں نے نبی سے تين باتيں پوچھی تھيں، روح کی حقيقت کيا  ١۔٢٤

ن کون تھے؟ کہتے ہيں کہ يہی سوال اس سورت کے نزول کا ہے اور اصحاب کہف اور ذوالقرني
دن  ١٥سبب بنا نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ميں تمہيں کل جواب دونگا، ليکن اس کے بعد 

تک جبرائيل وحی لے کر نہيں آئے۔ پھر جب آئے تو هللا تعاٰلی نے انشاءهللا کہنے کا يہ حکم ديا۔ 
ہے يعنی جب بھی مستقبل قريب يا بعيد ميں کوئی کام کرنے کا آيت ميں (غد) سے مراد مستقبل 

عزم کرو تو انشاءهللا ضرور کہا کرو۔ کيونکہ انسان کو تو پتہ نہيں کہ جس بات کا عزم کر رہا 
  ہے، اس کی توفيق بھی اسے هللا کی مشيت سے ملتی ہے يا نہيں۔ 

جاؤ، تو جس وقت ياد آجائے انشاءهللا  يعنی اگر کالم يا وعده کرتے وقت انشاءهللا کہنا بھول ٢۔٢٤
  کہہ ليا کرو، يا پھر رب کو ياد کرنے کا مطلب، اس کی تسبيح و تحميد اور اس سے استفغار ہے۔ 

يعنی ميں جس کا عزم ظاہر کر رہا ہوں، ممکن ہے هللا تعاٰلی اس سے زياده بہتر اور مفيد  ٣۔٢٤
  کام کی طرف ميری رہنمائی فرما دے۔

  
نِْنيَ َواْزَداُدْوا تِْسًعا   َولَِبثُْوا    25ِيفْ َكهِْفهِْم ثَٰلَث ِمائٍَة سـِ

  )١وه لوگ اپنے غار ميں تين سو سال تک رہے اور نو سال اور زياده گزارے (
جمہور مفسرين نے اسے هللا کا قول قرار ديا ہے۔ شمسی حساب سے تين سو سال اور  ١۔٢٥

م کا خيال ہے کہ انہيں لوگوں کا قول ہے جو سال بنتے ہيں۔ بعض اہل عل ٣٠٩قمری حساب سے 
ان کی مختلف تعداد بتاتے ہيں، جس کی دليل هللا کا يہ قول ہے ' کہ هللا ہی کو ان کے ٹھرے 
رہنے کا بخوبی علم ہے ' جس کا مطلب وه مذکوره مدت کی نفی ليتے ہيں۔ ليکن جمہور کی 

ی اور اس بتالئی ہوئی مدت سے تفسير کے مطابق اس کا مفہوم يہ ہے کہ اہل کتاب يا کوئ
اختالف کرے تو آپ ان سے کہہ ديں کہ تم زياده جانتے ہو يا هللا؟ جب اس نے تين سو نو سال 

  مدت بتالئی ہے تو يہی صحيح ہے کيونکہ وہی جانتا ہے کہ وه کتنی مدت غار ميں رہے؟
  

ٰمٰوِت وَ  ُ َاْعَملُ ِبَما لَِبثُْوا  ۚ هَلٗ غَْيُب السَّ ٖهٓ َاَحًدا   قُِل اهلّلٰ َال يُْرشُِك ِيفْ ُحْمكِ ِيلٍّ  ۡ وَّ ْن ُدْوِنٖه ِمْن وَّ ْع  ۭ َما لَهُْم ّمِ   26 اْالَْرِض  ۭ َابِْرصْ ِبٖه َوَاْمسِ
آپ کہہ ديں هللا ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، آسمانوں اور زمينوں کا 

) سوائے هللا کے ان ١کھنے سننے واال ہے (غيب صرف اسی کو حاصل ہے وه کيا ہی اچھا دي
  کا کوئی مددگار نہيں، هللا تعاٰلی اپنے حکم ميں کسی کو شريک نہيں کرتا۔

  يہ هللا کی صفت علم و خبر کی مذيد وضاحت ہے ١۔٢٦
  

َد  ٰمتِٖه  ڟ َولَْن َجتِ َل ِلَلكِ َِّك  ڝ َال ُمَبّدِ   27ِمْن ُدْوِنٖه ُملَْتَحًدا  َواتُْل َمآ ُاْويِحَ ِالَْيَك ِمْن ِكَتاِب  َرب
) اس کی باتوں کو کوئی ١تيری جانب جو تيرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا ره (

  )۔٢بدلنے واال نہيں تو اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناه کی جگہ نہ پائے گا (
ويسے تو يہ حکم عام ہے کہ جس چيز کی بھی وحی آپ کی طرف کی جائے، اس کی  ١۔٢٧

تالوت فرمائيں اور لوگوں کو اس کی تعليم ديں۔ ليکن اصحاب کہف کے قصے کے خاتمے پر 
اس حکم سے مراد يہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصحاب کہف کے بارے ميں لوگ جو چاہيں، کہتے 

پھريں۔ ليکن هللا تعاٰلی نے اس کے بارے ميں اپنی کتاب ميں جو کچھ اور جتنا کچھ بيان فرما ديا 
ح ہے، وہی لوگوں کو پڑھ کر سنا ديجئے، اس سے زياده ديگر باتوں کی طرف ہے، وہی صحي

  دھيان نہ ديجئے۔ 
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يعنی اگر اسے بيان کرنے سے گريز و انحراف کيا، يا اس کے کلمات ميں تغير و تبديلی  ٢۔٢٧
کی کوشش کی، تو هللا سے آپ کو بچانے واال کوئی نہيں ہوگا۔ خطاب اگرچہ نبی صلی هللا عليہ 

  سے ہے، ليکن اصل مخاطب امت ہے۔ وسلم
  

ٗه َوَال تَْعُد َعْيٰنكَ  ُْم اِبلَْغٰدوِة َوالَْعِيشِّ يُرِيُْدْوَن َوهْجَ يَْن يَْدُعْوَن َرهبَّ ِ نَْيا  ۚ َوَال تُِطْع َمْن َاْغَفلْنَا قَلَْبٗه َعنْ  َواْصِربْ نَْفَسَك َمَع اذلَّ ِذْكِراَن  َعْهنُْم  ۚ تُرِيُْد ِزيْنََة الَْحٰيوِة ادلُّ
ََّبَع َهٰوىُه َوَاكَن َاْمُرٗه فُُرًطا      28َوات

اور اپنے آپ کو انہيں کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہيں اور اسی 
کے چہرے کے ارادے رکھتے ہيں (رضا مندی چاہتے ہيں)، خبردار! تيری نگاہيں ان سے نہ 

) جا۔ ديکھ اس کا کہنا نہ ماننا ٢ٹھاٹھ کے ارادے ميں لگ ( ) کہ دنياوی زندگی کے١ہٹنی پائيں (
جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر ديا ہے اور جو اپنی خواہش کے پيچھے پڑا ہوا 

  )۔٣ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے (
ميں گزر چکا ہے۔ مراد ان سے وه  ٥٢يہ وہی حکم ہے جو اس کے قبل سوره اال نعام۔  ١۔٢٨
حابہ کرام ہيں جو غريب اور کمزور تھے۔ جن کے ساتھ بيٹھنا اشراف قريش کو گوارا نہ تھا۔ ص

حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہيں کہ ہم چھ آدمی نبی صلی هللا عليہ وسلم کے ساتھ تھے، 
ميرے عالوه بالل، ابن مسعود، ايک ہذلی اور دو صحابی اور تھے۔ قريش مکہ نے خواہش ظاہر 

لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو تاکہ ہم آپ کی خدمت ميں حاضر ہو کر آپ کی بات کی کہ ان 
سنيں، نبی کے دل ميں آيا کہ چلو شايد ميری بات سننے سے ان کے دلوں کی دنيا بدل جائے۔ 

  ليکن هللا تعاٰلی نے سختی کے ساتھ ايسا کرنے سے منع فرما ديا (صحيح مسلم) 
  صحاب شرف و اہل غنی کو اپنے قريب کرنا چاہتے ہيں۔ يعنی ان کو دور کر کے آپ ا ٢۔٢٨
فرطا، اگر افراط سے ہو تو معنی ہوں گے حد سے متجاوز اور اگر تفريط سے ہو تو  ٣۔٢٨

  معنی ہوں گے کہ ان کا کام تفريط پر مبنی ہے جس کا نتيجہ ضياع اور ہالکت ہے۔
  

ُِّمكْ   ۣ فََمْن َشاَۗء فَلْيُ  ب َّسـْ َوقُِل الَْحقُّ ِمْن رَّ اِدقُهَا  ۭ َوِاْن ي ْم ُرسَ ِلِمْنيَ اَنًرا  ۙ َاَحاَط ِهبِ ٓ َاْعَتْداَن ِللّظٰ َمْن َشاَۗء فَلَْيْكُفْر  ۙ ِاانَّ َتِغْيثُْوا يَُغاثُْوا ِبَماٍۗء َاكلُْمهِْل يَْشِوي ْؤِمْن وَّ
اُب  ۭ َوَساَۗءْت ُمْرتََفقًا     َ   29الُْوُجْوَه  ۭ ِبئَْس الرشَّ

ر دے کہ يہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اب جو چاہے اور اعالن ک
ايمان الئے اور جو چاہے کفر کرے۔ ظالموں کے لئے ہم نے وه آگ تيار کر رکھی ہے جس کے 
شعلے انہيں گھير ليں گے۔ اگر وه فرياد رسی چاہيں گے تو ان کی فرياد رسی اس پانی سے کی 

ہوگا جو چہرے بھون دے گا بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی  جائے گی جو تيل کی گرم دھار جيسا
  بری آرام گاه (دوزخ) ہے۔

  
ًال    ِلٰحِت ِاانَّ َال نُِضْيُع َاْجَر َمْن َاْحَسَن َمعَ لُوا الّصٰ يَْن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ   ۚ 30ِانَّ اذلَّ

کا ثواب ضائع يقيناً جو لوگ ايمان الئيں اور نيک اعمال کريں تو ہم کسی نيک عمل کرنے والے 
  )۔١نہيں کرتے (

قرآن کے انداز بيان کے مطابق جہنميوں کے ذکر کے بعد اہل جنت کا تذکره ہے تاکہ  ١۔٣٠
  لوگوں کے اندر جنت حاصل کرنے کا شوق و رغبت پيدا ہو۔

  
لَّْوَن ِفْهيَا ِمْن  ُم اْالَْهنُٰر ُحيَ ِهتِ رِْي ِمْن َحتْ َك لَهُْم َجنُّٰت عَْدٍن َجتْ

ِٕ
ْنيَ ِفْهيَا عََيل ُاوٰلۗى

ِٕ
تَِّكـ ٍق مُّ َتْربَ ِاسـْ ْنُدٍس وَّ ْن سـُ ا ّمِ يَلْبَُسْوَن ِثَيااًب ُخْرضً َاَساِوَر ِمْن َذَهٍب وَّ

ِك  ۭ ِنْعَم الثََّواُب  ۭ َوَحُسنَْت ُمْرتََفقًا    
ِٕ
َراۗى   ۧ 31اْالَ

ہ سونے کے ان کے لئے ہميشگی والی جنتيں ہيں، ان کے نيچے نہريں جاری ہونگی، وہاں ي
) اور سبز رنگ کے نرم اور باريک اور موٹے ريشم کے لباس پہنيں ١کنگن پہنائے جائيں گے (
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) وہاں تختوں کے اوپر تکيے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کيا خوب بدلہ ہے، اور کس قدر ٢گے (
  عمده آرام گاه ہے

قبائل اپنے  زمانہ نزول قرآن اور اس سے ما قبل رواج تھا کہ بادشاه، رؤسا سردران ١۔٣١
ہاتھوں ميں سونے کے کڑے پہنتے تھے، جس سے ان کی امتيازی حيثيت نماياں ہوتی تھی۔ اہل 

  جنت کو بھی سونے کے کڑے پہنائے جائيں گے۔ 
سندس، باريک ريشم اور استبرق موٹا ريشم۔ دنيا ميں مردوں کے لئے سونا اور ريشمی  ٢۔٣١

ہوئے دنيا ميں ان محرمات سے اجتناب کريں  لباس ممنوع ہيں، جو لوگ اس حکم پر عمل کرتے
گے، انہيں جنت ميں يہ ساری چيزيں ميسر ہونگی۔ وہاں کوئی چيز ممنوع نہيں ہوگی بلکہ اہل 

جنت جس چيز کی خواہش کريں گے، وه موجود ہوگی۔ ولکم فيہا ما تشتھی انفسکم ولکم فيھا 
  سب جنت ميں موجود ہے۔ ماتدعون۔ جس چيز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو

  
َجَعلْنَ  َحَفْفٰهنَُما ِبنَْخٍل وَّ ََّتْنيِ ِمْن َاْعنَاٍب وَّ ُجلَْنيِ َجَعلْنَا ِالََحِدِمهَا َجن ثًَال رَّ   32ۭا بَيَْهنَُما َزْرعًا   َواْرضِْب لَهُْم مَّ

) جن ميں سے ايک کو ہم نے دو باغ ١اور انہيں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دے (
) ٢وروں کے دے رکھے تھے اور جنہيں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھير رکھا تھا (انگ

  )۔٣اور دونوں کے درميان کھيتی لگا رکھی تھی (
مفسرين کا اس ميں اختالف ہے کہ يہ دو شخص کون تھے؟ هللا تعاٰلی نے تفہيم کے لئے  ١۔٣٢

اگر تھے تو يہ بنی اسرائيل ميں بطور مثال ان کا تذکره کيا ہے يا واقعی دو شخص ايسے تھے؟ 
  گزرے ہيں يا اہل مکہ ميں تھے، ان ميں ايک مومن اور دوسرا کافر تھا۔ 

جس طرح چار ديواری کے ذريعے سے حفاظت کی جاتی ہے، اس طرح ان باغوں کے  ٢۔٣٣
  چاروں طرف کھجوروں کے درخت تھے، جو باڑ اور چار ديواری کا کام ديتے تھے۔ 

اغوں کے درميان کھيتی تھی جن سے غلہ جات کی فصليں حاصل کی جاتی يعنی دونوں ب ٣۔٣٢
  تھيں۔ يوں دونوں باغ غلے اور ميووں کے جامع تھے۔

  
ْراَن ِخٰللَهَُما َهنًَرا   فَجَّ ا  ۙ وَّ ً نُْه َشـْيـــــٔ َتا الَْجنََّتْنيِ ٰاتَْت ُاُلكَهَا َولَْم تَْظِملْ ّمِ   ۙ 33ِلكْ

) اور ہم نے ان باغوں ١ے اور اس ميں کسی طرح کی کمی نہ کی (دونوں باغ اپنا پھل خوب الئ
  )٢کے درميان نہر جاری کر رکھی تھی (

  يعنی اپنی پيداوار ميں کوئی کمی نہيں کرتے تھے بلکہ بھرپور پيداوار ديتے تھے۔  ١۔٣٣
تاکہ باغوں کو سيراب کرنے ميں کوئی رکاوٹ واقع نہ ہو۔ يا بارانی عالقوں کی طرح  ٢۔٣٣
  رش کے محتاج نہ رہيں۔با
  

َاَعزُّ نََفًرا   اِوُرٗهٓ َااَن اَْكَرثُ ِمنَْك َماًال وَّ َاكَن هَلٗ ثََمــــٌر ۚ فَقَاَل ِلَصاِحِبٖه َوُهَو ُحيَ   34وَّ
) ١الغرض اس کے پاس ميوے تھے، ايک دن اس نے باتوں ہی باتوں ميں اپنے ساتھی سے کہا (

  ) کے اعتبار سے بھی زياده مضبوط ہوں۔٢جتھے ( کہ ميں تجھ سے زياده مالدار ہوں اور
  يعنی باغوں کے مالک نے، جو کافر تھا، اپنے ساتھيوں سے کہا جو مومن تھا۔  ١۔٣٤
  نَفَر (جتھے) سے مراد اوالد اور نوکر چاکر ہيں۔ ٢۔٣٤

  
ِّنَْفِسٖه  ۚ قَاَل َمآ َاُظنُّ َاْن تَِبْيَد ٰهذِ  ََّتٗه َوُهَو َظاِلٌم ل   ۙ 35ٖهٓ َابًَدا  َوَدَخَل َجن

اور يہ اپنے باغ ميں گيا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے واال۔ کہنے لگا کہ ميں خيال نہيں کر 
  سکتا کہ کسی وقت بھی يہ برباد ہو جائے۔
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ْهنَا مُ  ا ّمِ ْ َالَِجَدنَّ َخْريً ِدْدتُّ ِاٰىل َرّيبِ ِْٕن رُّ
لَى َِٕمًة   ۙ  وَّ

اعََة قَاۗى َمآ َاُظنُّ السَّ   36نَْقلًَبا  وَّ
اور نہ ميں قيامت کو قائم ہونے والی خيال کرتا ہوں اور اگر (بالفرض) ميں اپنے رب کی طرف 

  ) پاؤں گا۔١لوٹايا بھی گيا تو يقيناً ميں (اس لوٹنے کی جگہ) اس سے بھی زياده بہتر (
ر مستقبل کی يعنی وه کافر عجب اور غرور ميں ہی مبتال نہيں ہوا بلکہ اس کی مد ہوشی او ١۔٣٦

حسين اور لمبی اميدوں نے اسے هللا کی گرفت اور سزا کے عمل سے بالکل غافل کر ديا۔ عالوه 
ازيں اس نے قيامت کا ہی انکار کر ديا، پھر مذاق کا مظاہره کرتے ہوئے کہا کہ اگر قيامت برپا 

وز کر جاتا ہے، ہوئی بھی تو وہاں بھی حسن انجام ميرا مقدر ہوگا۔ جن کا کفر طغيان حد سے تجا
وه مست مئے پندار ہو کر ايسے ہی متکبرانہ دعوے کرتے ہيں۔ جيسے دوسرے مقام پر هللا 

تعاٰلی نے فرمايا ولئن رجعت الی ربی ان لی عنده للحسنی۔ حم السجده۔ اگر مجھے رب کی طرف 
وتين ماال وولدا۔ لوٹايا گيا تو وہاں بھی ميرے ليے اچھائياں ہی ہيں۔ افرءيت الذی کفر بايتنا وقال ال

مريم۔ کيا آپ نے اس شخص کو ديکھا جس نے ہماری آيتوں کے ساتھ کفر کيا اور دعوی کيا کہ 
  آخرت ميں بھی مجھے مال و اوالد سے نوازا جائے گا۔

  
ُّْطَفٍة ُمثَّ  ْي َخلََقَك ِمْن تَُراٍب ُمثَّ ِمْن ن ِ اِوُرٗهٓ اََكَفْرَت اِبذلَّ ىَك َرُجًال قَاَل هَلٗ َصاِحُبٗه َوُهَو ُحيَ   ۭ 37 َسّوٰ

اس کے ساتھی نے اس سے باتيں کرتے ہوئے کہا کہ کيا تو اس (معبود) سے کفر کرتا ہے جس 
  نے تجھے مٹی سے پيدا کيا۔ پھر نطفے سے پھر تجھے پورا آدمی بنا ديا۔

اس کی يہ باتيں سن کر اس کے مومن ساتھی نے اس کو وعظ وتبليغ کے انداز ميں  ١۔٣٧
کہ تو اپنے خالق کے ساتھ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی اور قطره سمجھايا 

پانی سے پيدا کيا ابو البشر حضرت آدم عليہ السالم چونکہ مٹی سے بنائے گئے تھے اس ليے 
انسانوں کی اصل مٹی ہی ہوئی، پھر قريبی سبب وه نطفہ بنا جو باپ کی صلب سے نکل کر رحم 

مہينے اس کی پرورش کی پھر اسے پورا انسان بنا کر ماں کے پيٹ سے  مادر ميں گيا وہاں نو
نکاال بعض کے نزديک مٹی سے پيدا ہونے کا مطلب ہے کہ انسان جو خوراک کھاتا ہے وه سب 
زمين سے يعنی مٹی سے ہی حاصل ہوتی ہے اسی خوراک سے وه نطفہ بنتا ہے جو عورت کے 

بنتا ہے يوں بھی ہر انسان کی اصل مٹی ہی قرار پاتی  رحم ميں جا کر انسان کی پيدائش کا ذريعہ
ہے ناشکرے انسان کو اس کی اصل ياد دال کر اسے اس کے خالق اور رب کی طرف توجہ 

دالئی جا رہی ہے کہ تو اپنی حقيقت اور اصل پر غور کر اور پھر رب کے ان احسانات کو ديکھ 
يں کوئی اس کا شريک اور مددگار نہيں کہ تجھے اس نے کيا کچھ بنا ديا اور اس عمل تخليق م

ہے يہ سب کچھ کرنے واال صرف اور صرف وه هللا تعاٰلی ہی ہے جس کو ماننے کے ليے تو 
  تيار نہيں ہے آه، کس قدر يہ انسان ناشکرا ہے؟

  
ٓ َاَحًدا   ْ ْ َوَالٓ ُاْرشُِك ِبَرّيبِ ُ َرّيبِ َّ۟ا ُهَو اهلّلٰ   38ٰلِكن

ليکن ميں تو عقيده رکھتا ہوں کہ وہی هللا ميرا پروردگار ہے ميں اپنے رب کے ساتھ کسی کو 
  )١شريک نہ کروں گا (

يعنی ميں تيری طرح بات نہيں کروں گا بلکہ ميں تو هللا کی ربوبيت اور اس کی واحدنيت  ١۔٣٨
  شرک ہی تھا۔کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا ساتھی م

  
ِ ۚ ِاْن تََرِن َااَن َاقَلَّ ِمنْكَ  َة ِاالَّ اِبهلّلٰ ُ ۙ َال قُوَّ ا  َولَْوَالٓ ِاْذ َدَخلَْت َجنَّتََك قُلَْت َما َشاَۗء اهلّلٰ َودَلً   ۚ 39 َماًال وَّ

تو نے اپنے باغ ميں جاتے وقت کيوں نہ کہا کہ هللا کا چاہا ہونے واال ہے، کوئی طاقت نہيں مگر 
  ) سے اگر تو مجھے مال اور اوالد ميں اپنے سے کم ديکھ رہا ہے۔١ کی مدد (هللا
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هللا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طريقہ بتالتے ہوئے کہا کہ باغ ميں داخل ہوتے وقت  ١۔٣٩
ِ ي ّٰ ةَ ااِّل بِا ُ اَل قُوَّ عنی جو سرکشی اور غرور کا مظاہره کرنے کی بجائے يہ کہا ہوتا، َما َشاََء ّهللاٰ

کچھ ہوتا ہے هللا کی مشيت سے ہوتا ہے، وه چاہے تو اسے باقی رکھے اور چاہے تو فنا کر دے۔ 
 ُ اسی لئے حديث ميں آتا ہے کہ جس کو کسی کا مال، اوالد يا حال اچھا لگے تو اسے َما َشاََء ّهللاٰ

ِ پڑھنا چاہيے (تفسير ابن کثير) ّٰ ةَ اِ اّل بِا   اَل قُوَّ
  

 ْٓ َماِۗء فَتُْصِبَح َصِعْيًدا َزلَقًا فََعٰيس َرّيبِ َن السَّ ْن َجنَِّتَك َويُْرِسَل عَلَْهيَا ُحْسـَبااًن ّمِ ا ّمِ ُّْؤِتَنيِ َخْريً   ۙ 40   َاْن ي
) اور اس پر آسمانی ١بہت ممکن ہے کہ ميرا رب مجھے تيرے اس باغ سے بھی بہتر دے (

  )۔٢عذاب بھيج دے تو يہ چٹيل اور صاف ميدان بن جائے (
  دنيا يا آخرت ميں۔ يا دنيا اور آخرت دونوں جگہوں ميں۔  ١۔٤٠
َحْسبَان، ُغْفَران کے وزن پر۔ حساب سے ہے يعنی ايسا عذاب، جو کسی کے کرتوتوں کے  ٢۔٤٠

نتيجے ميں آئے۔ يعنی آسمانی عذاب کے ذريعے سے وه محاسبہ کر لے۔ اور يہ جگہ جہاں اس 
  اور صاف ميدان بن جائے۔وقت سرسبز و شاداب باغ ہے، چٹيل 

  
َتِطْيَع هَلٗ َطلًَبا       41َاْو يُْصِبَح َماُۗؤَها غَْوًرا فَلَْن تَسـْ

  )١يا اس کا پانی نيچے اتر جائے اور تيرے بس ميں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈھ الئے (
يا درميان ميں جو نہر ہے جو باغ کو شادابی اور زرخيزی کا باعث ہے، اس کے پانی کو  ١۔٤١

اتنا گہرا کر دے کہ اس سے پانی کا حصول ہی ناممکن ہو جائے اور جہاں پانی زياده گہرائی 
ميں چال جائے تو پھر وہاں بڑے بڑے ہارس پاور کی موٹريں اور مشينيں بھی پانی کو اوپر 

  کھينچ النے ميں ناکام رہتی ہيں۔
  

ٓ َاَحًدا   َوُاِحْيطَ ِبثََمرِٖه فََاْصَبَح يَُقلُِّب َكفَّْيِه عَٰيل مَ  ْ   42آ َانَْفَق ِفْهيَا َوِھَي َخاِويٌَة عَٰيل ُعُرْوِشهَا َويَـُقْوُل يٰلَْيتَِينْ لَْم ُاْرشِْك ِبَرّيبِ
) پس وه اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس ميں کيا ١اور اس کے (سارے) پھل گھير ليئے گئے (

) اور (وه شخص) يہ کہہ رہا تھا کہ ٣ا () لگا اور باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھ٢تھا اپنے ہاتھ ملنے (
  )۔٤کاش! ميں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شريک نہ کرتا (

  يہ کنايہ ہے ہالکت و فنا سے۔ يعنی سارا باغ ہالک کر ڈاال۔  ١۔٤٢
يعنی باغ کی تعمير و اصالح اور کاشتکاری کے اخراجات پر کف افسوس ملنے لگا۔ ہاتھ  ٢۔٤٢

  مت سے۔ ملنا کنايہ، يہ ہے ندا
يعنی جن چھتوں، چھپروں پر انگوروں کی بيليں تھيں، وه سب زمين پر آرہيں اور  ٣۔٤٢

  انگوروں کی ساری فصل تباه ہوگئی۔ 
اب اسے احساس ہوا کہ هللا کے ساتھ کسی کو شريک ٹھہرانا اس کی نعمتوں سے فيض  ٤۔٤٢

شی، کسی طرح بھی ايک ياب ہو کر اس کے احکام کا انکار کرنا اور اس کے مقابلے ميں سرک
انسان کے لئے زيبا نہيں، ليکن اب حسرت و افسوس کرنے کا کوئی فائده نہيں تھا، اب پچھتائے 

  کيا ہوت، جب چڑياں چگ گئيں کھيت۔
  

ا   ِ َوَما َاكَن ُمنَْتِرصً ْونَٗه ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ َّْنُرصُ ٗ ِفئٌَة ي   ۭ 43َولَْم تَُكْن هلَّ
) اٹھی کہ هللا سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی اور نہ وه خود ١ت نہ (اس کی حمايت ميں کوئی جماع

  بدلہ لينے واال بن سکا
جس جتھے پر اس کو ناز تھا، وه بھی اس کے کام نہيں آيا نہ وه خود ہی هللا کے عذاب  ١۔٤٣

  سے بچنے کا کوئی انتظام کر سکا
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ِ الَْحّقِ  ۭ ُهَو َخْريٌ ثََوا َخْريٌ ُعْقبًا   ُهنَاكِلَ الَْوَاليَُة هلِلّٰ   ۧ 44اًب وَّ

) هللا برحق کے لئے ہيں وه ثواب دينے اور انجام کے ١يہيں سے (ثابت ہے) کہ اختيارات (
  ) ہی بہتر ہے۔٢اعتبار سے بہت (

واليۃ۔ کے معنی مواالت اور نصرت کے ہيں يعنی اس مقام پر ہر مومن و کافر کو معلوم  ١۔٤٤
ی کی مدد کرنے پر اور اس کے عذاب سے بچانے پر قادر ہو جاتا ہے کہ هللا کے سوا کوئی کس

نہيں ہے، يہی وجہ ہے کہ پھر اس موقع پر بڑے بڑے سرکش اور جبار بھی اظہار ايمان پر 
مجبور ہو جاتے ہيں، گو اس وقت کا ايمان نافع اور مقبول نہيں۔ جس طرح قرآن نے فرعون کی 

لگا۔ امنت انہ ال الہ اال الذی امنت بہ بنوا  بابت نقل کيا ہے کہ جب وه غرق ہونے لگا تو کہنے
اسرائيل وانا من المسلمين۔ سوره يونس۔ ميں اس هللا پر ايمان اليا جس پر بنو اسرائيل ايمان 

رکھتے ہيں اور ميں مسلمانوں ميں سے ہوں۔ دوسرے کفار کی بابت فرمايا گيا جب انہوں نے 
ن الئے اور جن کو ہم هللا کا شريک ٹھہراتے تھے ان ہمارا عذاب ديکھا تو کہا ہم هللا واحد پر ايما

کا انکار کرتے ہيں سورة المومن۔ اگر واليت واو کے کسرے کے ساتھ ہو تو پھر اس کے معنی 
  حکم اور اختيارات کے ہيں جيسا کہ ترجمے ميں يہی معنی اختيار کيے گئے ہيں۔ ابن کثير۔

اال اور حسن عاقبت سے مشرف کرنے واال يعنی وہی اپنے دوستوں کو بہتر بدلہ دينے و ٢۔٤٤
  ہے۔

  
َماِۗء فَاْختَلَطَ ِبٖه نََباُت اْالَْرِض فَاَ  ٍۗء َاْنَزلْٰنُه ِمَن السَّ نَْيا امَكَ ثََل الَْحٰيوِة ادلُّ ْقتَِدًراَواْرضِْب لَهُْم مَّ ٍء مُّ ُ عَٰيل ُلكِّ َيشْ ْيًما تَْذُرْوُه الّرِيُٰح  ۭ   َوَاكَن اهلّلٰ    ْصَبَح َهشـِ

45  
ان کے سامنے دنيا کی زندگی کی مثال (بھی) بيان کرو جيسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے 

ہيں اور اس سے زمين کا سبزه مال جال (نکلتا) ہے، پھر آخرکار وه چورا چورا ہو جاتا ہے 
  )۔١جسے ہوائيں اڑائے ليئے پھرتی ہيں۔ هللا تعاٰلی ہرچيز پر قادر ہے (

يا کی بےثباتی اور ناپائداری کو کھيتی کی مثال کے ذريعے واضح کيا گيا اس آيت ميں دن ١۔٤٥
ہے کہ کھيتی ميں لگے پودوں اور درختوں پر جب آسمان سے بارش برستی ہے تو پانی سے 

ملکر کھيتی لہلہا اٹھتی ہے، پودے اور درخت حيات نو سے شاداب ہو جاتے ہيں۔ ليکن پھر ايک 
ی ہے۔ پانی کی عدم دستيابی کی وجہ سے يا فصل پک جانے وقت آتا ہے کہ کھيتی سوکھ جات

کے سبب تو پھر ہوائيں اس کو اڑائے پھرتی ہيں۔ ہوا کا ايک جھونکا کبھی اسے دائيں اور کبھی 
بائيں جانب جھکا ديتا ہے۔ دنيا کی زندگی بھی ہوا کے ايک جھونکے يا اس پانی کے بلبلے يا 

ه بہار دکھا کر فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ اور يہ کھيتی ہی کی طرح ہے، جو اپنی چند روز
سارے تصرفات اس ہستی کے ہاتھ ميں ہيں جو ايک ہے اور ہرچيز پر قادر ہے۔ هللا تعاٰلی نے 

ٰلِم   ا اِٰلى َداِر السَّ ُ يَْدُعْوٓ  ۭ◌ دنيا کی مثال قرآن مجيد ميں متعدد جگہ بيان فرمائی ہے۔ (مثاًل (َوّهللاٰ
ْستَــقِْيٍم) ۗ◌ َشاَويَْھِدْي َمْن يَّ  َما25۔يونس:10ُء اِٰلى ِصَراٍط مُّ َ اَْنَزَل ِمَن السَّ ًء ۗ◌ ِء َماۗ◌ )، (اَلَْم تََر اَنَّ ّهللاٰ

ا ْختَلِفًا اَْلَوانُٗه ثُمَّ يَِھْيُج فَتَٰرٮهُ ُمْصفَّرً  ۭ◌ طَاًما   ثُمَّ يَْجَعلُٗه حُ  فََسلََكٗه يَنَابِْيَع فِي ااْلَْرِض ثُمَّ يُْخِرُج بِٖه َزْرًعا مُّ
  ) وغيرہا من اآليات)21۔ الزمر:39اِنَّ فِْي ٰذلَِك لَِذْكٰرى اِلُولِي ااْلَْلبَاِب) 

  
َخْريٌ اَ  َِّك ثََوااًب وَّ ِلٰحُت َخْريٌ ِعْنَد َرب نَْيا ۚ َوالْٰبِقٰيُت الّصٰ   46َمًال    َالَْماُل َوالَْبُنْوَن ِزيْنَُة الَْحٰيوِة ادلُّ

) تيرے رب کے ٢) اور (ہاں) البتہ باقی رہنے والی نيکياں (١زينت ہے ( مال و اوالد تو دنيا کی
  نزديک از روئے ثواب اور (آئنده کی) اچھی توقع کے بہت بہتر ہيں۔

اس ميں اہل ايمان دنيا کا اور جو دنيا کے مال اسباب، قبيلہ اور خاندان اور آل اوالد پر  ١۔٤٦
يزيں تو دنيا فانی کی عارضی زينت ہيں۔ آخرت ميں يہ فخر کرتے ہيں هللا تعاٰلی نے فرمايا، يہ چ
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چيزيں کچھ کام نہيں آئيں گی۔ اسی لئے اسے آگے فرمايا کہ آخرت ميں کام آنے والے عمل وه 
  ہيں جو باقی رہنے والے ہيں۔ 

باقيات صالحات (باقی رہنے والی نييکياں) کون سی يا کون کون سی ہيں؟ کسی نے نماز  ٢۔٤٦
يد و تسبيح اور تکبير و تہليل کو اور کسی نے اعمال خير کو مصداق قرار ديا۔ کو، کسی نے تحم

ليکن صحيح بات يہ ہے کہ يہ عام ہے اور تمام نيکيوں کو شامل ہے۔ تمام فرائض و واجبات اور 
سنن و نوافل سب باقيات صالحات ہيں بلکہ برے کاموں سے اجتناب بھی ايک عمل صالح ہے، 

  ثواب کی اميد ہے۔ جس پر عند هللا اجر و
  

ٰهنُْم فََملْ نَُغاِدْر ِمْهنُْم َاَحًدا    َحَرشْ ُ الِْجَباَل َوتََرى اْالَْرَض اَبِرَزًة  ۙ وَّ   ۚ 47َويَْوَم نَُسّريِ
) اور زمين کو تو صاف کھلی ہوئی ديکھے گا اور تمام ١اور جس دن ہم پہاڑوں کو چالئيں گے (
  )٢ايک بھی باقی نہ چھوڑيں گے ( لوگوں کو ہم اکٹھا کريں گے ان ميں سے

يہ قيامت کی ہولناکياں اور بڑے بڑے واقعات کا بيان ہے۔ پہاڑوں کو چالئيں گے کا  ١۔٤٧
مطلب، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائيں گے اور دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائيں گے اور پہاڑ 

وط چيزيں ختم ہو ايسے ہونگے جيسے دھنکی ہوئی رنگين اون، زمين سے جب پہاڑ جيسی مضب
جائيں گی، تو مکانات، درخت اور اسی طرح کی ديگر چيزيں کس طرح وجود برقرار رکھ 

  سکيں گی؟ اسی لئے آگے فرمايا ' 'و زمين کو صاف کھلی ہوئی ديکھے گا '
يعنی اولين و آخرين، چھوٹے بڑے، کافر و مومن سب کو جمع کريں گے، کوئی زمين کی  ٢۔٤٧

  ئے گا اور نہ قبر سے نکل کر کسی جگہ چھپ سکے گا۔تہ ميں پڑا نہ ره جا
  

عَ  ْ َّْن جنَّ ُمتْ َال ةٍ ۡ بَْل َزَمعْ َل َمرَّ َِّك َصفًّا  ۭ لََقْد ِجْئُتُمْواَن امَكَ َخلَْقٰنُمكْ َاوَّ ْوِعًدا  َوُعرُِضْوا عَٰيل َرب   48َل لَُمكْ مَّ
گے۔ يقيناً تم ہمارے  ) حاضر کيے جائيں١اور سب کے سب تيرے رب کے سامنے صف بستہ (

پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہيں پہلی مرتبہ پيدا کيا تھا ليکن تم تو اس خيال ميں رہے 
  کہ ہم ہرگز تمہارے لئے کوئی وعدے کا وقت مقرر کريں گے بھی نہيں۔

اس کے معنی ہيں کہ ايک ہی صف ميں هللا کے سامنے کھڑے ہونگے، يا صفوں کی  ١۔٤٨
  ه اٰلہی ميں حاضر ہونگےشکل ميں بارگا

  
ا ِفْيِه َويَُقْولُْوَن يَٰويْلََتنَا َماِل ٰهَذا اْلِكٰتِب َال  ا  ۭ  َوُوِضـَع الِْكٰتُب فََرتَى الُْمْجرِِمْنيَ ُمْشِفِقْنيَ ِممَّ لُْوا َحاِرضً َا  ۚ َوَوَجُدْوا َما َمعِ ٓ َاْحٰص ًة ِاالَّ َال َكِبْريَ ًة وَّ يَُغاِدُر َصِغْريَ

 َ َُّك َاَحًدا    َوَال ي   ۧ 49ْظِملُ َرب
اور نامہ اعمال سامنے رکھ ديئے جائيں گے۔ پس تو ديکھے گا گنہگار اس کی تحرير سے 

خوفزده ہو رہے ہونگے اور کہہ رہے ہونگے ہائے ہماری خرابی يہ کيسی کتاب ہے جس نے 
نے کيا تھا سب  کوئی چھوٹا بڑا گناه بغير گھيرے کے باقی ہی نہيں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں

  موجود پائيں گے اور تيرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔
  

ٓ ِابِْليَْس ۭ َاكَن ِمَن الِْجّنِ فََفَسَق َعْن َاْمرِ  َدَم فََسَجُدْوٓا ِاالَّ ُدْوا ِالٰ َكِة اْجسُ
ِٕ
َّتَٗهٓ َاْوِلَياۗءَ َوِاْذ قُلْنَا ِللَْمٰلۗى ِّٖه  ۭ َافَتَتَِّخُذْونَٗه َوُذّرِي ِمْن ُدْوِينْ َوُمهْ لَُمكْ عَُدوٌّ  ۭ ِبئَْس   َرب

ِلِمْنيَ بََدًال     50ِللّظٰ
اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم ديا کہ تم آدم کو سجده کرو تو ابليس کے سوا سب نے سجده کيا، 

) کيا پھر بھی تم اسے ٢) اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، (١يہ جنوں ميں سے تھا (
د کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو؟ حاالنکہ وه تم سب کا دشمن ہے اور اس کی اوال

  ) ايسے ظالموں کا کيا ہی برا بدلہ ہے۔٣(
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قرآن کی اس آيت نے واضح کر ديا کہ شيطان فرشتہ نہيں تھا، فرشتہ اگر ہوتا تو حکم اٰلہی  ١۔٥٠
تعاٰلی نے بيان فرمائی سے سرتابی کی اسے مجال ہی نہ ہوتی، کيونکہ فرشتوں کی صفت هللا 

َ َمآ اََمَرھُْم َويَْفَعلُْوَن َما يُْؤَمُرْوَن)  )۔ وه هللا کے حکم کی نافرمانی 6۔ التحريم:66ہے ( الَّ يَْعُصْوَن ّهللاٰ
نہيں کرتے اور وہی کرتے ہيں جس کا انہيں حکم ديا جاتا ہے۔ اس صورت ميں يہ اشکال رہتا 

هللا کے حکم کا وه مخاطب ہی نہيں تھا کيونکہ اس کے  ہے اگر وه فرشتہ نہيں تھا تو پھر
مخاطب تو فرشتے تھے انہيں کو سجدے کا حکم ديا گيا تھا صاحب روح المعانی نے کہا ہے کہ 

وه فرشتہ يقينا نہيں تھا ليکن وه فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا اور ان ہی ميں شمار ہوتا تھا اس 
خاطب تھا اور سجده آدم کے حکم کے ساتھ اس کا خطاب ليے وه بھی اسجدوا الدم کے حکم کا م

کيا جانا قطعی ہے ارشاد باری ہے۔ ما منعک اال تسجد اذ امرتک۔ جب ميں نے تجھے حکم دے 
  ديا تو پھر تو نے سجده کيوں نہ کيا۔ 

ة فِْسق کے معنی ہوتے ہيں نکلناِ چوہا جب اپنے بل سے نکلتا ہے تو کہتے ہيں فََسقَِت الفَارَ  ٢۔٥٠
  ِمْن ُجحِرھَا، شيطان بھی سجده تعظيم و تحيہ کا انکار کرکے رب کی اطاعت سے نکل گيا۔ 

يعنی کيا تمہارے لئے يہ صحيح ہے کہ تم ايسے شخص کو اور اسکی نسل کو دوست بناؤ  ٣۔٥٠
جو تمہارے باپ آدم عليہ السالم کا دشمن، تمہارا دشمن اور تمہارے رب کا دشمن ہے اور هللا کو 

  کر اس شيطان کی اطاعت کرو؟ چھوڑ
ايک دوسرا ترجمہ اس کا يہ کيا گيا ہے ظالموں نے کيا ہی برا بدل اختيار کيا ہے يعنی هللا  ٤۔۵٠

کی اطاعت اور اسکی دوستی کو چھوڑ کر شيطان کی اطاعت اور اسکی دوستی جو اختيار کی 
  ہے تو يہ بہت ہی برا بدل ہے جسے ان ظالموں نے اپنايا ہے۔

  
ِّْنيَ َعُضًدا    َمآ  ٰمٰوِت َواْالَْرِض َوَال َخلَْق َانُْفِسهِْم  َ۠وَما ُكْنُت ُمتَِّخَذ الُْمِضل ُْم َخلَْق السَّ   51َاْشهَْدهتُّ

ميں نے انہيں آسمانوں و زمين کی پيدائش کے وقت موجود نہيں رکھا تھا اور نہ خود ان کی اپنی 
  )٢و اپنا مددگار بنانے واال نہيں () اور ميں گمراه کرنے والوں ک١پيدائش ميں (

يعنی آسمان اور زمين کی پيدائش اور اس کی تدبير ميں، بلکہ خود شياطين کی پيدائش ميں  ١۔٥١
ہم نے ان سے يا ان ميں سے کسی ايک سے کوئی مدد حاصل نہيں کی، يہ تو اسوقت موجود 

اطاعت کيوں کرتے ہو؟ اور بھی نہ تھے۔ پھر تم اس شيطان اور اس کے نسل کی پوجا يا ان کی 
ميری عبادت و اطاعت سے تمہيں گريز کيوں ہے؟ جب کہ يہ مخلوق ہيں اور ميں ان سب کا 

  خالق ہوں۔ 
اور بفرض محال اگر ميں کسی کو مددگار بناتا بھی تو ان کو کيسے بناتا، جبکہ يہ ميرے  ٢۔٥١

  بندوں کو گمراه کرکے ميری جنت اور ميری رضا سے روکتے ہيں۔
  
َتِجْيُبْوا لَهُْم َوَجَعلْنَا بَيَْهنُمْ وَ  ُمتْ فََدَعْوُمهْ فََملْ يَسـْ ْيَن َزَمعْ ِ َاكِۗءَي اذلَّ ْوِبقًا    يَْوَم يَُقْوُل اَنُدْوا ُرشَ   52مَّ

اور جس دن وه فرمائے گا کہ تمہارے خيال ميں جو ميرے شريک تھے انہيں پکارو! يہ پکاريں 
ب نہ دے گا ہم ان کے درميان ہالکت کا سامان کر ديں گے گے ليکن ان ميں سے کوئی بھی جوا

  )۔١(
موبق کے ايک معنی حجاب۔ پردے اور آڑ کے ہيں يعنی ان کے درميان پرده اور فاصلہ  ١۔٥٢

کر ديا جائے گا کيونکہ ان کے درميان آپس ميں عداوت ہوگی۔ نيز اس لئے کہ محشر ميں يہ 
کہ يہ جہنم ميں پيپ اور خون کی مخصوص ايک دوسرے کو نہ مل سکيں۔ بعض کہتے ہيں 

آبادی ہے۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ مہلک کيا ہے، يہ ايک دوسرے کو مل ہی نہيں سکيں 
  گے کيونکہ ان کے درميان ہالکت کا سامان اور ہولناک چيزيں ہونگی۔
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َواِقُعْوَها َولَْم جيَِ  ُْم مُّ   ۧ 53ُدْوا َعْهنَا َمْرصِفًا   َوَرَا الُْمْجرُِمْوَن النَّاَر فََظنُّْوٓا َاهنَّ
اور گنہگار جہنم کو ديکھ کر سمجھ ليں گے کہ وه اسی ميں جھونکے جانے والے ہيں ليکن اس 

  )١سے بچنے کی جگہ نہ پائيں گے (
جس طرح بعض روايات ميں ہے کہ کافر ابھی چاليس سال کی مسافت پر ہوگا کہ يقين کر  ١۔٥٣

  )٧٥، ص ٣ہے (مسند احمد جلد۔ لے گا کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانا
  

ٍء َجَدًال    نَْساُن اَْكَرثَ َيشْ   54َولََقْد َرصَّفْـنَا ِيفْ ٰهَذا الُْقْرٰاِن ِللنَّاِس ِمْن ُلكِّ َمثٍَل  ۭ َوَاكَن اْالِ
ہم نے اس قرآن ميں ہر ہر طريقے سے تمام کی تمام مثاليں لوگوں کے لئے بيان کر دی ہيں ليکن 

  )١اده جھگڑالو ہے۔ (انسان سب سے زي
يعنی ہم نے انسان کو حق کا راستہ سمجھانے کے لئے قرآن ميں ہر طريقہ استعمال کيا،  ١۔٥٤

وعظ، نصيحت، امثال، واقعات اور دالئل، عالوه ازيں انہيں بار بار اور مختلف انداز سے بيان 
اثر ہوتا ہے کيا ہے۔ ليکن انسان چونکہ سخت جھگڑالو ہے، اس لئے وعظ نصيحت کا اس پر 

  اور نہ دالئل و نصيحت اس کے لئے کارگر۔
 

نَّ  ِتَهيُْم سـُ ٓ َاْن اَتْ ُْم ِاالَّ َتْغِفُرْوا َرهبَّ ُّْؤِمنُْوٓا ِاْذ َجاَۗءُمهُ الْهُٰدى َويَسـْ ِتَهيُُم الَْعَذاُب قُُبًال   َوَما َمنََع النَّاَس َاْن ي ِلْنيَ َاْو اَيْ   55ُة اْالَوَّ
آچکنے کے بعد انہيں ايمان النے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے لوگوں کے پاس ہدايت 

) يا ان کے سامنے ١صرف اس چيز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہيں بھی پيش آئے (
  )٢کھلم کھال عذاب آ موجود ہو جائے (

  ا۔ يعنی تکذيب کی صورت ميں ان پر بھی اسی طرح عذاب آئے، جيسے پہلے لوگوں پر آي ١۔٥٥
يعنی اہل مکہ ايمان النے کے لئے ان دو باتوں ميں سے کسی ايک کے منتظر ہيں۔ ليکن  ٢۔٥٥

ان عقل کے اندھوں کو يہ پتہ نہيں کہ اس کے بعد ايمان کی کوئی حيثيت ہی نہيں يا اس کے بعد 
  ايمان النے کا ان کو موقع ہی کب ملے گا؟

 
 ِ ُذْوٓا ٰايِٰيتْ وَ َوَما نُْرِسُل الُْمْرَسِلْنيَ ِاالَّ ُمبَّرشِ َ يَْن َكَفُرْوا اِبلَْباِطِل ِلُيْدِحُضْوا ِبِه الَْحقَّ َواختَّ ِ   56َمآ ُانِْذُرْوا ُهُزًوا   يَْن َوُمنِْذِرْيَن  ۚ  َوُجيَاِدُل اذلَّ

ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لئے بھيجتے ہيں کہ وه خوشخبرياں سنا ديں اور ڈراديں۔ کافر 
ارے جھگڑتے ہيں اور (چاہتے ہيں) کہ اس سے حق کو لڑا کھڑا ديں، انہوں لوگ باطل کے سہ

  )۔١نے ميری آيتوں کو اور جس چيز سے ڈرايا جاتا اسے مذاق بنا ڈاال ہے (
اور هللا کی آيتوں کا مذاق اڑانا، يہ جھٹالنے کی بدترين قسم ہے۔ اس طرح جدال بالباطل  ١۔٥٦

کر کے) حق کو باطل ثابت کرنے کی سعی کرنا بھی  کے ذريعہ سے (يعنی باطل طريقے اختيار
نہايت مذموم حرکت ہے۔ اس جدال بالباطل کی ايک صورت يہ ہے جو کافر رسولوں کو يہ کہہ 

کر ان کی رسالت انکار کر ديتے رہے ہيں کہ تم ہمارے جيسے ہی انسان ہو۔ ما انتم اال بشر مثلنا۔ 
حض۔ کے اصل معنی پھسلنے کے ہيں کہا جاتا يسين۔ ہم تمہيں رسول کس طرح تسليم کرليں؟ د

ہے دحضت رجلہ اس کا پير پھسل گيا يہاں سے يہ کسی چيز کے زوال اور بطالن کے معنی 
ميں استعمال ہونے لگا کہتے ہيں دحضت حجتۃ دحوضا ای بطلت اس کی حجت باطل ہوگئی اس 

  لحاظ سے ادحض يدحض کے معنی ہوں گے باطل کرنا (فتح القدير)
 

بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جسے اس کے رب کی آيتوں سے نصيحت کی جائے وه پھر  اس سے
بھی منہ موڑے رہے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھيج رکھا ہے اسے بھول جائے، 

بيشک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال ديئے ہيں کہ وه اسے (نہ) سمجھيں اور ان کے کانوں 
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) ١کی طرف بالتا رہے، ليکن يہ کبھی بھی ہدايت نہيں پانے (ميں گرانی ہے، گو تو انہيں ہدايت 
  کے۔
يعنی ان کے اس ظلم عظيم کی وجہ سے کہ انسان نے رب کی آيات سے اعراض کيا اور  ١۔٥٧

اپنے کرتوتوں کو بھولے رہے، ان کے دلوں پر ايسے پردے اور ان کے کانوں پر ايسے بوجھ 
سننا اور اس سے ہدايت قبول کرنا ان کے لئے  ڈال ديئے گئے ہيں، جس سے قرآن کا سمجھنا،

ناممکن ہوگيا۔ ان کو کتنا بھی ہدايت کی طرف بال لو، يہ کبھی بھی ہدايت کا راستہ اپنانے کے 
  لئے تيار نہيں ہونگے۔

 
َل لَهُُم الَْعَذاَب  ۭ ُبْوا لََعجَّ ِة  ۭ لَْو يَُؤاِخُذُمهْ ِبَما َكسـَ ْمحَ َُّك الَْغُفْوُر ُذو الرَّ ًال   َوَرب

ِٕ
ُدْوا ِمْن ُدْوِنٖه َمْوى ِ َّْن جيَّ ْوِعٌد ل َّهُْم مَّ   58بَْل ل

تيرا پروردگار بہت ہی بخشش واال اور مہربانی واال ہے وه اگر ان کے اعمال کی سزا ميں 
پکڑے تو بيشک انہيں جلدی عذاب کردے، بلکہ ان کے لئے ايک وعده کی گھڑی مقرر ہے جس 

  )١ہيں پائيں گے (سے وه سرکنے کی ہرگز جگہ ن
يعنی يہ تو رب غفور کی رحمت ہے کہ وه گناه پر فوراً گرفت نہيں فرماتا، بلکہ مہلت ديتا  ١۔٥٨

ہے۔ اگر ايسا نہ ہوتا تو پاداش عمل ميں ہر شخص ہی عذاب اٰلہی کے شکنجے ميں کسا ہوتا۔ 
ہے، جو هللا  البتہ يہ ضرور ہے کہ جب مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے اور ہالکت کا وقت آجاتا

تعاٰلی مقرر کئے ہوتا ہے تو پھر فرار کا کوئی راستہ اور بچاؤ کی کوئی سبيل ان کے لئے نہيں 
  ئل۔ کے معنی ہيں جائے پناه راه فرار۔  رہتی۔ مو

 
ْوِعًدا     ا َظلَُمْوا َوَجَعلْنَا ِلَمهِْلِكهِْم مَّ   59َۧوِتكْلَ الُْقٰرٓى َاْهلَْكٰهنُْم لَمَّ

ہيں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کرديا اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے وه بستياں جن
  )۔١ايک ميعاد مقرر کر رکھی تھی (

اس سے مراد، عاد، ثمود اور حضرت شعيب عليہ السالم اور حضرت لوط عليہ السالم  ١۔٥٩
اگرچہ ان  وغيره کی قوميں جو اہل حجاز کے قريب اور ان کے راستوں ميں ہی تھيں۔ انہيں بھی

کے ظلم کے سبب ہی ہالک کيا گيا ليکن ہالکت سے پہلے انہيں پورا موقع ديا گيا اور جب يہ 
بات واضح ہوگئی کہ ان کا ظلم و طغيان اس حد کو پہنچ گيا ہے جہاں سے ہدايت کے راستے 
ی بالکل مسدود ہو جاتے ہيں اور ان سے خير اور بھالئی کی اميد باقی نہيں رہی، تو پھر ان ک

مہلت عمل ختم اور تباہی کا وقت شروع ہوگيا۔ پھر انہيں حرف غلط کی طرح مٹا ديا گيا۔ يا اہل 
دنيا کے لئے عبرت کا نمونہ بنا ديا گيا۔ يہ دراصل اہل مکہ کو سمجھايا جا رہا ہے کہ تم ہمارے 

رہے آخری پيغمبر اور اشرف الرسل حضرت محمد رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کی تکذيب کر 
ہو۔ تم يہ نہ سمجھنا کہ تمہيں مہلت مل رہی ہے تو اس کا مطلب يہ ہے کہ تمہيں کوئی پوچھنے 

واال نہيں بلکہ يہ مہلت تو سنت هللا ہے، جو ايک وقت موعود تک ہر فرد گروه اور قوم کو وه 
ھر عطا کرتا ہے جب يہ مدت ختم ہو جائے گی اور تم اپنے کفر و عناد سے باز نہيں آؤ گے تو پ

  تمہارا حشر بھی اس سے مختلف نہيں ہوگا جو تم سے پہلی قوموں کا ہو چکا ہے۔
 

  60َوِاْذ قَاَل ُمْوٰيس ِلَفٰتىُه َالٓ َاْبَرُح َحّىتٰ َابْلَُغ َمْجـَمَع الَْبْحَريِْن َاْو َاْمِيضَ ُحُقبًا   
تک کہ دو درياؤں ) سے کہا کہ ميں تو چلتا ہی رہوں گا يہاں ١جبکہ موسٰی نے اپنے نوجوان (

  )۔٣) سنگم پر پہنچوں، خواه مجھے سالہا سال چلنا پڑے (٢کے (
نوجوان سے مراد حضرت يوشع بن نون عليہ السالم ہيں جو موسٰی عليہ السالم کے وفات  ١۔٦٠

  کے بعد ان کے جانشين بنے۔
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ہ اس سے اس مقام کی تعيين کسی يقينی ذريعہ سے نہيں ہو سکی تاہم قياس کيا جاتا ہے ک ٢۔٦٠
مراد صحرائے سينا کا وه جنوبی راستہ ہے جہاں خليج عقبہ اور خليج سويز دونوں آکر ملتے 

ہيں اور بحر احمر ميں ضم ہو جاتے ہيں۔ دوسرے مقامات جن کا ذکر مفسرين نے کيا ہے ان پر 
  سرے سے مجمع البحرين کی تعبير ہی صادق نہيں آتی۔

ر دوسرے معنی غير معين مدت کے ہيں يہاں يہی سال او ٨٠يا ٧٠حقب، کے ايک معنی  ٣۔٦٠
دوسرا معنی مراد ہے يعنی جب تک ميں مجمع البحرين (جہاں دونوں سمندر ملتے ہيں) نہيں 

پہنچ جاؤں گا، چلتا رہوں گا اور سفر جاری رکھوں گا، چاہے کتنا بھی عرصہ لگ جائے۔ 
کہ انہوں نے ايک موقع  حضرت موسٰی عليہ السالم کو اس سفر کی ضرورت اس لئے پيش آئی

پر ايک سائل کے جواب ميں يہ کہہ ديا کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہيں۔ هللا تعاٰلی کو 
ان کا يہ جملہ پسند نہيں آيا اور وحی کے ذريعہ سے انہيں مطلع کيا کہ ہمارا ايک بنده (خضر) 

يا هللا اس سے مالقات  ہے جو تجھ سے بڑا عالم ہے۔ حضرت موسٰی عليہ السالم نے پوچھا کہ
کس طرح ہوسکتی ہے؟ هللا تعاٰلی نے فرمايا، جہاں دونوں سمندر ملتے ہيں، وہيں ہمارا وه بنده 

بھی ہوگا۔ نيز فرمايا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری (زنبيل) سے نکل کر 
نچہ اس کے حکم کے غائب ہو جائے تو سمجھ لينا کہ يہی مقام ہے (بخاری، سوره کہف) چنا

  مطابق انہوں نے ايک مچھلی لی اور سفر شروع کر ديا۔
 

اًب      ََذ َسِبْيهَلٗ ِيف الَْبْحِر َرسَ َيا ُحْوَهتَُما فَاختَّ َما نَسـِ ا بَلََغا َمْجَمَع بَيِْهنِ   61فَلَمَّ
 جب وه دونوں دريا کے سنگم پر پہنچے، وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دريا ميں سرنگ

  جيسا اپنا راستہ بنا ليا
 

ا َجاَوَزا قَاَل ِلَفٰتىُه ٰاِتنَا غََداَۗءاَن  ۡ لَقَْد لَِقْينَا ِمْن َسَفِراَن ٰهَذا نََصًبا       62فَلَمَّ
جب يہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسٰی نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ال ہمارا ناشتہ دے 

  پڑی ہميں تو اپنے اس سفر سے سخت تکليف اٹھانی
 

ْيٰطُن َانْ  ْ نَِسيُْت الُْحْوَت ۡ َوَمآ َانْٰسِنْيُه ِاالَّ الشـَّ ْخَرِة فَِاّىنِ ًبا    قَاَل َاَرَءيَْت ِاْذ َاَويْنَآ ِاَىل الصَّ َذ َسِبْيهَلٗ ِيف الَْبْحِرڰ َجعَ َ   63َاْذُكَرٗه  ۚ َواختَّ
لگا کر آرام کر رہے تھے اس نے جواب ديا کہ کيا آپ نے ديکھا بھی؟ جبکہ ہم پتھر سے ٹيک 

وہيں ميں مچھلی بھول گيا تھا، دراصل شيطان نے ہی مجھے بھال ديا کہ ميں آپ سے اس کا ذکر 
  ) اپنا راستہ بنا ليا۔١کروں۔ اس مچھلی نے ايک انوکھے طور پر دريا ميں (

ميں يعنی مچھلی زنده ہو کر سمندر ميں چلی گئی اور اس کے لئے هللا تعاٰلی نے سمندر  ١۔٦٣
سرنگ کی طرح راستہ بنا ديا۔ حضرت يوشع عليہ السالم نے مچھلی کو سمندر ميں جاتے اور 

راستہ بنتے ہوئے ديکھا، ليکن حضرت موسٰی عليہ السالم کو بتالنا بھول گئے۔ حٰتی کہ آرام 
کرکے وہاں سے پھر سفر شروع کر ديا، اس دن اور اس کے بعد رات سفر کر کے، جب 

سٰی عليہ السالم کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو اپنے جوان دوسرے دن حضرت مو
ساتھی سے کہا الؤ بھئی ناشتہ، ناشتہ کرليں۔ اس نے کہا، مچھلی تو، جہاں ہم نے پتھر سے ٹيک 
لگا کر آرام کيا تھا، وہاں زنده ہو کر سمندر ميں چلی گئی تھی اور وہاں عجب طريقے سے اس 

  کا ميں آپ سے تذکره کرنا بھول گيا۔ شيطان نے مجھے بھال ديا۔ نے اپنا راستہ بنايا تھا، جس
 

ا عَٰيلٓ ٰااَثِرِمهَا قََصًصا       64ۙقَاَل ٰذكِلَ َما ُكنَّا نَْبغِ ڰ فَاْرتَدَّ
موٰسی نے کہا يہی تھا، جس کی تالش ميں ہم تھے چنانچہ وہيں سے اپنے قدموں کے نشان 

  ) ہوئے واپس لوٹے۔١ڈھونڈتے (
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موسٰی عليہ السالم نے کہا، هللا کے بندے! جہاں مچھلی زنده ہو کر غائب ہوئی  حضرت ١۔٦٤
تھی، وہی تو ہمارا مطلوبہ مقام تھا، جس کی تالش ميں ہم سفر کر رہے ہيں۔ چنانچہ اپنے نشانات 

ديکھتے ہوئے پيچھے لوٹے اور اسی مجمع البحرين پر واپس آگئے۔ قََصَصا کے معنی ہيں 
پيچھے چلنا۔ يعنی نشانات قدم کو ديکھتے ہوئے ان کے پيچھے پيچھے  پيچھے لگنا، پيچھے

  چلتے رہے۔
 

انَّ ِعلًْما     ُ َّْمٰنُه ِمْن دلَّ ْن ِعْنِداَن َوعَل ًة ّمِ ْن ِعَباِداَنٓ ٰاتَيْٰنُه َرْمحَ   65فََوَجَدا َعْبًدا ّمِ
) ٢اص رحمت () کو پايا، جسے ہم نے اپنے پاس کی خ١پس ہمارے بندوں ميں سے ايک بندے (

  ) علم سکھا رکھا تھا۔٣عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص(
اس بندے سے مراد حضرت خضر ہيں، جيسا کہ صحيح احاديث ميں وضاحت ہے۔ خضر  ١۔٦٥

کے معنی سرسبز اور شاداب کے ہيں، يہ ايک مرتبہ سفيد زمين پر بيٹھے تو وه حصہ زمين ان 
لہانے لگا، اسی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گيا (صحيح کے نيچے سے سرسبز ہو کر لہ

  بخاری، تفسير سوره کہف) 
َرْحَمۃ سے مراد مفسرين نے وه خصوصی انعامات مراد لئے ہيں جو هللا نے اپنے اس  ٢۔٦٥

  خاص بندے پر فرمائے اور اکثر مفسرين نے اس سے مراد نبوت لی ہے۔
سٰی عليہ السالم بھی بہره ور تھے، اس سے علم نبوت کے عالوه جس سے حضرت مو ٣۔٦٥

بعض خاص امور کا علم ہے جس هللا تعاٰلی نے صرف حضرت خضر کو نوازا تھا، حضرت 
موسٰی عليہ السالم کے پاس بھی وه علم نہيں تھا۔ اس سے استدالل کرتے ہوئے بعض صوفيا 

م سے نوازتا ہے، جو دعوٰی کرتے ہيں کہ هللا تعاٰلی بعض لوگوں کو، جو نبی نہيں ہوتے، علم الہا
بغير استاد کے محض فيض کے سر چشمہ کا نتيجہ ہوتا ہے اور يہ باطنی علم، شريعت کے 

ظاہری علم سے، جو قرآن و حديث کی صورت ميں موجود ہے، مختلف بلکہ بعض دفعہ اس 
کے مخالف اور معارض ہوتا ہے ليکن استدالل اس لئے صحيح نہيں کہ حضرت خضر کی بابت 

عاٰلی نے خود ان کے علم خاص ديئے جانے کی وضاحت کر دی ہے، جب کہ کسی اور تو هللا ت
کے لئے ايسی وضاحت کہيں نہيں اگر اس کو عام کر ديا جائے تو پھر ہر شعبده باز اس قسم کا 

دعوٰی کر سکتا ہے، چنانچہ اس طبقے ميں يہ دعوے عام ہی ہيں۔ اس لئے ايسے دعوؤں کی 
  کوئی حيثيت نہيں۔

 
ِّْمَت ُرْشًدا    قَاَل  ا عُل َِّمِن ِممَّ َِّبُعَك عَٰيلٓ َاْن تَُعل   66هَلٗ ُمْوٰيس َهْل َات

اس سے موسٰی نے کہا کہ ميں آپ کی تابعداری کروں؟ کہ آپ مجھے اس نيک علم کو سکھا ديں 
  جو آپ کو سکھايا گيا ہے۔

  
ا    َتِطْيَع َمِعَي َصْربً ََّك لَْن تَسـْ   67قَاَل ِان

  پ ميرے ساتھ ہرگز صبر نہيں کر سکتے۔اس نے کہا آ
 

ا       68َوَكْيَف تَْصِربُ عَٰيل َما لَْم ُحتِطْ ِبٖه ُخْربً
  ) نہ ليا ہو اس پر صبر کر بھی کيسے سکتے ہيں؟١اور جس چيز کو آپ نے اپنے علم ميں (

  يعنی جس کا پورا علم نہ ہو ١۔٦٨
 

ُ َصاِبًرا  ٓ ِاْن َشاَۗء اهلّلٰ َتِجُدِينْ َالٓ َاْعِيصْ كَلَ َاْمًرا     قَاَل سـَ   69وَّ
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موٰسی نے جواب ديا کہ انشاء هللا آپ مجھے صبر کرنے واال پائيں گے اور کسی بات ميں ميں 
  آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔

 
ٍء َحّىتٰ ُاْحِدَث كَلَ ِمنُْه ِذْكًرا   لِْينْ َعْن َيشْ ََّبْعَتِينْ فََال تَْســـــَٔ   ۧ 70قَاَل فَِاِن ات

س نے کہا اچھا اگر آپ ميرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہيں تو ياد رہے کسی چيز کی ا
  نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ ميں خود اس کی نسبت کوئی تذکره نہ کروں۔

 
َ جه فَانَْطلََقا   ۪ ِفْينَِة َخَرقَهَا   ۭ  قَاَل َاَخَرْقَهتَا ِلُتْغِرَق َاْهل ا ِاْمًرا   ِاَذا َرِكَبا ِيف السَّ ً   71هَا  ۚ لََقْد ِجْئَت َشْيـــــٔ

پھر دونوں چلے، يہاں تک کہ ايک کشتی ميں سوار ہوئے، خضر نے اس کے تختے توڑ ديئے، 
موسٰی نے کہا کيا آپ اسے توڑ رہے ہيں کہ کشتی والوں کو ڈبو ديں، يہ تو آپ نے بڑی 

  )۔١(خطرناک) بات کر دی (
کو چونکہ اس علم خاص کی خبر نہيں تھی جس کی بنا پر حضرت موسٰی عليہ السالم  ١۔٧١

خضر نے کشتی کے تختے توڑ ديئے تھے، اس لئے صبر نہ کر سکے اور اپنے علم و فہم کے 
  مطابق اسے نہايت ہولناک کام قرارا ديا۔ امرا کے معنی ہيں الداھيۃ العظيمۃ، بڑا ہيبت ناک کام۔

 
تَ  ََّك لَْن تَسـْ ا    قَاَل َالَْم َاقُْل ِان   72ِطْيَع َمِعَي َصْربً

خضر نے جواب ديا ميں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ ديا تھا کہ تو ميرے ساتھ ہرگز صبر نہ 
  کر سکے گا۔

 
ا       73قَاَل َال تَُؤاِخْذِينْ ِبَما نَِسيُْت َوَال تُْرِهْقِينْ ِمْن َاْمرِْي ُعْرسً

ے اور مجھے اپنے کام ميں تنگی نہ موٰسی نے جواب ديا کہ ميری بھول پر مجھے نہ پکڑيئ
  )۔١ڈاليئے (

  يعنی ميرے ساتھ نرمی کا معاملہ کريں، سختی کا نہيں۔ ١۔٧٣
 

ٓ ِاَذا لَِقيَا غُٰلًما فََقتهََلٗ  ۙ قَاَل َاقَتَلَْت نَْفًسا َزِكيًَّةِبغَْريِ نَْفٍس ۭ لَقَْد ِجئْ  ا نُّْكًرا  فَانَْطلََقا    َ۪حّىتٰ ً   74َت َشـْيـــــٔ
) لڑکے کو پايا، خضر نے اسے مار ڈاال، موسٰی نے کہا ١پھر دونوں چلے، يہاں تک کہ ايک (

کہ کيا آپ نے ايک پاک جان کو بغير کسی جان کے عوض مار ڈاال؟ بيشک آپ نے تو بڑی 
  )۔٢ناپسنديده حرکت کی (

  غالم سے مراد بالغ جوان بھی ہو سکتا ہے اور نابالغ بچہ بھی۔  ١۔٧٤
فظيعامنکرا ال يعرف فی الشرع،، ايسا بڑا برا کام جس کی شريعت ميں گنجائش نہيں نکرا،  ٢۔٧٤

بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہيں انکر من االمر االول پہلے کام (کشتی کے تختے 
توڑنے) سے زياده برا کام۔ اس لئے کہ قتل، ايسا کام ہے جس کا تدارک اور ازالہ ممکن نہيں۔ 

يڑ دينا، ايسا کام ہے جس کا تدارک اور ازالہ کيا جا سکتا ہے، کيونکہ جبکہ کشتی کے تختے اکھ
حضرت موسٰی عليہ السالم کو جو علم شريعت حاصل تھا، اس کی رو سے حضرت خضر کا يہ 

کام بہرحال خالف شرع تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اعتراض کيا اور اسے نہايت برا کام 
  قرار ديا۔
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  16پاره  
 

ا  قَاَل َا لَمْ  َتِطْيَع َمِعَي َصْربً ََّك لَْن تَسـْ َ ِان   75َاقُْل كلَّ
وه کہنے لگے کہ ميں نے تم سے نہيں کہا تھا کہ تم ميرے ہمراه ره کر ہرگز صبر نہيں کر 

  سکتے۔
 

ْ عُْذًرا    ِىنّ ُ ٍء  بَْعَدَها فََال تُٰصِحْبِينْ ۚ قَْد بَلَْغَت ِمْن دلَّ   76قَاَل ِاْن َسَالُْتَك َعْن َيشْ
موٰسی (عليہ السالم) نے جواب ديا اگر اب اس کے بعد ميں آپ سے کسی چيز کے بارے ميں 

) ١سوال کروں تو بيشک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، يقيناً آپ ميری طرف سے (حد) عذر (
  کو پہنچ چکے۔

يعنی اب اگر سوال کروں تو اپنے ساتھ رکھنے کے شرف سے مجھے محروم کر ديں،  ١۔٧٦
  کوئی احتراز نہيں ہوگا، اس لئے کہ آپ کے پاس معقول عذر ہوگا۔مجھے 

 
ُفْوُمهَا فََوَجَدا ِفـْهيَا ِجَداًرا يُِّر جه  فَانَْطلََقا      ۪ َُّضّيِ َّْنَقضَّ فََاقَاَمٗه  ۭ قَاَل لَْو شِ ِاَذآ َاتََيآ َاْهَل قَْريَـِةۨ اْسـَتْطَعَمآ َاْهلَهَا فََابَْوا َاْن ي ئَْت لَتََّخْذَت عَلَْيِه َاْجًرا   يُْد َاْن ي

77  
پھر دونوں چلے ايک گاؤں والوں کے پاس آکر ان سے کھانا طلب کيا تو انہوں نے مہمانداری 

) دونوں نے وہاں ايک ديوار پائی جو گرا ہی چاہتی تھی، اس نے ١سے صاف انکار کر ديا (
لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر  ) کر ديا، موسٰی (عليہ السالم) کہنے٢اسے ٹھيک اور درست (

  )۔٣اجرت لے ليتے (
يعنی يہ بخيلوں کی بستی تھی کہ مہمانوں کی مہمان نوازی سے انکار کر ديا، دراں  ١۔٧٧

حاليکہ مسافروں کو کھانا کھالنا اور مہمان نوازی کرنا ہر شريعت کی اخالقی تعليمات کا اہم 
ان نوازی کو ايمان کا تقاضا قرار ديا ہے اور حصہ رہا ہے۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے بھی مہم

فرمايا ' جو هللا اور يوم آخرت پر ايمان رکھتا ہے، اسے چاہيے کہ مہمان کی عزت وتکريم 
  کرے۔ 
حضرت خضر نے اس ديوار کو ہاتھ لگايا اور هللا کے حکم سے معجزانہ طور پر سيدھی  ٢۔٧٧

  ۔ ہوگئی۔ جيسا کہ صحيح بخاری کی روايت سے واضح ہے
حضرت موسٰی عليہ السالم، جو اہل بستی کے رويے سے پہلے ہی کبيده خاطر تھے،  ٣۔٧٧

حضرت خضر کے بال معاوضہ احسان پر خاموش نہ ره سکے اور بول پڑے کہ جب ان بستی 
والوں نے ہماری مسافرت، ضرورت مندی اور شرف وفضل کسی چيز کا بھی لحاظ نہيں کيا تو 

  ان کے ساتھ احسان کيا جائے۔ يہ لوگ کب اس الئق ہيں کہ
 

ا   َتِطْع عَّلَْيِه َصْربً ئَُك ِبَتْاِويِْل َما لَْم تَسـْ ِّ   78قَاَل ٰھَذا ِفَراُق بَيِْينْ َوبَيِْنَك ۚ َسُانَب
) اب ميں تجھے ان باتوں کی اصليت ١اس نے کہا بس يہ جدائی ہے ميرے اور تيرے درميان، (

  )٢ہو سکا (بھی بتا دونگا جس پر تجھ سے صبر نہ 
حضرت خضرنے کہا کہ موسٰی عليہ السالم، يہ تيسرا موقعہ ہے کہ تو صبر نہيں کر سکا  ١۔٧٨

  اور اب خود تيرے کہنے کے مطابق ميں تجھے ساتھ رکھنے سے معذور ہوں۔ 
ليکن جدائی سے قبل حضرت خضر نے تينوں واقعات کی حقيقت سے انہيں آگاه اور باخبر  ٢۔٧٨

يا تاکہ موسٰی عليہ السالم کسی مغالطے کا شکار نہ رہيں اور وه يہ سمجھ کرنا ضروری خيال ک
ليں کہ علم نبوت اور ہے، جس سے انہيں نوازا گيا ہے اور بعض اہم امور کا علم اور ہے جو هللا 
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کی حکمت ومشيت کے تحت، حضرت خضر کو ديا گيا ہے اور اسی کے مطابق انہوں نے 
رو سے جائز نہيں تھے اور اسی لئے حضرت موسٰی عليہ ايسے کام کيے جو علم شريعت کی 

السالم بجا طور پر ان پر خاموش نہيں ره سکے تھے۔ انہی اہم امور کی انجام دہی کی وجہ سے 
بعض اہل علم کی رائے ہے کہ حضرت خضر انسانوں ميں سے نہيں تھے اور اسی لئے وه ان 

ونکہ يہ سارے مناصب تو انسانوں کے کی نبوت ورسالت يا دالئل کے بيچ ميں نہيں پڑتے کي
ساتھ ہی خاص ہيں۔ وه کہتے ہيں کہ وه فرشتہ تھے، ليکن اگر هللا تعاٰلی اپنے کسی نبی کو بعض 

اہم امور سے مطلع کر کے ان کے ذريعے سے کام کروا لے، تو اس ميں بھی کوئی ناممکن بات 
ں نے يہ کام هللا کے حکم نہيں ہے۔ جب وه صاحب وحی خود اس امر کی وضاحت کر دے کہ مي

سے ہی کئے ہيں تو گو بظاہر وه خالف شريعت ہی نظر آتے ہوں، ليکن جب ان کا تعلق ہی اہم 
امور سے ہے تو وہاں جواز اور عدم جواز کی حيثيت غير ضروری ہے۔ جيسے تکوينی 
ے، احکامات کے تھے کوئی بيمار ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، کسی کا کاروبار تباه ہو جاتا ہ

قوموں پر عذاب آتا ہے، ان ميں سے بعض کام بعض دفعہ بہ اذن اٰلہی فرشتے ہی کرتے ہيں، تو 
جس طرح يہ امور آج تک کسی کو خالف شريعت نظر نہيں آئے۔ اسی طرح حضرت خضر کے 

ذريعے سے و قوع پذير ہونے والے واقعات کا تعلق بھی چوں کہ اہم امور سے ہے اس لئے 
زو ميں تولنا ہی غير صحيح ہے۔ البتہ اب وحی و نبوت کا سلسلہ ختم ہو انہيں شريعت کی ترا

جانے کے بعد کسی شخص کا اس قسم کا دعوٰی ہرگز صحيح اور قابل تسليم نہيں ہوگا جيسا کہ 
حضرت خضر سے منقول ہے کيونکہ حضرت خضر کا معاملہ تو آيت قرآنی سے ثابت ہے، اس 

ی اس قسم کا دعوٰی يا عمل کرے گا، اس کا انکار الزمی لئے مجال انکار نہيں۔ ليکن اب جو بھ
اور ضروری ہے کيونکہ اب وه يقينی ذريعہ علم موجود نہيں ہے جس سے اس کے دعوے اور 

  عمل کی حقيقت واضح ہو سکے۔
 

ِفْينَُة فََاكنَْت ِلَمٰسِكْنيَ يَْعَملُْوَن ِيف الَْبْحِر فََاَرْدتُّ َاْن َاِعْيَهبَا وَ  ا السَّ ُخُذ ُلكَّ َسِفْينٍَة غَْصًبا   َامَّ ْ كِلٌ ايَّ   79َاكَن َوَراَۗءُمهْ مَّ
کشتی تو چند مسکينوں کی تھی جو دريا ميں کام کاج کرتے تھے۔ ميں نے اس ميں کچھ توڑ 
پھوڑ کا اراده کر ليا کيونکہ ان کے آگے ايک بادشاه تھا جو ہر ايک (صحيح سالم) کشتی کو 

  جبراً ضبط کر ليتا تھا۔
 

ُكْفًرا   وَ  ا الُْغٰملُ فََاكَن َابَٰوُه ُمْؤِمنَْنيِ فََخِشيْنَآ َاْن يُّْرِهَقهَُما ُطْغَيااًن وَّ   80َۚامَّ
اور اس لڑکے کے ماں باپ ايمان والے تھے، ہميں خوف ہوا کہ کہيں يہ انہيں اپنی سرکشی اور 

  کفر سے عاجز و پريشان نہ کر دے۔
 

ُّْبِدلَهُمَ  ا   فََاَرْداَنٓ َاْن ي َاْقَرَب ُرْمحً نُْه َزٰكوًة وَّ ا ّمِ َُما َخْريً   81ا َرهبُّ
اس لئے ہم نے چاہا کہ انہيں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکيزگی واال اور اس 

  سے زياده محبت اور پيار واال بچہ عنايت فرمائے
 

ا الِْجَداُر فََاكَن ِلُغٰلَمْنيِ يَِتْيَمْنيِ ِيف الْمَ  َ َوَامَّ ُمهَا َوي َّْبلَُغآ َاُشدَّ َُّك َاْن ي َّهَُما َوَاكَن َابُْوُمهَا َصاِلًحا ۚ فََاَراَد َرب َتٗه َكْزنٌ ل َِّك ۚ ِديْنَِة َوَاكَن َحتْ ب ْن رَّ ًة ّمِ ُمهَا  ڰ َرْمحَ َتْخرَِجا َكْزنَ سـْ
ِويُْل َما لَْم تَْسِطْع عَّلَْيهِ  ا    َوَما فََعلُْتٗه َعْن َاْمرِْيۭ  ٰذكِلَ اَتْ   ۄ82َصْربً

ديوار کا قصہ يہ ہے کہ اس شہر ميں دو يتيم بچے ہيں جن کا خزانہ ان کی اس ديوار کے نيچے 
دفن ہے، ان کا باپ بڑا نيک شخص تھا تو تيرے رب کی چاہت تھی کہ يہ دونوں يتيم اپنی جوانی 

ميں نے اپنی کی عمر ميں آکر اپنا يہ خزانہ تيرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال ليں، 
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) يہ تھی اصل حقيقت اور ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر ١رائے سے کوئی کام نہيں کيا (
  نہ ہو سکا۔

حضرت خضر کی نبوت کے قائلين کی يہ دوسری دليل ہے جس سے وه نبوت خضر کا  ١۔٨٢
اثبات کرتے ہيں۔ کيونکہ کسی بھی غير نبی کے پاس اس قسم کی وحی نہيں آتی کہ وه اتنے 

اتنے اہم کام کسی اشاره غيبی پر کر دے، نہ کسی غير نبی کا ايسا اشاره غيبی قابل عمل ہی ہے۔ 
نبوت خضر کی طرح حيات خضر بھی ايک حلقے ميں مختلف ہے اور حيات خضر کے قائل 
بہت سے لوگوں کی مالقاتيں حضرت خضر سے ثابت کرتے ہيں اور پھر ان سے ان کے اب 

يش کرتے ہيں ليکن جس طرح حضرت خضر کی زندگی پر کوئی آيت تک زنده ہونے پر دليل پ
شرعی نہيں ہے، اسی طريقے سے لوگوں کے مکاشفات يا حالت بيداری يا نيند ميں حضرت 

خضر سے ملنے کے دعوے بھی قابل تسليم نہيں۔ جب ان کا حليہ ہی معقول ذرائع سے بيان نہيں 
ور کيوں کر يقين کيا جا سکتا ہے، کہ جن کيا گيا ہے تو ان کی شناخت کس طرح ممکن ہے؟ ا

بزرگوں نے ملنے کے دعوے کئے ہيں، واقعی ان کی مالقات خضر، موسٰی عليہ السالم سے ہی 
  ہوئی ہے، خضر کے نام سے انہيں کسی نے دھوکہ اور فريب نے مبتال نہيں کيا۔

 
 َ لُْونََك َعْن ِذي الَْقْرنَْنيِ ۭ ُقْل َسَاتْلُْوا عَل َـٔ نُْه ِذْكًرا َويَْس   ۭ 83ْيُمكْ ّمِ

) آپ کہہ ديجئے کہ ميں ان کا ١آپ سے ذوالقر نين کا واقعہ يہ لوگ دريافت کر رہے ہيں، (
  تھوڑا سا حال تمہيں پڑھ کر سناتا ہوں

يہ مشرکين کے اس تيسرے سوال کا جواب ہے جو يہوديوں کے کہنے پر انہوں نے نبی  ١۔٨٣
ذوالقرنين کے لفظی معنی دو سينگوں والے کے ہيں۔ يہ نام صلی هللا عليہ وسلم سے کئے تھے، 

اس لئے پڑا کہ فی الواقع اس کے سر پر دو سينگ تھے يا اس لئے کہ اس نے مشرق ومغرب 
دنيا کے دونوں کناروں پر پہنچ کر سورج کی قرن يعنی شعاع کا مشاہده کيا، بعض کہتے ہيں کہ 

الوں کی لٹ کو بھی کہتے ہيں۔ يعنی دو لٹوں دو اس کے سر پر بالوں کی دو لٹيں تھيں، قرن ب
مينڈھيوں يا، دو زلفوں واال۔ قديم مفسرين نے بالعموم اس کا مصداق سکندر رومی کو قرار ديا 

ہے جس کی فتوحات کا دائره مشرق ومغرب تک پھيال ہوا تھا (تفصيل کے لئے مالحظہ ہو 
  تفسير ' ' ترجمان القرآن '۔

 
ٍء َسبَبًا    ِاانَّ َمكَّنَّا هَلٗ    ۙ 84ِيف اْالَْرِض َوٰاتَيْٰنُه ِمْن ُلكِّ َيشْ

) سامان بھی عنايت کر ديے ١ہم نے اس زمين ميں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہرچيز کے (
  تھے۔
ہم نے اسے ايسے ساز وسامان اور وسائل مہيا کيے، جن سے کام لے کر اس نے فتوحات  ١۔٨٤

  ميں ماليا اور ظالم حکمرانوں کو نيست ونابود کيا۔حاصل کيں، دشمنوں کا غرور خاک 
 

  85فََاتَْبَع َسبَبًا   
  )۔١وه ايک راه کے پيچھے لگا (

دوسرے سبب کے معنی راستے کے کئے گئے ہيں يا يہ مطلب ہے کہ هللا کے ديے ہوئے  ١۔٨٥
لف قسم وسائل سے مزيد وسائل تيار اور مہيا کئے، جس طرح هللا کے پيدا کرده لوہے سے مخت

  کے ہتھيار اور اسی طرح ديگر خام مواد سے بہت سی اشياء بنائی جاتی ہيں۔
 

َوَجَد ِعْنَدَها قَْوًما  ڛ  ُقلْنَا يَٰذا الَْقرْ جه  ئٍَة وَّ ْمِس َوَجَدَها تَْغُرُب ِيفْ عَْنيٍ َمحِ آ َاْن تَتَِّخذَ ِاَذا بَلََغ َمْغِرَب الشَّ َب َوِامَّ آ َاْن تَُعّذِ نًا    نَْنيِ ِامَّ ْم ُحسـْ   86ِفْهيِ
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يہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گيا اور اسے ايک دلدل کے چشمے ميں غروب ہوتا ہوا 
) کہ اے ذوالقرنين! يا تو انہيں ٢) اور اس چشمے کے پاس ايک قوم کو پايا ہم نے فرمايا (١پايا (

  )۔٣ے (تکليف پہنچائے يا ان کے بارے ميں تو کوئی بہترين روش اختيار کر
عين سے مراد چشمہ يا سمندر ہے حمثۃ، کيچڑ، دلدل، وجد (پايا) يعنی دکھايا محسوس کيا ١۔٨٦

مطلب يہ ہے کہ ذوالقرنين جب مغربی جہت ميں ملک پر ملک فتح کرتا ہوا، اس مقام پر پہنچ گيا 
وتا تھا جہاں آخری آبادی تھی وہاں گدلے پانی کا چشمہ يا سمندر تھا جو نيچے سے سياه معلوم ہ

اسے ايسا محسوس ہوا کہ گويا سورج اس چشمے ميں ڈوب رہا ہے۔ ساحل سمندر سے دور 
سے، جس کے آگے حد نظر تک کچھ نہ ہو، غروب شمس کا نظاره کرنے والوں کو ايسا 

محسوس ہوتا ہے کہ سورج سمندر ميں يا زمين ميں ڈوب رہا ہے حاالنکہ وه اپنے مقام آسمان پر 
  ہی ہوتا ہے۔

قُْلنَا (ہم نے کہا) بذريعہ وحی، اسی سے بعض علماء نے نبوت پر ثبوت کيا ہے اور جو ان  ٢۔٨٦
کی نبوت کے قائل نہيں ہيں، وه کہتے ہيں کہ اس وقت کے پيغمبر کے ذريعے سے ہم نے اس 

  سے کہا۔ 
يعنی ہم نے اس قوم پر غلبہ دے کر اختيار دے ديا کہ چاہے تو اسے قتل کرے اور قيدی  ٣۔٨٦
  لے يا فديہ لے کر بطور احسان چھوڑ دے بنا

 
ُّْكًرا   بُٗه عََذااًب ن ِّٖه فَُيَعّذِ بُٗه ُمثَّ يَُردُّ ِاٰىل َرب ا َمْن َظَملَ فََسْوَف نَُعّذِ   87قَاَل َامَّ

) پھر وه اپنے پروردگار کی ١اس نے کہا جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا ديں گے (
  سے سخت تر عذاب دے گاطرف لوٹايا جائے گا اور وه ا

يعنی جو کفر وشرک پر جما رہے گا، اسے ہم سزا ديں گے يعنی پچھلی غلطيوں پر  ١۔٨٧
  مواخذه نہيں ہوگا۔

 
ا   نَُقْوُل هَلٗ ِمْن َاْمِراَن يُْرسً ٰىن ۚ َوسـَ ا َمْن ٰاَمَن َوَمعَِل َصاِلًحا فهََلٗ َجَزاَۗءۨ الُْحسـْ   88َۭوَامَّ

ک اعمال کرے اس کے لئے توبدلے ميں بھالئی ہے اور ہم اسے اپنے ہاں جو ايمان الئے اور ني
  کام ميں بھی آسانی کا حکم ديں گے

 
  89ُمثَّ َاتْـَبـَع َسبَبًا   

  )١پھر وه اور راه کے پيچھے لگا (
  يعنی اب مغرب سے مشرق کی طرف سفر اختيار کيا۔ ١۔٨٩

 
ْمِس َوَجَدَها تَـْطلُ جه  ا ِاَذا بَلََغ َمْطِلَع الشَّ ْن ُدْوِهنَا ِسْرتً َّهُْم ّمِ َعْل ل َّْم َجنْ   90ُۙع عَٰيل قَْوٍم ل

يہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ايک ايسی قوم پر نکلتا پايا کہ ان کے 
  )١لئے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہيں بنائی (

اس کو مطلع الشمس کہا  يعنی ايسی جگہ پہنچ گيا جو مشرقی جانب کی آخری آبادی تھی، ١۔٩٠
گيا ہے۔ جہاں اس نے ايسی قوم ديکھی جو مکانوں ميں رہنے کے بجائے ميدانوں اور صحراؤں 
ميں بسيرا کيے ہوئے، لباس سے بھی آزاد تھی۔ يہ مطلب ہے کہ ان کے اور سورج کے درميان 

  کوئی پرده اور اوٹ نہيں تھی۔ سورج ان کے ننگے جسموں پر طلوع ہوتا۔
 

ا    َۭكٰذكِلَ  يِْه ُخْربً   91 َوقَْد َاَحْطنَا ِبَما دَلَ
  ) کر رکھا ہے۔١واقعہ ايسا ہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ (
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يعنی ذوالقرنين کی بابت ہم نے جو بيان کيا ہے وه اسی طرح ہے کہ پہلے وه انتہائی  ١۔٩١
تمام صالحيتوں، اسباب ووسائل اور  مغرب اور پھر انتہائی مشرق ميں پہنچا اور ہميں اس کی

  ديگر تمام باتوں کا پورا علم ہے۔
 

   92ُمثَّ َاتَْبَع َسبَبًا  
  )۔١وه پھر ايک سفر کے سامان ميں لگا (

  يعنی اب اس کا رخ کسی اور طرف ہوگيا۔ ٢۔٩٢
 

َما قَْوًما ۙ الَّ يََاكُدوْ جه  ْيِن َوَجَد ِمْن ُدْوِهنِ دَّ   93َن يَْفَقهُْوَن قَْوًال  ِاَذا بَلََغ بَْنيَ السَّ
) کے درميان پہنچا ان دونوں کے پرے اس نے ايک ايسی ١يہاں تک کہ جب وه دو ديواروں (

  )٢قوم پائی جو بات سمجھنے کے قريب بھی نہ تھی (
اس سے مراد دو پہاڑ ہيں جو ايک دوسرے کے مقابل تھے، ان کے درميان کھائی تھی،  ١۔٩٣

ھر آبادی ميں آ جاتے اور اودھم مچاتے اور قتل وغارت گری کا جس سے ياجوج و ماجوج اد
  بازار گرم کرتے۔ 

  يعنی اپنی زبان کے سوا کسی اور کی زبان نہيں سمجھتے تھے۔ ٢۔٩٣
 

َعُل كَلَ َخْرًجاعَٰيلٓ  ُجْوَج َوَمْاُجْوَج ُمْفِسُدْوَن ِيف اْالَْرِض فَهَْل َجنْ ا  قَالُْوا يَٰذا الَْقْرنَْنيِ ِانَّ اَيْ َعَل بَْينَنَا َوبَيَْهنُْم َسدًّ   94َاْن َجتْ
) ہيں تو ٢) ياجوج ماجوج اس ملک ميں (بڑے بھاری) فسادی، (١انہوں نے کہا اے ذوالقر نين! (

کيا ہم آپ کے لئے کچھ خرچ کا انتظام کرديں؟ (اس شرط پر کہ) آپ ہمارے اور ان کے درميان 
  ايک ديوار بنا ديں۔

ہ خطاب يا تو کسی ترجمان کے ذريعے ہوا ہوگا يا هللا تعاٰلی نے ذو القرنين سے ي ١۔٩٤
ذوالقرنين کو جو خصوصی اسباب ووسائل مہيا فرمائے تھے، انہی ميں مختلف زبانوں کا علم 

  بھی ہو سکتا ہے اور يوں يہ خطاب براه راست بھی ہو سکتا ہے۔ 
نسل انسانی ميں سے ہيں  ياجوج و ماجوج يہ دو قوميں ہيں اور حديث صحيح کے مطابق ٢۔٩٤

اور ان کی تعداد، دوسری انسانی نسلوں کے مقابلے ميں زياده ہوگی اور انہی سے جہنم زياده 
  بھرے گی (صحيح بخاری)

 
ٍة َاْجَعْل بَيْنَُمكْ َوبَيَْهنُْم َرْدًما  ْ َخْريٌ فََاِعْيُنْوِينْ ِبُقــوَّ ْ ِفْيِه َرّيبِ ّينِ   ۙ 95قَاَل َما َمكَـّ

واب ديا کہ ميرے اختيار ميں ميرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم اس نے ج
  ) طاقت سے ميری مدد کرو۔١صرف قوت (

  قوت سے مراد يعنی تم مجھے تعميراتی سامان اور رجال کار مہيا کرو۔ ١۔٩٥
 

َدفَْنيِ قَاَل  ٓ ُافْرِْغ عَلَْيِه ِقْطًرا  ٰاتُْوِينْ ُزبََر الَْحِديِْد ۭ َحّىتٰ ِاَذا َساٰوى بَْنيَ الصَّ   ۭ 96انُْفُخْوا   ۭ َحّىتٰ ِاَذا َجَعهَلٗ اَنًرا  ۙ قَاَل ٰاتُْوِينْ
ميں تم ميں اور ان ميں مضبوط پرده بنا ديتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادريں ال دو۔ يہاں تک کہ 

ؤ تاوقتيکہ ) تو حکم ديا کہ آگ تيز جال١جب ان دونوں پہاڑوں کے درميان ديوار برابر کر دی (
لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر ديا۔ تو فرمايا ميرے پاس الؤ اس پر پگھال ہوا تانبا ڈال دو 

)٢(  
يعنی دونوں پہاڑوں کے سروں کے درميان جو خال تھا، اسے لوہے کی چھوٹی چھوٹی  ١۔٩٦

  چادروں سے پر کر ديا۔ 
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چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر پگھال  پگھال ہوا سيسہ، يا لوہا يا تانبا۔ يعنی لوہے کی ٢۔٩٦
ہوا لوہا، تانبا يا سيسہ ڈالنے سے وه پہاڑی دره يا راستہ ايسا مضبوط ہو گيا کہ اسے عبور کر 

  کے يا توڑ کر ياجوج ماجوج کا ادھر دوسری طرف انسانی آباديوں ميں آنا ناممکن ہوگيا۔
 

َتطَ  َّْظَهُرْوُه َوَما اسـْ   97اُعْوا هَلٗ نَْقبًا فََما اْسَطاُعْوٓا َاْن ي
پس تو ان ميں اس کے ديوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس ميں کوئی سوراخ کر 

  سکتے تھے
 

ْ َحقًّا  َۗء  ۚ َوَاكَن َوعُْد َرّيبِ ْ َجَعهَلٗ َداكَّ ْ  ۚ فَِاَذا َجاَۗء َوْعُد َرّيبِ ّيبِ ْن رَّ ٌة ّمِ   98ۭقَاَل ٰھَذا َرْمحَ
ب کی مہربانی ہے ہاں جب ميرے رب کا وعده آئے گا تو اسے زمين بوس کہا يہ سب ميرے ر

  ) بيشک ميرے رب کا وعده سچا ہے۔١کر دے گا (
يعنی يہ ديوار اگرچہ بڑی مضبوط بنا دی گئی جس کے اوپر چڑھ کر اس ميں سوراخ کر  ١۔٩٨

ا، تو وه کے ياجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہيں ہے ليکن جب ميرے رب کا وعده آ جائے گ
اسے ريزه ريزه کر کے زمين کے برابر کر دے گا، اس وعدے سے مراد قيامت کے قريب 

ياجوج و ماجوج کا ظہور ہے جيسا کہ احاديث ميں ہے۔ مثاًل ايک حديث ميں نبی صلی هللا عليہ 
وسلم نے اس ديوار کے تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قريب ہونے سے تعبير فرمايا (صحيح 

) ايک اور حديث ميں آتا ہے کہ وه ہر روز اس ديوار ٢٢٠٨و مسلم، نمبر  ٣٣٤٦ر بخاری، نمب
کو کھودتے ہيں اور پھر کل کے لئے چھوڑ ديتے ہيں، ليکن جب هللا کی مشيت ان کے باہر 

نکلنے کی ہوگی تو پھر وه کہيں گے کل انشا هللا اسکو کھو ديں گے اور پھر دوسرے دن وه اس 
و جائيں گے۔ زمين ميں فساد پھيالئيں گے حٰتی کے لوگ قلعہ بند ہو سے نکلنے ميں کامياب ہ

جائيں گے، يہ آسمانوں پر تير پھينکيں گے جو خون آلوده لوٹيں گے، باآلخر هللا تعاٰلی ان کی 
گديوں پر ايسا کيڑا پيدا فرما دے گا جس سے ان کی ہالکت واقع ہو جائے گی۔ صحيح مسلم ميں 

ميں وضاحت ہے کہ ياجوج و ماجوج کا ظہور حضرت عيسٰی عليہ نواس بن سمعان کی روايت 
السالم کے نزول کے بعد ان کی موجودگی ميں ہوگا۔ جس سے ان حضرات کی ترديد ہو جاتی 

ہے، جو کہتے ہيں کہ تاتاريوں کا مسلمانوں پر حملہ، يا منگول ترک جن ميں چنگيز بھی تھا يا 
يں، جن کا ظہور ہو چکا۔ يا مغربی قوميں ان کا روسی يا چينی قوميں يہی ياجوج و ماجوج ہ

مصداق ہيں کہ پوری دنيا ميں ان کا غلبہ و تسلط ہے۔ يہ سب باتيں غلط ہيں کيونکہ ان کے غلبے 
سے سياسی غلبہ مراد نہيں ہے بلکہ قتل وغارت گری اور زرو وفساد کا وه عارضی غلبہ ہے 

وگی، تاہم پھر وبائی مرض سے سب کے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں ميں نہيں ہ
  سب آن واحد ميں لقمہ اجل بن جائيں گے۔

 
ًعا  ْوِر فَـَجـَمْعٰهنُْم َمجْ نُِفَخ ِيف الصُّ َُّمْوُج ِيفْ بَْعٍض وَّ ٍِٕذ ي

  99َۙوتََرْكنَا بَْعَضهُْم يَْوَمى
ھونک اس دن ہم انہيں آپس ميں ايک دوسرے ميں گڈ مڈ ہوتے ہوئے چھوڑ ديں گے اور صور پ

  ديا جائے گا پس سب کو اکٹھا کرکے ہم جمع کرليں گے
 

ا    ٍذ ِلّْلٰكِفرِْيَن َعْرَضۨ
ِٕ
َ يَْوَمى َعَرْضنَا هَجَمنَّ   ۙ ١٠٠وَّ

  اس دن ہم جہنم (بھی) کافروں کے سامنے ال کھڑا کر ديں گے۔
 

يَْن َاكنَْت َاْعُيُهنُْم ِيفْ ِغَطاٍۗء َعْن ِذْكرِْي َوَاكنُْوا َال يَسـْ  ِ ًعا   اذلَّ   ۧ ١٠١َتِطْيُعْوَن َمسْ
  جن کی آنکھيں ميری ياد سے پردے ميں تھيں اور (امر حق) سن بھی نہيں سکتے تھے۔
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 َ منَّ ٓ َاْعَتْداَن هَجَ ٓ َاْوِلَياَۗء  ۭ ِاانَّ تَِّخُذْوا ِعَباِدْي ِمْن ُدْوِينْ َـّ ا َاْن ي يَْن َكَفُرْوٓ ِ   ١٠٢ِلْلٰكِفرِيَْن نُُزًال  َافََحِسَب اذلَّ

کيا کافر يہ خيال کئے بيٹھے ہيں؟ کہ ميرے سوا وه ميرے بندوں کو اپنا حمايتی بناليں گے؟ 
  )١(سنو) ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لئے جہنم کو تيار کر رکھا ہے (

حسب، بمعنی ظن ہے اور عبادی (ميرے بندوں) سے مراد مالئکہ، مسيح عليہ السالم  ١۔١٠٢
ن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح شياطين و اور ديگر صالحين ہيں، ج

جنات ہيں جن کی عبادت کی جاتی ہے اور استفہام زجر وتوبيخ کے ليے ہے۔ يعنی غير هللا کے 
يہ پجاری کيا يہ سمجھتے ہيں کہ وه مجھے چھوڑ کر اور ميرے بندوں کی عبادت کر کے ان 

ے؟ يہ ناممکن ہے، ہم نے تو ان کافروں کے لئے کی حمايت سے ميرے عذاب سے بچ جائيں گ
جہنم تيار کر رکھی ہے جس ميں جانے سے ان کو وه بندے نہيں روک سکيں گے جن کی يہ 

  عبادت کرتے اور ان کو اپنا حمايتی سمجھتے ہيں۔
 

اًال   ئُُمكْ اِبْالَْخَرسِيَْن َاْمعَ ِّ   ۭ ١٠٣قُْل َهْل نُنَب
ں تمہيں بتادوں کہ با اعتبار اعمال سب سے زياده خسارے ميں کہہ ديجئے کہ اگر (تم کہو تو) مي

  کون ہيں؟
 

ُنْوَن ُصْنًعا  سـِ ُْم ُحيْ ُبْوَن َاهنَّ سـَ نَْيا َوُمهْ َحيْ يَْن َضلَّ َسْعُهيُْم ِيف الَْحٰيوِة ادلُّ ِ   ١٠4َاذلَّ
ں رہے وه ہيں کہ جن کی دنياوی زندگی کی تمام تر کوششيں بےکار ہو گيئں اور وه اسی گمان مي

  )۔١کہ وه بہت اچھے کام کر رہے ہيں (
يعنی اعمال ان کے ايسے ہيں جو هللا کے ہاں ناپسنديده ہيں، ليکن بزم خويش سمجھتے يہ  ١۔١٠٤

ہيں کہ وه بہت اچھے کام کر رہے ہيں۔ اس سے مراد کون ہيں بعض کہتے ہيں، يہود وانصار 
بعض کہتے ہيں کہ مشرکين ہيں۔ صحيح ہيں، بعض کہتے ہيں مخالفين اور ديگر اہل بدعت ہيں، 

بات يہ ہے کہ آيت عام ہے جس ميں ہر وه فرد اور گروه شامل ہے جس کے اندر مذکوره صفات 
  ہوں گی۔ آگے ايسے ہی لوگوں کی بابت مزيد سزا دينے کے وعدے بيان کيے جا رہے ہيں۔

 
هٖ 
ِٕ
ْم َوِلَقاۗى ِ يِٰت َرّهبِ يَْن َكَفُرْوا اِبٰ ِ َِٕك اذلَّ

الُهُْم فََال نُِقْميُ لَهُْم يَْوَم الِْقٰيَمِة َوْزاًن  ُاوٰلۗى   ١٠٥فََحِبَطْت َاْمعَ
) اس ١يہی وه لوگ ہيں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آيتوں اور اس کی مالقات سے کفر کيا (

  )۔٢لئے ان کے اعمال غارت ہوگئے پس قيامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کريں گے (
آيات سے مراد توحيد کے وه دالئل ہيں جو کائنات ميں پھيلے ہوئے ہيں اور وه رب کی  ١۔١٠٥

آيات شرعی ہيں اور جو اس نے اپنی کتابوں ميں نازل کيں اور پيغمبروں نے تبليغ وتوضيع کی۔ 
  اور رب کی مالقات سے کفر کا مطلب آخرت کی زندگی اور دوباره جی اٹھنے سے انکار ہے۔ 

ان کی کوئی قدر وقيمت نہيں ہوگی يا يہ مطلب ہے کہ ہم ان کے لئے  يعنی ہمارے ہاں ٢۔١٠٥
ميزان کا اہتمام ہی نہيں کريں گے کہ جس ميں ان کے اعمال تولے جائيں، اس لئے کہ اعمال تو 

خدا کو ايک ماننے والوں کے تولے جائيں گے جن کے نامہ اعمال ميں نيکياں اور برائياں 
اعمال نيکيوں سے بالکل خالی ہوں گے جس طرح حديث ميں  دونوں ہونگی، جب کہ ان کے نامہ

آتا ہے کہ ' قيامت والے دن موٹا تازه آدمی آئے گا، هللا کے ہاں اس کا اتنا وزن نہيں ہوگا جتنا 
مچھر کے پر کا ہوتا ہے، پھر آپ صلی هللا عليہ وسلم نے اسی آيت کی تالوت فرمائی۔ (صحيح 

  بخاری۔ سوره کہف)
 

 ۗ ُذْوٓا ٰايِٰيتْ َوُرُسِيلْ ُهُزًوا  ٰذكِلَ َجَزا َ ُ ِبَما َكَفُرْوا َواختَّ منَّ   ١٠٦ُؤُمهْ هَجَ
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حال يہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے کيونکہ انہوں نے کفر کيا اور ميری آيتوں اور ميرے رسولوں 
  کا مذاق اڑا يا۔

 
 ّٰ ِلٰحِت َاكنَْت لَهُْم َجن لُوا الّصٰ ْيَن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ   ۙ ١٠٧ُت الِْفْرَدْوِس نُُزًال ِانَّ اذلَّ

) کے باغات ١جو لوگ ايمان الئے اور انہوں نے کام بھی اچھے کئے يقيناً ان کے لئے فردوس (
  کی مہمانی ہے

جنت الفردوس، جنت کا سب سے اعلٰی درجہ ہے، اسی لئے نبی صلی هللا عليہ وسلم نے  ١۔١٠٧
لفردوس کا سوال کرو، اس لئے کہ وه جنت فرمايا ' جب بھی تم هللا سے جنت کا سوال کرو تو ا

  کا اعلٰی حصہ ہے اور وہيں سے جنت کی نہريں پھوٹتی ہيں ' (البخاری کتاب التوحيد)
 

ْيَن ِفْهيَا َال يَْبُغْوَن َعْهنَا ِحَوًال    ١٠٨ٰخدِلِ
  )١جہاں وه ہميشہ رہا کريں گے جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا اراده ہی نہ ہوگا (

يعنی اہل جنت، جنت اور اس کی نعمتوں سے کبھی نہ اکتائيں گے کہ وه اس کے عالوه  ١۔ ١٠٨
  کسی اور جگہ منتقل ہونے کی خواہش ظاہر کريں۔

 
ْ َولَْو ِجْئنَ  ٰمُت َرّيبِ ْ لَنَِفَد الَْبْحُر قَْبَل َاْن تَْنَفَد َلكِ ٰمِت َرّيبِ َِّلكِ َّْو َاكَن الَْبْحُر ِمَداًدا ل   ١٠٩ َمَدًدا  ا ِبِمثهِْلٖ قُْل ل
) لکھنے کے لئے سمندر سياہی بن جائے ١کہہ ديجئے کہ اگر ميرے پروردگار کی باتوں کے (

تو وه بھی ميرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گو ہم اسی جيسا 
  اور بھی اس کی مدد ميں لے آئيں۔

يط، اس کی حکمتيں اور وه دالئل وبرائين ہيں جو َکلَِماَت سے مراد، هللا تعاٰلی کا علم مح ١۔١٠٩
اس کی واحدنيت پر دال ہيں۔ انسانی عقليں ان سب کا احا طہ نہيں کر سکتيں اور دنيا بھر کے 

درختوں کے قلم بن جائيں اور سارے سمندر بلکہ ان کی مثل اور بھی سمندر ہوں، وه سب سياہی 
ختم ہو جائے گی، ليکن رب کے کلمات اور اس ميں بدل جائيں، قلم گھس جائيں گے اور سياہی 
  کی حکمتيں ضبط تحرير ميں نہيں آ سکيں گی۔

 
اِحٌد  ۚ فََمْن َاكَن يَْرُجْوا لِ  ََّمآ ِاٰلـــُهُمكْ ِاهٰلٌ وَّ ثْلُُمكْ يُْوىٰحٓ ِاَيلَّ َان ََّمآ َااَن بََرشٌ ِمّ َال قُْل ِان ِّٖه فَلَْيْعَمْل َمعًَال َصاِلًحا وَّ ٖهٓ َاَحًدا  َقاَۗء َرب ِّ   ۧ ١١٠ يُْرشِْك ِبِعَباَدِة َرب

) (ہاں) ميری جانب وحی کی جاتی ہے ١آپ کہ ديجئے کہ ميں تو تم جيسا ہی ايک انسان ہوں (
) تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی ٢کہ سب کا معبود صرف ايک ہی معبود ہے، (

) ميں کسی کو ٣ر کی عبادت (آرزو ہو اسے چاہيے کہ نيک اعمال کرے اور اپنے پروردگا
  شريک نہ کرے۔

  اس لئے ميں بھی رب کی باتوں کا احاطہ نہيں کر سکتا۔  ١۔١١٠
البتہ مجھے يہ امتياز حاصل ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ اسی وحی کی بدولت ميں نے  ٢۔١١٠

جن پر اصحاب کہف اور ذوالقرنين کے متعلق هللا کی طرف سے نازل کرده وه باتيں بيان کی ہيں 
مرور ايام کی دبيز تہيں پڑی ہوئی تھيں يا ان کی حقيقت افسانوں ميں گم ہوگئی تھی۔ عالوه ازيں 

  اس وحی ميں سب سے اہم حکم يہ ديا گيا ہے کہ تم سب کا معبود صرف ايک ہے۔ 
عمل صالح وه ہے جو سنت کے مطابق ہو، يعنی جو اپنے رب کی مالقات کا يقين رکھتا  ٣۔١١٠

ہيے کہ ہر عمل سنت نبوی کے مطابق کرے اور دوسرا هللا کی عبادت ميں کسی کو ہے، اسے چا
شريک نہ ٹھہرائے، اس لئے کہ بدعت اور شرک دونوں ہی ضبط اعمال کا سبب ہيں۔ هللا تعاٰلی 

  ان دونوں سے ہر مسلمان کو مفوظ رکھے۔ 
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اس کے مصاحبين  *ہجرت حبشہ کے واقعات ميں بيان کيا گيا کہ حبشہ کے بادشاه نجاشی اور
اور امرا کے سامنے جب سوره مريم کا ابتدائی حصہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی هللا نے 
پڑھ کر سنايا تو ان سب کی ڈاڑھياں آنسوؤں سے تر ہوگئيں اور نجاشی نے کہا کہ يہ قرآن اور 

 حضرت عيسٰی عليہ السالم جو لے کر آئے ہيں، يہ سب ايک ہی مشعل کی کرنيں ہيں (فتح
  القدير)۔

 
 

  سورة مريم
)٩٨۔ تعداد آيات  ١٩(سورة مريم ۔ سوره نمبر   

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ  ِبْسِم اهلّلٰ

 شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے۔
 

  ڗǺكۗهٰٰيعۗۗص   
  کہيعص

 
َِّك َعْبَدٗه َزَكِرايَّ     ڻĄِذْكُر َرْمحَِت َرب

  ) پر کی تھی۔١يہ ہے تيرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکريا (
حضرت زکر يا عليہ السالم، انبيائے بنی اسرائيل ميں سے ہيں۔ يہ بڑھئی تھے اور يہی پيشہ  ١۔٢

  ان کا ذريعہ آمدنی تھا (صحيح مسلم)
 

َّٗه ِنَداًۗء َخِفيًّا     Ǽِاْذ اَنٰدى َرب
  )١نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی ( جبکہ اس

خفيہ دعا اس لئے کی کہ ايک تو يہ هللا کو زياده پسند ہے کيونکہ اس ميں تضرع وانابت  ١۔٣
اور خشوع وخضوع زياده ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ انہيں بيوقوف نہ قرار ديں کہ يہ بڈھا اب 

  ی امکانات ختم ہو چکے ہيں۔بڑھاپے ميں اوالد مانگ رہا ہے جب کہ اوالد کے تمام ظاہر
 

َك َرّبِ َشِقيًّا  
ِٕ
لَْم اَُكْنۢ ِبُدعَاۗى ْاُس َشيْبًا وَّ َتَعَل الرَّ ْ َواشـْ ْ َوَهَن الَْعْظُم ِمّينِ   Ćقَاَل َرّبِ ِاِىنّ

کہ اے ميرے پروردگار! ميری ہڈياں کمزور ہوگئی ہيں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک 
  )٢ی تجھ سے دعا کرکے محروم نہيں رہا () ليکن ميں کبھی بھ١اٹھا ہے (

يعنی جس طرح لکڑی آگ سے بھڑک اٹھتی ہے اسی طرح ميرا سر بالوں کی سفيدی سے  ١۔٤
  بھڑک اٹھا ہے مراد ضعف وکبر (بڑھاپے) کا اظہار ہے۔ 

  اور اسی ليے ظاہری اسباب کے فقدان کے باوجود تجھ سے اوالد مانگ رہا ہوں۔ ٢۔٤
 

ْ ِخْفُت الْ  نَْك َوِليًّا َوِاِىنّ ُ َراِۗءْي َوَاكنَِت اْمَرَاِيتْ عَاِقًرا فَهَْب ِيلْ ِمْن دلَّ   Ĉَۙمَواِيلَ ِمْن وَّ
) ميری بيوی بھی بانجھ ہے پس تو ١مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے (

  ) وارث عطا فرما۔٢مجھے اپنے پاس سے (
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وارث ميری مسند وعظ وارشاد نہيں سنبھالے گا  اس ڈر سے مراد يہ ہے کہ اگر ميرا کوئی ١۔٥
تو ميرے قرابت داروں ميں اور تو کوئی اس مسند کا اہل نہيں ہے۔ ميرے قرابت دار بھی تيرے 

  راستے سے گريز وانحراف نہ اختيار کرليں۔ 
' اپنے پاس سے ' کا مطلب يہی ہے کہ گو ظاہری اسباب اس کے ختم ہو چکے ہيں، ليکن تو  ٢۔٥

  ضل خاص سے مجھے اوالد سے نواز دے۔اپنے ف
 

  Čيَّرِثُِينْ َويَِرُث ِمْن ٰاِل يَْعُقْوَب ڰ َواْجَعهْلُ َرّبِ َرِضيًّا 
جو ميرا بھی وارث ہو اور يعقوب (عليہ السالم) کے خاندان کا بھی جانشين اور ميرے رب! تو 

  اسے مقبول بنده بنالے۔
 

َك ِبُغملِٰۨ  ُ ٓ ِاانَّ نُبَّرشِ يًّا   ٰيَزَكِرايَّ ٗ ِمْن قَْبُل َمسِ َعْل هلَّ ـٰىي ۙ لَْم َجنْ ٗه َحيْ   Ċاْمسُ
اے زکريا! ہم تجھے ايک بچے کی خوشخبری ديتے ہيں جس کا نام يحٰيی ہے، ہم نے اس سے 

  )۔١پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہيں کيا (
  رما دياهللا تعاٰلی نے نہ صرف دعا قبول فرمائی بلکہ اس کا نام بھی تجويز ف ١۔٧

 
قَْد بَلَْغُت ِمَن الِْكَربِ ِعِتيًّا   َاكنَِت اْمَرَاِيتْ عَاِقًرا وَّ   Ďقَاَل َرّبِ َاّىنٰ يَُكْوُن ِيلْ غُٰملٌ وَّ

زکريا (عليہ السالم) کہنے لگے ميرے رب! ميرے ہاں لڑکا کيسے ہوگا، جب کہ ميری بيوی 
  )۔١ہوں ( بانجھ اور ميں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا

َعاقِر اس عورت کو بھی کہتے ہيں جو بڑھاپے کی وجہ سے اوالد جننے کی صالحيت سے  ١۔٨
محروم ہو چکی ہو اور اس کو بھی کہتے ہيں جو شروع سے ہی بانجھ ہو۔ يہاں يہ دوسرے معنی 
ميں ہی ہے۔ جو لکڑی سوکھ جائے، اسے ِعتِيًّا کہتے ہيں۔ مراد بڑھاپے کا آخری درجہ ہے۔ جس 

ميں ہڈياں اکڑ جاتی ہيں۔ مطلب يہ ہے کہ ميری بيوی تو جوانی سے ہی بانجھ ہے اور ميں 
بڑھاپے کے آخری درجے پر پہنچ چکا ہوں، اب اوالد کيسے ممکن ہے؟ کہا جاتا ہے کہ 

حضرت زکريا عليہ السالم کی اہليہ کا نام اشاع بنت فاقود بن ميل ہے يہ حضرت حنہ (والده 
ليکن زياده قول صحيح يہ لگتا ہے کہ اشاع بھی حضرت عمران کی دختر ہيں مريم) کی بہن ہيں۔ 

جو حضرت مريم کے والد تھے۔ يوں حضرت ٰيحٰيی عليہ السالم اور حضرت عيسٰی عليہ السالم 
  آپس ميں خالہ زاد بھائی ہيں۔ حديث صحيح سے بھی اس کی تائيد ہوتی ہے (فتح القدير)

 
ا   قَاَل َكٰذكِلَ  ۚ قَاَل َربُّكَ  ً قَْد َخلَْقُتَك ِمْن قَْبُل َولَْم تَُك َشـْيــــــٔ ٌ وَّ   Ḍُهَو عََيلَّ َهّنيِ

ارشاد ہوا کہ وعده اسی طرح ہو چکا، تيرے رب نے فرما ديا کہ مجھ پر تو يہ بالکل آسان ہے 
  )١اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا ميں تجھے پيدا کر چکا ہوں (

ب دور کرنے کے لئے کہا کہ هللا تعاٰلی نے تجھے بيٹا فرشتوں نے حضرت زکريا کا تعج ١۔٩
دينے کا فيصلہ کر ليا ہے جس کے مطابق يقيناً تجھے بيٹا ملے گا، اور يہ هللا کے لئے قطعاً 

مشکل کام نہيں ہے کيونکہ جب وه تجھے نيست سے ہست کر سکتا ہے تو تجھے ظاہری اسباب 
  سے ہٹ کر بيٹا بھی دے سکتا ہے۔

 
َم النَّاَس ثَٰلَث لََياٍل َسِوايًّ   قَاَل َرّبِ  ٓ ٰايًَة  ۭ قَاَل ٰايَُتَك َاالَّ تَُلكِّ ْ   ١0اْجَعْل ِيلّ

کہنے لگے ميرے پروردگار ميرے لئے کوئی عالمت مقرر فرما دے ارشاد ہوا کہ تيرے لئے 
عالمت يہ ہے کہ باوجود بھال چنگا ہونے کے تين راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ 

)١(  
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راتوں سے مراد، دن اور رات ہيں اور َسِوياًّ کا مطلب ہے بالکل ٹھيک ٹھاک، تندرست،  ١۔١٠
يعنی ايسی کوئی بيماری نہيں ہوگی جو تجھے بولنے سے روک دے۔ ليکن اس کے باوجود تيری 

  زبان سے گفتگو نہ ہو سکے تو سمجھ لينا کہ خوشخبری کے دن قريب آ گئے ہيں۔
 

َعِشـيًّا  فََخَرَج عَٰيل قَْومِ  ُحْوا بُْكَرًة وَّ ّبِ ْم َاْن سـَ   11ٖه ِمَن الِْمْحَراِب فََاْوىٰحٓ ِالَْهيِ
) سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آکر انہيں اشاره کرتے ١اب زکريا (عليہ السالم) اپنے حجرے (

  )۔٢ہيں کہ تم صبح وشام هللا تعاٰلی کی تسبيح بيان کرو (
س ميں وه هللا کی عبادت کرتے تھے۔ يہ َحْرب سے ہے ِمْحَراب سے مراد حجره ہے ج ١۔١١

جس کے معنی لڑائی کے ہيں۔ گويا عبادت گاه ميں هللا کی عبادت کرنا ايسے ہے گويا وه شيطان 
  سے لڑ رہا ہے۔

صبح وشام هللا کی تسبيح سے مراد عصر اور فجر کی نماز ہے۔ يا يہ مطلب ہے کہ دو  ٢۔١١
  د اور پاکی کا خصوصی اہتمام کرو۔وقتوں ميں هللا کی تسبيح وتمحي

 
ٍة  ۭ َوٰاتَيْٰنُه الُْحْمكَ َصِبيًّا     12ۙيٰـَيْحـٰىي ُخِذ اْلِكٰتَب ِبُقوَّ

) کو مضبوطی سے تھام لے اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی ١اے يحٰيی! ميری کتاب (
  )٢عطا فرما دی (

عليہ السالم عطا فرمايا اور جب وه کچھ  يعنی هللا نے حضرت زکريا عليہ السالم کو ٰيحٰيی ١۔١٢
بڑا ہوا، گو ابھی بچہ ہی تھا، اس هللا نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے يعنی اس پر عمل 

کرنے کا حکم ديا۔ کتاب سے مراد تورات ہے يا ان پر مخصوص نازل کرده کوئی کتاب ہے جس 
  کا ہميں علم نہيں۔ 

اب ميں درج احکام دين کی سمجھ، علم وعمل کی ُحْکم سے مراد دانائی، عقل، شعور، کت ٢۔١٢
جامعيت يا نبوت سے مراد ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہيں کہ اس امر ميں کوئی مانع نہيں ہے کہ 

  حکم ميں يہ ساری ہی چيزيں داخل ہوں۔
 

انَّ َوَزٰكوًة ۭ  َوَاكَن تَِقيًّا   ُ ْن دلَّ َحنَااًن ِمّ   13ۙوَّ
  ) وه پرہيزگار شخص تھا۔١زگی بھی (اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکي

َحنَانًا، شفقت، مہربانی، يعنی ہم نے اس کو والدين اور اقربا پر شفقت ومہربانی کرنے کا  ١۔١٣
  جذبہ اور اسے نفس کی آالئشوں اور گناہوں سے پاکيزگی وطہارت بھی عطا کی۔

 
يِْه َولَْم يَُكْن َجبَّاًرا َعِصيًّا   ځ اِبَوادِلَ   ١4وَّ

  )١نے ماں باپ سے نيک سلوک کرنے واال تھا وه سرکش اور گناه گار نہ تھا (اور اپ
يعنی اپنے ماں باپ کی يا اپنے رب کی نافرمانی کرنے واال نہيں تھا۔ اس کا مطلب يہ ہے  ١۔١٤

کہ اگر کسی کے دل ميں والدين کے لئے شفقت ومحبت کا اور ان کی اطاعت وخدمت اور حسن 
ی پيدا فرما دے تو يہ اس کا خاص فضل وکرم ہے اور اس کے برعکس سلوک کا جذبہ هللا تعالٰ 

  جذبہ يا رويہ، يہ هللا تعاٰلی کے فضل خاص سے محرومی کا نتيجہ ہے۔
 

  ۧ 15َوَسٰملٌ عَلَْيِه يَْوَم ُودِلَ َويَْوَم يَُمْوُت َويَْوَم يُـْبَعُث َحيًّا 
ر جس دن وه زنده کر کے اٹھايا اس پر سالم ہے جس دن وه پيدا ہوا اور جس دن وه مرے او

  )۔١جائے (
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۔ جب انسان رحم مادر سے باہر ١تين مواقع انسان کے لئے سخت ودہشت ناک ہو تے ہيں،  ١۔١٥
۔ اور جب اسے قبر سے زنده کر ٣۔ جب موت کا شکنجہ اسے اپنی گرفت ميں ليتا ہے،٢آتا ہے، 

وں ميں گھرا ہوا پائے گا۔ هللا تعاٰلی نے کے اٹھايا جائے گا تو وه اپنے کو ميدان محشر کی ہولناکي
فرمايا کہ ان تينوں جگہوں ميں اس کيلئے ہماری طرف سے سالمتی اور امان ہے۔ بعض اہل 

بدعت اس آيت سے يوم والدت پر عيد ميالد "کا جواز ثابت کرتے ہيں ليکن کوئی ان سے 
ری ہوئی کيونکہ جس طرح پوچھے تو پھر يوم وفات پر عيد وفات يا عيد ممات "بھی منانی ضرو

يوم والدت کے ليے سالم ہے يوم وفات کے ليے بھی سالم ہے اگر محض لفظ "سالم "سے عيد 
ميالد "کا اثبات ممکن ہے تو پر اسی لفظ سے "عيد وفات "کا بھی اثبات ہوتا ہے ليکن کہاں 

 عليہ وفات کی عيد تو کجا سرے سے وفات وممات ہی کا انکار ہے يعنی وفات نبوی صلی هللا
وسلم کا انکار کر کے نص قرآنی کا تو انکار کرتے ہی ہيں خود اپنے استدالل کی رو سے بھی 
آيت کے ايک جز کو تو مانتے ہيں اور اسی آيت کے دوسرے جز سے ان ہی کے استدالل کی 

۔ 2ُرْوَن بِبَْعٍض ) اَفَتُْؤِمنُْوَن بِبَْعِض اْلِكٰتِب َوتَْكفُ ۭ◌ )روشنی ميں جو ثابت ہوتا ہے اس کا انکار ہے۔ 
  ) کيا بعض احکام پر ايمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟85البقرة:

 
ِقيًّا    16َۙواْذُكْر ِىف اْلِكٰتِب َمْرَميَ  ِۘاِذ انْتََبَذْت ِمْن َاْهِلهَا َمَاكاًن َرشْ

ليحده ہو کر اس کتاب ميں مريم کا بھی واقعہ بيان کر۔ جبکہ وه اپنے گھر کے لوگوں سے ع
  مشرقی جانب آئيں

 
ا َسِوايًّ   ْم ِحَجااًب        ڨ فََاْرَسلْنَآ ِالَْهيَا ُرْوَحنَا فَتََمثََّل لَهَا بََرشً ََذْت ِمْن ُدْوِهنِ   17فَاختَّ

) پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح (جبرائيل عليہ ١اور ان لوگوں کی طرف سے پرده کر ليا (
  )۔٢اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا (السالم) کو بھيجا پس وه 

يہ عليحدگی اور حجاب (پرده) هللا کی عبادت کی غرض سے تھا تاکہ انہيں کوئی نہ  ١۔١٧
ديکھے اور يکسوئی حاصل رہے يا طہارت حيض کے لئے۔ اور مشرقی مکان سے مراد بيت 

  المقدس کی مشرقی جانب ہے۔ 
ہ السالم ہيں، جنہيں کامل انسانی شکل ميں حضرت ُرْوح سے مراد حضرت جبرائيل علي ٢۔١٧

مريم کی طرف بھيجا گيا، حضرت مريم نے جب ديکھا کہ ايک شخص بےدھڑک اندر آ گيا ہے 
تو ڈر گئيں کہ يہ بری نيت سے نہ آيا ہو۔ حضرت جبرائيل عليہ السالم نے کہا ميں وه نہيں ہوں 

ور يہ خوشخبری دينے آيا ہوں کہ هللا جو تو گمان کر رہی ہے بلکہ تيرے رب کا قاصد ہوں ا
تعاٰلی تجھے لڑکا عطا فرمائے گا، بعض قرائتوں ميں لِيَھََب صيغہ غائب ہے۔ متکلم کا صيغہ 

(جو موجوده قراءت ميں ہے) اس لئے بوال کہ ظاہری اسباب کے لحاظ سے حضرت جبرائيل 
 ان کو حمل ٹھہر گيا تھا۔ عليہ السالم نے ان کے گريبان ميں پھونک ماری تھی جس سے باذن هللا

اس لئے ہبہ کا تناسب اپنی طرف منسوب کر ليا۔ يا يہ بھی ہو سکتا ہے کہ هللا تعاٰلی ہی کا قول ہو 
اور يہاں حکايتًا نقل ہوا ہو۔ اس اعتبار سے تقدير کالم يوں ہوگی۔ (اَ ْرَسلَنِْی، يَقُوُل لََک اَْرَسٰلُت 

'يعنی هللا نے مجھے تيرے لئے يہ پيغام دے کر بھيجا ہے کہ ميں نے َرُسْولِْی اِلَْيِک األھََب لَِک) 
تيری طرف اپنا قاصد يہ بتالنے کے لئے بھيجا ہے کہ ميں تجھے ايک پاکيزه بچہ عطا کروں گا 

  'اس طرح حذف اور تقدير کالم قرآن ميں کئی جگہ ہے۔
 

 َ ِن ِمنَْك ِاْن ُكْنَت ت ْمحٰ ٓ َاُعْوُذ اِبلرَّ ْ   18ِقيًّا   قَالَْت ِاِىنّ
  يہ کہنے لگيں ميں تجھ سے رحٰمن کی پناه مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی هللا سے ڈرنے واال ہے۔
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ِِّك ڰ ِالََهَب كَلِ غُٰلًما َزِكيًّا     ََّمآ َااَن َرُسْوُل َرب   19قَاَل ِان
  ے آيا ہوں۔اس نے جواب ديا کہ ميں تو هللا کا بھيجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ايک پاکيزه لڑکا دين

 
لَْم َاُك بَِغيًّا   ِينْ بََرشٌ وَّ لَْم يَْمَسسـْ   20قَالَْت َاّىنٰ يَُكْوُن ِيلْ غُٰملٌ وَّ

کہنے لگيں بھال ميرے ہاں بچہ کيسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہ لگا اور 
  نہ ميں بدکار ہوں۔

 
 ٌ ُِّك ُهَو عََيلَّ َهّنيِ ْقِضيًّا  قَاَل َكٰذكِلِ ۚ قَاَل َرب نَّا  ۚ َوَاكَن َاْمًرا مَّ ًة ّمِ ٓ ٰايًَة ِلّلنَّاِس َوَرْمحَ   2١ ۚ َوِلنَْجَعهَلٗ

) ليکن تيرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وه مجھ پر بہت ہی آسان ١اس نے کہا بات تو يہی ہے، (
و ) يہ ت٣) اور اپنی خاص رحمت (٢ہے ہم تو اسے لوگوں کے لئے ايک نشانی بنا ديں گے (

  )۔٤ايک طے شده بات ہے (
يعنی يہ بات تو صحيح ہے کہ تجھے مرد سے مقاربت کا کوئی موقع نہيں مال ہے، جائز  ١۔٢١

  طريقے سے نہ ناجائز طريقے سے۔ جب کہ حمل کے لئے عادتًا يہ ضروری ہے۔ 
رت يعنی ميں اسباب کا محتاج نہيں ہوں، ميرے لئے يہ بالکل آسان ہے اور ہم اسے اپنی قد ٢۔٢١

تخليق کے لئے نشانی بنانا چاہتے ہيں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم کو مرد اور عورت 
کے بغير، اور تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پيدا کيا اور اب عيسٰی عليہ السالم کو پيدا کر 
کے چوتھی شکل ميں بھی پيدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہيں اور وه ہے صرف 

  ورت کے بطن سے، بغير مرد کے پيدا کر دينا۔ ہم تخليق کی چاروں صورتوں پر قادر ہيں۔ ع
اس سے مراد نبوت ہے جو هللا کی رحمت خاص ہے اور ان کے لئے بھی جو اس نبوت  ٣۔٢١

  پر ايمان الئيں گے۔ 
۔ يہ اسی کالم کا ضميمہ ہے جو جبرائيل عليہ السالم نے هللا کی طرف سے نقل کيا ہے ٤۔٢١

  يعنی يہ اعجازی تخليق۔ تو هللا کے علم اور اس کی قدرت ومشيت ميں مقدر ہے۔
 

  22فَـَحَملَْتُه فَانْتَبََذْت ِبٖه َمَاكاًن قَِصيًّا 
  پس وه حمل سے ہوگئيں اور اسی وجہ سے وه يکسو ہو کر ايک دور کی جگہ چلی گئيں۔

 
يًّا    فََاَجاَۗءَها الَْمَخاُض ِاٰىل ِجْذعِ النَّْخةَلِ  ۚ نْسـِ ًيا مَّ   23قَالَْت يٰلَْيتَِينْ ِمتُّ قَْبَل ٰھَذا َوُكْنُت نَسـْ

پھر درد زه اسے ايک کھجور کے تنے کے نيچے لے آيا، بولی کاش! ميں اس سے پہلے ہی مر 
  )۔١گئی ہوتی اور لوگوں کی ياد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی (

سئلے پر لوگوں کو کس طرح مطمئن موت کی آرزو اس ڈر سے کی کہ ميں بچے کے م ١۔٢٣
کر سکوں گی، جب کہ ميری بات کی کوئی تصديق کرنے کے لئے تيار ہی نہيں ہوگا۔ اور يہ 
تصور بھی روح فرسا تھا کہ کہاں شہرت ايک عابده وزاہده کے طور پر ہے اور اس کے بعد 

  لوگوں کی نظروں ميں بدکار ٹھہروں گی۔
 

ِهتَآ َاالَّ  َا ِمْن َحتْ ايًّ فَنَاٰد َتِك َرسِ ُِّك َحتْ َزِينْ قَْد َجَعَل َرب   24 َحتْ
اتنے ميں اسے نيچے سے ہی آواز دی کہ آزرده خاطر نہ ہو، تيرے رب نے تيرے پاؤں تلے 

  ايک چشمہ جاری کر ديا ہے
 

ْذعِ النَّْخةَلِ تُٰسِقطْ عَلَْيِك ُرَطًبا َجِنيًّا     ۡ 25َوُهّزِْيٓ ِالَْيِك ِجبِ
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ے تنے کو اپنی طرف ہال، يہ تيرے سامنے ترو تازه پکی کھجوريں گرا دے اور اس کھجور ک
  )۔١گا (
َسِربّاَ چھوٹی نہر يا پانی کا چشمہ۔ يعنی بطور کرامت اور خالف قانون قدرت، هللا تعاٰلی  ١۔٢٥

نے حضرت مريم کے پاؤں تلے پينے کے لئے پانی کا اور کھانے کے لئے ايک سوکھے ہوئے 
ے تازه کھجوروں کا انتطام کر ديا۔ آواز دينے والے حضرت جبرائيل عليہ درخت ميں پکی ہوئ

السالم تھے، جنہوں نے وادی کے نيچے سے آواز دی اور کہا جاتا ہے کہ َسِرّی بمعنی سردار 
ہے اور اس سے مراد عيسٰی عليہ السالم ہيں اور انہی نے حضرت مريم کو نيچے سے آواز دی 

  تھی۔
 

ِيبْ  ْي َواْرشَ ِن َصْوًما فَلَْن اُ  فَُلكِ ْمحٰ ْ نََذْرُت ِللرَّ ٓ ِاِىنّ ا تََرِينَّ ِمَن الْبََرشِ َاَحًدا  ۙ فَُقْوِيلْ َم الَْيْوَم ِانِْسـيًّا َوقَّرِْي َعْينًا  ۚ  فَِامَّ   ۚ 26َلكِّ
) اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ ١اب چين سے کھا پی اور آنکھيں ٹھنڈی رکھ (

يں نے هللا رحمان کے نام کا روزه رکھا ہے۔ ميں آج کسی شخص سے بات نہ ) دينا کہ م٢(
  کروں گی۔

  يعنی کھجوريں کھا، چشمے کا پانی پی اور بچے کو ديکھ کر آنکھيں ٹھنڈی کر۔  ١۔٢٦
يہ کہنا بھی اشارے سے تھا، زبان سے نہيں، عالوه ازيں ان کے ہاں روزے کا مطلب ہی  ٢۔٢٦

  ز ہے۔کھانے اور بولنے سے پرہي
 

ا فَِرايًّ  ً ِمهُلٗ  ۭ قَالُْوا يَٰمْرَميُ لََقْد ِجْئِت َشـْيــــــٔ   27فََاتَْت ِبٖه قَْوَمهَا َحتْ
اب حضرت عيسٰی (عليہ السالم) کو لئے ہوئے وه اپنی قوم کے پاس آئيں۔ سب کہنے لگے مريم 

  تو نے بڑی بری حرکت کی
 

ُْخَت ٰهُرْوَن َما َاكَن َابُْوِك اْمَراَ  ِك بَِغيًّا  اٰيٓ َما َاكنَْت ُامُّ   ڻ28َسْوٍء وَّ
  ) نہ تو تيرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تيری ماں بدکار تھی١اے ہارون کی بہن! (

ہارون سے مراد ممکن ہے ان کا کوئی عينی يا عالتی بھائی ہو، يہ بھی ممکن ہے ہارون  ١۔ ٢٨
اور عربوں کی طرح ان کی نسبت  سے مراد ہارون رسول (برادر موسٰی عليہ السالم) ہی ہوں

اخوت ہارون کی طرف کر دی، جيسے کہا جاتا ہے، تقوٰی وپاکيزگی اور عبادت ميں حضرت 
ہارون عليہ السالم کی طرح انہيں سمجھتے ہوئے، انہيں کی مثل اور مشابہت ميں اخت ہارون 

  کہا ہو، اس کی مثاليں قرآن کريم ميں بھی موجود ہيں (ابن کثير)
 

ُم َمْن َاكَن ِيف الَْمهِْد َصِبيًّا فََاَشا   29َرْت ِالَْيِه ۭ قَالُْوا َكْيَف نَُلكِّ
مريم نے اپنے بچے کی طرف اشاره کيا۔ سب کہنے لگے کہ لو بھال ہم گود کے بچے سے باتيں 

  کيسے کريں؟
 

ِ  ڜ ٰاٰتىِينَ اْلِكٰتَب َوَجَعلَِينْ نَِبيًّا  ْ َعْبُد اهلّلٰ   30ۙقَاَل ِاِىنّ
بول اٹھا کہ ميں هللا تعاٰلی کا بنده ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا بچہ 

  ) ہے١پيغمبر بنايا (
يعنی قضا وقدر ہی ميں هللا نے يہ فيصلہ کيا ہوا ہے کہ مجھے کتاب اور نبوت سے  ١۔٣٠

  نوازے گا
 

ًاك َاْيَن َما ُكْنُت  ۠ َجَعلَِينْ ُمٰربَ ٰكوِة َما ُدْمُت َحيًّا َوَاْوٰصىِينْ اِبلصَّ  وَّ   ډ31ٰلوِة َوالزَّ
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) جہاں بھی ميں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوة ١اور اس نے مجھے بابرکت کيا ہے (
  کا حکم ديا ہے جب تک بھی ميں زنده رہوں

هللا کے دين ميں ثابت قدم، يا ہرچيز ميں زيادتی، برتری اور کاميابی ميرا مقدر ہے يا  ١۔٣١
لئے نافع، نيکی کے کام کرنے کا حکم دينے واال اور برائی سے روکنے واال۔ (فتح لوگوں کے 

  القدير)
 

َعلِْينْ َجبَّاًرا َشِقيًّا  ِيتْ  ۡ َولَْم َجيْ   32َوځ ا ِبَوادِلَ
) اور مجھے سرکش اور بد بخت نہيں ١اور اس نے مجھے اپنی والده کا خدمت گزار بنايا ہے (

  )۔٢کيا (
ے ساتھ حسن سلوک کے ذکر سے بھی واضح ہے کہ حضرت عيسٰی عليہ صرف والده ک ١۔٣٢

السالم کی والدت بغير باپ کے ايک اعجازی شان کی حامل ہے، ورنہ حضرت عيسٰی عليہ 
لسالم بھی، حضرت يحٰيی عليہ السالم کی طرح (ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے واال) 

  کرنے واال ہوں۔ کہتے، يہ نہ کہتے کہ ميں ماں کے ساتھ حسن سلوک 
اس کا مطلب يہ ہے کہ جو ماں باپ کا خدمت گزار اور اطاعت شعار نہيں ہوتا، اس کی  ٢۔٣٢

فطرت ميں سرکشی اور قسمت ميں بد بختی لکھی ہے، حضرت عيسٰی عليہ السالم نے ساری 
گفتگو ماضی کے صيغوں ميں کی ہے حاالں کہ ان تمام باتوں کا تعلق مستقبل سے تھا، کيونکہ 
ابھی تو وه شير خوار بچے ہی تھے۔ يہ اس لئے کہ يہ هللا کی تقدير کے اٹل فيصلے تھے کہ گو 

ابھی يہ معرض ظہور ميں نہيں آئے تھے ليکن ان کا وقوع اس طرح يقينی تھا جس طرح کے 
  گزرے ہوئے واقعات شک وشبہ سے باال ہوتے ہيں۔

 
تُّ َويَْوَم َامُ  ٰملُ عََيلَّ يَْوَم ُودِلْ   33ْوُت َويَْوَم ُابَْعُث َحيًّا َوالسَّ

اور مجھ پر ميری پيدائش کے دن اور ميری موت کے دن اور جس دن کہ ميں دوباره زنده کھڑا 
  کيا جاؤں گا، سالم ہی سالم ہے۔

 
ْوَن   ْي ِفْيِه يَْمَرتُ ِ   34ٰذكِلَ ِعيَْىس ابُْن َمْرَميَ   ۚ قَْوَل الَْحــّقِ اذلَّ

بن مريم (عليہ السالم) کا، يہی ہے وه حق بات جس ميں لوگ شک  يہ ہے صحيح واقعہ عيسیٰ 
  )١شبہ ميں مبتال ہيں (

يعنی يہ ہيں وه صفات، جن سے حضرت عيسٰی عليہ السالم صفت کئے گئے تھے نہ کہ  ١۔٣٤
ان صفات کے حامل، جو نصارٰی نے حد سے گزر کر ان کے بارے ميں باور کرائيں اور نہ 

ی کی اور نقص نکالنے سے کام ليتے ہوئے ان کی بابت کہا۔ اور يہی ايسے، جو يہوديوں نے کم
  حق بات ہے۔ جس ميں لوگ خواه مخواه شک کرتے ہيں۔

 
ََّما يَُقْوُل هَلٗ ُكْن فَيَكُ  ْبٰحـنَٗه  ۭ ِاَذا قَٰىضٓ َاْمًرا فَِان دَلٍ  ۙ سـُ تَِّخَذ ِمْن وَّ َـّ ِ َاْن ي   ۭ 35ْوُن َما َاكَن هلِلّٰ

ے لئے اوالد کا ہونا الئق نہيں، وه بالکل پاک ذات ہے، وه تو جب کسی کام کے سر هللا تعاٰلی ک
  )۔١انجام دينے کا اراده کرتا ہے تو اسے کہہ ديتا ہے کہ ہو جا، وه اسی وقت ہو جاتا ہے (

جس هللا کی يہ شان اور قدرت ہو اسے بھال اوالد کی کيا ضرورت ہے؟ اور اسی طرح اس  ١۔٣٥
کے پيدا کر دينا کون سا مشکل امر ہے۔ گويا جو هللا کے لئے اوالد ثابت  کے لئے بغير باپ

کرتے ہيں يا حضرت عيسٰی عليہ السالم کی اعجازی والدت سے انکار کرتے ہيں، وه دراصل 
  هللا کی قدرت وطاقت کے منکر ہيں۔
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َتِقْميٌ  سـْ اٌط مُّ ُُّمكْ فَاْعُبُدْوُه  ٰۭھَذا ِرصَ ْ َوَرب َ َرّيبِ   36 َوِانَّ اهلّلٰ
ميرا اور تم سب کا پروردگار صرف هللا تعاٰلی ہی ہے۔ تم سب اسی کی عبادت کرو، يہی سيدھی 

  راه ہے۔
 

ْشهَِد يَْوٍم َعِظْميٍ  يَْن َكَفُرْوا ِمْن مَّ ِ ِّـذلَّ ْم  ۚ فََويٌْل ل   37فَاْختَلََف اْالَْحَزاُب ِمْنۢ بَيِْهنِ
پس کافروں کے لئے ' ويل ' ہے ايک بڑے  )١پھر يہ فرماتے آپس ميں اختالف کرنے لگے، (

  )۔٢(سخت) دن کی حاضری سے (
يہاں االحزاب سے مراد کتاب کے فرقے اور خود عيسائيوں کے فرقے ہيں۔ جنہوں نے  ١۔ ٣٧

حضرت عيسٰی عليہ السالم کے بارے ميں باہم اختالف کيا۔ يہود نے کہا کہ وه جادوگر اور 
ايک فرقے نے کہا کہ وه ابن هللا ہيں۔ (کيتھولک) فرقے يوسف نجار کے بيٹے ہيں نصا رٰی کے 

نے کہا وه ثالُث ثاََلثلَِۃ(تين خداؤں ميں سے تيسرے) ہيں اور تيسرے فرقے يعقوبيہ (آرتھوڈکس) 
نے کہا، وه هللا ہيں۔ پس يہوديوں نے تفريط اور تقصير کی عيسائيوں نے افراط وغلو (اليسرا 

  لتفاسير، فتح القدير) 
افروں کے لئے جنہوں نے عيسٰی عليہ السالم کے بارے ميں اس طرح اختالف اور ان ک ٢۔٣٧

  افراط کا ارتکاب کيا، قيامت والے دن جب وہاں حاضر ہوں گے، ہالکت ہے۔
 

ِبْنيٍ  ِلُمْوَن الَْيْوَم ِيفْ َضٰلٍل مُّ تُْونَنَا ٰلِكِن الّظٰ ْم َوَابِْرصْ  ۙيَْوَم اَيْ ْع ِهبِ   38َاْمسِ
) ليکن ١نے سننے والے ہونگے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، (کيا خوب ديکھ

  آج تو يہ ظالم لوگ صريح گمراہی ميں پڑے ہوئے ہيں
يہ تعجب کے صيغے ہيں يعنی دنيا ميں تو يہ حق کے ديکھنے اور سننے سے اندھے اور  ١۔٣٨

ن وہاں يہ ديکھنا بہرے رہے ليکن آخرت ميں يہ کيا خوب ديکھنے اور سننے والے ہونگے؟ ليک
  سننا کس کام کا؟

 
ُمهْ َال يُْؤِمنُْوَن    ِة ِاْذ ُقِيضَ اْالَْمُر  ۘ  َوُمهْ ِيفْ غَْفةَلٍ وَّ   39َوَانِْذْرُمهْ يَْوَم الَْحْرسَ

) ٢) کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا ديا جائے گا (١تو انہيں اس رنج و افسوس کے دن (
  ايمانی ميں ہی ره جائيں گے۔اور يہ لوگ غفلت اور بے 

روز قيامت کو يوم حسرت کہا، اس لئے کہ اس روز سب ہی حسرت کريں گے۔ بدکار  ١۔٣٩
حسرت کريں گے کہ کاش انہوں نے برائياں نہ کی ہوتيں اور نيکوکار اس بات پر حسرت کريں 

  گے کہ انہوں نے اور زياده نيکياں کيوں نہيں کمائيں؟
کے صحيفے لپيٹ ديئے جائيں گے اور جنتی جنت ميں اور جہنمی يعنی حساب کتاب کر  ٢۔٣٩

جہنم ميں چلے جائيں گے۔ حديث ميں آتا ہے کہ اس کے بعد موت کو ايک مينڈھے کی شکل ميں 
اليا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درميان کھڑا کر ديا جائے گا، جنتيوں اور دوزخيوں 

يہ کيا ہے؟ وه کہيں گے، ہاں يہ موت ہے پھر ان دونوں سے پوچھا جائے گا، اسے پہچانتے ہو، 
کے سامنے اسے ذبح کر ديا جائے گا اور اعالن کر ديا جائے گا کہ اہل جنت! تمہارے لئے 

جنت کی زندگی ہميشہ کے لئے ہے، اب موت نہيں آئے گی۔ دوزخيوں سے کہا جائے گا۔ اے 
  ئے گی (صحيح بخاری)دوزخيو! تمہارے لئے دوزخ کا عذاب دائمی ہے۔ اب موت نہيں آ

 
ُن نَرُِث اْالَْرَض َوَمْن عَلَْهيَا َوِالَْينَا يُْرَجُعْوَن    ۧ 40ِاانَّ َحنْ

خود زمين کے اور تمام زمين والوں کے وارث ہم ہی ہونگے اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا 
  کر الئے جائيں گے۔
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َّٗه َاكَن ِصدِّ  َِّبيًّا  َواْذُكْر ِيف اْلِكٰتِب ِاْبٰرِهْميَ  ڛ ِان   41يْقًا ن

اس کتاب ميں ابراہيم (عليہ السالم) کا قصہ بيان کر، بيشک وه بڑی سچائی والے پيغمبر تھے 
  )۔١(

صديق صدق (سچائی سے مبالغے کا صيغہ ہے۔ بہت راست باز، يعنی جس کے قول  ١۔٤١
عد سب سے وعمل ميں مطابقت اور راست بازی اس کا شعار ہو۔ صديقيت کا يہ مقام، نبوت کے ب

اعٰلی ہے ہر نبی اور رسول بھی اپنے وقت کا سب سے بڑا راست باز اور صداقت شعار ہوتا 
ہے، اس لئے وه صديق بھی ہوتا ہے۔ تاہم ہر صديق، نبی نہيں ہوتا۔ قرآن کريم ميں حضرت مريم 

کو صديقہ کہا گيا ہے جس کا مطلب يہ ہے کہ وه تقوٰی وطہارت اور راست بازی ميں بہت 
ے مقام پر فائز تھيں تاہم نبيہ نہيں تھيں۔ امت محمديہ ميں بھی صديقين ہيں۔ اور ان ميں سر اونچ

فہرست حضرت ابو بکر صديق رضی هللا ہيں جو انبياء کے بعد امت ميں خير البشر تسليم کئے 
ُ َعْنہُ۔   گئے ہيں۔ َر ِضَی ّهللاٰ

 
بَِت ِلَم تَْعُبُد َما َال  َ ِبْيِه اٰيٓ ا ِاْذ قَاَل ِالَ ً   42يَْسَمُع َوَال يُْبِرصُ َوَال يُْغِينْ َعْنَك َشـْيــــــــٔ

جب کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان! آپ ان کی پوجا پاٹ کيوں کر رہے ہيں جو نہ 
  سنيں نہ ديکھيں؟ نہ آپ کو کچھ بھی فائده پہنچا سکيں۔

 
 َ ْ قَْد َجاَۗءِينْ ِمَن الِْعْملِ َما ل بَِت ِاِىنّ َ اًطا َسِوايًّ  اٰيٓ ٓ َاْهِدَك ِرصَ َِّبْعِينْ تَِك فَات   43ْم اَيْ

) تو ١ميرے مہربان باپ! آپ ديکھيے ميرے پاس وه علم آيا ہے جو آپ کے پاس آيا ہی نہيں، (
  )۔٢آپ ميری ہی مانيں ميں بالکل سيدھی راه کی طرف آپ کی رہبری کروں گا (

ن حاصل ہوا، بعث بعد الموت اور غير هللا جس سے مجھے هللا کی معرفت اور اس کا يقي ١۔٤٣
  کے پجاريوں کے لئے دائمی عذاب کا علم ہوا۔ 

  جو آپ کی سعادت کو ابدی اور نجات سے ہمکنار کر دے گی۔ ٢۔٤٣
 

ِن َعِصيًّا  ْمحٰ ْيٰطَن َاكَن ِللرَّ ْيٰطَن   ۭ ِانَّ الشـَّ بَِت َال تَْعُبِد الشـَّ َ   44اٰيٓ
تش سے باز آجائيں شيطان تو رحم و کرم والے هللا تعاٰلی کا بڑا ميرے ابا جان آپ شيطان کی پرس

  )۔١ہی نافرمان ہے (
يعنی شيطان کے وسوسے اور اس کے بہکاوے سے آپ جو ايسے بتوں کی پرستش  ١۔٤٤

کرتے ہيں جو سننے اور ديکھنے کی طاقت رکھتے ہيں نہ نفع نقصان پہنچانے کی قدرت، تو يہ 
ے۔ جو هللا کا نافرمان ہے اور دوسروں کو بھی هللا کا نافرمان بنا دراصل شيطان ہی کی پرستش ہ

  کر ان کو اپنے جيسا بنانے پر تال رہتا ہے۔
 

ْيٰطِن َوِليًّا  ِن فَتَُكْوَن ِللشـَّ ْمحٰ َن الرَّ َك عََذاٌب ّمِ ََّمسَّ ٓ َاَخاُف َاْن ي ْ بَِت ِاِىنّ َ   45اٰيٓ
ئی عذاب اٰلہی نہ آپڑے کہ آپ شيطان کے ابا جان! مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہيں آپ پر کو

  )١ساتھی بن جائيں (
اگر آپ اپنے شرک وکفر پر باقی رہے اور اسی حال ميں آپ کو موت آ گئی، تو عذاب  ١۔٤٥

اٰلہی سے آپ کو کوئی نہيں بچا سکے گا۔ يا دنيا ميں ہی آپ عذاب کا شکار نہ ہو جائيں اور 
ده بارگاه اٰلہی ہو جائيں۔ حضرت ابراہيم عليہ السالم شيطان کے ساتھی بن کر ہميشہ کے لئے ران

نے اپنے باپ کے ادب واحترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے، نہايت شفقت 
اور پيار کے لہجے ميں باپ کو توحيد کا وعظ سنايا، ليکن توحيد کا سبق کتنے ہی شريں اور 
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بل برداشت ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ مشرک باپ نرم لہجے ميں بيان کيا جائے، مشرک کے لئے ناقا
نے اس نرمی اور پيار کے جواب ميں نہايت درشتی اور تلخی کے ساتھ موحد بيٹے کو کہا اگر 

  تو ميرے معبودوں سے روگردانی کرنے سے باز نہ آيا تو ميں تجھے سنگسار کردوں گا۔
 

ْبٰرِهْميُ  ِ ـنََّك َواْجهُْرِينْ َمِليًّا    ۚقَاَل َا َراِغٌب َانَْت َعْن ٰاِلــهَـِيتْ اٰيٓ َّْم تَنْتَِه َالَْرُمجَ ِْٕن ل
  46 لَى

اس نے جواب ديا کہ اے ابراہيم! کيا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے۔ سن اگر تو 
باز نہ آيا تو ميں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، جا ايک مدت دراز تک مجھ سے الگ ره 

  )۔١(
، ايک عرصہ۔ دوسرے معنی اس کے صحيح وسالم کے کئے گئے ہيں۔ يعنی دراز مدت ١۔٤٦

  مجھے ميرے حال پر چھوڑ دے، کہيں مجھ سے اپنے ہاتھ پير نہ تڑوا لينا۔
 

َّٗه َاكَن ِيبْ َحِفيًّا   ْ   ِۭان َتْغِفُر كَلَ َرّيبِ   47قَاَل َسٰملٌ عَلَْيَك ۚ َسَاسـْ
روردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا ) ميں تو اپنے پ١کہا اچھا تم پر سالم ہو (

  ) وه مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔٢(
يہ سالم دعايہ نہيں ہے جو ايک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرتا ہے بلکہ ترک مخاطب  ١۔٤٧

اَِذا َخاطَبَھُُم اْلٰجِھلُْوَن قَالُْوا َسٰلًما)  گ ان ) 'جب بےعلم لو63۔ الفرقان:25کا اظہار ہے جيسے ( وَّ
سے باتيں کرتے ہيں تو وه کہہ ديتے ہيں کہ سالم ہے ' اس ميں اہل ايمان اور بندگان اٰلہی کا 

  طريقہ بتاليا گيا ہے۔ 
يہ اس وقت کہا جب حضرت ابراہيم عليہ السالم کو مشرک کے لئے مغفرت کی دعا  ٢۔٤٧

موقوف کر ديا (َوَما  کرنے کی ممانعت کا علم نہيں تھا، جب يہ علم ہوا تو آپ نے دعا کا سلسلہ
َعَدھَآ اِيَّاهُ   ْوِعَدٍة وَّ اَ ِمْنهُ  ۚ◌ َكاَن اْستِْغفَاُر اِْبٰرِھْيَم اِلَبِْيِه ااِلَّ َعْن مَّ ِ تَبَرَّ ّٰ ِّ ا تَـبَيََّن لَٗهٓ اَنَّٗه َعُدوٌّ  اِنَّ اِْبٰرِھْيَم  ۭ◌ فَلَمَّ

اهٌ َحلِْيٌم )    )114۔ التوبہ:9اَلَوَّ
 

ْ َشِقيًّا َوَاْعَزتِلُُمكْ  ٓ اَُكْوَن ِبُدعَاِۗء َرّيبِ ْ  ڮ َعٰىسٓ َاالَّ ِ َوَاْدُعْوا َرّيبِ   48َوَما تَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ
ميں تو تمہيں بھی اور جن جن کو تم هللا تعاٰلی کے سوا پکارتے ہو انہيں بھی سب کو چھوڑ رہا 

ے کہ ميں اپنے پروردگار سے ہوں۔ صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے يقين ہ
  دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔

 
َق َويَْعُقْوَب  ۭ َوالُكًّ َجَعلْنَا  ٓ ِاْحسٰ ِ  ۙ َوَهْبنَا هَلٗ لَهُْم َوَما يَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ ا اْعَزتَ   49نَِبيًّا  فَلَمَّ

عبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم جب ابراہيم (عليہ السالم) ان سب کو اور هللا کے سوا ان کے سب م
  ) اور دونوں کو نبی بنا ديا۔١نے انہيں اسحاق و يعقوب (عليہما السالم) عطا فرمائے، (

حضرت يعقوب عليہ السالم، حضرت اسحاق عليہ السالم کے بيٹے يعنی حضرت ابراہيم  ١۔٤٩
يٹے ہی کی طرح عليہ السالم کے پوتے تھے۔ هللا تعاٰلی نے ان کا ذکر بھی بيٹے کے ساتھ اور ب

کيا۔ مطلب يہ ہے کہ جب ابراہيم عليہ السالم توحيد اٰلہی کی خاطر باپ کو، گھر کو اور اپنے 
پيارے وطن کو چھوڑ کر بيت المقدس کی طرف ہجرت کر گئے، تو ہم نے انہيں اسحاق ويعقوب 

  عليہما السالم سے نوازا تاکہ ان کی انس ومحبت، باپ کی جدائی کا صدمہ بھال دے۔
 

ِتنَا َوَجَعلْنَا لَهُْم ِلَساَن ِصْدٍق عَِليًّا   ْمحَ ْن رَّ   50َۧوَوَهْبنَا لَهُْم ّمِ
) عطا فرمائيں اور ہم نے ان کے ذکر جميل کو ١اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتيں (

  )۔٢بلند درجے کا کر ديا (
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يں، مثال مال مزيد اوالد يعنی نبوت کے عالوه بھی اور بہت سی رحمتيں ہم نے انہيں عطا ک١۔٥٠
اور پھر اسی سلسلہ نسب ميں عرصہ دراز تک نبوت کے سلسلے کو جاری رکھنا يہ سب سے 
  بڑی رحمت تھی جو ان پر ہوئی اسی ليے حضرت ابراہيم عليہ السالم ابو االنبيا کہالتے ہيں۔

کی  لسان صدق سے مراد ثنائے حسن اور ذکر جميل ہے لسان کی اضافت صدق کی طرف ٢۔٥٠
اور پھر اس کا وصف علو بيان کيا جس سے اس طرف اشاره کر ديا کہ بندوں کی زبانوں پر جو 

ان کا ذکر جميل رہتا ہے، تو وه واقعی اس کے مستحق ہيں۔ چنانچہ ديکھ ليجئے کہ تمام ديگر 
مذاہب کو ماننے والے بلکہ مشرکين بھی حضرت ابراہيم عليہ السالم اور ان کی اوالد کا تذکره 

بڑے اچھے الفاظ ميں اور نہايت ادب واحترام سے کرتے ہيں۔ يہ نبوت واوالد کے بعد ايک اور 
  انعام ہے جو ہجرت فی سبيل هللا کی وجہ سے انہيں حاصل ہوا۔

 
َِّبيًّا  َاكَن َرُسْوًال ن َّٗه َاكَن ُمْخلًَصا وَّ   51َواْذُكْر ِيف اْلِكٰتِب ُمْوٰىسٓ ۡ ِان

  ) اور رسول اور نبی تھا١السالم) کا ذکر، جو چنا ہوا ( اس قرآن ميں موسٰی (عليہ
مخلص، مصطفٰی، مجتبٰی اور مختار،چاروں الفاظ کا مفہوم ايک ہے يعنی رسالت وپيامبری ١۔٥١

کے ليے چنا ہوا پسنديده شخص رسول بمعنی مرسل ہے (بھيجا ہوا) اور نبی کے معنی هللا کا 
کی خبر دينے واال تاہم مفہوم دونوں کا ايک ہے کہ هللا  پيغام لوگوں کو سنانے واال يا وحی الٰہی

جس بندے کو لوگوں کی ہدايت ورہنمائی کے لئے چن ليتا ہے اور اسے اپنی وحی سے نوازتا 
ہے، اسے رسول اور نبی کہا جاتا ہے۔ زمانہ قديم سے اہل علم ميں ايک بحث يہ چلی آ رہی ہے 

اگر ہے تو وه کيا ہے؟ فرق کرنے والے بالعموم کہتے کہ آيا کہ ان دونوں ميں فرق ہے يا نہيں؟ 
ہيں کہ صاحب شريعت يا صاحب کتاب کو رسول اور نبی کہا جاتا ہے اور جو پيغمبر اپنی سابقہ 
پيغمبر کی کتاب يا شريعت کے مطابق ہی لوگوں کو هللا کا پيغام پہنچاتا رہا، وه صرف نبی ہے، 

طالق ايک دوسرے پر بھی ہوا ہے اور بعض جگہ مقابلہ رسول نہيں۔ تاہم قرآن کريم ميں ان کا ا
  ميں۔  ْ◌ْ  ٥٢کرنے والے بھی آئے ہيں، مثالً سورة الحج آيت 

 
يًّا   بْٰنُه َجنِ ْوِر اْالَيَْمِن َوقَرَّ   52َواَنَديْٰنُه ِمْن َجاِنِب الطُّ

  يا۔ہم نے اسے طور کی دائيں جانب سے آواز کی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قريب کر ل
 

تِنَآ َاَخاُه ٰهُرْوَن نَِبيًّا  ْمحَ   53َوَوَهْبنَا هَلٗ ِمْن رَّ
  اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمايا

 
َِّبيًّا  َّٗه َاكَن َصاِدَق الَْوْعِد َوَاكَن َرُسْوًال ن ِعْيَل ۡ ِان   ۚ 54َواْذُكْر ِيف اْلِكٰتِب ِاْمسٰ

(عليہ السالم) کا واقعہ بھی بيان کر، وه بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا  اس کتاب ميں اسماعيل
  بھی رسول اور نبی۔

 
ِّٖه َمْرِضيًّا   ٰكوِة  ۠ َوَاكَن ِعْنَد َرب ٰلوِة َوالزَّ ُمُر َاْههَلٗ اِبلصَّ   55َوَاكَن اَيْ

نے پروردگار کی وه اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوة کا حکم ديتا تھا، اور تھا بھی اپ
  بارگاه ميں پسنديده اور مقبول۔

 
َِّبيًّا   يْقًا ن َّٗه  َاكَن ِصّدِ   ڎ56َواْذُكْر ِيف اْلِكٰتِب ِاْدرِيَْس ۡ ِان

  اور اس کتاب ميں ادريس (عليہ السالم) کا بھی ذکر کر، وه بھی نيک کردار پيغمبر تھا۔
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َرفَْعٰنُه َمَاكاًن عَِليًّا    57وَّ
  )١مقام پر اٹھا ليا ( ہم نے اسے بلند

حضرت ادريس عليہ السالم، کہتے ہيں کہ حضرت آدم عليہ السالم کے بعد پہلے نبی تھے  ١۔٥٧
اور حضرت نوح عليہ السالم کے يا ان کے والد کے دادا تھے، انہوں نے ہی سب سے پہلے 

َمآِء سمجھا ہے کپڑے سيئے، بلندی مکان سے مراد؟ بعض مفسرين نے اس کا مفہوم ُرفَِع اِلَی السَّ 
کہ حضرت عيسٰی عليہ السالم کی طرح انہيں بھی آسمان پر اٹھا ليا گيا ليکن قرآن کے الفاظ اس 
مفہوم کے لئے صاف نہيں ہيں اور کسی صحيح حديث ميں بھی يہ بيان نہيں ہوا۔ البتہ اسرائيلی 

اثبات کے لئے روايات ميں ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر ملتا ہے جو اس مفہوم کے 
کافی نہيں۔ اس لئے زياده صحيح بات يہی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد مرتبے کی وه بلندی 

  ہے جو نبوت سے سرفراز کر کے انہيں عطا کی گئی۔ وهللا اعلم
 

َِّة ٰاَدَم ۤ َوِممَّنْ  َ ِمْن ُذّرِي َن النَِّبّنيٖ ْم ّمِ ُ عَلَْهيِ يَْن َانَْعَم اهلّلٰ ِ َِٕك اذلَّ
ْن َهَديْنَا َواْجتََبيْنَا  ِۭاَذا تُْتٰىل  ُاوٰلۗى اِۗءيَْل ۡ َوِممَّ َِّة ِابْٰرِهْميَ َوِاْرسَ ِمْن ُذّرِي لْنَا َمَع نُْوحٍ  ۡ وَّ ْم ٰايُٰت َمحَ  عَلَْهيِ

بُِكيًّا   ْوا ُجسًَّدا وَّ ِن َخرُّ ْمحٰ   ۞{السجدە}58الرَّ
، اور اوالد ابراہيم و يعقوب سے اور ہم نے نوح (عليہ السالم) کے ساتھ کشتی ميں چڑھا ليا تھا

ہماری طرف سے راه يافتہ اور ہمارے پسنديده لوگوں ميں سے۔ ان کے سامنے جب هللا رحمان 
  )۔١کی آيتوں کی تالوت کی جاتی تھی يہ سجده کرتے روتے گڑ گڑاتے گر پڑتے تھے (

ظمت اٰلہی کے آگے گويا هللا کی آيات کو سن کر وجد کی کيفيت کا طاری ہو جانا اور ع ١۔٥٨
سجده ريز ہو جانا، بندگان اٰلہی کی خاص عالمت ہے۔ سجده تالوت کی مسنوں دعا يہ ہے (َو 
تِِہ) (ابو داؤد، ترمذی، نسائ َرهُ، َو َشقَّ َسْمَعہُ َو بََصَرهَ بَِحْولِِہ َو قُوَّ ی۔ َسَجَد َو ْجِھَی لِلَِّذْی َخلَہُ، َوَصوَّ

  بعض روايات ميں اضافہ ہے۔ بحالہ مشکوة، باب سجود القرآن)
 

هَٰوِت فََسْوَف يَلَْقْوَن غَيًّا  َبُعوا الشَّ َـّ ٰلوَة َوات   59ۙفََخـلََف ِمْنۢ بَْعِدِمهْ َخلٌْف َاَضاُعوا الصَّ
پھر ان کے بعد ايسے اطاعت نہ کرنے والے پيدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور 

  )١ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا (نفسانی خواہشوں کے پيچھے پڑ گئے، سو 
انعام يافتہ بندگان اٰلہی کا تذکره کرنے کے بعد ان لوگوں کا ذکر کيا جا رہا ہے، جو ان کے  ١۔٥٩

برعکس هللا کے احکام سے غفلت واعراض کرنے والے ہيں۔ نماز ضائع کرنے سے مراد يا تو 
کرنا ہے يعنی وقت پر نماز نہ  بالکل نماز کا ترک ہے جو کفر ہے يا ان کے اوقات کو ضائع

پڑھنا، جب جی چاہا، نماز پڑھ لی، يا بال عذر اکٹھی کر کے پڑھنا کبھی دو، کبھی چار، کبھی 
ايک اور کبھی پانچوں نمازيں۔ يہ بھی تمام صورتيں نماز ضائع کرنے کی ہيں جس کا مرتکب 

غيا کے معنی ہالکت، انجام  سخت گناه گار اور آيت ميں بيان کرده وعيد کا سزاوار ہو سکتا ہے۔
  بد کے ہيں يا جہنم کی ايک وادی کا نام ہے۔

 
َِٕك يَْدُخلُْوَن الَْجـنََّة َوَال يُْظلَُمْوَن َشـْيــــــًٔا  

  ۙ 60ِاالَّ َمْن اَتَب َوٰاَمَن َوَمعَِل َصاِلًحـا فَُاوٰلۗى
لوگ جنت ميں جائيں گے  بجز ان کے جو توبہ کرليں اور ايمان الئيں اور نيک عمل کريں۔ ايسے

  )١اور ان کی ذرا سی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی (
يعنی جو توبہ کر کے ترک صٰلوة اور جنسی خواہش کی پيروی سے باز آ جائيں اور ايمان  ١۔٦٠

وعمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کرليں تو ايسے لوگ مذکوره انجام بد سے محفوظ اور جنت 
  کے مستحق ہوں گے۔

 
 ّٰ َّٗه َاكَن َوعُْدٗه َمْاِتيًّا  َجن ُن ِعَباَدٗه اِبلْغَْيِب  ۭ ِان ْمحٰ َِّيتْ َوعََد الرَّ    61ِت عَْدِنۨ ال
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) هللا مہربان نے اپنے بندوں سے کيا ہے۔ بيشک ١ہميشگی والی جنتوں ميں جن کا غائبانہ وعده (
  اس کا وعده پورا ہونے واال ہی ہے۔

ی پختگی ہے کہ انہوں نے جنت کو ديکھا بھی نہيں، صرف يعنی يہ ان کے ايمان ويقين ک ١۔٦١
  هللا کے غائبانہ وعدے پر ہی اس کے حصول کے لئے ايمان وتقوٰی کا راستہ اختيار کيا۔

 
يًّا   َعشـِ   62َال يَْسَمُعْوَن ِفْهيَا لَْغًوا ِاالَّ َسٰلًما ۭ  َولَهُْم ِرْزقُـهُْم ِفْهيَا بُْكَرًة وَّ

) گے، ان کے لئے وہاں ١بات نہ سنيں گے صرف سالم ہی سالم سنيں ( وه لوگ وہاں کوئی لغو
  )۔٢صبح شام ان کا رزق ہوگا (

يعنی فرشتے بھی انہيں ہر طرف سے سالم کريں گے اور اہل جنت بھی آپس ميں ايک  ١۔٦٢
  دوسرے کو کثرت سے سالم کيا کريں گے۔ 

ور دن نہيں ہونگے، صرف اجاال امام احمد نے اس کی تفسير ميں کہا کہ جنت ميں رات ا ٢۔٦٢
ہی اجاال اور روشی ہی روشنی ہوگی۔ حديث ميں ہے۔ جنت ميں داخل ہونے والے پہلے گروه کی 

شکليں چودھويں رات کے چاند کی طرح ہوں گی، وہاں انہيں تھوک آئے گا نہ رينٹ اور بول 
(لکڑی) ہوگی۔ ان وبزاز۔ ان کے برتن اور کنگھياں سونے کی ہونگی، ان کا بخور، خوشبودار 

کا پسينہ کستوری (کی طرح) ہوگا۔ ہر جنتی کی دو بيوياں ہوں گی، ان کی پنڈليوں کا گودا ان 
کے گوشت کے پيچھے نظر آئے گا، ان کے حسن جمال کی وجہ سے۔ ان ميں باہم بغض اور 
 اختال ف نہيں ہوگا، ان کے دل، ايک دل کی طرح ہوں گے، صبح شام هللا کی تسبيح کريں گے

  (صحيح بخاری)
 

َِّيتْ نُْوِرُث ِمْن ِعَباِداَن َمْن َاكَن تَِقيًّا    63ِتكْلَ الَْجـنَُّة ال
  يہ ہے وه جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں ميں سے انہيں بناتے ہيں جو متقی ہوں۔

 
َِّك ۚ  هَلٗ َما بَْنيَ َايِْديْـنَا َوَما َخلْفَ  ْمِر َرب َُّك نَِسـيًّا  َوَما نََتَزنَُّل ِاالَّ اِبَ   ۚ 64نَا َوَما بَْنيَ ٰذكِلَ ۚ َوَما َاكَن َرب

) ہمارے آگے پيچھے اور ان کے درميان ١ہم بغير تيرے رب کے حکم کے اتر نہيں سکتے (
  کی کل چيزيں اس کی ملکيت ميں ہيں، تيرا پروردگار بھولنے واال نہيں۔

يہ السالم سے زياده اور جلدی جلدی نبی صلی هللا عليہ وسلم نے ايک مرتبہ جبرائيل عل ١۔٦٤
  مالقات کی خواہش ظاہر فرمائی جس پر يہ آيت اتری (صحيح بخاری)، تفسير سوره مريم)

 
يًّا   ٰمٰوِت َواْالَْرِض َوَما بَيَْهنَُما فَاْعُبْدُه َواْصَطِربْ ِلِعَباَدِتٖه ۭ َهْل تَْعَملُ هَلٗ َمسِ   65َۧربُّ السَّ

جو کچھ ان کے درميان ہے سب کا رب وہی ہے تو اسی کی بندگی کر  آسمانوں کا، زمين کا اور
  )١اور اس کی عبادت پر جم جا۔ کيا تيرے علم ميں اس کا ہم نام ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ (

  يعنی نہيں ہے، جب اس کی مثل کوئی اور نہيں تو پھر عبادت بھی کسی اور کی جائز نہيں ١۔٦٥
 

نَْساُن َء اِ    66َذا َما ِمتُّ لََسْوَف ُاْخَرُج َحيًّا  َويَُقْوُل اْالِ
  )۔٢) ہے کہ جب ميں مر جاؤنگا تو کيا پھر زنده کر کے نکاال جاؤنگا (١انسان کہتا (

انسان سے مراد يہاں کافر باحيثيت جنس کے ہے، جو قيامت کے وقوع اور بعث بعد  ١۔٦٦
  الموت کے قائل نہيں۔ 

جب ميں بوسيده اور مٹی ميں رل مل جاؤں گا، تو  استفہام، انکار کے لئے ہے۔ يعنی ٢۔٦٦
  مجھے دوباره کس طرح نيا وجود عطا کر ديا جائے گا؟ يعنی ايسا ممکن نہيں۔
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ا  ً نَْساُن َاانَّ َخلَْقٰنُه ِمْن قَْبُل َولَْم يَُك َشـْيــــــٔ   67َاَوَال يَْذُكُر اْالِ
اس سے پہلے پيدا کيا حاالنکہ وه کچھ بھی نہ کيا يہ انسان اتنا بھی ياد نہيں رکھتا کہ ہم نے اسے 

  )۔١تھا (
هللا تعاٰلی نے جواب ديا کہ جب پہلی مرتبہ بغير نمونے کے ہم نے انسان پيدا کر ديا، تو  ١۔٦٧

دوباره پيدا کرنا ہمارے لئے کيوں کر مشکل ہوگا؟ پہلی مرتبہ پيدا کرنا مشکل ہے يا دوباره اسے 
اور خود فراموش ہے اسی خود فراموشی نے اسے خدا فراموش بنا ديا پيدا کرنا؟ انسان کتنا نادان 

  ہے۔
 

َ ِجِثيًّا    منَّ ُْم َحْوَل هَجَ هنَّ ٰيِطْنيَ ُمثَّ لَُنْحِرضَ ُْم َوالشـَّ هنَّ َِّك لَنَْحُرشَ   ۚ 68فََوَرب
تيرے پروردگار کی قسم! ہم انہيں اور شيطانوں کو جمع کر کے ضرور ضرور جہنم کے ارد 

  )١کے بل گرے ہوئے حاضر کر ديں گے ( گرد گھٹنوں
جثيی، جاث کی جمع ہے جثا يجثو سے۔َجاٍث گھٹنوں کے بل گرنے والے کو کہتے ہيں۔ يہ ١۔٦٨

حال ہے يعنی ہم دوباره انہيں کو نہيں بلکہ ان شياطين کو بھی زنده کر ديں گے جنہوں نے ان کو 
و اس حال ميں جہنم کے گرد جمع گمراه کيا تھا يا جن کی وه عبادت کرتے تھے پھر ان سب ک

کر ديں گے کہ يہ محشر کی ہولناکيوں اور حساب کے خوف سے گھٹنوں کے بل بيٹھے 
ہونگے، ميرے لئے پہلی مرتبہ پيدا کرنا دوسری مرتبہ پيدا کرنے سے زياده آسان نہيں ہے 

ے ايذا پہنچانا (يعنی مشکل اگر ہے تو پہلی مرتبہ پيدا کرنا نہ کہ دوسری مرتبہ) اور اس کا مجھ
يہ ہے کہ وه کہتا ہے ميری اوالد ہے، حاالنکہ ميں ايک ہوں، بےنياز ہوں نہ ميں نے کسی کو 

  جنا اور نہ خود جنا گيا ہوں ميرا کوئی ہمسر نہيں ہے (صحيح بخاری۔ تفسير سوره اخالص)
 

ْمحٰنِ  ُْم َاَشدُّ عََيل الرَّ ْيَعٍة َاهيُّ   ۚ 69ِعِتيًّا  ُمثَّ لَنَْزنَِعنَّ ِمْن ُلكِّ شـِ
ہم ہر ہر گروه سے انہيں الگ نکال کھڑا کريں گے جو هللا رحٰمن سے بہت اکڑے اکڑے پھرتے 

  )١تھے (
مطلب يہ ہے کہ ہر گمراه فرقے کے بڑے بڑے سرکشوں اور ليڈروں کو ہم الگ کرليں  ١۔٦٩

نميوں کے گے اور ان کو اکٹھا کر کے جہنم ميں پھينک ديں گے۔ کيونکہ يہ قائدين دوسرے جہ
  مقابلے ميں سزا وعقوبت کے زياده سزا وار ہيں، جيسا کہ اگلی آيت ميں ہے۔

 
يَْن ُمهْ َاْوٰىل ِهبَا ِصِليًّا   ِ   70ُمثَّ لَنَْحُن َاعَْملُ اِبذلَّ

  )۔١پھر ہم انہيں بھی خوب جانتے ہيں جو جہنم کے داخلے کے زياده سزاوار ہيں (
س ميں جلنے کے کون زياده مستحق ہيں، ہم ان کو خوب يعنی جہنم ميں داخل ہونے اور ا ١۔٧٠

  جانتے ہيں
 

ْقِضيًّا  َِّك َحْتًما مَّ نُْمكْ ِاالَّ َواِرُدَها  ۚ َاكَن عَٰيل َرب   ۚ 71َوِاْن ّمِ
تم ميں سے ہر ايک وہاں ضرور وارد ہونے واال ہے، يہ تيرے پروردگار کے ذمے قطعی، طے 

  شده امر ہے۔
 

 ِ ي اذلَّ ِلِمْنيَ ِفْهيَا ِجِثيًّا ُمثَّ نُـنَّجِ نََذُر الّظٰ َّقَْوا وَّ   72يَْن ات
پھر ہم پرہيزگاروں کو تو بچا ليں گے اور نافرمانوں کو اسی ميں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ 

  )۔١ديں گے (



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	686	of	1441	

اس کی تفسير صحيح حديث ميں اس طرح بيان کی گئی ہے کہ جہنم کے اوپر پل بنايا  ١۔٧٢
من وکافر کو گزرنا ہوگا۔ مومن تو اپنے اعمال کے مطابق جلد يا بدير جائے گا جس ميں ہر مو

گزر جائيں گے، کچھ تو پلک جھپکنے ميں، کچھ بجلی اور کچھ ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی 
طرح اور کچھ عمده گھوڑوں اور ديگر سواريوں کی طرح گزر جائيں گے يوں کچھ بالکل 

ں گے کچھ جہنم ميں گر پڑيں گے جنہيں بعد ميں صحيح سالم، کچھ زخمی تاہم پل عبور کرلي
شفاعت کے ذريعے سے نکال ليا جائے گا۔ ليکن کافر اس پل کو عبور کرنے ميں کامياب نہيں 

ہونگے اور سب جہنم ميں گر پڑيں گے۔ اس کی تائيد اس حديث سے بھی ہوتی ہے جس ميں آتا 
اسے آگ نہيں چھوئے گی مگر  ہے کہ ' جس کے تين بچے بلوغت سے پہلے وفات پا گئے ہوں،

ْقِضيًّا  صرف قسم حالل کرنے کے لئے (البخاری) يہ قسم وہی ہے جسے اس آيت ميں َحْتًما مَّ
(قطعی طے شده امر) يعنی اس کا در جہنم ميں صرف پل پر گزرنے کی حد تک ہی ہوگا۔ 

  (تفصيل کے لئے ديکھئے ابن کثير وايسر التفاسير)
 

َاْحَسنُ َوِاَذا تُْتٰىل عَلَهيِْ  َقاًما وَّ ْيَن ٰاَمنُْوٓا  ۙ َايُّ الَْفرِيَْقْنيِ َخْريٌ مَّ ِ يَْن َكَفُرْوا ِلذلَّ ِ نٍٰت قَاَل اذلَّ   73 نَِدايًّ ْم ٰايٰتُنَا بَّيِ
جب ان کے سامنے ہماری روشن آيتيں تالوت کی جاتی ہيں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہيں 

  )۔١مرتبہ زياده ہے؟ اور کس کی مجلس شاندار ہے ( بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں ميں سے کس کا
يعنی قرآنی دعوت کا مقابلہ يہ کفار مکہ فقرا مسلمين اور اغنيائے قريش اور ان کی  ١۔٧٣

مجلسوں اور مکانوں کے باہمی موازنے سے کرتے ہيں، کہ مسلمانوں ميں عمار، بالل، صہيب 
ٰی دار ارقم ہے۔ جب کہ کافروں ميں ابو رضی هللا عنہم جيسے فقير لوگ ہيں، انکا دار الشور

جہل، نفر بن حارث، عتبہ، شيبہ وغيره جيسے رئيس اور ان کی عالی شان کوٹھياں اور مکانات 
  ہيں، ان کی اجتماع گاه بہت عمده ہے۔

 
ِرْءاًي  ْن قَْرٍن ُمهْ َاْحَسُن َااَثاًث وَّ   74َوَمكْ َاْهلَْكنَا قَْبلَهُْم ّمِ

ت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہيں جو سازو سامان اور نام و نمود ہم تو ان سے پہلے بہ
  ) ان سے بڑھ چڑھ کر تھيں١ميں (
هللا تعاٰلی نے فرمايا، دنيا کی يہ چيزيں ايسی نہيں ہيں کہ ان پر فخر اور ناز کيا جائے، يا  ١۔٧٤

ے پاس تھيں، ان کو ديکھ کر حق وباطل کا فيصلہ کيا جائے۔ يہ چيزيں تو تم سے پہلی امتوں ک
ليکن تکذيب حق کی پاداش ميں انہيں ہالک کر ديا گيا، دنيا کا يہ مال واسباب انہيں هللا کے عذاب 

  سے نہيں بچا سکا۔
 

ا ڬ ُن َمدًّ ْمحٰ ٰلةَلِ فَلَْيْمُدْد هَلُ الرَّ ا السَّ جه قُْل َمْن َاكَن ِيف الضَّ ا الَْعَذاَب َوِامَّ َاْضَعُف ُجنًْدا  ِاَذا َرَاْوا َما يُْوعَُدْوَن ِامَّ َاكاًن وَّ َيْعلَُمْوَن َمْن ُهَو َرشٌّ مَّ اعََة  ۭ فَسـَ
75  

کہہ ديجئے! جو گمراہی ميں ہوتا ہے هللا رحٰمن اس کو خوب لمبی مہلت ديتا ہے، يہاں تک کہ وه 
ان چيزوں کو ديکھ ليں جن کا وعده کيے جاتے ہيں يعنی عذاب يا قيامت کو، اس وقت ان کو 

  )۔١معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے واال اور کس کا گروه کمزور ہے ( صحيح طور پر
عالوه ازيں يہ چيزيں گمراہوں اور کافروں کو مہلت کے طور پر بھی ملتی ہيں، اس لئے  ١۔٧٥

يہ کوئی معيار نہيں۔ اصل اچھے برے کا پتہ تو اس وقت چلے گا، جب مہلت عمل ختم ہو جائے 
ہيں آ گھيرے گا يا قيامت برپا ہو جائے گی۔ ليکن اس وقت کا علم، کوئی گی اور هللا کا عذاب ان

  فائده نہيں دے گا، کيونکہ وہاں ازالے اور تدارک کی کوئی صورت نہيں ہوگی۔
 

َخْريٌ مَّ  َِّك ثََوااًب وَّ ِلٰحُت َخْريٌ ِعْنَد َرب يَْن اْهَتَدْوا ُهًدى ۭ َوالْٰبِقٰيُت الّصٰ ِ ُ اذلَّ ا َويَزِيُْد اهلّلٰ   76َردًّ
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) اور باقی رہنے والی نيکياں تيرے ١اور ہدايت يافتہ لوگوں کو هللا تعاٰلی ہدايت ميں بڑھاتا ہے (
  )۔٢رب کے نزديک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہيں (

اس ميں ايک دوسرے اصول کا ذکر ہے جس طرح قرآن سے، جن کے دلوں ميں کفر اور  ١۔٧٦
لت کا روگ ہے۔ ان کی بدبختی و ضاللت ميں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح شرک وضال

  اہل ايمان کے دل ايمان وہدايت ميں اور پختہ ہو جاتے ہيں۔ 
اس ميں فقرا مسلمين کو تسلی ہے کہ کفار ومشرکين جن مال واسباب پر فخر کرتے ہيں،  ٢۔٧٦

ال کرتے ہو، يہ ہميشہ باقی رہنے والے وه سب فنا کے گھاٹ اتر جائيں گے اور تم جو نيک اعم
ہيں۔ جن کا اجر وثواب تمہيں اپنے رب کے ہاں ملے گا۔ اور ان کا بہترين صلہ اور نفع تمہاری 

  طرف لوٹے گا۔
 

ا  َودَلً ْوتََنيَّ َماًال وَّ يِٰتنَا َوقَاَل َالُ ْي َكَفَر اِبٰ ِ   ۭ 77َافََرَءيَْت اذلَّ
ی آيتوں سے کفر کيا اور کہا کہ مجھے تو مال و اوالد کيا تو نے اسے بھی ديکھا جس نے ہمار

  ضرور ہی دی جائے گی۔
 

ِن َعهًْدا   ْمحٰ َذ ِعْنَد الرَّ َ لََع الَْغْيَب َاِم اختَّ   ۙ 78َاطَّ
  کيا وه غيب پر مطلع ہے يا هللا کا کوئی وعده لے چکا ہے؟

 
نَْكـُتُب َما يَُقْوُل َونَُمدُّ هَلٗ ِمَن الَْعَذا ا الَكَّ  ۭ سـَ   ۙ 79ِب َمدًّ

ہرگز نہيں، يہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم ضرور لکھ ليں گے، اور اس کے لئے عذاب بڑھائے چلے 
  جائيں گے۔

 
ِتيْنَا فَْرًدا  نَرِثُٗه َما يَُقْوُل َواَيْ   80وَّ

يہ جن چيزوں کو کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے ليں گے۔ اور يہ تو بالکل اکيال ہی ہمارے 
  )۔١وگا (سامنے حاضر ہ

ان آيات کی شان نزول ميں بتاليا گيا ہے۔ کہ حضرت عمرو بن العاص رضی هللا کے والد  ١۔٨٠
عاص بن وائل، جو اسالم کے شديد دشمنوں ميں سے تھا۔ اس کے ذمے حضرت خباب بن ارت 
کا قرضہ تھا جو آہن گری کا کام کرتے تھے۔ حضرت خباب رضی هللا نے اس سے اپنی رقم کا 

يا تو اس نے کہا جب تک تو محمد صلی هللا عليہ وسلم کے ساتھ کفر نہيں کرے گا ميں مطالبہ ک
تجھے تيری رقم نہيں دونگا۔ انہوں نے کہا يہ کام تو، تو مر کر دوباره زنده ہو جائے تب بھی 

نہيں کرونگا۔ اس نے کہا اچھا پھر ايسے ہی سہی، جب مجھے مرنے کے بعد دوباره اٹھايا 
اں بھی مجھے مال واوالد سے نوازا جائے گا تو ميں وہاں رقم ادا کر دونگا جائے گا اور وہ

(صحيح بخاری) هللا تعاٰلی نے فرمايا کہ يہ جو دعوٰی کر رہا ہے کيا اس کے پاس غيب کا علم 
ہے کہ وہاں بھی اس کے پاس مال اور اوالد ہوگی؟ يا هللا سے اس کا کوئی عہد ہے؟ ايسا ہرگز 

 تعاٰلی اور آيات الٰہی کا استہزا وتمسخر ہے يہ جس مال واوالد کی بات کر نہيں ہے يہ صرف هللا
رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہيں يعنی مرنے کے ساتھ ہی ان سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا 
اور ہماری بارگاه ميں يہ اکيال آئے گا نہ مال ساتھ ہوگا نہ اوالد اور نہ کوئی جتھہ۔ البتہ عذاب 

  کے ليے اور ان جيسے ديگر لوگوں کے ليے ہم بڑھاتے رہيں گے۔ہوگا جو اس 
 

ا  َِّيُكْونُْوا لَهُْم ِعزًّ ِ ٰاِلهًَة ل ُذْوا ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ َ   ۙ 81َواختَّ
  انہوں نے هللا کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہيں کہ وه ان کے لئے باعث عزت ہوں۔
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 َ ْم َوي َيْكُفُرْوَن ِبِعَباَدِهتِ ا الَكَّ  ۭ سـَ ْم ِضدًّ   82ُۧكْونُْوَن عَلَْهيِ

  ) بن جائيں گے۔١ليکن ايسا ہرگز نہيں۔ وه تو پوجا سے منکر ہوجائيں گے، الٹے ان کے دشمن (
ا کے  ١۔٨٢ ا کا مطلب ہے يہ معبود ان کے لئے عزت کا باعث اور مددگار ہوں گے اور ِضّدً ِعّزً

کے مددگار۔ يعنی يہ معبود ان کے معنی ہيں، دشمن، جھٹالنے والے اور ان کے خالف دوسروں 
گمان کے برعکس ان کے حمايتی ہونے کی بجائے، ان کے دشمن، ان کو جھٹالنے والے اور ان 

  کے خالف ہونگے۔
 

ُمهْ َازًّا  ٰيِطْنيَ عََيل اْلٰكِفرِيَْن تَـــُؤزُّ ٓ َاْرَسلْنَا الشـَّ   ۙ 83َالَْم تََر َاانَّ
پاس شيطانوں کو بھيجتے ہيں جو انہيں خوب اکساتے  کيا تو نے نہيں ديکھا کہ ہم کافروں کے

  )١ہيں (
  يعنی گمراه کرتے، بہکاتے اور گناه کی طرف کھينچ کر لے جاتے ہيں ١۔٨٣

 
ا  ََّما نَُعدُّ لَهُْم عَدًّ ْم ۭ ِان   ۚ 84فََال تَْعَجْل عَلَْهيِ

  )۔١يں (تو ان کے بارے ميں جلدی نہ کر، ہم تو خود ہی ان کے لئے مدت شمار کر رہے ہ
اور جب وه مہلت ختم ہو جائے گی تو عذاب اٰلہی ان کيلئے ہميشگی کے لئے بن جائيگا۔  ١۔٨٤

  آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہيں ہے
 

ِن َوفًْدا  ْمحٰ ُرشُ الُْمتَِّقْنيَ ِاَىل الرَّ   85ۙيَْوَم َحنْ
  جس دن ہم پرہيزگاروں کو هللا رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کريں گے۔

 
َ ِوْرًدا وَّ    ۘ 86نَُسْوُق الُْمْجرِِمْنيَ ِاٰىل هَجَمنَّ

  )۔١اور گنہگاروں کو سخت پياس کی حالت ميں جہنم کی طرف ہانک لے جائيں گے (
وفد وافد کی جمع ہے جيسے رکب راکب کی جمع ہے۔ مطلب يہ کہ انہيں اونٹوں، گھوڑوں ١۔٨٦

ايا جائے گا۔ وزدا کے معنی پر سوار کرا کے نہايت عزت واحترام سے جنت کی طرف لے ج
  پياسے۔ اس کے برعکس مجرمين کو بھوکا پياسا جہنم ميں ہانک ديا جائے گا۔

 
ِن َعهًْدا  ْمحٰ ََذ ِعْنَد الرَّ َفاعََة ِاالَّ َمِن اختَّ   ۘ 87َال يَْمِلُكْوَن الشَّ

قول  کسی کو شفاعت کا اختيار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے هللا تعاٰلی کی طرف سے کوئی
  )۔١قرار لے ليا ہے (

قول و قرار (عہد) کا مطلب ايمان و تقٰوی ہے۔ يعنی اہل ايمان و تقٰوی ميں سے جن کو هللا  ١۔٨٧
شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، وہی شفاعت کريں گے، ان کے سوا کسی کو شفاعت کرنے 

  کی اجازت بھی نہيں ہوگی۔
 

ا  ُن َودَلً ْمحٰ ََذ الرَّ   ۭ 88َوقَالُوا اختَّ
  ان کا قول يہ ہے کہ هللا رحٰمن نے بھی اوالد اختيار کی ہے۔

 
ا  ا ِادًّ ً   ۙ 89لََقْد ِجْئُمتْ َشـْيـــــــٔ

  يقيناً تم بہت بری اور بھاری چيز الئے ہو۔
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ا   رُّ الِْجَباُل َهدًّ ْرَن ِمنُْه َوتَنَْشقُّ اْالَْرُض َوَختِ ٰمٰوُت يَـَتَفطَّ   ۙ 90تََاكُد السَّ
س قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائيں اور زمين شق ہو جائے اور پہاڑ ريزه قريب ہے کہ ا
  ريزه ہوجائيں

 
ا   ِن َودَلً ْمحٰ   ۚ 91َاْن َدَعْوا لِلرَّ

  )۔١کہ وه رحٰمن کی اوالد ثابت کرنے بيٹھے (
ادا کے معنی بہت بھيانک معاملہ اور داھيۃ (بھاری چيز اور مصبيت) کے ہيں۔ يہ مضمون  ١۔٩١

زر چکا ہے کہ هللا کی اوالد قرار دينا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے آسمان و زمين پہلے بھی گ
  پھٹ سکتے ہيں اور پہاڑ ريزه ريزه ہو سکتے ہيں۔

 
ا  تَِّخَذ َودَلً َـّ ِن َاْن ي ْمحٰ   ۭ 92َوَما يَنَْۢبِغْي ِللرَّ

  شان رحٰمن کے الئق نہيں کہ وه اوالد رکھے۔
 

ٰمٰوِت  ِن َعْبًدا ِاْن ُلكُّ َمْن ِيف السَّ ْمحٰ ٓ ٰاِيت الرَّ   ۭ 93َواْالَْرِض ِاالَّ
  )۔١آسمان و زمين ميں جو بھی ہيں سب کے سب هللا کے غالم بن کر ہی آنے والے ہيں (

جب سب هللا کے غالم اور اس کے عاجز بندے ہيں تو پھر اسے اوالد کی ضرورت ہی کيا  ١۔٩٣
  ہے؟ اور يہ اس کے الئق بھی نہيں ہے

 
ا لََقْد َاْحٰص  ُمهْ عَدًّ   ۭ 94ُْم َوعَدَّ

  )١ان سب کو اس نے گھير رکھا ہے اور سب کو پورے گن بھی رکھا ہے (
يعنی آدم سے لے کر صبح قيامت تک جتنے بھی انسان، جن ہيں، سب کو اس نے گن رکھا  ١۔٩٤

  ہے، سب اس کے قابو اور گرفت ميں ہيں، کوئی اس سے چھپا ہے اور نہ چھپا ره سکتا ہے۔
 

  95هُْم ٰاِتْيِه يَْوَم الِْقٰيَمِة فَْرًدا  َوُلكُّ 
  )١يہ سارے کے سارے قيامت کے دن اکيلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہيں (

اَل  ١۔٩٥ يعنی کوئی کسی کا مددگار نہيں ہوگا، نہ مال ہی وہاں کچھ کام آئے گا (يَْوَم اَل يَْنفَُع َماٌل وَّ
ال نفع دے گا، نہ بيٹے، ہر شخص کو تنہا اپنا اپنا حساب دينا ) اس دن نہ م88۔ الشعراء:26بَنُْوَن)

پڑے گا اور جن کی بابت انسان دنيا ميں يہ سمجھتا ہے کہ يہ ميرے وہاں حمائتی اور مددگار 
  ہوں گے، وہاں سب غائب ہو جائيں گے۔ کوئی کسی کی مدد کے لئے حاضر نہيں ہوگا۔

 
لُوا ال يَْن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ ا  ِانَّ اذلَّ ُن ُودًّ ْمحٰ َيْجَعُل لَهُُم الرَّ ِلٰحِت سـَ   96ّصٰ

بيشک جو ايمان الئے ہيں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کيے ہيں ان کے لئے هللا رحٰمن محبت 
  )١پيدا کر دے گا (

يعنی دنيا ميں لوگوں کے دلوں ميں اس کی نيکی اور پارسائی کی وجہ سے محبت پيدا کر  ١۔٩٦
ميں آتا ہے ' جب هللا تعاٰلی کسی (نيک) بندے کو اپنا محبوب بنا ليتا ہے دے گا، جيسا کہ حديث 

تو هللا جبرائيل عليہ السالم کو کہتا ہے، ميں فالں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے 
محبت کر۔ پس جبرائيل عليہ السالم بھی اس سے محبت کرنی شروع کر ديتے ہيں پھر جبرائيل 

منادی کرتے ہيں کہ هللا تعاٰلی فالں آدمی سے محبت کرتا ہے، پس تمام عليہ السالم آسمان ميں 
آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہيں، پھر زمين ميں اس کے لئے قبوليت اور 

  پذيرائی رکھ دی جاتی ہے ' (صحيح بخاری)۔
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َ ِبِه الُْمتَِّقْنيَ َوتُْنِذرَ  نُٰه ِبِلَساِنَك ِلُتبَّرشِ ْ ََّما يَرسَّ ا  فَِان ًّ   97ِبٖه قَْوًما دلُّ

) کہ تو اس کے ذريعہ سے ١ہم نے اس قرآن کو تيری زبان ميں بہت ہی آسان کر ديا ہے (
  ) کو ڈرا دے۔٢پرہيزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو (

قرآن کو آسان کرنے کا مطلب اس زبان ميں اتارنا ہے جس کو پيغمبر جانتا تھا يعنی عربی  ١۔٩٧
  اس کے مضمون کا کھال ہونا، واضح اور صاف ہونا۔  زبان ميں، پھر

ا (أَلَدُّ کی جمع) کے معنی جھگڑا لو کے ہيں مراد کفار ومشرکين ہيں۔ ٢۔٩٧   لُدَّ
 

ْن َاَحٍد َاْو تَْسَمُع لَهُْم رِْكًزا   ْن قَْرٍن  ۭ َهْل تُـِحسُّ ِمْهنُْم ّمِ   ۧ 98َوَمكْ َاْهلَْكنَا قَْبلَهُْم ّمِ
ے بہت سی جماعتيں تباه کر ديں ہيں، کيا ان ميں سے ايک بھی آہٹ تو پاتا ہے ہم نے اس سے پہل

  )۔١يا ان کی آواز کی بھنک بھی تيرے کان ميں پڑتی ہے؟ (
احساس کے معنی ہيں، حس کے ذريعے سے معلومات حاصل کرنا۔ يعنی کيا تو ان کو  ١۔٩٨

کاری ہے۔ يعنی ان کا وجود ہی آنکھوں سے ديکھ سکتا يا ہاتھوں سے چھو سکتا ہے؟ استفہام ان
دنيا ميں نہيں ہے کہ تو انہيں ديکھ يا چھو سکے يا ديکھ سکے يا اس کی ہلکی سی آواز ہی 

  تجھے کہيں سے سنائی دے سکے۔
*حضرت عمر رضی هللا عنہ کے قبول اسالم کے متعدداسباب بيان کئے گئے ہيں۔ بيض تاريخ 

کے گھر ميں سوره طہ کا سننا اور اس سے مثاثر وسير کی روايتات ميں اپنی بہن اور بہنوئی 
  ہونا بھی مذکورہے۔ (فتح القدير)

 
 

  سورة طه
)١٣٥۔ تعداد آيات  ٢٠(سورة طه ۔ سوره نمبر   

ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ
 شروع کرتا ہوں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے

 
  Ǻٰۚطٰه  
  ٰطہٰ 

 
  Ąَمآ َاْنَزلْنَا عَلَْيَك الُْقْرٰاَن ِلتَْشٰقٓي 

  )١ہم نے يہ قرآن تجھ پر اس لئے نہيں اتارا کہ تو مشقت ميں پڑ جائے۔ (
اس کا مطلب يہ ہے کہ ہم نے قرآن اس لئے نہيں اتارا کہ تو ان کے کفر پر کثرت افسوس  ١۔٢

ال لے اور غم ميں پڑ جائے جيسا اور ان کے عدم ايمان پر حسرت سے اپنے آپ کو مشقت ميں ڈ
۔ 18 کہ اس آيت ميں اشاره ہے۔ (فَلََعلََّك بَاِخٌع نَّْفَسَك َعٰلٓي ٰاثَاِرِھْم اِْن لَّْم يُْؤِمنُْوا بِٰھَذا اْلَحِدْيِث اََسفًا)

) پس اگر يہ لوگ اس بات پر ايمان نہ الئيں تو کيا ان کے پيچھے اسی رنج ميں اپنی 6الکہف:
ڈاليں گے بلکہ ہم نے تو قرآن کو نصيحت اور ياد دہانی کے ليے اتارا ہے تاکہ ہر جان ہالک کر 

انسان کے تحت الشعور ميں ہماری توحيد کا جو جذبہ چھپا ہوا ہے۔ واضح اور نماياں ہو جائے 
  گويا يہاں شقآء عنآء اور تعب کے معنی ميں ہے يعنی تکليف اور تھکاوٹ۔
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  Ǽٰۙىش ِاالَّ تَْذِكَرًة ِلَّمْن خيَّْ 

  بلکہ اس کی نصيحت کے لئے جو هللا سے ڈرتا ہے۔
  

ٰمٰوِت الُْعٰىل  ْن َخلََق اْالَْرَض َوالسَّ مَّ   ۭ Ćتَْزنِيًْال ّمِ
  اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمين کو اور بلند آسمان کو پيدا کيا ہے۔

  
َتٰوى  ُن عََيل الَْعْرِش اسـْ ْمحَ   Ĉَالرَّ

  )١ائم ہے (جو رحٰمن ہے، عرش پر ق
بغير کسی حد بندی اور کيفيت بيان کرنے کے، جس طرح کہ اس کی شان کے الئق ہے  ١۔٥

  يعنی هللا تعاٰلی عرش پر قائم ہے، ليکن کس طرح اور کيسے؟ يہ کيفيت کسی کو معلوم نہيں۔
  

ٰى  ٰمٰوِت َوَما ِيف اْالَْرِض َوَما بَيَْهنَُما َوَما َحتَْت الرثَّ   Čهَلٗ َما ِيف السَّ
جس کی ملکيت آسمانوں اور زمين اور ان دونوں کے درميان اور (کره خاک) کے نيچے کی ہر 

  )۔١ايک چيز پر ہے (
  ثََرٰی کے معنی ہيں السافلين يعنی زمين کا سب سے نچال حصہ ١۔٦
  

َّ َوَاْخٰفي  َّٗه يَْعَملُ الّرسِ ــهَْر اِبلَْقْوِل فَِان   Ċَوِاْن َجتْ
و وه تو ہر ايک پوشيده، بلکہ پوشيده سے پوشيده تر بات کو بھی بخوبی اگر تو اونچی بات کہے ت

  جانتا ہے
يعنی هللا کا ذکر يا اس سے دعا اونچی آواز ميں کرنے کی ضرورت نہيں ہے۔ اس لئے کہ  ١۔٧

وه پوشيده سے پوشيده تر بات کو بھی جانتا ہے يا اَْخفَٰی کے معنی ہيں کہ هللا تو ان باتوں کو بھی 
ہے جن کو اس نے تقدير ميں لکھ ديا اور ابھی تک لوگوں سے مخفی رکھا ہے۔ يعنی قيامت جانتا 

  تک وقوع پذير ہونے والے واقعات کا اسے علم ہے۔
  

ٰىن  اُۗء الُْحسـْ ُ َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُهَو  ۭ هَلُ اْالَْمسَ   Ďَاهلّلٰ
  )۔١وہی هللا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہيں، بہترين نام اسی کے ہيں (

يعنی معبود وہی ہے جو مذکوره صفات سے متصف ہے اور بہترين نام بھی اسی کے ہيں  ١۔٨
جن سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ نہ معبود اس کے سوا کوئی اور ہے اور نہ اس کے اسمائے 

حسٰنی ہی کسی کے ہيں۔ پس اسی کی صحيح معرفت حاصل کر کے اُسی سے ڈرايا جائے، اسی 
اسی پر ايمان اليا جائے اور اسی کی اطاعت کی جائے۔ تاکہ انسان سے محبت رکھی جائے، 

جب اس کی بارگاه ميں واپس جائے تو وہاں شرمسار نہ ہو بلکہ اس کی رحمت و مغفرت سے 
  شاد کام اور اس کی رضا سے سعادت مند ہو۔

  
  Ḍَۘوَهْل َاٰتىَك َحِديُْث ُمْوٰىس 

  ہے۔تجھے موسٰی (عليہ السالم) کا قصہ بھی معلوم 
  

ْهنَا ِبَقبٍَس َاْو َاِجدُ  ٓ ٰاِتْيُمكْ ّمِ ْ ََّعّيلِ ٓ ٰانَْسُت اَنًرا ل ْ   10 عََيل  النَّاِر ُهًدى   ِاْذ َرٰا اَنًرا فََقاَل ِالَْههِلِ اْمُكـثُْوٓا ِاِىنّ
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جبکہ اس نے آگ ديکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دير ٹھہر جاؤ مجھے آگ 
ممکن ہے کہ ميں اس کا کوئی انگارا تمہارے پاس الؤں يا آگ کے پاس دکھائی دی ہے۔ بہت 

  )۔١سے راستے کی اطالع پاؤں (
يہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ جب موسٰی عليہ السالم مدين سے اپنی بيوی کے ہمراه (جو ايک  ١۔١٠

قول کے مطابق حضرت شعيب عليہ السالم کی دختر نيک اختر تھيں) اپنی والده کی طرف سے 
س جا رہے تھے، اندھيری رات تھی اور راستہ بھی نامعلوم۔ بعض مفسرين کے بقول بيوی واپ

کی زچگی کا وقت بالکل قريب تھا اور انہيں حرارت کی ضرورت تھی۔ يا سردی کی وجہ سے 
گرمی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اتنے ميں دور سے انہيں آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے 

بيوی سے (يا بعض کہتے ہيں خادم اور بچہ بھی تھا اس لئے نظر آئے۔ گھر والوں سے يعنی 
جمع کا لفظ استعمال فرمايا) کہا تم يہاں ٹھہرو! شايد ميں آگ کا کوئی انگارا وہاں سے لے آؤں يا 

  کم از کم وہاں سے راستے کی نشان دہی ہو جائے۔
  

َا نُْوِدَي يُٰمْوٰىس   آ َاٰت   11ۭفَلَمَّ
  ) اے موٰسی۔١ز دی گئی (جب وه وہاں پہنچے تو آوا

موسٰی عليہ السالم جب آگ والی جگہ پہنچے تو وہاں ايک درخت سے (جيسا کہ سوره  ١۔١١
  ميں صراحت ہے) آواز آئی۔ ٣٠قصص۔

  
ِس ُطًوى  ََّك اِبلَْواِد الُْمَقدَّ َُّك فَاْخلَْع نَْعلَْيَك  ۚ ِان ٓ َااَن َرب ْ   ۭ 12ِاِىنّ
) کيونکہ تو پاک ميدان طوٰی ميں ہے ١پنی جوتياں اتار دے، (يقيناً ميں تيرا پروردگار ہوں تو ا

  )۔٢(
جوتياں اتارنے کا حکم اس لئے ديا کہ اس ميں تواضع کا اظہار اور شرف و تکريم کا پہلو  ١۔١٢

زياده اور وادی کی پاکيزگی اس کا سبب تھا، جيسا کہ قرآن کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے۔ تاہم 
م وادی کی تعظيم کے لئے تھا يا اس لئے کہ وادی کی پاکيزگی کے اس کے دو پہلو ہيں۔ يہ حک

اثرات ننگے پير ہونے کی صورت ميں موسٰی عليہ السالم کے اندر زياده جذب ہو سکيں۔ وهللا 
  اعلم۔
طَُوی وادی کا نام ہے، اسے بعض نے منصرف اور بعض نے غير منصرف کہا ہے (فتح  ٢۔١٢

  القدير)
  

تَُك فَ  َتِمْع ِلَما يُْوىٰح َوَااَن اْخَرتْ   13اسـْ
  ) اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن۔١اور ميں نے تجھے منتخب کر ليا ہے (

  يعنی نبوت و رسالت اور ہم کالمی کے لئے۔ ١۔١٣
  

ْكرِْي   ٰلوَة ذِلِ ٓ َااَن فَاْعُبْدِينْ  ۙ َوَا ِقِم الصَّ ُ َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ٓ َااَن اهلّلٰ َِّينْ   14ِان
ميں ہی هللا ہوں، ميرے سوا عبادت کے الئق اور کوئی نہيں پس تو ميری ہی عبادت کر بيشک 

  )۔٢) اور ميری ياد کے لئے نماز قائم رکھ (١(
يعنی تکليفات ميں سب سے پہال اور سب سے اہم حکم ہے جس کا ہر انسان پر تکلف ہی  ١۔١٤

  ی صرف اسی کا حق ہے۔ہے۔ عالوه ازيں جب الوہيت کا مستحق بھی وہی ہے تو عبادت بھ
عبادت کے بعد نماز کا خصوصی حکم ديا۔ حاالنکہ عبادت ميں نماز بھی شامل تھی، تاکہ  ٢۔١٤

اس کی وه اہميت واضح ہو جائے جيسے کہ اس کی ہے۔ لِِذْکِرْی کا ايک مطلب يہ ہے کہ تو 
صی مجھے ياد کرے، اسلئے ياد کرنے کا طريقہ عبادت ہے اور عبادت ميں نماز کو خصو
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اہميت وفضيلت حاصل ہے۔ دوسرا مفہوم يہ ہے کہ جب بھی ميں تجھے ياد آ جاؤں نماز پڑھ، 
يعنی اگر کسی وقت غفلت يا نيند کا غلبہ ہو تو اس کيفيت سے نکلتے ہی اور ميری ياد آتے ہی 

نماز پڑھ۔ جس طرح کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ' جو نماز سے سو جائے يا بھول 
  تو اس کا کفاره يہی ہے کہ جب بھی اسے ياد آئے پڑھ لے ' (صحيح بخاری)جائے، 

  
اعََة ٰاِتَيٌة اََاكُد ُاْخِفْهيَا ِلُتْجٰزى ُلكُّ نَْفٍس  ِبَما تَْسٰعي     15ِانَّ السَّ

قيامت يقيناً آنے والی ہے جسے ميں پوشيده رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وه بدلہ ديا جائے 
  شش کی ہو۔جو اس نے کو

  
ٰدى   ََّبَع َهٰوىُه فََرتْ ََّك َعْهنَا َمْن الَّ يُْؤِمُن ِهبَا َوات ن   16فََال يَُصدَّ

پس اب اس کے يقين سے تجھے کوئی ايسا شخص روک نہ دے جو اس پر ايمان نہ رکھتا ہو 
  )۔١اور اپنی خواہش کے پيچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہالک ہو جائے گا (

يقين کرنے سے يا اس کے ذکر و مراقبے سے گريز، دونوں ہی  اس لئے کہ آخرت پر ١۔١٦
  باتيں ہالکت کا باعث ہيں

  
  ١7َوَما ِتكْلَ ِبَيِمْينَِك يُٰمْوٰىس  

  اے موٰسی! تيرے اس دائيں ہاتھ ميں کيا ہے؟
  

  18ِرُب ُاْخٰرى  قَاَل ِىهَ َعَصاَي ۚ َاتَـَوكَُّؤا عَلَْهيَا َوَاُهشُّ ِهبَا عَٰيل غَنَِمْي َوِيلَ ِفْهيَا َماٰ 
جواب ديا کہ يہ ميری الٹھی ہے، جس پر ميں ٹيک لگاتا ہوں اور جس سے ميں اپنی بکريوں 

  کے لئے پتے جھاڑ ليا کرتا ہوں اور بھی اس ميں مجھے بہت سے فائدے ہيں۔
  

  19قَاَل َالِْقهَا يُٰمْوٰىس   
  فرمايا اے موٰسی! اسے ہاتھ سے نيچے ڈال دے۔

  
  20ِاَذا ِىهَ َحيٌَّة تَْسٰعي  فََالْٰقىهَا فَ 

  ڈالتے ہی وه سانپ بن کر دوڑنے لگی۔
  

َهتَا اْالُْوٰىل   ُنِعْيُدَها ِسْريَ   2١قَاَل ُخْذَها َوَال َختَْف   ۪ سـَ
  )١فرمايا بےخوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اسی پہلی سی صورت ميں دوباره الديں گے (

جزه عطا کيا گيا جو عصائے موسٰی عليہ السالم کے يہ حضرت موسٰی عليہ السالم کو مع ١۔٢١
  نام سے مشہور ہے

  
ٍء ٰايًَة ُاْخٰرى   ُرْج بَْيَضاَۗء ِمْن غَْريِ ُسْوۗ ْم يََدَك ِاٰىل َجنَاِحَك َختْ   22َۙواْمضُ

اور اپنا ہاتھ بغل ميں ڈال لے تو وه سفيد چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، ليکن بغير کسی عيب (اور 
  يہ دوسرا معجزه ہے )١روگ) کے (

بغير عيب اور روگ کے، کا مطلب يہ ہے کہ ہاتھ کا اس طرح سفيد اور چمک دار ہو کر  ١۔٢٢
نکلنا، کسی بيماری کی وجہ سے نہيں ہے جيسا کہ برص کے مريض کی چمڑی سفيد ہو جاتی 
ہے۔ بلکہ يہ دوسرا معجزه ہے، جو ہم تجھے عطا کر رہے ہيں۔ جس طرح دوسرے مقام پر ان 
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بَِّك اِٰلى فِْرَعْوَن َوَماَل  ) ' 32۔ القصص:28ٕٮِه) ۟◌ دونوں معجزوں کا ذکر فرمايا ( فَٰذنَِك بُْرھَاٰنِن ِمْن رَّ
  پس يہ دو دليليں ہيں تيرے پروردگار کی طرف سے، فرعون اور اس کے سرداروں کے لئے '

  
  ۚ 23ِلُرنِيََك ِمْن ٰايِٰتنَا اْلُكْربٰى 

  ی بڑی بڑی نشانياں دکھانا چاہتے ہيںيہ اس لئے کہ ہم تجھے اپن
  

َّٗه َطٰغي    ۧ 24ِاْذَهْب ِاٰىل ِفْرَعْوَن ِان
  )١اب تو فرعون کی طرف جا اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے (

فرعون کا ذکر اس لئے کيا کہ اس نے حضرت موسٰی عليہ السالم کی قوم بنی اسرائيل کو  ١۔٢٤
ظلم روا رکھتا تھا۔ عالوه ازيں اس کی سرکشی و  غالم بنا رکھا تھا اور اس پر طرح طرح کے

۔ 79طغيانی بھی بہت بڑھ گئی تھی حٰتی کہ وه دعوٰی کرنے لگا تھا ( اَنَا َربُُّكُم ااْلَْعٰلى) 
  ) ' ميں تمہارا بلند تر رب ہوں '24النازعات:

  
ْح ِيلْ َصْدِرْي    ۙ 25قَاَل َرّبِ اْرشَ

  وردگار! ميرا سينہ ميرے لئے کھول دے۔موسٰی (عليہ السالم) نے کہا اے ميرے پر
  

ٓ َاْمرِْي  ْ ِيلْ   26َۙويَّرسِ
  اور ميرے کام کو مجھ پر آسان کر دے

  
َِّساِينْ  ْن ل   ۙ 27َواْحلُْل ُعْقَدًة ّمِ

  اور ميری زبان کی گره بھی کھول دے۔
  

  ۠ 28يَْفَقـــهُْوا قَْوِيلْ 
  تاکہ لوگ ميری بات اچھی طرح سمجھ سکيں۔

  
ْن َاْهِيلْ َواْجَعْل  ْ َوِزْيًرا ّمِ   ۙ 29ِيلّ

  اور ميرا وزير ميرے کنبے ميں سے کر دے۔
  

  ۙ 30ٰهُرْوَن َايِخ 
  يعنی ميرا بھائی ہارون (عليہ السالم) کو۔

  
  31ۙاْشُدْد ِبٖهٓ َاْزِرْي 

  تو اس سے ميری کمر کس دے۔
  

ٓ َاْمرِْي     ۙ 32َوَاْرشِْكُه ِيفْ
  )١اور اسے ميرا شريک کار کر دے (

کہتے ہيں کہ موسٰی عليہ السالم جب فرعون کے شاہی محل ميں زير پرورش تھے تو  ١۔٣٢
کھجور يا موتی کی بجائے آگ کا انگارا منہ ميں ڈال ليا تھا جس سے ان کی زبان جل گئی اور 

اس ميں لکنت پيدا ہوگئی (ا بن کثير) جب هللا تعاٰلی نے انہيں حکم ديا کہ فرعون کے پاس جا کر 
يغام پہنچاؤ تو حضرت موسٰی عليہ السالم کے دل ميں دو باتيں آئيں ايک تو يہ کہ وه بڑا ميرا پ
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جابر اور متکبر بادشاه ہے بلکہ رب ہونے تک کا دعويدار ہے دوسرا يہ کہ موسٰی عليہ السالم 
کے ہاتھوں اس کی قوم کا ايک آدمی مارا گيا تھا اور جس کی وجہ سے موسٰی کو اپنی جان 

ليے وہاں سے نکلنا پڑا تھا يعنی ايک فرعون کی عظمت وجباريت کا خوف اور بچانے کے 
دوسرا اپنے ہاتھوں ہونے والے واقعہ کا انديشہ اور ان دونوں پر زائد تيسری بات زبان ميں 

لکنت حضرت موسٰی عليہ السالم نے دعا فرمائی کہ يا هللا ! ميرا سينہ کھول دے تاکہ ميں 
ں ميرے کام کو آسان فرما دے يعنی جو مہم مجھے درپيش ہے اس ميں رسالت کا بوجھ اٹھا سکو

ميری مدد فرما اور ميری زبان کی گره کھول دے تاکہ فرعون کے سامنے ميں پوری وضاحت 
سے تيرا پيغام پہنچا سکوں اور اگر ضرورت پيش آئے تو اپنا دفاع بھی کر سکوں اس کے ساتھ 

ليہ السالم کو (کہتے ہيں کہ يہ عمر ميں موسٰی عليہ يہ دعا بھی کی کہ ميرے بھائی ہارون ع
السالم سے بڑے تھے) بطور معين اور مددگار ميرا وزير اور شريک کار بنا دے وزير موازر 

کے معنی ميں ہے يعنی بوجھ اٹھانے واال جس طرح ايک وزير بادشاه کا بوجھ اٹھاتا ہے اور 
ون عليہ السالم ميرا مشير اور بوجھ اٹھانے امور مملکت ميں اسکا مشير ہوتا ہے اسی طرح ہار

  واال ساتھی ہو۔
  

ا    َحَك َكِثْريً ّبِ   ۙ 33َيكْ نُسـَ
  تاکہ ہم دونوں بکثرت تيری تسبيح بيان کريں

  
ا   نَْذُكَرَك َكِثْريً   34ۭوَّ

  )۔١اور بکثرت تيری ياد کريں (
تھ تيری تسبيح اور يہ دعاؤں کی علت بيان کی کہ اس طرح ہم تبليغ رسالت کے ساتھ سا ١۔٣٤

  تيرا ذکر بھی زياده کر سکيں۔
  

ا   ََّك ُكْنَت ِبنَا بَِصْريً   35ِان
  )۔١بيشک تو ہميں خوب ديکھنے بھالنے واال ہے (

يعنی تجھے سارے حاالت کا علم ہے اور بچپن ميں جس طرح تو نے ہم پر احسان کئے،  ١۔٣٥
  اب بھی اپنے احسانات سے ہميں محروم نہ رکھ۔

  
  36ْد ُاْوِتيَْت ُسْؤكَلَ يُٰمْوٰىس   قَاَل قَ 

  )١جناب باری تعاٰلی نے فرمايا موسٰی تيرے تمام سواالت پورے کر ديے گئے (
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ، هللا تعاٰلی نے زبان کی لکنت کو بھی دور فرما ديا ہوگا۔ اس  ١۔٣٦

ت دور کرنے کی دعا نہيں لئے يہ کہنا صحيح نہيں کہ موسٰی عليہ السالم نے چونکہ پوری لکن
اَليََکاُد يُبِْيُن) ' يہ تو صاف  کی تھی، اس لئے کچھ باقی ره گئی تھی۔ باقی رہا فرعون کا يہ کہنا (وَّ

  بول بھی نہيں سکتا ' يہ ان کی تحقيق گزشتہ کيفيت کے اعتبار سے ہے۔
  

ًة ُاْخٰرٓى      ۙ 37َولََقْد َمنَنَّا عَلَْيَك َمرَّ
  )١ک بار اور بھی بڑا احسان کيا ہے (ہم نے تو تجھ پر اي

قبوليت دعا کی خوشخبری کے ساتھ مزيد تسلی اور حوصلے کے لئے هللا تعاٰلی بچپن کے  ١۔٣٧
اس احسان کا ذکر فرما رہا ہے، جب موسٰی عليہ السالم کی ماں نے قتل کے انديشے سے هللا 

  سپرد کر ديا تھا کے حکم سے، جب وه شير خوار بچے تھے تابوت ميں ڈل کر دريا کے
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َك َما يُْويٰحٓ    38ِۙاْذ َاْوَحْينَآ ِاٰىلٓ ُاّمِ
  جب کہ ہم نے تيری ماں کو وه الہام کيا جس کا ذکر اب کيا جا رہا ہے۔

  
 ْ ُخْذُه عَُدوٌّ ِيلّ اِحِل اَيْ ْ ڬ َوِلُتْصنََع عَٰيل َعْيِينْ َاِن اْقِذِفْيِه ِيف التَّابُْوِت فَاْقِذِفْيِه ِيف الَْميِّ فَلُْيلِْقِه الَْميُّ اِبلسَّ ّينِ ٗ ۭ  َوَالَْقْيُت عَلَْيَك َمَحبًَّة ّمِ   39َۘوعَُدوٌّ هلَّ

کہ تو اسے صندوق ميں بند کر کے دريا ميں چھوڑ دے، پس دريا اسے کنارے ال ڈالے گا اور 
) اور ميں نے اپنی طرف کی خاص محبت و ١ميرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا (

  ) کی جائے۔٣) تاکہ تيری پرورش ميری آنکھوں کے سامنے (٢يت تجھ پر ڈال دی (مقبول
مراد فرعون ہے جو هللا کا بھی دشمن اور حضرت موسٰی عليہ السالم کا بھی دشمن تھا۔  ١۔٣٩

يعنی لکڑی کا وه تابوت تيرتا ہواجب شاہی محل کے کنارے پہنچا تو اسے باہر نکال کر ديکھا 
معصوم بچہ تھا، فرعون نے اپنی بيوی کی خواہش پر پرورش کے لئے  گيا، تو اس ميں ايک

  شاہی محل ميں رکھ ليا۔
  يعنی فرعون کے دل ميں ڈال دی يا عام لوگوں کے دلوں ميں تيری محبت ڈال دی۔  ٢۔٣٩
چنانچہ هللا کی قدرت کا اور اس کی حفاظت و نگہبانی کا کمال اور کرشمہ ديکھئے کہ  ٣۔٣٩

فرعون بيشمار بچوں کو قتل کروا چکا، تاکہ وه زنده نہ رہے، اسی بچے  جس بچے کی خاطر،
کو هللا تعاٰلی اس کی گود ميں پلوا رہا ہے، اور ماں اپنے بچے کو دودھ پال رہی ہے، ليکن اس 

  کی اجرت بھی اسی دشمن موسٰی عليہ السالم سے وصول کر رہی ہے۔
  

 ُّ ٓ ُاْخُتَك فَتَُقْوُل َهْل َاُدل َزَن ڛ َوقَتَلَْت نَْفًسا فَنَجَّ ِاْذ تَْمِيشْ َك َيكْ تََقرَّ َعْيُهنَا َوَال َحتْ َّْكُفهُلٗ  ۭ فََرَجْعٰنَك ِاٰىلٓ ُاّمِ ْيٰنَك ِمَن الَْغّمِ َوفَتَنَّٰك فُُتْواًن  ڢ  ُمكْ عَٰيل َمْن ي
ُّٰمْوٰىس   ٓ َاْهِل َمْديََن ڏ ُمثَّ ِجْئَت عَٰيل قََدٍر ي ِنْنيَ ِيفْ   40فَلَِبثَْت سـِ

(ياد کر) جبکہ تيری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو ميں بتادوں جو اس کی 
) اس تدبير سے ہم نے تجھے تيری ماں کے پاس پہنچايا کہ اس کی آنکھيں ١نگہبانی کرے (

) اس پر بھی ہم نے ٢ٹھنڈی رہيں اور وه غمگين نہ ہو، اور تو نے ايک شخص کو مار ڈاال تھا (
)۔ پھر تو کئی سال تک مدين ٣مہيں غم سے بچا ليا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما ليا (ت

  ) موٰسی! تو آيا۔۵) پھر تقدير اٰلہی کے مطابق اے (٤کے لوگوں ميں ٹھہرا رہا (
يہ اس وقت ہوا، جب ماں نے تابوت دريا ميں پھينک ديا تو بيٹی سے کہا، ذرا ديکھتی  ١۔٤٠

لگتا ہے اور اس کے ساتھ کيا معاملہ ہوتا ہے؟ جب هللا کی مشيت سے رہو، يہ کہاں کنارے 
موسٰی عليہ السالم فرعون کے محل ميں پہنچ گئے، شيرخوارگی کا عالم تھا، چنانچہ دودھ پالنے 

والی عورتوں اور آياؤں کو باليا گيا ليکن موسٰی عليہ السالم کسی کا دودھ نہ پيتے موسٰی عليہ 
  ی سے سارا منظر ديکھ رہی تھی، السالم کی بہن خاموش

باآلخر اس نے کہا ميں تمہيں ايسی عورت بتاتی ہوں جو تمہاری يہ مشکل دور کر دے گی، 
انہوں نے کہا ٹھيک ہے، چنانچہ وه اپنی ماں کو، جو موسٰی عليہ السالم کی بھی ماں تھی، بال 

ے هللا کی تدبير و مشيت الئی، جب ماں نے بيٹے کو چھاتی سے لگايا تو موسٰی عليہ السالم ن
  سے غٹا غٹ دودھ پينا شروع کر ديا۔

يہ ايک دوسرے احسان کا ذکر ہے، جب موسٰی عليہ السالم سے غير ارادی طور پر ايک  ٢۔٤٠
  فرعونی کو صرف گھونسہ مارنے سے مر گيا، جس کا ذکر سوره قصص ميں آئے گا 

ابتالء يعنی ہم نے تجھے خوب  فتون دخول اور خروج کی طرح مصدر ہے يعنی ابتليناک٣۔٤٠
آزمايا۔ يا يہ جمع ہے فتنہ کی جيسے حجرة کی حجور اور بدرة کی بدور کی جمع ہے يعنی ہم 

نے تجھے کئی مرتبہ يا بار بار آزمايا يا آزمائشوں سے نکاال مثال جو سال بچوں کے قتل کا تھا 
يا تمام داياؤں کا دودھ تجھ تجھے پيدا کيا تيری ماں نے تجھے سمندر کی موجوں کے سپرد کر د

پر حرام کر ديا تو نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی جس پر اس نے تيرے قتل کا اراده کر ليا 
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تھا تيرے ہاتھوں قبطی کا قتل ہوگيا وغيره ان تمام مواقع آزمائش ميں ہم ہی تيری مدد اور چاره 
  سازی کرتے رہے۔

تو يہاں سے نکل کر مدين چال گيا اور وہاں يعنی فرعونی کے غير ارادی قتل کے بعد ٤۔٤٠ 
  کئی سال رہا۔ 

يعنی ايسے وقت ميں تو آيا جو وقت ميں نے اپنے فيصلے اور تقدير ميں تجھ سے ہم  ۵۔٤٠
کالمی اور نبوت کے لئے لکھا ہوا تھا يا قََدٍر سے مراد، عمر ہے يعنی عمر کے اس مرحلے 

  يس سال کی عمر ميں۔ميں آيا جو نبوت کے لئے موزوں ہے۔ يعنی چال
  

  ۚ 41َواْصَطنَْعُتَك ِلنَْفِيسْ 
  اور ميں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لئے پسند فرمايا ليا۔

  
يِٰيتْ َوَال تَِنيَا ِيفْ ِذْكرِْي    ۚ 42ِاْذَهْب َانَْت َوَاُخْوَك اِبٰ

ستی اب تو اپنے بھائی سميت ميری نشانياں ہمراه لئے ہوئے جا، اور خبردار ميرے ذکر ميں س
  )١نہ کرنا (

  اس ميں هللا سے دعا کے لئے بڑا سبق ہے کہ انہيں کثرت سے هللا کا ذکر کرنا چاہئے ١۔٤٢
  

َّٗه َطٰغى    ښ43ِاْذَهَبآ ِاٰىل ِفْرَعْوَن ِان
  تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اس نے بڑی سرکشی کی ہے

  
ٗ يَتََذكَُّر َاْو  ََّعهلَّ نًا ل َّّيِ   44َخيْٰىش  فَُقْوَال هَلٗ قَْوًال ل

  ) سے سمجھاؤ کہ شايد وه سمجھ لے يا ڈر جائے۔١اسے نرمی (
يہ وصف بھی هللا سے دعا کے لئے بہت ضروری ہے۔ کيونکہ سختی سے لوگ بدکتے  ١۔٤٤

ہيں اور دور بھاگتے ہيں اور نرمی سے قريب آتے ہيں اور متاثر ہوتے ہيں اگر وه ہدايت قبول 
  کرنے والے ہوتے ہيں۔

  
ـْطٰغي قَاَال رَ  َـّ َّْفُرَط عَلَْينَآ َاْو َاْن ي َّنَا َخنَاُف َاْن ي َّنَآ ِان   45ب

دونوں نے کہا اے ہمارے رب! ہميں خوف ہے کہ کہيں فرعون ہم پر کوئی زيادتی نہ کرے يا 
  اپنی سرکشی ميں بڑھ نہ جائے۔

  
ُع َوَاٰرى  َِّينْ َمَعُمكَآ َاْمسَ افَآ ِان   46قَاَل َال َختَ

  )١کہ تم مطلقاً خوف نہ کرو ميں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور ديکھتا رہوں گا (جواب مال 
تم فرعون کو جا کر کہو گے اور اس کے جواب ميں جو کہے گا، ميں وه سنتا اور  ١۔٤٦

تمہارے اور اس کے طرز عمل کو ديکھتا رہوں گا۔ اس کے مطابق ميں تمہاری مدد اور اس کی 
  اس لئے اس کے پاس جاؤ، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہيں۔ چالوں کو ناکام کروں گا،

  
ْهبُْم  ۭ قَْد ِجئْ  اِۗء يَْل  ڏ َوَال تَُعّذِ ٓ ِاْرسَ َِّك فََاْرِسْل َمَعنَا بَِينْ ََّبَع الْهُٰدى فَْاِتٰيُه فَُقْوَالٓ ِاانَّ َرُسْوَال َرب ٰملُ عَٰيل َمِن ات َِّك  ۭ َوالسَّ ب ْن رَّ يٍَة ّمِ   47ٰنَك اِبٰ

م اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تيرے پروردگار کے پيغمبر ہيں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائيل کو ت
بھيج دے، ان کی سزائيں موقوف کر۔ ہم تو تيرے پاس تيرے رب کی طرف سے نشانی لے کر 

  ) ہو جائے۔١آئے ہيں اور سالمتی اس کے لئے ہے جو ہدايت کا پابند (
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امن و سالمتی کی طرف دعوت ہے۔ جيسے نبی صلی هللا  يہ سالم تحيہ نہيں ہے، بلکہ ١۔٤٧
عليہ وسلم نے روم کے بادشاه ہرقل کے نام مکتوب ميں لکھا تھا، و اَْسلِْم، تَْسلَْم، (اسالم قبول کر 

ٰلُم َعٰلي َمِن اتَّبََع اْلھُٰدى)  لے، سالمتی ميں رہے گا) اس طرح مکتوب کے شروع ميں آپ نے (َوالسَّ
حرير فرمايا، (ابن کثير) اس کا مطلب يہ ہے کہ کسی غير مسلم کو مکتوب يا ) بھی ت47۔طہ:20

مجلس ميں مخاطب کرنا ہو تو اسے انہی الفاظ ميں سالم کہا جائے، جو مشروط ہے ہدايت کے 
  اپنانے کے ساتھ۔

  
َب َوتََوّىلٰ    48ِاانَّ قَْد ُاْويِحَ ِالَْينَآ َانَّ الَْعَذاَب عَٰيل َمْن َكذَّ

  طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹالئے اور روگردانی کرے اس کے لئے عذاب ہےہمارے 
  

ُُّمكَا يُٰمْوٰىس  ب   49قَاَل فََمْن رَّ
  فرعون نے پوچھا کہ اے موٰسی! تم دونوں کا رب کون ہے؟

  
ٍء َخلْقَٗه ُمثَّ َهٰدى   ْيٓ َاْعٰطي ُلكَّ َيشْ ِ ُّنَا اذلَّ   50قَاَل َرب
ے جس نے ہر ايک کو اس کی خاص صورت، شکل عنايت فرمائی جواب ديا کہ ہمارا رب وه ہ

  )۔١پھر راه سجھا دی (
مثالً جو شکل صورت انسان کے مناسب حال تھی، وه اسے، جو جانوروں کے مطابق تھی  ١۔٥٠

وه جانوروں کو عطا فرمائی ' راه سجھائی ' کا مطلب ہر مخلوق کو اس کی طبعی ضروريات 
نے اور بود و باش کا طريقہ سمجھا ديا، اس کے مطابق ہر کے مطابق رہن سہن، کھانے پي

  مخلوق کا سامان زندگی فراہم کرتی اور حيات مستعار کے دن گزارتی ہے۔
  

  51قَاَل فََما اَبُل الُْقُرْوِن اْالُْوٰىل  
  )١اس نے کہا اچھا يہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کيا ہونا ہے (

سری طرف پھيرنے کے لئے يہ سوال کيا، يعنی پہلے لوگ جو فرعون نے بات کا رخ دو ١۔٥١
  غير هللا کی عبادت کرتے ہوئے دنيا سے چلے گئے، ان کا حال کيا ہوگا؟

  
ْ َوَال يَنَْىس  ْ ِيفْ ِكٰتٍب ۚ َال يَِضلُّ َرّيبِ   ۡ 52قَاَل ِعلُْمهَا ِعْنَد َرّيبِ

، نہ تو ميرا رب غلطی کرتا ہے جواب ديا کہ ان کا علم ميرے رب کے ہاں کتاب ميں موجود ہے
  )١نہ بھولتا ہے (

حضرت موسٰی عليہ السالم نے جواب ميں فرمايا، ان کا علم نہ تجھے ہے نہ مجھے۔ البتہ  ١۔٥٢
ان کا علم ميرے رب کو ہے، جو اس کے پاس کتاب ميں موجود ہے وه اس کے مطابق جزا و 

کہ اس کی نظر سے کوئی چھوٹی سزا دے گا، پھر اس کا علم اس طرح ہرچيز کو محيط ہے 
بڑی چيز اوجھل نہيں ہو سکتی، نہ اسے بھول ہی ال حق ہو سکتی ہے۔ جب کہ مخلوق کے علم 

ميں دونوں نقص موجود ہيں۔ ايک تو ان کا علم محيط کل نہيں، بلکہ ناقص ہے۔ دوسرے، علم 
رب کی مزيد کے بعد وه بھول بھی سکتے ہيں، ميرا رب ان دونوں نقصوں سے پاک ہے۔ آگے، 

  صفات بيان کی جا رہی ہيں۔
  

َماِۗء َماًۗء  ۭ فََاْخَرْجنَ  ُبًال وَّ َاْنَزَل ِمَن السَّ َسكَلَ لَُمكْ ِفْهيَا سـُ ْي َجَعَل لَُمكُ اْالَْرَض َمهًْدا وَّ ِ ّىتٰ اذلَّ ََّباٍت شـَ ْن ن   53ا ِبٖهٓ َاْزَواًجا ّمِ
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مہارے چلنے کے لئے راستے بنائے ہيں اسی نے تمہارے لئے زمين کو فرش بنايا اور اس ميں ت
اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، پھر برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پيداوار بھی 

  ہم ہی پيدا کرتے ہيں۔
  

ٰـى ُوِيل الهنُّ   ۧ 54ُلكُْوا َواْرَعْوا َانَْعاَمُمكْ  ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيٍٰت ِالّ
) کچھ شک نہيں کہ اس ميں عقلمندوں کے لئے ١ھی چراؤ (تم خود کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو ب

  ) بہت سی نشانياں ہيں۔٢(
يعنی بيشمار اقسام کی پيداوار ميں کچھ چيزيں تمہاری خوراک اور لذت اور راحت کا  ١۔٥٤

  سامان ہيں اور کچھ تمہارے چوپاؤں اور جانوروں کے لئے ہيں۔ 
ۃ اور عقلمند کو ُذْو نُْھيٍَۃ، اس لئے کہا جاتا ہے کہ باآلخر اُولُو النُّھَٰی عقل والے۔ عقل کو نُْھبَ  ٢۔٥٤

انہی کی رائے پر معاملہ انتہا پذير ہوتا ہے، يا اس لئے کہ يہ نفس کو گناہوں سے روکتے ہيں 
  (فتح القدير)

  
رُِجُمكْ اَتَرًة ُاْخٰرى     55ِمْهنَا َخلَْقٰنُمكْ َوِفْهيَا نُِعْيُدُمكْ َوِمْهنَا ُخنْ

ميں سے ہم نے تمہيں پيدا کيا اور اسی ميں پھر واپس لوٹائيں گے اور اسی سے پھر  اس زمين
  ) کو نکال کھڑا کريں گے۔١دوباره تم سب (

بعض روايات ميں دفنانے کے بعد تين مٹھياں (يا بکے) مٹی ڈالتے وقت اس آيت کا پڑھنا  ١۔٥٥
ضعيف ہيں۔ تاہم آيت کے بغير تين نبی صلی هللا عليہ وسلم سے منقول ہے، ليکن سنداً يہ روايات 

لپيں ڈالنے والی روايت، جو ابن ماجہ ميں ہے، صحيح ہے، اس لئے دفنانے کے بعد دونوں 
ہاتھوں سے تين تين مرتبہ مٹی ڈالنے کو علماء نے مستحب قرارا ديا ہے۔ مالحظہ ہو کتاب 

  ۔١٥٢الجنائر صفحہ 
  

  56َب َوَاٰىب  َولَقَْد َاَريْٰنُه ٰايِٰتنَا ُلكَّهَا فََكذَّ 
  ہم نے اسے اپنی سب نشانياں دکھا ديں ليکن پھر بھی اس نے جھٹاليا اور انکار کر ديا۔

  
  57قَاَل َاِجْئَتنَا ِلُتْخرَِجنَا ِمْن َاْرِضنَا ِبِسْحرَِك يُٰمْوٰىس  

کہنے لگا اے موٰسی! کيا تو اسی لئے آيا ہے کہ ہميں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک 
  )١نکال دے ( سے باہر

جب فرعون کو دالئل واضح کے ساتھ وه معجزات بھی دکھالئے گئے، جو عصا اور يد  ١۔٥٧
بيضا کی صورت ميں حضرت موسٰی عليہ السالم کو عطا کئے گئے تھے، تو فرعون نے اسے 

جادو کا کرتب سمجھا اور کہنے لگا اچھا تو ہميں اس جادو کے زور سے ہماری زمين سے 
  ہے؟نکالنا چاہتا 

  
ُن َوَالٓ َانَْت َمَاكاًن سُ  ِلُفٗه َحنْ ثهِْلٖ فَاْجَعْل بَْينَنَا َوبَيْنََك َمْوِعًدا الَّ ُخنْ ََّك ِبِسْحٍر ّمِ   58ًوى  فَلَنَْاِتيَن

اچھا ہم بھی تيرے مقابلے ميں اسی جيسا جادو ضرور الئيں گے، پس تو ہمارے اور اپنے 
کہ نہ ہم اس کا خالف کريں اور نہ تو، صاف ) ١درميان ايک وعدے کا وقت مقرر کر لے (

  )٢ميدان ميں مقابلہ ہو۔ (
موعد مصدر ہے يا اگر ظرف ہے تو زمان اور مکان دونوں مراد ہو سکتے ہيں کوئی  ١۔٥٨

  جگہ اور دن مقرر کر لے۔ 
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مکان سوی ۔ صاف ہموار جگہ، جہاں ہونے والے مقابلے کو ہر شخص آسانی سے ديکھ  ٢۔٥٨
  رابر کی جگہ، جہاں فريقين سہولت سے پہنچ سکيں۔سکے يا ايسی ب

  
َرشَ النَّاُس ُضـًحي   ْ   59قَاَل َمْوِعُدُمكْ يَْوُم الّزِيْنَِة َوَاْن حيُّ

) کا وعده ہے اور يہ کہ لوگ ١موسٰی (عليہ السالم) نے جواب ديا کہ زينت اور جشن کے دن (
  دن چڑھے ہی جمع ہوجائيں

ئی اور ساالنہ ميلے يا جشن کا دن ہے جسے وه عيد کے طور اس سے مراد نو روز يا کو ١۔٥٩
  پر مناتے تھے۔

  
  60فَتََوّىلٰ ِفْرَعْوُن فَـَجَمَع َكْيَدٗه ُمثَّ َاٰىت  

  )١پس فرعون لوٹ گيا اور اس نے اپنے ہتھکنڈے جمع کئے پھر آگيا (
  گيا۔ يعنی مختلف شہروں سے ماہر جادو گروں کو جمع کر کے اجتماع گاه ميں آ ١۔٦٠

  
ِ َكِذاًب فَيُْسِحَتُمكْ ِبَعَذاٍب  ۚ َوقَْد َخاَب َمِن افَْرتٰى ْوا عََيل اهلّلٰ ْوٰىس َويْلَُمكْ َال تَْفَرتُ   61  قَاَل لَهُْم مُّ

موٰسی (عليہ السالم) نے کہا تمہاری شامت آچکی، هللا تعاٰلی پر جھوٹ اور افتراء نہ باندھو کہ 
ياد رکھو وه کبھی کامياب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات  تمہيں عذابوں سے ملياميٹ کردے،

  )۔١گھڑی۔ (
جب فرعون اجتماع گاه ميں جادو گروں کو مقابلہ کی ترغيب دے رہا تھا اور ان کو  ١۔٦١

انعامات اور قرب خصوصی سے نواز نے کا اظہار کر رہا تھا تو حضرت موسٰی عليہ السالم 
ر ان کے موجوده رويے پر انہيں عذاب اٰلہی سے نے بھی مقابلے سے پہلے انہيں وعظ کيا او

  ڈرايا۔
  

وا النَّْجٰوى     62فَتَنَاَزُعْوٓا َاْمَرُمهْ بَيَْهنُْم َوَاَرسُّ
پس يہ لوگ آپس کے مشوروں ميں مختلف رائے ہوگئے اور چھپ کر چپکے چپکے مشوره 

  )۔١کرنے لگے (
اختالف ہوا اور بعض چپکے  حضرت موسٰی عليہ السالم کے وعظ سے ان ميں باہم کچھ ١۔٦٢

چپکے کہنے لگے کہ يہ واقعی هللا کا نبی ہی نہ ہو، اس کی گفتگو تو جادو گروں والی نہيں 
  پيغمبرانہ لگتی ہے۔ بعض نے اس کے برعکس رائے کا اظہار کيا۔

  
ْن َاْرِضُمكْ ِبِسْحرِِمهَ  رِٰجُمكْ ّمِ ْ   63ا َويَْذَهَبا ِبَطرِيَْقِتُمكُ الُْمثْٰىل قَالُْوٓا ِاْن ٰھٰذىِن لَٰسِحٰرِن يُرِيْٰدِن َاْن خيُّ

کہنے لگے يہ دونوں محض جادوگر ہيں اور ان کا پختہ اراده ہے کہ اپنے جادو کے زور سے 
  )۔١تمہيں تمہارے ملک سے نکال باہر کريں اور تمہارے بہترين مذہب کو برباد کريں (

ل کے معنی ميں مطلب يہ ہے کہ اگر مثلٰی، طريقۃ کی صفت ہے يہ امثل کی تانيث ہے افض١۔٦٣
يہ دونوں بھائی اپنے ' جادو ' کے زور سے غالب آ گئے، تو سادات و اشراف اس کی طرف 

مائل ہو جائيں گے، جس سے ہمارا اقتدار خطرے ميں اور ان کے اقتدار کا امکان بڑھ جائے گا۔ 
گے۔ يعنی اپنے مشرکانہ عالوه ازيں ہمارا بہترين طريقہ يا مذہب، اسے بھی يہ ختم کر ديں 

مذہب کو بھی انہوں نے "بہترين"قرار ديا جيسا کہ آج بھی ہر باطل مذہب اور فرقے کے 
پيروکار اسی زعم فاسد ميں مبتال ہيں سچ فرمايا هللا نے (کل حزب بما لديھم فرحون) ہر فرقہ جو 

  اس کے پاس ہے اس پر ريچھ رہا ہے۔ ۔
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ُعْوا َكْيَدُمكْ ُمثَّ ا َتْعٰىل فََاْمجِ   64ئُْتْوا َصفًّا  ۚ  َوقَْد َافْلََح الَْيْوَم َمِن اسـْ
تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کرکے آؤ، جو آج غالب آگيا وہی بازی لے 

  گيا۔
  

َل َمْن َالْٰقي  َُّكْوَن َاوَّ آ َاْن ن آ َاْن تُلِْقَي َوِامَّ   65قَالُْوا يُٰمْوٰىسٓ ِامَّ
  گے اے موٰسی! يا تو پہلے ڈال يا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائيں۔کہنے ل

  
َا تَْسٰعي    ِرِمهْ َاهنَّ يَُّل ِالَْيِه ِمْن ِحسْ ُْم ُخيَ   66قَاَل بَْل َالُْقْوا  ۚ فَِاَذا ِحَبالُهُْم َوِعِصهيُّ

لگا کہ ان  ) اب تو موسٰی (عليہ السالم) کو يہ خيال گزرنے١جواب ديا کہ نہيں تم ہی پہلے ڈالو (
  )٢کی رسياں اور لکڑياں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہيں (

حضرت موسٰی عليہ السالم نے انہيں پہلے اپنا کرتب دکھانے کے لئے کہا، تاکہ ان پر يہ  ١۔٦٦
واضح ہو جائے کہ وه جادو گروں کی اتنی بڑی تعداد سے، جو فرعون جمع کر کے لے آيا ہے، 

رانہ کمال اور کرتبوں سے خوف زده نہيں ہيں۔ دوسرے، ان کی ساحرانہ اسی طرح ان کے ساح
شعبده بازياں، جب معجزه اٰلہی سے چشم زدن ميں ہوا ہو جائيں گی، تو اس کا بہت اچھا اثر پڑے 
گا اور جادوگر يہ سوچنے پر مجبور ہو جائيں گے کہ يہ جادو نہيں ہے، واقعی اسے هللا کی تائيد 

  ميں اس کی ايک الٹھی ہمارے سارے کرتبوں کو نگل گئی۔  حاصل ہے کہ آن واحد
قرآن کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسياں اور الٹھياں حقيقتاً سانپ نہيں بنی تھيں،  ٢۔٦٦

بلکہ جادو کے زور سے ايسا محسوس ہوتا تھا، جيسے مسمريزم کے ذريعے سے نظر بندی کر 
ا ہے کہ عارضی اور وقتی طور پر ديکھنے والوں پر دی جاتی ہے۔ تاہم اس کا اثر يہ ضرور ہوت

ايک دہشت طاری ہو جاتی ہے، گو شے کی حقيقت تبديل نہ ہو۔ دوسری بات يہ معلوم ہوئی کہ 
  جادو کتنا بھی اونچے درجے کا ہو، وه شے کی حقيقت تبديل نہيں کر سکتا۔

  
ْوٰىس    67فََاْوَجَس ِيفْ نَْفِسٖه ِخْيَفًة مُّ

  السالم) نے اپنے دل ہی دل ميں ڈر محسوس کيا۔ پس موسٰی (عليہ
  

ََّك َانَْت اْالَْعٰىل     68قُلْنَا َال َختَْف ِان
  )۔١ہم نے فرمايا کچھ خوف نہ کر يقيناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا (

اس دہشت ناک منظر کو ديکھ کر اگر حضرت موسٰی عليہ السالم نے خوف محسوس کيا،  ١۔٦٨
ز تھی، جو کمال نبوت کے منافی ہے نہ عصمت کے۔ کيونکہ نبی بھی بشر تو يہ ايک طبعی چي

ہی ہوتا ہے اور بشريت کے طبعی تقاضوں سے نہ وه باال ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے، بہرحال 
موسٰی عليہ السالم کے انديشے اور خوف کو دور کرتے ہوئے هللا تعاٰلی نے فرمايا، موسٰی (عليہ 

ڈرنے کی ضرورت نہيں ہے، تو ہی غالب رہے گا، اس جملے السال م) کسی بھی لحاظ سے 
سے طبعی خوف اور ديگر انديشوں، سب کا ہی ازالہ فرما ديا۔ چنانچہ ايسا ہی ہوا، جيسا کہ اگلی 

  آيت ميں ہے۔
  

ٍر  ۭ َوَال يُْفِلحُ  ََّما َصنَُعْوا َكْيُد ٰحسِ اِحُر َحْيُث َاٰىت   َوَالِْق َما ِيفْ يَِمْيِنَك تَلَْقْف َما َصنَُعْوا  ۭ ِان   69السَّ
اور تيرے دائيں ہاتھ ميں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاريگری کو وه نگل جائے، انہوں 

نے جو کچھ بنايا ہے يہ صرف جادوگروں کے کرتب ہيں اور جادوگر کہيں سے بھی آئے 
  کامياب نہيں ہوتا۔
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 َّ َحَرُة ُجسًَّدا قَالُْوٓا ٰاَمن   70ا ِبَرّبِ ٰهُرْوَن َوُمْوٰىس فَُالِْقَي السَّ
اب تو تمام جادوگر سجدے ميں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسٰی (عليہما 

  السالم) کے رب پر ايمان الئے
  

ْحَر ۚ فََالُ  ََّمُمكُ الّسِ ْي عَل ِ ُمكُ اذلَّ َّٗه لََكِبْريُ ُّنَ قَاَل ٰاَمنُْمتْ هَلٗ قَْبَل َاْن ٰاَذَن لَُمكْ  ۭ ِان َِّبنَُّمكْ ِيفْ ُجُذْوعِ النَّْخِل ۡ َولََتْعلَُمنَّ َاي وَصل َالُ ْن ِخَالٍف وَّ َعنَّ َايِْديَُمكْ َوَاْرُجلَُمكْ ّمِ آ َاَشدُّ قَّطِ
َابْٰقي     71عََذااًب وَّ

فرعون کہنے لگا کہ کيا ميری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ايمان لے آئے؟ يقيناً تمہارا بڑا 
س نے تم سب کو جادو سکھايا ہے، (سن لو) ميں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سيدھے بزرگ ہے ج

) کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں ميں سولی پر لٹکوا دوں گا، اور تمہيں پوری طرح ١(
  معلوم ہو جائے گا کہ ہم ميں سے کس کی مار زياده سخت اور ديرپا ہے۔

  سيدھا ہاتھ تو باياں پاؤں يا باياں ہاتھ تو سيدھا پاؤںِمْن ِخاَلِف (الٹے سيدھے) کا مطلب ہے  ١۔٧١
  

ََّما تَقْ  ْي فََطَراَن فَاْقِض َمآ َانَْت قَاٍض ۭ ِان ِ نِٰت َواذلَّ ُّْؤِثَرَك عَٰيل َما َجاَۗءاَن ِمَن الَْبّيِ نَْيا قَالُْوا لَْن ن   72ِۭيضْ ٰهِذِه الَْحٰيوَة ادلُّ
تجھے ترجيح ديں ان دليلوں پر جو ہمارے سامنےآ انہوں نے جواب ديا کہ ناممکن ہے کہ ہم 

) اب تو تو جو کچھ کرنے واال ہے کر ١چکيں ہيں، اور اس هللا پر جس نے ہميں پيدا کيا ہے (
  ) ميں ہی ہے۔٢گزر، تو جو کچھ بھی حکم چال سکتا ہے وه اسی دنياوی زندگی (

پر ہو اور يہ بھی  يہ ترجمہ اس صورت ميں ہے جب والذی فطرنا کا عطف ما جاءنا١۔٧٢
صحيح ہے تاہم بعض مفسرين نے اسے قسم قرار ديا ہے۔ يعنی قسم ہے اس ذات کی جس نے 

  ہميں پيدا کيا، ہم تجھے ان دليلوں پر ترجيح نہيں ديں گے جو ہمارے سامنے آ چکيں۔ 
يعنی تيرے بس ميں جو کچھ ہے وه کر لے ہميں معلوم ہے کہ تيرا بس صرف اس دنيا  ٢۔٧٢

چل سکتا ہے جب کہ ہم جس پروردگار پر ايمان الئے ہيں اس کی حکمرانی تو دنيا  ميں ہی
وآخرت دونوں جگہوں پر ہے مرنے کے بعد ہم تيری حکمرانی اور تيرے ظلم وستم سے تو بچ 
جائيں گے کيونکہ جسموں سے روح کے نکل جانے کے بعد تيرا اختيار ختم ہو جائے گا ليکن 

ن رہے تو ہم مرنے کے بعد بھی رب کے اختيار سے باہر نہيں نکل اگر ہم اپنے رب کے نافرما
سکتے وه ہميں سخت عذاب دينے پر قادر ہے رب پر ايمان النے کے بعد ايک مومن کی زندگی 

ميں جو عظيم انقالب آنا اور دنيا کی بےثباتی اور آخرت کی دائمی زندگی پر جس طرح يقين 
ر جو تکليفيں آئيں انہيں جس حوصلہ وصبر اور عزم و ہونا چاہيے اور پھر اس عقيده وايمان پ

استقامت سے برداشت کرنا چاہيے جادو گروں نے اس کا ايک بہترين نمونہ پيش کيا کہ ايمان 
النے سے قبل کس طرح وه فرعون سے انعامات اور دنياوی جاه ومنصب کے طالب تھے ليکن 

کر سکی نہ تشديد وتعذيب کی دھمکياں ايمان النے کے بعد کوئی ترغيب وتحريض انہيں متزلزل 
  انہيں ايمان سے منحرف کرنے ميں کامياب ہو سکيں۔

  
 ْ َاب ُ َخْريٌ وَّ ْحِر ۭ َواهلّلٰ ِّنَا ِلَيْغِفَر لَنَا َخٰطٰينَا َوَمآ اَْكَرْهَتنَا عَلَْيِه ِمَن الّسِ ٓ ٰاَمنَّا ِبَرب   73ٰقي  ِاانَّ
ئے کہ وه ہماری خطائيں معاف فرما دے اور ہم (اس اميد سے) اپنے پروردگار پر ايمان ال

) هللا ہی بہتر اور ہميشہ ١(خاص کر) جادوگری (کا گناه) جس پر تم نے ہميں مجبور کيا ہے (
  )۔٢باقی رہنے واال ہے (

دوسرا ترجمہ اس کا يہ ہے کہ ' ہماری وه غلطياں بھی معاف فرما دے جو موسٰی (عليہ  ١۔٧٣
مجبور کرنے پر ہم نے عمل جادو کی صورت ميں کيں۔ ' اس السالم) کے مقابلے ميں تيرے 

  صورت ميں َما اَْکَرْھتَنَا کا عطف َخطَايانا پر ہوگا۔ 
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اَْبٰقي)  ٢۔٧٣ ) کا جواب ہے کہ اے 71۔طہ:20يہ فرعون کے الفاظ، (َولَتَْعلَُمنَّ اَيُّنَآ اََشدُّ َعَذابًا وَّ
رہا ہے، هللا تعاٰلی کے ہاں ہميں اجر و فرعون! تو جو سخت ترين عذاب کی ہميں دھمکی دے 

  ثواب ملے گا، وه اس سے کہيں زياده بہتر اور پائيدار ہے۔
  

ٰيي  َ  ۭ َال يَُمْوُت ِفْهيَا َوَال َحيْ َّٗه ُمْجرًِما فَِانَّ هَلٗ هَجَمنَّ ِت َرب ْ َّٗه َمْن ايَّ   74ِان
ہوگا اس کے لئے دوزخ ہے،  بات يہی ہے کہ جو بھی گناه گار بن کر هللا تعاٰلی کے ہاں حاضر

  )١جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی (
يعنی عذاب سے تنگ آ کر موت کی آرزو کريں گے، تو موت نہيں آئے گی اور رات دن  ١۔٧٤

عذاب ميں مبتال رہنا، کھانے پينے کو زقوم جيسا تلخ درخت اور جہنميوں کے جسموں سے نچڑا 
  ہوا خون 

  ہوگی؟ اور پيپ ملنا، يہ کوئی زندگی
  

َرٰجُت الُْعٰيل  َك لَهُُم ادلَّ
ِٕ
ِلٰحِت فَُاوٰلۗى تِٖه ُمْؤِمنًا قَْد َمعَِل الّصٰ ْ   75َۙوَمْن ايَّ

اور جو بھی اس کے پاس ايماندار ہو کر حاضر ہوگا اور اس نے اعمال بھی نيک کئے ہونگے 
  اس کے لئے بلند و باال درجے ہيں۔

  
ِهتَ  رِْي ِمْن َحتْ ُؤا َمْن تََزّىكٰ َجنُّٰت عَْدٍن َجتْ يَْن ِفْهيَا  ۭ َوٰذكِلَ َجٰزۗ ْهنُٰر ٰخدِلِ   76ۧا اْالَ

ہميشگی والی جنتيں جن کے نيچے نہريں بہہ رہی ہيں جہاں وه ہميشہ ہميشہ رہيں گے۔ يہی انعام 
  )۔١ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہوا (

ملے گی، اس کا ذکر جہنميوں کے مقابلے ميں اہل ايمان کو جو جنت کی پر آسائش زندگی  ١۔٧٦
فرمايا اور واضح کر ديا کہ اس کے مستحق وه لوگ ہونگے جو ايمان النے کے بعد اس کے 
تقاضے پورے کريں گے۔ يعنی اعمال صالح اختيار اور اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگی سے 
ہ پاک کريں گے۔ اس لئے کہ ايمان زبان سے صرف چند کلمات ادا کر دينے کا نام نہيں ہے بلک

  عقيده و عمل کے مجموعے کا نام ہے۔
  

ُف  َال َختْٰىش َولََقْد َاْوَحْينَآ ِاٰىل ُمْوٰىسٓ ڏ َاْن َاْرسِ ِبِعَباِدْي فَاْرضِْب لَهُْم َطرِيًْقا ِيف الَْبْحِر يَبًَسا  ۙ الَّ َختٰ   77 َدَرًاك وَّ
يرے بندوں کو لے ہم نے موسٰی (عليہ السالم) کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات م

  )۔٢) پھر نہ تجھے کسی کے آپکڑنے کا خطره ہوگا نہ ڈر (١چل (
جب فرعون ايمان بھی نہيں اليا اور بنی اسرائيل کو بھی آزاد کرنے پر آماده نہيں ہوا، تو  ١۔٧٧

  هللا تعاٰلی نے موسٰی عليہ السالم کو يہ حکم ديا۔
ٰی عليہ السالم نے هللا کے حکم سے اس کی تفصيل سورة الشعرا ميں آئے گی کہ موس ٢۔٧٧

  سمندر ميں الٹھی ماری، جس سے سمندر ميں گزرنے کے لئے خشک راستہ بن گيا۔ 
  خطره فرعون اور اس کے لشکر کا اور ڈر پانی ميں ڈوبنے کا۔ ٣۔٧٧

  
َهيُْم  َن الَْميِّ َما غَشـِ َهيُْم ّمِ ُنْوِدٖه فََغشـِ   ۭ 78فََاتَْبَعهُْم ِفْرَعْوُن ِجبُ

نے اپنے لشکروں سميت ان کا تعاقب کيا پھر تو دريا ان سب پر چھا گيا جيسا کچھ چھا  فرعون
  )١جانے واال تھا (

يعنی اس خشک راستے پر جب فرعون اور اس کا لشکر چلنے لگا، تو هللا نے سمندر کو  ١۔٧٨
حکم ديا کہ حسب سابق رواں دواں ہو جا، چنانچہ وه خشک راستہ چشم زدن پانی کی موجوں 

ميں تبديل ہوگيا اور فرعون سميت سارا لشکر غرق ہوگيا۔ غشيھم، کے معنی ہيں عالھم وأصابھم 
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سمندر کا پانی ان پر غالب آ گيا۔ ماغشيھم يہ تکرار تعثيم وتہويل يعنی ہولناکی کے بيان کے ليے 
  ہے يا اس کے معنی ہيں جو کہ مشہور ومعروف ہے۔ ۔

  
  79ا َهٰدى  َوَاَضلَّ ِفْرَعْوُن قَْوَمٗه َومَ 

  )١فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی ميں ڈال ديا اور سيدھا راستہ نہ دکھايا (
  اس لئے کہ سمندر ميں غرق ہونا ان کا مقدر تھا ١۔٧٩

  
لْنَا عَ  ْوِر اْالَيَْمَن َونَزَّ ُمكْ َوٰوعَْدٰنُمكْ َجاِنَب الطُّ ْن عَُدّوِ ْيٰنُمكْ ّمِ اِۗءيَْل قَْد َاْجنَ ٓ ِاْرسَ لْٰوى  يٰبَِينْ   80لَْيُمكُ الَْمنَّ َوالسَّ

اے بنی اسرائيل! ديکھو ہم نے تمہيں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوه طور کی 
  )٢) اور تم پر من و سلوٰی اتارا (١دائيں طرف کا وعده (

اس کا مطلب يہ ہے کہ موسٰی عليہ السالم کوه طور پر تمہيں يعنی تمہارے نمائندے بھی  ١۔٨٠
لے کر آئيں تاکہ تمہارے سامنے ہی ہم موسٰی عليہ السالم سے ہم کالم ہوں، يا ضمير جمع ساتھ 

اس لئے الئی گئی کہ کوه طور پر موسٰی عليہ السالم کو بالنا، بنی اسرائيل ہی کی خاطر اور 
  انہی کی ہدايت و رہنمائی کے لئے تھا۔ 

يں گزر چکا ہے۔ من کوئی ميٹھی من و سلوٰی کے نزول کا واقعہ، سوره بقره کے آغاز م ٢۔٨٠
چيز تھی جو آسمان سے نازل ہوئی تھی اور سلوٰی سے مراد بٹير پرندے ہيں جو کثرت سے ان 

  کے پاس آتے اور وه حسب ضرورت انہيں پکڑ کر پکاتے اور کھا ليتے۔ (ابن کثير)
  

ٰبِت َما َرَزْقٰنُمكْ َوَال تَْطغَْوا ِفْيِه فَيَِحلَّ  ِلْل عَلَْيِه غََضِيبْ فَقَْد َهٰوى  ُلكُْوا ِمْن َطّيِ ْ   81عَلَْيُمكْ غََضِيبْ ۚ َوَمْن حيَّ
) ورنہ تم پر ميرا ١تم ہماری دی ہوئی پاکيزه روزی کھاؤ، اور اس ميں حد سے آگے نہ بڑھو (
  )۔٢غضب نازل ہوگا، اور جس پر ميرا غضب نازل ہو جائے وه يقيناً تباه ہوا (

زوں کو چھوڑ کر حرام اور ناجائز چيزوں کی طرف تجاوز مت يعنی حالل اور جائز چي ١۔٨١
کرو، يا هللا کی نعمتوں کا انکار کر کے يا کفر ان نعمت کا ارتکاب کر کے اور نافرمانی کر کے 

حد سے تجاوز نہ کرو، ان تمام مفہومات پر طغيان کا لفظ صادق آتا ہے اور بعض نے کہا کہ 
ے زياده پرندے پکڑنا يعنی حاجت کے مطابق پرندے طغيان کا مفہوم ہے، ضرورت و حاجت س

  پکڑو اور اس سے تجاوز مت کرو۔ 
دوسرے معنی يہ بيان کئے گئے ہيں کہ وه ہاويہ يعنی جہنم ميں گرا۔ ہاويہ جہنم کا نچال  ٢۔٨١

  حصہ ہے، يعنی جہنم کی گہرائی والے حصے کا مستحق ہوگيا۔
  

َِّمْن اَتَب َوٰامَ  ْ لََغفَّاٌر ل   82َن َوَمعَِل َصاِلًحا ُمثَّ اْهَتٰدى  َوِاِىنّ
ہاں بيشک ميں انہيں بخش دينے واال ہوں جو توبہ کريں ايمان الئيں نيک عمل کريں اور راه 

  )١راست پر بھی رہيں (
يعنی مغفرت اٰلہی کا مستحق بننے کے لئے چار چيزيں ضروری ہيں۔ کفر و شرک اور  ١۔٨٢

ر راه راست پر چلتے رہنا يعنی استقالل حٰتی کہ ايمان معاصی سے توبہ، ايمان، عمل صالح او
ہی پر اسے موت آئے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ توبہ و ايمان کے بعد اگر اس نے پھر شرک کا 

راستہ اختيار کر ليا، حٰتی کہ موت بھی اسے کفر و شرک پر ہی آئے تو مغفرت اٰلہی کے بجائے 
  عذاب کا مستحق ہوگا۔

  
كَلَ عَ    83ْن قَْوِمَك يُٰمــْوٰىس  َوَمآ َاْجعَ

  اے موٰسی! تجھے اپنی قوم سے (غافل کرکے) کون سی چيز جلدی لے آئی؟
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ٰىض  لُْت ِالَْيَك َرّبِ ِلَرتْ   84قَاَل ُمهْ ُاوَالِۗء عَٰيلٓ َاثَرِْي َوَجعِ

کہا کہ وه لوگ بھی ميرے پيچھے ہی پيچھے ہيں، اور ميں نے اے رب! تيری طرف جلدی اس 
  )۔١کہ تو خوش ہو جائے (لئے کی 

سمندر پار کرنے کے بعد موسٰی عليہ السالم اسرائيل کے سربرآورده لوگوں کو ساتھ لے  ١۔٨٤
کر کوه طور کی طرف چلے، ليکن رب کے شوق مالقات ميں تيز رفتاری سے ساتھيوں کو 
رضا پيچھے چھوڑ کر اکيلے ہی طور پر پہنچ گئے، سوال کرنے پر جواب ديا، مجھے تو تيری 

کی طلب اور اس کی جلدی تھی۔ وه لوگ ميرے پيچھے ہی آ رہے ہيں۔ بعض کہتے ہيں اس کا 
مطلب يہ نہيں کہ ميرے پيچھے آ رہے ہيں بلکہ يہ ہے کہ وه ميرے پيچھے کوه طور کے قريب 

  ہی ہيں اور وہاں ميری واپسی کے منتظر ہيں۔
  

اِمرِيُّ  قَاَل فَِاانَّ قَْد فَتَنَّا قَْوَمَك ِمْنۢ بَْعِدكَ  هُُم السَّ َـّ   85َوَاَضل
فرمايا! ہم نے تيری قوم کو تيرے پيچھے آزمائش ميں ڈال ديا اور انہيں سامری نے بہکا ديا ہے 

)١(  
حضرت موسٰی عليہ السالم کے بعد سامری نامی شخص نے بنی اسرائيل کو بچھڑا  ١۔٨٥

عليہ السالم کو دی کہ سامری  پوجنے پر لگا ديا، جس کی اطالع هللا تعاٰلی نے طور پر موسیٰ 
نے تيری قوم کو گمراه کر ديا ہے، فتنے ميں ڈالنے کی نسبت هللا نے اپنی طرف باحيثيت خالق 
کے کی ہے، ورنہ اس گمراہی کا سبب تو سامری ہی تھا۔ جيسا کہ اضلھم السامری سے واضح 

  ہے۔
  

لَّ عَلَْيُمكْ  فََرَجَع ُمْوٰىسٓ ِاٰىل قَْوِمٖه غَْضَباَن َاِسًفا ڬ  قَالَ  ِ ْ َاْن حيَّ ُُّمكْ َوْعًدا َحَسـنًا ڛ َافََطاَل عَلَْيُمكُ الَْعهُْد َاْم َاَرْدمتُّ ُِّمكْ فََاْخلَْفُمتْ يٰقَْوِم َالَْم يَِعْدُمكْ َرب ب ْن رَّ  غََضٌب ّمِ
ْوِعِدْي     86مَّ

نے لگے کہ پس موسٰی (عليہ السالم) سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے، اور کہ
) تھا؟ کيا اس کی ١اے ميری قوم والو! کيا تم سے تمہارے پروردگار نے نيک وعده نہيں کيا (

) بلکہ تمہارا اراده ہی يہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا ٢مدت تمہيں لمبی معلوم ہوئی؟ (
  )٣غضب نازل ہو؟ کہ تم نے ميرے وعدے کے خالف کيا (

ح و ظفر کا وعده ہے اگر وه دين پر قائم رہے يا تورات عطا اس سے مراد جنت کا يا فت ١۔٨٦
  کرنے کا وعده ہے، جس کے لئے طور پر انہيں باليا گيا تھا۔ 

کيا اس عہد کو مدت دراز گزر گئی تھی کہ تم بھول گئے، اور بچھڑے کی پوجا شروع  ٢۔ ٨٦
  کر دی۔ 

ر سے واپسی تک وه هللا کی قوم نے موسٰی عليہ السالم سے وعده کيا تھا کہ ان کی طو ٣۔٨٦
اطاعت و عبادت پر قائم رہيں گے، يا يہ وعده تھا کہ ہم بھی طور پر آپ کے پيچھے پيچھے آ 

  رہے ہيں ليکن راستے ميں ہی رک کر انہوں نے گو سالہ پرستی شروع کر دی۔
  

لْنَآ َاْوَزارً  اِمرِيُّ  قَالُْوا َمآ َاْخلَْفنَا َمْوِعَدَك ِبَملِْكنَا َوٰلِكنَّا ُمحِّ ْن ِزيْنَِة الْقَْوِم فََقَذفْٰهنَا فََكٰذكِلَ َالَْقي السَّ   ۙ 87ا ّمِ
) ١انہوں نے جواب ديا کہ ہم نے اپنے اختيار سے آپ کے ساتھ وعدے کے خالف نہيں کيا (

بلکہ ہم پر زيورات قوم کے جو بوجھ الد ديئے گئے تھے، انہيں ہم نے ڈال ديا، اور اسی طرح 
  ڈال ديئے۔ سامری نے بھی

يعنی ہم نے اپنے اختيار سے يہ کام نہيں کيا بلکہ غلطی ہم سے اضطراری طور پر  ١۔٨٧
  ہوگئی، آگے اس کی وجہ بيان کی
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ٗ ُخَواٌر فََقالُْوا ٰھَذآ ِاٰلـــهُُمكْ َوِاهٰلُ ُمْوٰىس ۥ فَنَِيسَ  ـًال َجَسًدا هلَّ   ۭ 88فََاْخَرَج لَهُْم ِجعْ

ايک بچھڑا نکال کھڑا کيا يعنی بچھڑے کا بت، جس کی گائے کی  پھر اس نے لوگوں کے لئے
) اور موسٰی کا بھی۔ ليکن ١سی آواز بھی تھی پھر کہنے لگے کہ يہی تمہارا بھی معبود ہے (

  موسٰی بھول گيا ہے۔
زينۃ سے زيورات اور القوم سے قوم فرعون مراد ہے۔ کہتے ہيں يہ زيورات انہوں نے ١۔٨٨

ا لئے تھے، اسی لئے انہيں بوجھ کہا گيا کيونکہ يہ ان کے لئے جائز نہيں فرعونيوں سے عاريتً 
تھے، چنانچہ انہيں جمع کر کے ايک گڑھے ميں ڈال ديا گيا، سامری نے بھی (جو مسلمانوں 

کے بعض گمراه فرقوں کی طرح) گمراه تھا اس نے تمام زيورات کو تپا کر ايک طرح بچھڑا بنا 
باہر آنے جانے سے ايک قسم کی آواز پيدا ہوتی تھی۔ اس آواز سے  ديا کہ جس ميں ہوا کے اندر

اس نے بنی اسرائيل کو گمراه کيا کہ موسٰی عليہ السالم تو گمراه ہوگئے ہيں کہ وه هللا سے ملنے 
  کے لئے طور پر گئے ہيں، جبکہ تمہارا اور موسٰی عليہ السالم کا معبود تو يہ ہے۔

  
َال نَْفًعا  َافََال يََرْوَن َاالَّ يَْرجِ  َال يَْمكِلُ لَهُْم َرضًّا وَّ ْم قَْوًال ڏ  وَّ   ۧ 89ُع ِالَْهيِ

کيا يہ گمراه لوگ يہ بھی نہيں ديکھتے کہ وه تو ان کی بات کا جواب بھی نہيں دے سکتا اور نہ 
  )١ان کے کسی برے بھلے کا اختيار رکھتا ہے (

رتے ہوئے فرمايا کہ ان عقل کے هللا تعاٰلی نے ان کی جہالت و نادنی کی وضاحت ک ١۔٨٩
اندھوں کو اتنا بھی نہيں پتہ چال کہ يہ بچھڑا کوئی جواب دے سکتا ہے۔ نہ نفع نقصان پہنچانے 

پر قادر ہے۔ جب کہ معبود تو وہی ہو سکتا ہے جو ہر ايک کی فرياد سننے پر، نفع و نقصان 
  پہنچانے پر اور حاجت برآوری پر قادر ہو۔

  
ا َامْ َولََقْد قَاَل لَهُ َِّبُعْوِينْ َوَاِطْيُعْوٓ ُن فَات ْمحٰ َُّمكُ الرَّ ََّما فُِتْنُمتْ ِبٖه ۚ َوِانَّ َرب   90رِْي  ْم ٰهُرْوُن ِمْن قَْبُل يَٰقْوِم ِان

اور ہارون (عليہ السالم) نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ ديا تھا اے ميری قوم والو! اس 
مہارا حقيقی پروردگار تو هللا رحٰمن ہی ہے، بچھڑے سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، ت

  )۔١پس تم سب ميری تابعداری کرو۔ اور ميری بات مانتے چلے جاؤ (
حضرت ہارون عليہ السالم نے يہ اس وقت کہا جب يہ قوم سامری کے پيچھے لگ کر  ١۔٩٠

  بچھڑے کی عبادت ميں لگ گئی
  

َح عَلَْيِه ٰعِكِفْنيَ َحّىتٰ  َّْربَ   91يَْرِجَع ِالَْينَا ُمْوٰىس   قَالُْوا لَْن ن
انہوں نے جواب ديا کہ موسٰی (عليہ السالم) کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بيٹھے 

  )١رہيں گے (
اسرائيليوں کو يہ گو سالہ اتنا اچھا لگا کہ ہارون عليہ السالم کی بات کی بھی پروا نہيں کی  ١۔٩١

  ار کر ديا۔اور اس کی تعظيم و عبادت چھوڑنے سے انک
  

ُّْوٓا    92ۙقَاَل ٰهيُٰرْوُن َما َمنََعَك ِاْذ َرَاْيَهتُْم َضل
موسٰی (عليہ السالم) کہنے لگے اے ہارون! انہيں گمراه ہوتا ہوا ديکھتے ہوئے تجھے کس چيز 

  نے روکا تھا۔
  

َِّبَعِن ۭ َافََعَصيَْت َاْمرِْي    93َاالَّ تَت
  )١ميرے فرمان کا نافرمان بن بيٹھا (کہ تو ميرے پيچھے نہ آيا۔ کيا تو بھی 
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يعنی اگر انہوں نے تيری بات ماننے سے انکار کر ديا تھا، تو تجھ کو فوراً ميرے پيچھے  ١۔٩٣
کوه طور پر آ کر مجھے بتالنا چاہيے تھا تو نے بھی ميرے حکم کی پروا نہ کی۔ يعنی جانشينی 

  کا صحيح حق ادا نہيں کيا۔
  

اِۗءيَْل َولَْم تَْرقُْب قَاَل يَْبنَـُؤمَّ َال اتَْ  ٓ ِاْرسَ ْقَت بَْنيَ بَِينْ ْ َخِشيُْت َاْن تَُقْوَل فَرَّ   94قَْوِيلْ  ُخْذ ِبِلْحَيِيتْ َوَال ِبَرْاِيسْ ۚ ِاِىنّ
ہارون (عليہ السالم) نے کہا اے ميرے ماں جائے بھائی! ميری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال 

) کہ تو نے بنی ١ن گير ہوا کہ کہيں آپ يہ (نہ) فرمائيں (نہ کھينچ، مجھے تو صرف يہ خيال دام
  )٢اسرائيل ميں تفرقہ ڈال ديا اور ميری بات کا انتظار نہ کيا۔ (

حضرت موسٰی عليہ السالم قوم کو شرک کی گمراہی ميں ديکھ کر سخت غضب ناک تھے  ١۔٩٤
جن کو وه اپنا خليفہ بنا اور سمجھتے تھے کہ شايد اس ميں ان کے بھائی ہارون عليہ السالم کی، 

کر گئے تھے، خوش آمد کا بھی دخل ہو، اس لئے سخت غصے ميں ہارون عليہ السالم کی 
داڑھی اور سر پکڑ کر انہيں جھنجھوڑنا اور پوچھنا شروع کيا، جس پر حضرت ہارون عليہ 

  السالم نے انہيں اتنا سخت رويہ اپنانے سے روکا۔ 
عليہ السالم کا جواب يہ نقل ہوا ہے کہ قوم نے مجھے سوره اعراف ميں حضرت ہارون  ٢۔٩٤

) جس کا مطلب يہ ہے کہ حضرت ١٤٢کمزور خيال کيا اور ميرے قتل کے درپے ہوگئی (آيت۔ 
ہارون عليہ السالم نے اپنی ذمے داری پوری طرح نبھائی اور انہيں سمجھا نے اور گو سالہ 

يکن معاملے کو اس حد تک نہيں جانے پرستی سے روکنے ميں مداہنت اور کوتاہی نہيں کی۔ ل
ديا کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے کيونکہ ہارون عليہ السالم کے قتل کا مطلب پھر ان کے 

حاميوں اور مخالفوں ميں آپس ميں خونی تصادم ہوتا اور بنی اسرائيل واضح طور پر دو گروہوں 
ليہ السالم چوں کہ ميں بٹ جاتے جو ايک دوسرے کے خون کے پياسے ہوتے حضرت موسٰی ع

خود وہاں موجود نہ تھے اس ليے صورت حال کی نزاکت سے بےخبر تھے اسی بنا پر حضرت 
ہارون عليہ السالم کو انہوں نے سخت سست کہا ليکن پھر وضاحت پر وه اصل مجرم کی طرف 
متوجہ ہوئے اس ليے يہ استدالل صحيح نہيں (جيسا کہ بعض لوگ کرتے ہيں) کہ مسلمانوں کے 

حاد وارفاق کی خاطر شرکيہ امور اور باطل چيزوں کو بھی برداشت کر لينا چاہيے کيونکہ ات
  حضرت ہارون عليہ السالم نے نہ ايسا کيا ہی ہے نہ ان کے قول کا يہ مطلب ہی ہے۔

  
  95قَاَل فََما َخْطُبَك يَٰساِمرِيُّ  

  موسٰی (عليہ السالم) نے پوچھا سامری تيرا کيا معاملہ ہے۔
  

لَْت ِيلْ نَفْ  قَالَ  ُسْوِل فَنََبْذُهتَا َوَكٰذكِلَ َسوَّ ْن َاثَِر الرَّ ْوا ِبٖه فََقَبْضُت قَْبَضًة ّمِ ُت ِبَما لَْم يَْبُرصُ   96ِيسْ  بَُرصْ
اس نے جواب ديا کہ مجھے وه چيز دکھائی دی جو انہيں دکھائی نہيں دی، تو ميں نے قاصِد اٰلہی 

) اسی طرح ميرے دل نے يہ بات ١ے اس ميں ڈال ديا (کے نقش قدم سے ايک مٹھی بھر لی اس
  ميرے لئے بھلی بنا دی۔

مطلب يہ بيان کيا ہے کہ جبرائيل عليہ السالم کے گھوڑے کو گزرتے ہوئے سامری نے  ١۔٩٦
ديکھا اور اس کے قدموں کے نيچے کی مٹی اس نے سنبھال رکھ لی، جس ميں کچھ کرامات 

نے پگھلے ہوئے زيورات يا بچھڑے ميں ڈالی تو اس  کے اثرات تھے۔ اس مٹی کی مٹھی اس
  ميں سے ايک قسم کی آواز نکلنی شروع ہوگئی جو ان کے فتنے کا باعث بن گئی۔

  
لََفٗه  ۚ  َوانُْظرْ  َّْن ُختْ َّٗه ِيف ِاٰىلٓ ِاٰلهِ قَاَل فَاْذَهْب فَِانَّ كَلَ ِيف الَْحٰيوِة َاْن تَُقْوَل َال ِمَساَس ۠ َوِانَّ كَلَ َمْوِعًدا ل َّٗه ُمثَّ لَنَنِْسَفن ْي َظلَْت عَلَْيِه عَاِكًفا   ۭ لَُنَحّرِقَن ِ َك اذلَّ

  97الَْميِّ نَْسًفا  
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) اور ١کہا اچھا جا دنيا کی زندگی ميں تيری سزا يہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا (
اب تو اپنے اس  ) اور٢ايک اور بھی وعده تيرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہيں ٹلے گا (

معبود کو بھی ديکھ لينا جس کا اعتکاف کئے ہوئے تھا کہ ہم اسے جال کر دريا ميں ريزه ريزه 
  )٣اڑائيں گے۔ (

يعنی عمر بھر تو يہی کہتا رہے گا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، اس لئے کہ  ١۔٩٧
مبتال ہو جاتے۔ اس لئے  اسے چھو تے ہی چھونے واال بھی اور يہ سامری بھی دونوں بخار ميں

جب کسی انسان کو ديکھتا تو فوراً چيخ اٹھتا کہا جاتا ہے کہ پھر يہ انسانوں کی بستی سے نکل 
کر جنگل ميں چال گيا، جہاں جانوروں کے ساتھ اس کی زندگی گزری اور يوں عبرت کا نمونہ 

فن اور مکر و فريب  بنا رہا، گويا لوگوں کو گمراه کرنے کے لئے جو شخص جتنا زياده حيلہ و
اختيار کرے گا، دنيا اور آخرت ميں اس کی سزا بھی اسی حساب سے شديد تر اور نہايت عبرت 

  ناک ہوگی۔ 
  يعنی آخرت کا عذاب اس کے عالوه ہے جو ہرصورت بھگتنا پڑے گا۔  ٢۔٩٧
اہيے ان اس سے معلوم ہوا کہ شرک کے آثار ختم کرنا بلکہ ان کا نام ونشان تک مٹا ڈالنا چ ٣۔٩٧

کی نسبت کتنی ہی مقدس ہستيوں کی طرف ہو، توہين نہيں، جيسا کہ اہل بدعت، قبر پرست اور 
تعزيہ پرست باور کراتے ہيں بلکہ يہ توحيد کا منشا اور دينی غيرت کا تقاضا ہے جيسے اس 

واقعے ميں اس اثرالرسول کو نہيں ديکھا گيا جس سے ظاہری طور پر روحانی برکات کا مشاہده 
  ھی کيا گيا اس کے باوجود اس کی پروا نہيں کی گئی اس ليے کہ وه شرک کا ذريعہ بن گيا تھا۔ب
  

ٍء ِعلًْما   ْي َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُهَو   ۭ َوِسَع ُلكَّ َيشْ ِ ُ اذلَّ ََّمآ ِاٰلــهُُمكُ اهلّلٰ   98ِان
رستش کے اصل بات يہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف هللا ہی ہے اس کے سوا کوئی پ

  قابل نہيں۔ اس کا علم تمام چيزوں پر حاوی ہے
  

انَّ ِذْكًرا   ُ َبَق  ۚ َوقَْد ٰاتَيْٰنَك ِمْن دلَّ   ڻ99َكٰذكِلَ نَُقصُّ عَلَْيَك ِمْن َانَْۢباِۗء َما قَْد سـَ
) پہلے کی گزری ہوئی وارداتيں بيان فرما رہے ہيں اور يقيناً ہم ١اس طرح ہم تيرے سامنے (

  )۔٢اس سے نصيحت عطا فرما چکے ہيں (تجھے اپنے پ
يعنی جس طرح ہم نے فرعون و موسٰی عليہ السالم کا قصہ بيان کيا، اسی طرح انبياء کے  ١۔٩٩

حاالت ہم آپ پر بيان کر رہے ہيں تاکہ آپ ان سے باخبر ہوں، اور اس ميں عبرت کے پہلو ہوں، 
  ميں صحيح رويہ اختيار کريں۔ انہيں لوگوں کے سامنے نماياں کريں تاکہ لوگ اس کی روشنی

نصيحت (ذکر) سے مراد قرآن عظيم ہے۔ جس سے بنده اپنے رب کو ياد کرتا، ہدايت  ٢۔٩٩
  اختيار کرتا اور نجات و سعادت کا راستہ اپناتا ہے۔

  
ِمُل يَْوَم الِْقٰيَمِة ِوْزًرا  َّٗه َحيْ   ۙ ١٠٠َمْن َاْعَرَض َعْنُه فَِان

  )۔٢وه يقيناً قيامت کے دن اپنا بھاری بوجھ الدے ہوئے ہوگا () ١اس سے جو منہ پھير لے گا (
يعنی اس پر ايمان نہيں الئے گا اور اس ميں جو کچھ درج ہے، اس پر عمل نہيں کرے  ١۔١٠٠
  گا۔ 
يعنی گناه عظيم اس لئے کہ اس کا نامہ اعمال، نيکيوں سے خالی اور برائيوں سے پر  ٢۔١٠٠
  ہوگا۔

  
ْيَن ِفْيِه  ۭ وَ  ًال ٰخدِلِ   ۙ ١٠١َساَۗء لَهُْم يَْوَم الِْقٰيَمِة ِمحْ

  ) اور ان کے لئے قيامت کے دن (بڑا) برا بوجھ ہے١جس ميں ہميشہ رہے گا (
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  جس سے وه بچ نہ سکے گا، نہ ہی بھاگ سکے گا ١۔١٠١
  

ٍذ ُزْرقًا 
ِٕ
ُرشُ الُْمْجرِِمْنيَ يَْوَمى ْوِر َوَحنْ َّْوَم يُْنَفُخ ِيف الصُّ   ښ١٠٢ي

) اور گناه گاروں کو ہم اس دن (دہشت کی وجہ سے) نيلی پيلی ١پھونکا جائيگا ( جس دن صور
  آنکھوں کے ساتھ گھير الئيں گے

صور سے مراد وه (نرسنگا) ہے، جس ميں اسرافيل عليہ السالم هللا کے حکم سے  ١۔١٠٢
کنے پھونک ماريں گے تو قيامت برپا ہو جائے گی، حضرت اسرافيل عليہ السالم کے پہلے پھون

سے سب پر موت طاری ہو جائيگی، اور دوسرے پھونکنے سے بحکم اٰلہی سب زنده اور ميدان 
  محشر ميں جمع ہو جائيں گے۔ آيت ميں يہی دوسرا پھونکنا مراد ہے۔

  
ا   َِّبثُْمتْ ِاالَّ َعْرشً ََّتَخافَُتْوَن بَيَْهنُْم ِاْن ل   ١٠٣ي

  تو (دنيا ميں) صرف دس دن ہی رہے۔) ہونگے کہ ہم ١وه آپس ميں چپکے چپکے کہہ رہے (
  شدت ہول اور دہشت کی وجہ سے ايک دوسرے سے چپکے چپکے باتيں کريں گے۔ ١۔١٠٣

  
َِّبثُْمتْ ِاالَّ يَْوًما   ُن َاْعَملُ ِبَما يَُقْولُْوَن ِاْذ يَُقْوُل َاْمثَلُهُْم َطرِيَْقًة ِاْن ل   ۧ ١٠٤َحنْ

باخبر ہيں ان ميں سب سے زياده اچھی رائے جو کچھ وه کہہ رہے ہيں اس کی حقيقت سے ہم 
  ) واال کہہ رہا ہوگا کہ تم صرف ايک ہی دن دنيا ميں رہے۔١(

يعنی سب سے زياده عاقل اور سمجھدار۔ يعنی دنيا کی زندگی انہيں چند دن بلکہ گھڑی  ١۔١٠٤
ــقُْوُم السَّاَعةُ دو گھڑی کی محسوس ہوگی۔ جس طرح دوسرے مقام پر هللا تعاٰلی نے فرمايا (َويَْوَم تَ 

) جس دن قيامت برپا 55۔ الروم۔30َكٰذلَِك َكانُْوا يُْؤفَُكْوَن)  ۭ◌ يُـْقِسُم اْلُمْجِرُمْوَن ڏ َما لَبِثُْوا َغْيَر َساَعٍة 
ہوگی کافر قسميں کھا کر کہيں گے کہ وه (دنيا ميں ايک گھڑی سے زياده نہيں رہے يہی 

سورة ٣٧ہے۔ مثال سوره فاطر،  مضمون اور بھی متعدد جگہ بيان کيا گيا
سورة النازعات وغيره مطلب يہی ہے فانی زندگی کو پاقی رہنے والی ١١٤۔١١٢المؤمنون۔،

  زندگی پر ترجيح نہ دی جائے۔
  

ْ نَْسًفا   لُْونََك َعِن الِْجَباِل فَُقْل يَنِْسُفهَا َرّيبِ َـٔ   ۙ ١٠٥َويَْس
کہہ ديں کہ انہيں ميرا رب ريزه ريزه  وه آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہيں، تو آپ

  کرکے اڑا دے گا۔
  

  ١٠٦ۙفَيََذُرَها قَاعًا َصْفَصًفا  
  اور زمين کو بالکل ہموار صاف ميدان کرکے چھوڑے گا۔

  
َالٓ َاْمتًا     ۭ ١٠٧الَّ تَٰرى ِفْهيَا ِعَوًجا وَّ

  جس ميں تو نہ کہيں موڑ توڑ ديکھے گا، نہ اونچ نيچ۔
  

 َّ َّت ٍِٕذ ي
ِن فََال تَْسَمُع ِاالَّ َمهًْسا  يَْوَمى ْمحٰ اِعَي َال ِعَوَج هَلٗ ۚ َوَخَشَعِت اْالَْصَواُت ِللرَّ   ١٠٨ِبُعْوَن ادلَّ

) اور هللا ٢) گے جس ميں کوئی کجی نہ ہوگی (١جس دن لوگ پکارنے والے کے پيچھے چليں (
ے کچھ بھی سنائی رحٰمن کے سامنے تمام آوازيں پست ہوجائيں گی سوائے کھسر پھسر کے تجھ

  )۔٣نہ دے گا (
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يعنی جس دن اونچے نيچے پہاڑ، وادياں، فلک بوس عمارتيں، سب صاف ہو جائيں گی،  ١۔١٠٨
سمندر اور دريا خشک ہو جائيں گے، اور ساری زمين صاف چٹيل ميدان ہو جائی گی۔ پھر ايک 

گا، جائيں آواز آئيگی، جس کے پيچھے سارے لوگ لگ جائيں گے يعنی جس طرف وه بالئے 
  گے۔ 
  يعنی اس بالنے والے سے ادھر ادھر نہيں ہو نگے۔  ٢۔١٠٨
يعنی مکمل سناٹا ہوگا سوائے قدموں کی آہٹ اور کھسر پھسر کے کچھ سنائی نہيں دے  ٣۔ ١٠٨
  گا۔
  

ُن َوَرِيضَ هَلٗ قَْوًال  ْمحٰ َفاعَُة ِاالَّ َمْن َاِذَن هَلُ الرَّ ٍِٕذ الَّ تَْنَفُع الشَّ
  ١٠٩يَْوَمى

اس دن سفارش کچھ کام نہ آئيگی مگر جسے رحٰمن حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے 
)١(  

يعنی اس دن کسی کی سفارش کسی کو فائده نہيں پہنچائے گی، سوائے ان کے جن کو  ١۔١٠٩
رحٰمن شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، اور وه بھی ہر کسی کی سفارش نہيں کريں گے بلکہ 

ريں گے جن کی بابت سفارش کو هللا پسند فرمائے گا اور يہ کون لوگ صرف ان کی سفارش ک
ہونگے؟ صرف اہل توحيد، جن کے حق ميں هللا تعاٰلی سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ يہ 

۔ سوره ٢٨، سوره انبياء،   ٦ ٢مضمون قرآن ميں متعدد جگہ بيان فرمايا گيا ہے۔ مثال سوره نجم،
  يت الکرسی۔۔ اور آ٣٨۔ سوره النباء ٢٣سباء،

  
ْيُطْوَن ِبٖه ِعلًْما   ْم َوَما َخلَْفهُْم َوَال ُحيِ   ١١٠يَْعَملُ َما بَْنيَ َايِْدْهيِ

جو کچھ ان کے آگے پيچھے ہے اسے هللا ہی جانتا ہے مخلوق کا علم اس پر حاوی نہيں ہو 
  )١سکتا۔(
س کی وجہ اور گزشتہ آيت ميں شفاعت کے ليے جو اصول بيان فرمايا گيا ہے اس ميں ا ١۔١١٠

علت بيان کر دی گئی ہے کہ چونکہ هللا کے سوا کسی کو بھی کسی کی بابت پورا علم نہيں ہے 
کہ کون کتنا بڑا مجرم ہے؟ اور وه اس بات کا مستحق ہے بھی يا نہيں کہ اس کی سفارش کی جا 

اء وصلحا سکے؟ اس ليے اس بات کا فيصلہ بھی هللا تعاٰلی ہی فرمائے گا کہ کون کون لوگ انبي
کی سفارش کے مستحق ہيں؟ کيونکہ ہر شخص کے جرائم کی نوعيت وکيفيت کو اس کے سواء 

  کوئی نہيں جانتا اور نہ جان ہی سکتا ہے۔
 

  ١١١َوَعنَِت الُْوُجْوُه ِللَْحّيِ الْقَيُّْوِم  ۭ َوقَْد َخاَب َمْن َمحََل ُظلًْما  
 کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے تمام چہرے اس زنده اور قائم دائم اور مدبر، هللا
  )١ہونگے، يقيناً وه برباد ہوا جس نے ظلم الد ليا (

اس لئے کہ اس روز هللا تعاٰلی مکمل انصاف فرمائے گا اور ہر صاحب حق کو اس کا  ١۔١١١
حق دالئے گا۔ حٰتی کہ اگر ايک سينگ والی بکری نے بغير سينگ والی بکری پر ظلم کيا ہوگا، 

بھی بدلہ داليا جائے گا، اسی لئے نبی صلی هللا عليہ وسلم نے اسی حديث ميں يہ بھی  تو اس کا
فرمايا"لتؤدن الحقوق الی اھلھا " ' ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دو ' ورنہ قيامت کو دينا 

  يَاَمِۃ) پڑے گا۔ دوسری حديث ميں فرمايا (اِيَّاُکْم و الظُّْلَم فَاِنَّ الظُْلَم ظُلَُمات،ُ يَْوَم اْلقِ 
ظلم سے بچو اس لئے کہ ظلم قيامت کے دن اندھيروں کا باعث ہوگا، سب سے نامراد وه شخص 
ہوگا جس نے شرک کا بوجھ بھی الد رکھا ہوگا، اس لئے کہ شرک ظلم عظيم بھی ہے اور ناقابل 

  معافی بھی۔
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ُف ُظلًْما ِلٰحِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فََال َخيٰ َّْعَمْل ِمَن الّصٰ َال َهْضًما   َوَمْن ي   ١١٢وَّ
اور جو نيک اعمال کرے اور ايمان دار بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ حق تلفی 

 )١کا (
بے انصافی يہ ہے کہ اس پر دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی ڈال ديا جائے اور حق  ١۔١١٢

  نہيں ہونگی۔ تلفی يہ ہے کہ نيکيوں کا اجر کم ديا جائے۔ يہ دونوں باتيں وہاں
 

ِدُث لَهُ َّهُْم يَتَُّقْوَن اَْو ُحيْ فْنَا ِفْيِه ِمَن الَْوِعْيِد لََعل َرصَّ   ١١٣ْم ِذْكًرا  َوَكٰذكِلَ َاْنَزلْٰنُه قُْرٰااًن َعَرِبيًّا وَّ
اس طرح ہم نے تجھ پر عربی ميں قرآن نازل فرمايا ہے اور طرح طرح سے اس ميں ڈر کا بيان 

  )٢) جائيں يا ان کے دل ميں سوچ سمجھ تو پيدا کرے (١پرہيزگار بن (سنايا ہے تاکہ لوگ 
  يعنی گناه، محرمات اور فواحش کے ارتکاب سے باز آ جائيں۔  ١۔١١٣
يعنی اطاعت اور قرب حاصل کرنے کا شوق يا پچھلی امتوں کے حاالت و واقعات سے  ٢۔١١٣

  عبرت حاصل کرنے کا جذبہ ان کے اندر پيدا کر دے۔
 

ّبِ ِزدْ فَتَٰعَىل  ُّْقٰىضٓ ِالَْيَك َوْحُيٗه ۡ َوقُْل رَّ ُ الَْمكِلُ الَْحقُّ ۚ َوَال تَْعَجْل اِبلُْقْرٰاِن ِمْن قَْبِل َاْن ي   ١١٤ِينْ ِعلًْما   اهلّلٰ
) ہے۔ تو قرآن پڑھنے ميں جلدی نہ کر اس سے ١پس هللا عالی شان واال سچا اور حقيقی بادشاه (

) ہاں يہ دعا کر کہ ٢ی جاتی ہے وه پوری کی جائے، (پہلے کہ تيری طرف جو وحی ک
  )٣پروردگار ميرا علم بڑھا (

  جس کا وعده اور وعيد حق ہے، جنت دوزخ حق ہے اور اس کی ہر بات حق ہے۔  ١۔١١٤
جبرائيل عليہ السالم جب وحی لے کر آتے اور سناتے تو نبی صلی هللا عليہ وسلم بھی  ٢۔١١٤

جاتے، کہ کہيں کچھ بھول نہ جائيں، هللا تعاٰلی نے اس سے منع  جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھتے
فرمايا اور تاکيد کی کہ غور سے، پہلے وحی کو سنيں، اس کو ياد کرانا اور دل ميں بٹھا دينا 

  ہمارا کام ہے۔ جيسا کہ سورة ق ميں آئے گا۔ 
کے لئے بھی  يعنی هللا تعاٰلی سے زيادتی علم کی دعا فرماتے رہيں۔ اس ميں علماء ٣۔١١٤

نصيحت ہے کہ وه فتٰوی ميں پوری تحقيق اور غور سے کام ليں، جلد بازی سے بچيں اور علم 
ميں اضافہ کی صورتيں اختيار کرنے ميں کوتاہی نہ کريں عالوه ازيں علم سے مراد قرآن و 
ر حديث کا علم ہے۔ قرآن ميں اسی کو علم سے تعبير کيا گيا اور ان کے حاملين کو علماء ديگ

چيزوں کا علم، جو انسان کسب معاش کے لئے حاصل کرتا ہے، وه سب فن ہيں، ہنر ہيں اور 
صنعت و حرفت ہيں۔ نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم جس علم کے لئے دعا فرماتے تھے، وه وحی 

و رسالت ہی کا علم ہے جو قرآن و حديث ميں محفوظ ہے، جس سے انسان کا ربط و تعلق هللا 
تھ قائم ہوتا ہے، اس کے اخالق و کردار کی اصالح ہوتی اور هللا کی رضا و عدم تعاٰلی کے سا

رضا کا پتہ چلتا ہے ايسی دعاؤں ميں ايک دعا يہ ہے جو آپ پڑھا کرتے تھے۔ (اللَّھُمَّ اُْنْفُعنِْی بَِما 
 ِ ّٰ ِ    َعٰلی ُکلِّ َحال) (ابن ماجہ)َعلَّْمتَنِْی، َو َعلِّْمنِْی َما يَْنفَُعنِْی َو ِزْد نِْی ِعْلًما، َواْلحْمُد 

 
ْد هَلٗ َعْزًما    ۧ ١١٥َولََقْد َعهِْداَنٓ ِاٰىلٓ ٰاَدَم ِمْن قَْبُل فَنَِيسَ َولَْم َجنِ

ہم نے آدم کو پہلے تاکيدی حکم دے ديا تھا ليکن وه بھول گيا اور ہم نے اس ميں کوئی عزم نہيں 
  )١پايا (
سرشت ميں داخل ہے اور ارادے کی کمزوری يعنی نسيان، (بھول جانا) ہر انسان کی  ١۔١٥

فقدان عزم۔ يہ بھی انسانی خصلت ميں بالعموم پائی جاتی ہے۔ يہ دونوں کمزورياں ہی شيطان 
کے وسوسوں ميں پھنس جانے کا باعث بنتی ہيں۔ اگر ان کمزوريوں ميں هللا کے حکم سے 

شامل نہ ہو، تو بھول اور ضعف  بغاوت و سرکشی کا جذبہ اور هللا کی نافرمانی کا عزم مصمم
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اراده سے ہونے والی غلطی عصمت و کمال نبوت کے منافی نہيں، کيونکہ اس کے بعد انسان 
فوراً نادم ہو کر هللا کی بارگاه ميں جھک جاتا اور توبہ و استفغار ميں مصروف ہو جاتا ہے۔ 

هللا نے سمجھايا تھا کہ (جيسا کہ حضرت آدم عليہ السالم نے کيا) حضرت آدم عليہ السالم کو 
شيطان تيرا اور تيری بيوی کا دشمن ہے، يہ تمہيں جنت سے نہ نکلوا دے گا۔ يہی وه بات ہے 

جسے يہاں عہد سے تعبير کيا گيا ہے۔ آدم عليہ السالم اس عہد کو بھول گئے اور هللا تعاٰلی نے 
ھانے سے منع حضرت آدم عليہ السالم کو ايک درخت کے قريب جانے يعنی اس سے کچھ ک

فرمايا تھا۔ حضرت آدم عليہ السالم کے دل ميں يہ بات تھی کہ وه اس درخت کے قريب نہيں 
جائيں گے۔ ليکن جب شيطان نے هللا کی قسميں کھا کر انہيں يہ باور کرايا کہ اس کا پھل تو يہ 

ہے۔ تو  تاثير رکھتا ہے کہ جو کھا ليتا ہے، اسے زندگی جاوداں اور دائمی بادشاہت مل جاتی
  ارادے پر قائم نہ ره سکے اور اس فقدان عزم کی وجہ سے شيطانی وسوسے کا شکار ہوگئے۔

 
ٓ ِابِْليَْس ۭ َاٰىب   َدَم فََسَجُدْوٓا ِاالَّ ُدْوا ِالٰ َكِة اْجسُ

ِٕ
  ١١٦َوِاْذ قُلْنَا ِللَْمٰلۗى

ے سوا سب نے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم (عليہ السالم) کو سجده کرو تو ابليس ک
  کيا۔ اس نے صاف انکار کر ديا۔

 
رَِجنَُّمكَا ِمَن الَْجنَِّة فَتَْشٰقي   َ َوِلَزْوِجَك فََال ُخيْ َدُم ِانَّ ٰھَذا عَُدوٌّ كلَّ ٰ   ١١٧فَُقلْنَا اٰيٓ

تو ہم نے کہا اے آدم! يہ تيرا اور تيری بيوی کا دشمن ہے (خيال رکھنا) ايسا نہ ہو کہ وه تم 
  )١سے نکلوا دے کہ تو مصيبت ميں پڑ جائے (دونوں کو جنت 

يہ شقا، محنت ومشقت کے معنی ميں ہے، يعنی جنت ميں کھانے پينے، لباس اور مسکن ١۔١١٧
جو سہولتيں بغير کسی محنت کے حاصل ہيں۔ جنت سے نکل جانے کی صورت ميں ان چاروں 

يا ميں ان بنيادی چيزوں کے لئے محنت و مشقت کرنی پڑے گی، جس طرح کہ ہر انسان کو دن
ضروريات کی فراہمی کے لئے محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ عالوه ازيں صرف آدم عليہ السالم 

سے کہا گيا کہ محنت مشقت ميں پڑ جائيگا۔ دونوں کو نہيں کہا گيا حاالنکہ درخت کا پھل کھانے 
نيادی والے آدم عليہ السالم و حوا دونوں ہی تھے۔ اس لئے اصل مخاطب آدم ہی تھے۔ نيز ب

ضروريات کی فراہمی بھی مرد ہی کی ذمہ داری ہے عورت کی نہيں۔ هللا تعاٰلی نے عورت کو 
اس محنت و مشقت سے بچا کر گھر کی ملکہ کا اعزاز عطا فرمايا ہے۔ ليکن آج عورت کو يہ 

"اعزاز الٰہی ""طوق غالمی "نظر آتا ہے جس سے آزاد ہونے کے ليے وه بےقرار اور 
! اغوائے شيطانی بھی کتنا موثر اور اس کا جال بھی کتنا حسين اور دلفريب مصروف جہد ہے آه

  ہے۔
 

ْوَع ِفْهيَا َوَال تَْعٰرى    ۙ ١١٨ِانَّ كَلَ َاالَّ َجتُ
  يہاں تو تجھے يہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا۔

 
ََّك َال تَْظَمُؤا ِفْهيَا َوَال تَْضٰحي     ١١٩َوَان

  سا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکليف اٹھاتا ہے۔اور نہ تو يہاں پيا
 

َ عَٰيل َجشََرِة الُْخدْلِ َوُمكْلٍ الَّ يَْبٰىل  َدُم َهْل َاُدكلُّ ٰ ْيٰطُن قَاَل اٰيٓ   ١٢٠فََوْسَوَس ِالَْيِه الشـَّ
ليکن شيطان نے وسوسہ ڈاال، کہنے لگا کہ کيا ميں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت 

  پرانی نہ ہوبتالؤں کہ جو کبھی 
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 َّ َرِق الَْجنَِّة َوَعٰىصٓ ٰاَدُم َرب َما ِمْن وَّ ِصٰفِن عَلَْهيِ   ډ١٢١ٗه فَغَٰوى فَاالََكَ ِمْهنَا فََبَدْت لَهَُما َسْوٰاُهتَُما َوَطِفَقا َخيْ
چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا ليا پس ان کے ستر کھل گئے اور بہشت کے پتے 

  )١۔ آدم (عليہ السالم) نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بہک گيا (اپنے اوپر ٹانکنے لگے
يعنی درخت کا پھل کھا کر نافرمانی کی، جس کا نتيجہ يہ ہوا کہ مطلوب يا راه راست  ١۔١٢١

  سے بہک گئے
 

ُّٗه فَتَاَب عَلَْيِه َوَهٰدى    ١٢٢ُمثَّ اْجتَٰبىُه َرب
  )١اس کی راہنمائی کی ( پھر اس کے رب نے نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور

اس سے بعض لوگ استدال کرتے ہوئے کہتے ہيں کہ حضرت آدم عليہ السالم سے  ١۔١٢٢
مذکوره غلطيوں کا ہونا، نبوت سے قبل ہوا، اور نبوت سے اس کے بعد آپ کو نوازا گيا۔ ليکن ہم 

 نے گزشتہ صفحے ميں اس ' معصيت ' کی حقيقت بيان کی ہے، وه عصمت کے منافی نہيں
رہتی۔ کيونکہ ايسا وعظ و نصيحت، جس کا تعلق تبليغ رسالت اور تشريع سے نہ ہو، بلکہ ذاتی 

افعال سے ہو اور اس ميں بھی اس کا سبب ضعف کا اطالق کيا گيا ہے تو محض ان کی عظمت 
شان اور مقام بلند کی وجہ سے کہ بڑوں کی معمولی غلطی کو بھی بڑا سمجھ ليا جاتا ہے، اس 

ا مطلب يہ نہيں کہ ہم نے اس کے بعد اسے نبوت کے لئے چن ليا، بلکہ مطلب يہ ہے لئے آيت ک
کہ ندامت اور توبہ کے بعد ہم نے اسے پھر اسی مقام پر فائز کر ديا، جو پہلے انہيں حاصل تھا۔ 
ان کو زمين پر اتار نے کا فيصلہ، ہماری مشيت اور حکمت و مصلحت پر مبنی تھا، اس سے يہ 

  جائے کہ يہ ہمارا غضب ہے جو آدم پر نازل ہوا ہے۔نہ سمجھ ليا 
 

ََّبَع هُ  ْ ُهًدى ڏ فََمِن ات ّينِ َُّمكْ ّمِ ِتيَن ا اَيْ ْيًعا بَْعُضُمكْ ِلَبْعٍض عَُدوٌّ  ۚ فَِامَّ   ١٢٣َداَي فََال يَِضلُّ َوَال يَْشٰقي  قَاَل اْهِبَطا ِمْهنَا َمجِ
ايک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے پاس  فرمايا، تم دونوں يہاں سے اتر جاؤ تم آپس ميں

جب کبھی ميری طرف سے ہدايت پہنچے تو ميری ہدايت کی پيروی کرے نہ تو وه بہکے گا نہ 
  تکليف ميں پڑے گا۔

 
ى  ٗه يَْوَم الِْقٰيَمِة َاْمعٰ ُرشُ َحنْ   ١٢٤َوَمْن َاْعَرَض َعْن ِذْكرِْي فَِانَّ هَلٗ َمِعيَْشًة َضْنًاك وَّ

) اور ہم ١ميری ياد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی ميں رہے گی، (اور (ہاں) جو 
  )٢اسے بروز قيامت اندھا کرکے اٹھائيں گے (

اس تنگی سے بعض نے عذاب قبر اور بعض نے وه، قلق واضطراب، بےچينی اور  ١۔١٢٤
  ۔بےکلی مراد لی ہے جس ميں هللا کی ياد سے غافل بڑے بڑے دولت مند مبتال رہتے ہيں

اس سے مراد فی الواقع آنکھوں سے اندھا ہونا ہے يا پھر بصيرت سے محرومی مراد  ٢۔١٢٤
ہے يعنی وہاں اس کو کوئی ايسی دليل نہيں سوجھے گی جسے پيش کر کے وه عذاب سے 

  چھوٹ سکے۔
 

ا  ي َوقَْد ُكْنُت بَِصْريً ٓ َاْمعٰ تَِينْ   ١٢٥قَاَل َرّبِ ِلَم َحَرشْ
  ے تو نے اندھا بنا کر کيوں اٹھايا؟ حاالنکہ ميں تو ديکھتا بھالتا تھا۔وه کہے گا کہ اٰلہی! مجھ

 
  ١٢٦قَاَل َكٰذكِلَ َاتَْتَك ٰايٰتُنَا فَنَِسيَْهتَا  ۚ  َوَكٰذكِلَ الَْيْوَم تُنْٰىس  

(جواب ملے گا کہ) اسی طرح ہونا چاہيے تھا تو ميری آئی ہوئی آيتوں کو بھول گيا تو آج تو بھی 
  ا ہےبھال ديا جات
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ِخَرِة َاَشدُّ َوَابْٰقي   ٖه  ۭ َولََعَذاُب اْالٰ ِّ يِٰت َرب َف َولَْم يُْؤِمْنۢ اِبٰ زِْي َمْن َاْرسَ   ١٢٧َوَكٰذكِلَ َجنْ
ہم ايسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو ديا کرتے ہيں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آيتوں 

  خت اور باقی رہنے واال ہے۔پر ايمان نہ الئے، اور بيشک آخرت کا عذاب نہايت ہی س
 

ْم ۭ  ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيٰ  َن الُْقُرْوِن يَْمُشْوَن ِيفْ َمٰسِكِهنِ ٰـى َافََملْ َهيِْد لَهُْم َمكْ َاْهلَْكنَا قَْبلَهُْم ّمِ ُوِيل الهنُّ   ۧ ١٢٨ٍت ّالِ
کر دی  کيا ان کی رہبری اس بات نے بھی نہيں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستياں ہالک

ہيں جن کے رہنے سہنے کی جگہ يہ چل پھر رہے ہيں۔ يقيناً اس ميں عقلمندوں کے لئے بہت 
  سی نشانياں ہيں۔

 
َسمًّى  َاَجٌل مُّ َِّك لََاكَن ِلَزاًما وَّ ب َبَقْت ِمْن رَّ َمٌة سـَ   ١٢٩َۭولَْوَال َلكِ

اسی وقت عذاب  اگر تيرے رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شده اور وقت معين کرده نہ ہوتا تو
  )۔١آچمٹتا (
يعنی يہ مکذبين اور مشرکين مکہ ديکھتے نہيں کہ ان سے پہلے کئی امتيں گزر چکی  ١۔١٢٩

ہيں، جن کے جانشين ہيں اور ان کی رہائش گاہوں سے گزر کر آگے جاتے ہيں انہيں ہم اسکے 
دانش کے  جھٹالنے کی وجہ سے ہالک کر چکے ہيں، جن کے عبرت ناک انجام ميں اہل عقل و

لئے بڑی نشانياں ہيں، ليکن اہل مکہ ان سے آنکھيں بند کئے ہوئے انہی کی روش اپنائے ہوئے 
ہيں۔ اگر هللا تعاٰلی نے پہلے سے يہ فيصلہ نہ کيا ہوتا کہ وه تمام حجت کے بغير اور اس مدت 

کرتا۔ کے آنے سے پہلے جو وه مہلت کے لئے کسی قوم کو عطا فرماتا ہے، کسی کو ہالک نہيں 
تو فورا! انہيں عذاب اٰلہی آ چمٹتا اور يہ ہالکت سے دو چار ہو چکے ہوتے۔ مطلب يہ ہے کہ 

تکذيب رسالت کے باوجود اگر ان پر اب تک عذاب نہيں آيا تو يہ سمجھيں کہ آئنده بھی نہيں آئے 
ے۔ مہلت گا بلکہ ابھی ان کو هللا کی طرف سے مہلت ملی ہوئی ہے، جيسا کہ وه ہر قوم کو ديتا ہ

  عمل ختم ہو جانے کے بعد ان کو عذاب اٰلہی سے بچانے واال کوئی نہيں ہوگا۔
 

ْمِس َوقَْبَل غُُرْوِهبَا  ۚ َوِمْن ٰااَنۗ  َِّك قَْبَل ُطلُْوعِ الشَّ ْمِد َرب ْح ِحبَ بِّ َ فَاْصِربْ عَٰيل َما يَـُقْولُْوَن َوسـَ َاِر لََعكلَّ ْح َوَاْطَراَف الهنَّ ّبِ َّْيِل فَسـَ   ١٣٠ تَْرٰىض ٔيِ ال
پس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبيح اور تعريف بيان کرتا ره، سورج 

نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے مختلف وقتوں ميں بھی اور دن کے 
  )٢) بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے (١حصوں ميں بھی تسبيح کرتا ره (

کے نزديک تسبيح سے مراد نماز ہے اور وه اسے پانچ نمازوں سے مراد  بعض مفسرين ١۔١٣٠
ليتے ہيں۔ طلوع شمس سے قبل فجر، ٖغروب سے قبل، عصر رات کی گھڑيوں سے مغرب و 

عشاء اور اطراف النھار سے ظہر کی نماز مراد ہے کيونکہ ظہر کا وقت، يہ نماز اول کا طرف 
عض کے نزديک ان اوقات ميں ايسے ہی هللا کی تسبيح آخر اور نہار آخر کا طرف اول ہے۔ اور ب

و توحيد ہے، جس ميں نماز، تالوت، ذکر اذکار، دعا مناجات اور نوافل سب داخل ہيں۔ مطلب يہ 
ہے کہ آپ ان مشرکين کی تکذيب سے بددل نہ ہوں۔ هللا کی تسبيح و تحميد کرتے رہيں۔ هللا تعاٰلی 

  جب چاہے گا، ان کی گرفت فرما لے گا۔ 
يہ متعلق ہے فََسبِّْح سے يعنی ان اوقات ميں تسبيح کريں، يہ اميد رکھتے ہوئے کہ هللا  ٢۔١٣٠

  کے ہاں آپ کو وه مقام و درجہ حاصل ہو جائے گا جس سے آپ کا نفس راضی ہو جائے۔
 

ْهنُْم َزْهَرَة الَْحيٰ  نَّ َعْينَْيَك ِاٰىل َما َمتَّْعنَا ِبٖهٓ َاْزَواًجا ّمِ َابْٰقي َوَال تَُمدَّ َِّك َخْريٌ وَّ نَْيا  ڏ ِلنَْفِتَهنُْم ِفْيِه  ۭ َوِرْزُق َرب   ١٣١وِة ادلُّ
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اور اپنی نگاہيں ہرگز چيزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان ميں سے مختلف لوگوں کو 
) تيرے رب کا ديا ہوا ہی (بہت) بہتر ١آرائش دنيا کی دے رکھی ہيں تاکہ انہيں اس ميں آزماليں (

  )۔٢ت باقی رہنے واال ہے (اور بہ
اور  ٨٨۔٨٧، سوره حجر، ١٩٧۔١٩٦يہ وہی مضمون ہے جو اس سے قبل سوره عمران  ١۔١٣١

  وغيره ميں بيان ہوا ہے۔  ٧سوره کہف،
اس سے مراد آخرت کا اجر و ثواب ہے جو دنيا کے مال و اسباب سے بہتر بھی ہے اور  ٢۔١٣١

ث ميں آتا ہے کہ حضرت عمر، نبی صلی هللا عليہ اس کے مقابلے ميں باقی رہنے واال بھی۔ حدي
وسلم کی خدمت ميں حاضر ہوئے، ديکھا کہ آپ ايک کھردری چٹائی پر ليٹے ہوئے ہيں اور 

بےسرو سامانی کا يہ عالم ہے، کہ گھر ميں چمڑے کی دو چيزوں کے عالوه کچھ نہيں۔ حضرت 
لی هللا عليہ وسلم نے پوچھا، عمر عمر رضی هللا کی آنکھوں ميں بے اختيار آنسو آ گئے۔ نبی ص

کيا بات ہے، روتے کيوں ہو؟ عرض کيا يا رسول هللا! قيصرو کسٰری، کس طرح آرام و راحت 
کی زندگی گزار رہے ہيں اور آپ کا، باوجود اس بات کے کہ آپ افضل الخلق ہيں، يہ حال ہے، 

آرام کی چيزيں دنيا ميں  فرمايا، عمر کيا تم اب تک شک ميں ہو۔ يہ وه لوگ ہيں جن کو ان کے
  ہی دے دی گئی ہيں۔ ' يعنی آخرت ميں ان کے لئے کچھ نہيں ہوگا (مسلم بخاری)

 
ُن نَْرُزقَُك  ۭ َوالَْعاِقَبُة ِلل  كُلَ ِرْزقًا  ۭ َحنْ َـٔ ٰلوِة َواْصَطِربْ عَلَْهيَا  ۭ َال نَْس   ١٣٢تَّْقٰوى َوْاُمْر َاْهكَلَ اِبلصَّ

) ہم تجھ سے ١پر نماز کی تاکيد رکھ اور خود بھی اس پر جما ره (اپنے گھرانے کے لوگوں 
روزی نہيں مانگتے، بلکہ ہم خود تجھے روزی ديتے ہيں، آخر ميں بول باال پرہيزگاری ہی کا 

  ہے۔
اس خطاب ميں ساری امت نبی صلی هللا عليہ وسلم کے تابع ہے۔ يعنی مسلمان کے لئے  ١۔١٣٢

کی پا بندی کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکيد ضروری ہے کہ وه خود بھی نماز 
  کرتا رہے۔

 
ْوٰىل  ُحِف اْالُ نَُة َما ِيف الصُّ ِّ ْم بَي ِهتِ ِّٖه ۭ َاَولَْم اَتْ ب ْن رَّ يٍَة ّمِ ِتيْنَا اِبٰ   ١٣٣َوقَالُْوا لَْوَال اَيْ

يوں نہيں اليا؟ انہوں نے کہا کہ يہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی ک
  )٢) کيا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دليل نہيں پہنچی؟ (١(

  يعنی ان کی خواہش کے مطابق نشانی، جيسے ثمود کے لئے اونٹنی ظاہر کی گئی۔  ١۔١٣٣
ان سے مراد تورات، انجيل اور زبور وغيره ہيں، يعنی کيا ان ميں نبی صلی هللا عليہ  ٢۔١٣٣

يں، جن سے ان کی نبوت کی تصديق ہوتی ہے۔ يا يہ مطلب ہے کہ کيا وسلم کی صفات موجود نہ
ان کے پاس پچھلی قوموں کے حاالت نہيں پہنچے کہ انہوں نے جب اپنی حسب خواہش معجزے 

کا مطالبہ کيا اور وه انہيں دکھا ديا گيا ليکن اس کے باوجود وه ايمان نہيں الئے، تو انہيں ہالک 
  کر ديا گيا۔

 
 ٓ َّنَا لَْوَالٓ َاْرَسلَْت ِالَْينَا َرُسْوًال فَنَتَِّبَع ٰايِٰتَك ِمنْ  َولَْو َاانَّ ْن قَْبهِلٖ لََقالُْوا َرب َِّذلَّ َوَخنْٰزى  َاْهلَْكٰهنُْم ِبَعَذاٍب ّمِ   ١٣٤قَْبِل َاْن ن

) ہی انہيں عذاب سے ہالک کر ديتے تو يقيناً يہ کہہ اٹھتے کہ اے ١اور ہم اس سے پہلے (
گار تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کيوں نہ بھيجا؟ کہ ہم تيری آيتوں کی تابعداری ہمارے پرورد

  کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذليل و رسوا ہوتے۔
  مراد آخر الزماں پيغمبر حضرت محمد رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم ہيں۔ ١۔١٣٤

 
َتْعلَُمْوَن َمْن َاْحصٰ  َُّصْوا ۚ فَسـَ ب ٌِّص فََرتَ ب َرتَ ِوّيِ َوَمِن اْهَتٰدى  قُْل ُلكٌّ مُّ اِط السَّ َ   ۧ ١٣٥ُب الّرصِ
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) ہے پس تم بھی انتظار ميں رہو۔ ابھی ابھی قطعاً جان لو ١کہہ ديجئے! ہر ايک انجام کا منتظر (
  )۔٢گے کہ راه راست والے کون ہيں اور کون راه يافتہ ہيں (

غالب رہتا ہے يا اسالم  يعنی مسلمان اور کافر دونوں اس انتظار ميں ہيں کہ ديکھو کفر ١۔١٣٥
  غالب آتا ہے۔ 

اس کا علم تمہيں اس سے ہو جائے گا کہ هللا کی مدد سے کامياب اور سرخرو کون ہوتا  ٢۔١٣٥
ہے؟ چنانچہ يہ کاميابی مسلمانوں کے حصے ميں آئی، جس سے واضح ہوگيا کہ اسالم ہی سيدھا 

  راستہ اور اس کے حاملين ہی ہدايت يافتہ ہيں۔
 

  17پاره  
 

 سورة األنبياء
 )١١٢۔ تعداد آيات  ٢١(سورة األنبياء ۔ سوره نمبر 

ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ
 شروع کرتا ہوں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے

 
ْعرُِضْوَن    Ǻِۚاْقَرتََب ِللنَّاِس ِحَساُهبُْم َوُمهْ ِيفْ غَْفةَلٍ مُّ

  )٢) پھر بھی وه بےخبری ميں منہ پھيرے ہوئے ہيں ١کے حساب کا وقت قريب آگيا ( لوگوں
وقت حساب سے مراد قيامت ہے جو ہر گھڑی قريب سے قريب تر ہو رہی ہے۔ اور وه  ١۔١

ہرچيز جو آنے والی ہے، قريب ہے۔ اور ہر انسان کی موت بجائے خود اس کے لئے قيامت ہے۔ 
کے لحاظ سے بھی قيامت قريب ہے کيونکہ جتنا زمانہ گزر  عالوه ازيں گزرے ہوئے زمانے

  چکا ہے۔ باقی ره جانے واال زمانہ اس سے کم ہے۔ 
يعنی اس کی تياری سے غافل، دنيا کی زينتوں ميں گم اور ايمان کے تقاضوں سے بےخبر  ٢۔١

  ہيں۔
 

ْحَدٍث ِاالَّ اْستَـمَ  ْم مُّ ِ ّهبِ ْن رَّ ْن ِذْكٍر ِمّ ْم ّمِ ِتْهيِ   Ąُۙعْوُه َوُمهْ يَلَْعُبْوَن َما اَيْ
ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصيحت آتی ہے اسے وه کھيل کود ميں 

  )١ہی سنتے ہيں (
يعنی قرآن جو وقتاً فوقتاً حسب حاالت و ضروريات نيا نيا اترتا رہتا ہے، وه اگرچہ انہی کی  ١۔٢

سنتے ہيں جيسے وه اس سے استہزاء مذاق  نصيحت کے لئے اترتا ہے، ليکن وه اسے اس طرح
  اور کھيل کر رہے ہوں يعنی اس ميں تدبر و غور و فکر نہيں کرتے۔

 
ثْلُُمكْ ۚ َافَتَْاتُ  يَْن َظلَُمْوا  ڰ  َهْل ٰھَذآ ِاالَّ بََرشٌ ِمّ ِ وا النَّْجَوي ڰ اذلَّ ْحَر َوَانُْمتْ تُْبِرصُ َالِهَيًة قُلُْوُهبُْم ۭ َوَاَرسُّ   Ǽْوَن  ْوَن الّسِ

ان کے دل بالکل غافل ہيں اور ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشياں کيں کہ وه تم ہی جيسا 
  )١انسان ہے پھر کيا وجہ ہے جو تم آنکھوں ديکھتے جادو ميں آجاتے ہو (



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	717	of	1441	

يعنی نبی کا بشر ہونا ان کے لئے ناقابل قبول ہے پھر يہ بھی کہتے ہيں کہ تم ديکھ نہيں  ١۔٣
  جادوگر ہے، تم اس کے جادو ميں ديکھتے بھالتے کيوں پھنستے ہو۔رہے کہ يہ تو 

 
ِمْيُع الَْعِلْميُ    َماِۗء َواْالَْرِض ۡ َوُهَو السَّ ْ يَْعَملُ الْقَْوَل ِيف السَّ   Ćٰقَل َرّيبِ

پيغمبر نے کہا ميرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمين و آسمان ميں ہے بخوبی جانتا ہے، وه 
  )١ اور جاننے واال ہے (بہت ہی سننے واال

وه تمام بندوں کی باتيں سنتا ہے اور سب کے اعمال سے واقف ہے، تم جو جھوٹ بکتے ہو،  ١۔٤
اسے سن رہا ہے اور ميری سچائی کو اور جو دعوت تمہيں دے رہا ہوں، اس کی حقيقت کو 

  خوب جانتا ہے۔
 

ىُه بَلْ  ا َاْضَغاُث َاْحَالمٍ بَِل افَْرتٰ لُْوَن   بَْل قَالُـْوٓ ٓ ُاْرِسَل اْالَوَّ يٍَة امَكَ   Ĉُهَو َشاِعٌر  ښ فَلَْيْاتِنَا اِبٰ
a اتنا ہی نہيں بلکہ يہ کہتے ہيں کہ يہ قرآن حيران کن خوابوں کا مجموعہ ہے بلکہ اس نے از

) ہے، ورنہ ہمارے سامنے يہ کوئی ايسی نشانی التے جيسے ١خود اسے گھڑ ليا بلکہ يہ شاعر (
  ) تھے۔٢ھيجے گئے (اگلے پيغمبر ب

ان سرگوشی کرنے والے ظالموں نے اسی پر بس نہيں کيا بلکہ کہا کہ يہ قرآن تو پريشان  ١۔٥
خواب کی طرح حيران کن افکار کا مجموعہ، بلکہ اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے، بلکہ يہ شاعر ہے 

يں ہے۔ ہر روز اور يہ قرآن کتاب ہدايت نہيں، شاعری ہے۔ يعنی کسی ايک بات پر ان کو قرار نہ
  ايک نيا پينترا بدلتے اور نئی سے نئی الزام تراشی کرتے ہيں۔ 

  يعنی جس طرح ثمود کے لئے اونٹنی، موسٰی عليہ السالم کے لئے عصا اور يد بيضا وغيره۔ ٢۔٥
 

ْن قَْريٍَة َاْهلَْكٰهنَا  ۚ َافَهُْم يُْؤِمنُْوَن     Čَمآ ٰاَمنَْت قَْبلَهُْم ِمّ
بستياں ہم نے اجاڑيں سب ايمان سے خالی تھيں۔ تو کيا اب يہ ايمان الئيں گے  ان سے پہلے جتنی

)١( 
يعنی ان سے پہلے جتنی بستياں ہم نے ہالک کيں، يہ نہيں ہوا کہ ان کی حسب خواہش  ١۔٦

معجزه دکھالنے پر ايمان لے آئی ہوں، بلکہ معجزه ديکھ لينے کے باوجود وه ايمان نہيں الئيں، 
ں ہالکت ان کا مقدر بنی تو کيا اگر اہل مکہ کو ان کی خواہش کے مطابق جس کے نتيجے مي

کوئی نشانی دکھال دی جائے، تو وه ايمان لے آئيں گے؟ نہيں، ہرگز نہيں۔ يہ بھی تکذيب و عناد 
  کے راستے پر ہی بدستور گامزن رہيں گے۔

 
ٓ ِالَْهيِمْ  ُّْويِحْ ْكِر ِاْن ُكْنُمتْ َال تَْعلَُمْوَن  َوَمآ َاْرَسلْنَا قَْبكَلَ ِاالَّ رَِجاًال ن لُْوٓا َاْهَل اذّلِ َـٔ   Ċفَْس

) جن کی طرف ہم وحی ١تجھ سے پہلے بھی جتنے پيغمبر ہم نے بھيجے سبھی مرد تھے (
  )٢اتارتے تھے پس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہيں علم نہ ہو (

ن کبھی نبی آيا اور نہ غير مرد، گويا نبوت يعنی تمام نبی مرد انسان تھے، نہ کوئی غير انسا ١۔٧
انسانوں کے ساتھ اور انسانوں ميں بھی مردوں کے ساتھ ہی خاص رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا 

کہ کوئی عورت نبی نہيں بنی۔ اس لئے نبوت بھی ان کے فرائض ميں سے ہے جو عورت کو 
  طبعی اور فطری دائره عمل سے خارج ہے۔ 

ْکرِ  ٢۔٧ (اہل علم) سے مراد اہل کتاب ہيں، جو سابقہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے،  اَ ْھَل الذِّ
ان سے پوچھ لو کہ پچھلے انبياء جو ہو گزرے ہيں، وه انسان تھے يا غير انسان؟ وه تمہيں 

  بتالئيں گے کہ تمام انبياء انسان ہی تھے۔
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َعاَم َومَ  ُلكُْوَن الطَّ ْيَن  َوَما َجَعلْٰهنُْم َجَسًدا الَّ اَيْ   Ďا َاكنُْوا ٰخدِلِ
ہم نے ان کے ايسے جسم نہيں بنائے تھے کہ وه کھانا نہ کھائيں اور نہ وه ہميشہ رہنے والے 

  )۔١تھے (
بلکہ وه کھانا بھی کھاتے تھے اور موت سے بھی ہم کنار ہو کر مسافر عالم بقاء بھی ہوئے،  ١۔٨

  يہ انبياء کی بشريت ہی کی دليل دی جا رہی ہے۔
 

ََّشاُۗء َوَاْهلَْكنَا الُْمْرسِِفْنيَ  ُمثَّ  ْيٰهنُْم َوَمْن ن   Ḍَصَدْقٰهنُُم الَْوْعَد فََاْجنَ
پھر ہم نے ان سے کئے ہوئے وعدے سچے کئے انہيں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا 

  )۔١فرمائی اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر ديا (
اہل ايمان کو نجات عطا کی اور حد سے تجاوز کرنے  يعنی وعدے کے مطابق نبيوں کو اور ١۔٩

  والے يعنی کفار و مشرکين کو ہم نے ہالک کر ديا۔
 

  ۧ 10لََقْد َاْنَزلْنَآ ِالَْيُمكْ ِكٰتًبا ِفْيِه ِذْكُرُمكْ ۭ َافََال تَْعِقلُْوَن  
ھی تم عقل يقيناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس ميں تمہارے لئے ذکر کيا پھر ب

  نہيں رکھتے
 

َانَْشْااَن بَْعَدَها قَْوًما ٰاَخرِْيَن     11َوَمكْ قََصْمنَا ِمْن قَْريٍَة َاكنَْت َظاِلَمًة وَّ
) جو ظالم تھيں اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو ١اور بہت سی بستياں ہم نے تباه کر ديں (

  پيدا کر ديا۔
کھ دينا۔ يعنی کتنی ہی بستيوں کو ہم نے ہالک کر ديا، قََصَم کے معنی ہيں توڑ پھوڑ کر ر ١۔١١

توڑ پھوڑ کر رکھ ديا، جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا ' قوم نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی 
  بستياں ہالک کر ديں (سوره بنی اسرائيل)

 
ْهنَا يَْرُكُضْوَن  نَآ ِاَذا ُمهْ ِمّ سـَ ْوا اَبْ آ َاَحسُّ   ۭ 12فَلَمَّ

  )١ے عذاب کا احساس کر ليا تو لگے اس سے بھاگنے (جب انہوں نے ہمار
احساس کے معنی ہيں، حواس کے ذريعے سے ادراک کر لينا۔ يعنی جب انہوں نے عذاب  ١۔١٢

يا اس کے آثار کو آتے ديکھا يا کڑک گرج کی آواز سن کر معلوم کر ليا، تو اس سے بچنے کے 
دمی گھوڑے وغيره پر بيٹھ کر اس کو لئے راه فرار ڈھونڈنے لگے۔ رکض کے معنی ہوتے ہيں آ

  دوڑانے کے ليے ايڑ لگائے يہيں سے يہ بھاگنے کے معنی ميں استعمال ہونے لگا۔
 

لُْوَن   َـٔ َُّمكْ تُْس   13َال تَْرُكُضْوا َواْرِجُعْوٓا ِاٰىل َمآ ُاْترِْفُمتْ ِفْيِه َوَمٰسِكِنُمكْ لََعل
دی گئی تھی وہی واپس لوٹو اور اپنے مکانات  ) اور جہاں تمہيں آسودگی١بھاگ دوڑ نہ کرو (

  )٣) جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر ليا جائے (٢کی طرف (
  يہ فرشتوں نے ندا دی يا مومنوں نے استہزاء کے طور پر کہا۔  ١۔١٣
يعنی جو نعمتيں اور آسائشيں تمہيں حاصل تھيں جو تمہارے کفر اور سرکشی کا باعث  ٢۔١٣

ميں تم رہتے تھے اور جن کی خوبصورتی اور پائيداری پر فخر کرتے تھيں اور وه مکانات جن 
  تھے ان کی طرف پلٹو۔ 

اور عذاب کے بعد تمہارا حال احوال تو پوچھ ليا جائے کہ تم پر يہ کيا بيتی، کس طرح  ٣۔١٣
بيتی اور کيوں بيتی؟ يہ سوال بطور خيال اور مذاق کے ہے، ورنہ ہالکت کے شکنجے ميں 

  عد وه جواب دينے کی پوزيشن ميں ہی کب رہتے تھے؟کسے جانے کے ب
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  14قَالُْوا يَٰويْلَنَآ ِاانَّ ُكنَّا ٰظِلِمْنيَ  

  کہنے لگے ہائے ہماری خرابی! بيشک ہم ظالم تھے۔
 

ِدْيَن    ُْم َحّىتٰ َجَعلْٰهنُْم َحِصْيًدا ٰمخِ ِّكْلَ َدْعٰو   15فََما َزالَْت ت
ہاں تک کہ ہم نے انہيں جڑ سے کٹی ہوئی کھيتی اور بھجی پڑی ) ي١پھر تو ان کا يہی قول رہا (

  )٢آگ (کی طرح) کر ديا (
  يعنی جب تک زندگی کے آثار ان کے اندر رہے، وه اعتراف ظلم کرتے رہے۔  ١۔١٥
َحِصْيد کٹی ہوئی کھيتی کو اور ُخُمْود آگ کے بج جانے کو کہتے ہيں۔ يعنی باآلخر وه کٹی  ٢۔١٥

جی ہوئی آگ کی طرح راکھ کا ڈھير ہوگئے، کوئی تاب و توانائی اور حس و ہوئی کھيتی اور بھ
  حرکت ان کے اندر نہ رہی۔

 
َماَۗء َواْالَْرَض َوَما بَيَْهنَُما ٰلِعِبْنيَ      16َوَما َخلَْقنَا السَّ

  )١ہم نے آسمان و زمين اور ان کے درميان کی چيزوں کو کھيلتے ہوئے نہيں بنايا (
کئی مقاصد اور حکمتيں ہيں، مثالً بندے ميرا ذکر و شکر کريں، نيکوں کو  بلکہ اس کے ١۔١٦

  نيکيوں کی جزا اور بدوں کو بديوں کی سزا دی جائے۔ وغيره۔
 

ٓ   ڰ ِاْن ُكنَّا ٰفِعِلْنيَ   انَّ ُ ْذنُٰه ِمْن دلَّ َ ختَّ َّتَِّخَذ لَهًْوا الَّ   17لَـْو َاَرْداَنٓ َاْن ن
) ليتے، اگر ہم ١اراده کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا ( اگر ہم يوں ہی کھيل تماشے کا

  )۔٢کرنے والے ہی ہوتے (
يعنی اپنے پاس سے ہی کچھ چيزيں کھيل کے لئے بنا ليتے اور اپنا شوق پورا کر ليتے۔  ١۔ ١٧

اتنی لمبی چوڑی کائنات بنانے کی اور پھر ميں ذی روح اور ذی شعور مخلوق بنانے کی کيا 
  ضرورت تھی؟

' اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے ' عربی اسلوب کے اعتبار سے يہ زياده ہے بہ نسبت اس  ٢۔١٧
  ترجمہ کے کہ ' ہم کرنے والے ہی نہيں ' صحيح ہے (فتح القدير)

 
ا تَِصُفْوَن     18بَْل نَْقِذُف اِبلَْحّقِ عََيل الَْباِطِل فَيَْدَمُغٗه فَِاَذا ُهَو َزاِهٌق ۭ َولَـُمكُ الَْويُْل ِممَّ

بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھينک مارتے ہيں پس سچ جھوٹ کا سر توڑ ديتا ہے اور وه اسی وقت 
  )۔٢) تم جو باتيں بناتے ہو وه تمہارے لئے باعث خرابی ہيں (١نابود ہو جاتا ہے (

يعنی تخليق کائنات کے مقاصد ميں سے ايک اہم مقصد يہ ہے کہ يہاں حق و باطل کی جو  ١۔١٨
ور خيرو شر کے درميان جو تصادم ہے، اس ميں ہم حق اور خير کو غالب اور معرکہ آرائی ا

باطل اور شر کو مغلوب کريں چنانچہ ہم حق کو باطل پر يا سچ کو جھوٹ پر يا خير کو شر پر 
مارتے ہيں، جس سے باطل، جھوٹ اور شر کا بھيجہ نکل جاتا ہے اور چشم زدن ميں وه نابود 

  ہو جاتا ہے۔ 
کی طرف سے تم جو بےسرو پا باتيں منسوب کرتے يا اس کی بابت باور  يعنی رب ٢۔١٨

کراتے ہو، (مثالً يہ کائنات ايک کھيل ہے، ايک کھلنڈرے کا شوق فضول ہے وغيره) يہ تمہاری 
ہالکت کا باعث ہے۔ کيونکہ اسے کھيل تماشہ سمجھنے کی وجہ سے تم حق سے گريز اور باطل 

ور خوف محسوس نہيں کرتے، جس کا نتيجہ باآلخر تمہاری کو اختيار کرنے ميں کوئی تامل ا
  بربادی اور ہالکت ہی ہے۔
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ْوَن   َتْحِرسُ ْوَن َعْن ِعَباَدِتٖه َو َال يَسـْ ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۭ َو َمْن ِعْنَدٗه َال يَْسـَتْكِربُ   ۚ 19َو هَلٗ َمْن ِيف السَّ
) وه اس کی ٢اس کے پاس ہيں ( ) اور جو١آسمانوں اور زمين ميں جو ہے اسی هللا کا ہے (

  عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہيں اور نہ تھکتے ہيں۔
سب اسی کی ملک اور اسی کے غالم ہيں، پھر جب تم کسی غالم کو اپنا بيٹا اور کسی  ١۔١٩

لونڈی کو بيوی بنانے کے لئے تيار نہيں ہوتے۔ تو هللا تعاٰلی اپنے مملوکين اور غالموں ميں سے 
  ر بعض کو بيوی کس طرح بنا سکتا ہے؟بعض کو بيٹا او

اس سے مراد فرشتے ہيں، وه بھی اس کے غالم اور بندے ہيں، ان الفاظ سے ان کا شرف  ٢۔١٩
و اکرام بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ وه اس کی بارگاه کے مقربين ہيں۔ اس کی بيٹياں نہيں ہيں جيسا 

  کہ مشرکين کا عقيده تھا۔
 

 َ َّْيَل َوالهنَّ ُحْوَن ال ّبِ ْوَن  يُسـَ   20اَر َاليَْفُرتُ
  وه دن رات تسبيح بيان کرتے ہيں اور ذرا سی بھی سستی نہيں کرتے۔

 
ْوَن   َن اْالَْرِض ُمهْ يُنِْرشُ ُذْوٓا ٰاِلهًَة ّمِ َ   21َاِم اختَّ

کيا ان لوگوں نے زمين (کی مخلوقات ميں) سے جنہيں معبود بنا رکھا ہے وه زنده کر ديتے ہيں 
  )۔١(

ہام انکاری ہے يعنی نہيں کر سکتے۔ پھر وه ان کو جو کسی چيز کی قدرت نہيں استف ١۔٢١
  رکھتے، هللا کا شريک کيوں ٹھہراتے اور ان کی عبادت کيوں کرتے ہيں؟

 
ِ َرّبِ الَْعْرِش َمعَّا يَِصُفْوَن   ْبٰحَن اهلّلٰ ُ لََفَسَداَت  ۚ فَسـُ َمآ ٰاِلهٌَة ِاالَّ اهلّلٰ   22لَْو َاكَن ِفْهيِ

ر آسمان و زمين ميں سوائے هللا تعاٰلی کے اور بھی معبود ہوتے تو يہ دونوں درہم برہم ہو اگ
) پس هللا تعاٰلی عرش کا رب ہے ہر اس وصف سے پاک ہے جو يہ مشرک بيان کرتے ١جاتے (

  ہيں۔
يعنی اگر واقع آسمان و زمين ميں دو معبود ہوتے تو کائنات ميں تصرف کرنے والی دو  ١۔٢٢

ہوتيں، دو کا اراده و شعور اور مرضی کار فرما ہوتی اور جب دو ہستيوں کا اراده اور ہستياں 
فيصلہ کائنات ميں چلتا تو يہ نظِم کائنات اس طرح قائم ره ہی نہيں سکتا تھا جو ابتدائے آفرينش 

سے، بغير کسی ادنٰی توقف کے قائم چال آرہا ہے۔ کيونکہ دونوں کا اراده ايک دوسرے سے 
دونوں کی مرضی کا آپس ميں تصادم ہوتا، دونوں کے اختيارات ايک دوسرے کے  ٹکراتا۔

مخالف سمت ميں استعمال ہوتے۔ جس کا نتيجہ ابتری اور فساد کی صورت ميں رونما ہوتا اور 
اب تک ايسا نہيں ہوا تو اس کے صاف معنی يہ ہيں کہ کائنات ميں صرف ايک ہی ہستی ہے 

ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف اور صرف اسی کے حکم پر جس کا اراده ومشيت کار فرما 
ہوتا ہے اس کے دئيے ہوئے کو کوئی روک نہيں سکتا اور جس سے وه اپنی رحمت روک لے 

  اس کو دينے واال کوئی نہيں۔
 

لُْوَن  َـٔ ُل َمعَّا يَْفَعُل َوُمهْ يُْس َـٔ   23َال يُْس
  يں اور سب (اس کے آگے) جواب ده ہيں۔وه اپنے کاموں کے لئے (کسی کے آگے) جواب ده نہ

 
ِعَي َوِذْكُر َمْن قَْبِيلْ  ۭ ُذْوا ِمْن ُدْوِنٖهٓ ٰاِلهًَة  ۭ قُْل َهاتُْوا بُْرَهانَُمكْ ۚ ٰھَذا ِذْكُر َمْن مَّ َ ْعرُِضْوَن   َاِم اختَّ ُمهْ َال يَْعلَُمْوَن  ۙ الَْحقَّ فَهُْم مُّ   24بَْل اَْكَرثُ
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کے سوا اور معبود بنا رکھے ہيں، ان سے کہہ دو ۔ الؤ اپنی دليل پيش کرو۔ کيا ان لوگوں نے هللا 
) بات يہ ہے کہ ان ميں اکثر ١يہ ہے ميرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دليل (

  لوگ حق کو نہيں جانتے اسی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہيں۔
 

ُسْوٍل ِاالَّ  ٓ َااَن فَاْعُبُدْوِن  َوَمآ َاْرَسلْنَا ِمْن قَْبكِلَ ِمْن رَّ َّٗه َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ٓ ِالَْيِه َان   25 نُْويِحْ
تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھيجا اس کی طرف يہی وحی نازل فرمائی کہ ميرے سوا 

  )١کوئی معبود برحق نہيں پس تم سب ميری ہی عبادت کرو (
 

ْبٰحنَهٗ  ُن َولَـًدا سـُ ْمحٰ ََذ الرَّ ْكَرُمْوَن   َۭوقَالُوا اختَّ   ۙ 26 بَْل ِعَباٌد مُّ
(مشرک لوگ) کہتے ہيں کہ رحٰمن اوالد واال ہے (غلط ہے) اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وه سب 

  اس کے باعزت بندے ہيں۔
 

ِبُقْونَٗه اِبلْقَْوِل َوُمهْ اِبَْمرِٖه يَْعَملُْوَن     27َال يَسـْ
  )۔١ے فرمان پر کار بند ہيں (کسی بات ميں هللا پر پيش دستی نہيں کرتے بلکہ اس ک

اس ميں مشرکين کا کہنا ہے جو فرشتوں کو هللا کی بيٹياں کہا کرتے تھے۔ فرمايا وه بيٹياں  ١۔٢٧
نہيں، اس کے ذی عزت بندے اور اس کے فرما بردار ہيں۔ عالوه ازيں بيٹے، بيٹيوں کی 

رض ہيں جو انسان ضرورت، اس وقت پڑتی ہے۔ جب عالم پيری ميں ضعف و بڑھاپا، ايسے عوا
کو الحق ہوتے ہيں، هللا تعاٰلی کی ذات ان تمام کمزوريوں اور کوتاہيوں سے پاک ہے۔ اس لئے 

اسے اوالد کی يا کسی سہارے کی ضرورت ہی کيا ہے؟ يہی وجہ ہے کہ قرآن کريم ميں بار بار 
  اس امر کی صراحت کی گئی ہے کہ هللا تعاٰلی کی کوئی اوالد نہيں ہے۔

 
ْن َخْشيَِتٖه ُمْشِفُقْوَن    يَْعملَُ  ْم َوَما َخلَْفهُْم َوَال يَْشَفُعْوَن ۙ ِاالَّ ِلَمِن اْرتَٰىض َوُمهْ ِمّ   28َما بَْنيَ َايِْدْهيِ

وه ان کے آگے پيچھے کے تمام امور سے واقف ہے وه کسی کی بھی سفارش نہيں کرتے بجز 
  رزاں و ترساں ہيں۔) وه خود ہيبت اٰلہی سے ل١ان کے جن سے هللا خوش ہو (

اس سے معلوم ہوا کہ انبياء صالحين کے عالوه فرشتے بھی سفارش کريں گے۔ حديث  ١۔٢٨
صحيح سے بھی اس کی تائيد ہوتی ہے، ليکن يہ سفارش انہی کے حق ميں ہوگی جن کے لئے 

کے لئے هللا تعاٰلی پسند فرمائے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ هللا تعاٰلی سفارش اپنے نافرمان بندوں 
  نہيں، صرف گناه گار مگر فرماں بردار بندوں يعنی اہل ايمان و توحيد کے لئے پسند فرمائے گا۔

 
ِلِمْنيَ   َ ۭ  َكٰذكِلَ َجنِْزي الّظٰ زِيِْه هَجَمنَّ ْن ُدْوِنٖه فَٰذكِلَ َجنْ ٓ ِاهٰلٌ ِمّ ْ َُّقْل ِمْهنُْم ِاِىنّ   ۧ 29َوَمْن ي

 کے سوا ميں الئق عبادت تو ہم اسے دوزخ کی سزا ان ميں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ هللا
  ) ہم ظالموں کو اس طرح سزا ديتے ہيں۔١ديں (
يعنی ان فرشتوں ميں سے بھی اگر کوئی هللا ہونے کا دعوٰی کر دے تو ہم اسے بھی جہنم  ١۔٢٩

ميں پھينک ديں گے۔ يہ شرطيہ کالم ہے، جس کا وقوع ضروری نہيں۔ مقصد، شرک کی ترديد 
ْحٰمِن َولٌَد اور تو ُل اْلٰعبِِدْيَن)  ڰحيد کا اثبات ہے۔ جيسے (قُْل اِْن َكاَن لِلرَّ ) ' 81۔ الزخرف:43فَاَنَا اَوَّ

اگر بالفرض رحٰمن کی اوالد ہو تو ميں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والوں ميں سے ہوں 
اے پيغمبر! اگر تو بھی شرک کرے تو تيرے )' 65۔ الزمر:39گا ' ( لَٕٮِْن اَْشَرْكَت لَيَْحبَطَنَّ َعَملَُك ) 

  عمل برباد ہو جائيں گے ' يہ سب مشروط ہيں جن کا وقوع غير ضروری ہے۔
 

َّهُْم َهيَْتُدْوَن   ََّعل ُبًال ل ْم ۠  َوَجَعلْنَا ِفْهيَا ِفَجـاًجا سـُ   31َوَجَعلْنَا ِيف اْالَْرِض َرَواِيسَ َاْن تَِمْيَد ِهبِ
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) اس ميں ٢) اور ہم نے (١بنا ديئے تاکہ مخلوق کو ہال نہ سکے ( اور ہم نے زمين ميں پہاڑ
  کشاده راہيں بنا ديں تاکہ وه راستہ حاصل کريں

يعنی اگر زمين پر يہ بڑے بڑے پہاڑ نہ ہوتے تو زمين جنبش اور لرزش ہوتی رہتی، جس  ١۔٣١
ت سے کی وجہ سے انسانوں اور حيوانوں کے لئے زمين مسکن اور مستقر بننے کی صالحي

  محروم رہتی۔ ہم نے پہاڑوں کا بوجھ اس پر ڈال کر اسے ڈانوا ڈول ہونے سے محفوظ کر ديا۔ 
اس سے مراد زمين يا پہاڑ ہيں، يعنی زمين ميں کشاده راستے بنا ديئے يا پہاڑوں ميں  ٢۔٣١

درے رکھ ديئے، جس سے ايک عالقے سے دوسرے عالقے ميں آنا جانا آسان ہوگيا، دوسرا 
بھی ہو سکتا ہے تاکہ ان کے ذريعے سے اپنی معاش کے مصالح و مفادات حاصل کر مفہوم يہ 
  سکيں۔

 
ُمهْ َعْن ٰايٰـِهتَا ُمْعرُِضْوَن  ْحُفْوًظا  ښ وَّ َماَۗء َسْقًفا مَّ   32َوَجَعلْنَا السَّ

) بھی ہم نے ہی بنايا۔ ليکن لوگ اسکی قدرت کے نمونوں پر دھيان ١آسمان کو مضبوط چھت (
  تے۔نہيں دھر

زمين کے لئے محفوظ چھت، جس طرح خيمے اور قبے کی چھت ہوتی ہے يا اس معنی  ١۔٣٢
ميں محفوظ کہ ان کو زمين پر گرنے سے روک رکھا ہے، ورنہ آسمان زمين پر گر پڑيں تو 

زمين کا سارا نظام تہ وباال ہو سکتا ہے۔ يا شياطين سے محفوظ جيسے فرمايا (َوَحفِْظٰنھَا ِمْن ُكلِّ 
ِجْيٍم) َشيْ    )17۔ الحجر:45ٰطٍن رَّ

 
َبُحْوَن   َّسـْ ْمَس َوالَْقَمَر  ۭ ُلكٌّ ِيفْ فكََلٍ ي َاَر َوالشَّ َّْيَل َوالهنَّ ْي َخلََق ال ِ   33َوُهَو اذلَّ

) ان ميں سے ہر ايک اپنے ١وہی هللا ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پيدا کيا ہے (
  )۔٢اپنے مدار ميں تيرتے پھرتے ہيں (

يعنی رات کو آرام اور دن کو معاش کے لئے بنايا، سورج کو دن کی نشانی چاند کو رات  ١۔٣٣
کی نشانی بنايا، تاکہ مہينوں اور سالوں کا حساب کيا جاسکے، جو انسان کی اہم ضروريات ميں 

  سے ہے۔ 
ر جس طرح پيراک سطح آب پر تيرتا ہے، اسی طرح چاند اور سورج اپنے اپنے مدار پ ٢۔٣٣

  تيرتے يعنی رواں دواں رہتے ہيں۔
 

ْوَن   تَّ فَهُُم الْٰخدِلُ ْن ِمّ
ِٕ
ْن قَْبكِلَ الُْخدْلَ  ۭ َافَ۟اى   34َوَما َجَعلْنَا ِلبََرشٍ ِمّ

آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہميشگی نہيں دی، کيا اگر آپ مر گئے تو وه ہميشہ کے 
  )۔١لئے ره جائيں گے (

ميں، نبی صلی هللا عليہ وسلم کی بابت کہتے تھے کہ ايک دن اسے مر  يہ کفار کے جواب ١۔٣٤
ہی جانا ہے۔ هللا تعاٰلی نے فرمايا، موت تو ہر انسان کو آنی ہے اور اس اصول سے يقينا محمد 

رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم بھی مستشٰنی نہيں۔ کيونکہ وه بھی انسان ہی ہيں اور ہم نے انسان 
اور ہميشگی نہيں رکھی ہے۔ ليکن کيا بات کہنے والے خود نہيں مريں گے۔؟ کے لئے بھی دوام 

اس سے صنم پرستوں کی بھی ترديد ہوگئی جو ديوتاؤں کی اور انبياء واولياء کی زندگی کے 
قائل ہيں اور اسی بنياد پر ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہيں فنعوذ با من ھذه العقيدة 

  لقرآن۔الفاسدة التی تعارض ا
 

ِ َوالَْخْريِ ِفْتنًَة  ۭ َوِالَْينَا تُْرَجُعْوَن  ّ َقُة الَْمْوِت ۭ َونَْبلُْوُمكْ اِبلرشَّ
ِٕ
  35ُلكُّ نَْفٍس َذاۗى
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ہر جاندار موت کا مزه چکھنے واال ہے۔ ہم بطريق امتحان تم ميں سے ہر ايک کو برائی بھالئی 
  )۔٢جاؤ گے ( ۓ) اور تم سب ہماری طرف لوٹا١ميں مبتال کرتے ہيں (

يعنی کبھی مصائب و رنج و غم سے دو چار کرکے اور کبھی دنيا کے وسائل فراواں سے  ١۔٣٥
بہرور کر کے۔ کبھی صحت و فراخی کے ذريعے سے اور کبھی تنگی و بيماری کے ذريعے 
سے، کبھی تونگری ديکر اور کبھی فقرو فاقہ ميں مبتال کر کے ہم آزماتے ہيں۔ تاکہ ہم ديکھيں 

شکر گزاری کون کرتا ہے اور ناشکری کون؟ صبر کون کرتا ہے اور ناصبری کون؟ شکر  کہ
  اور صبر، يہ رضائے اٰلہی کا اور کفران نعمت اور ناصبری غضب اٰلہی کا موجب ہے۔ 

وہاں تمہارے عملوں کے مطابق اچھی يا بری جزا ديں گے۔ اول الذکر لوگوں کے لئے  ٢۔٣٥
  رائی۔بھالئی اور دوسروں کے لئے ب

 
ْي يَْذُكُر ٰاِلهََتُمكْ ۚ َوُمهْ  ِ تَِّخُذْونََك ِاالَّ ُهـُزًوا  ۭ َاٰھَذا اذلَّ َـّ ا ِاْن ي يَْن َكَفُرْوٓ ِ ِن ُمهْ ٰكِفُرْوَن   َوِاَذا َرٰاَك اذلَّ ْمحٰ   36 ِبِذْكِر الرَّ

ے يہ منکرين تجھے جب ديکھتے ہيں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہيں کيا يہی وه ہے جو تمہار
  )١معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا، اور وه خود ہی رحٰمن کی ياد کے بالکل ہی منکر ہيں (

اس کے باوجود يہ رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کا ہنسی و مذاق اڑاتے ہيں۔ جس طرح  ١۔٣٦
ُ  ۭ◌ دوسرے مقام پر فرمايا۔ ( اِْن يَّتَِّخُذْونََك ااِلَّ ھُُزًوا     ) 41۔ الفرقان:25 َرُسْواًل) اَٰھَذا الَِّذْي بََعَث ّهللاٰ

جب اے پيغمبر! يہ کفار مکہ تجھے ديکھتے ہيں تو تيرا مذاق اڑانے لگ جاتے ہيں۔ کہتے ہيں 
  کہ يہ وه شخص ہے جسے هللا نے رسول بنا کر بھيجا؟

 
َتْعِجلُْوِن   ٍل  ۭ َسُاوِرْيُمكْ ٰايِٰيتْ فََال تَسـْ نَْساُن ِمْن َجعَ   37ُخِلَق اْالِ

ن جلد باز مخلوق ہے ميں تمہيں اپنی نشانياں ابھی ابھی دکھاؤں گا تم مجھ سے جلد بازی نہ انسا
  )۔١کرو (
يہ کفار کے متعلق عذاب کے جواب ميں ہے کہ چونکہ انسان کی فطرت ميں عجلت اور  ١۔٣٧

جلد بازی ہے اس لئے وه پيغمبروں سے بھی جلدی مطالبہ کرنے لگ جاتا ہے کہ اپنے هللا سے 
کہ ہم پر فوراً عذاب نازل کروا دے۔ هللا نے فرمايا جلدی مت کرو، ميں عنقريب اپنی نشانياں  کہہ

تمہيں دکھاؤں گا۔ ان نشانيوں سے مراد عذاب بھی ہو سکتا ہے اور صداقت رسول صلی هللا عليہ 
  وسلم کے دالئل وبراہين بھی۔

 
  38ْنيَ  َويَُقْولُْوَن َمٰىت ٰھَذا الَْوْعُد ِاْن ُكْنُمتْ ٰصِدقِ 

  کہتے ہيں کہ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ يہ وعده کب ہے۔
 

ُجْوِههُِم النَّاَر َوَال َعْن ُظُهْوِرِمهْ َوَال ُمهْ يُنْ  يَْن َكَفُرْوا ِحْنيَ َال يَُكفُّْوَن َعْن وُّ ِ ْوَن  لَْو يَْعَملُ اذلَّ   39ــَرصُ
ے چہروں سے ہٹا سکيں گے اور نہ کاش! يہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو يہ کافر آگ کو اپن

  )١اپنی پيٹھوں سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی (
اس کا جواب عليحده ہے، يعنی اگر يہ جان ليتے تو پھر عذاب کا جلدی مطالبہ نہ کرتے يا  ١۔٣٩

  يقينا جان ليتے کہ قيامت آنے والی ہے يا کفر پر قائم نہ رہتے بلکہ ايمان لے آتے۔
 

ِتهيِْ  َها َوَال ُمهْ يُْنَظُرْوَن  بَْل اَتْ تَِطْيُعْوَن َردَّ   40ْم بَْغَتًة فَتَْهبَُهتُْم فََال يَسـْ
) ١(ہاں ہاں!) وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آجائے گی اور انہيں ہکا بکا کر دے گی (

  ) جائيں گے۔٢پھر نہ تو يہ لوگ اسے ٹال سکيں گے اور نہ ذرا سی بھی مہلت ديئے (
  ہيں کچھ سجھائی نہ نہيں دے گا کہ وه کيا کريں؟يعنی ان ١۔٤٠
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  کہ وه توبہ و اعتذار کا اہتمام کرليں ۔ ٢۔٤٠
 

َهتِْزُءْوَن  ا َاكنُْوا ِبٖه يَسـْ ــُرْوا ِمْهنُْم مَّ يَْن َخسِ ِ ْن قَْبكِلَ فََحـاَق اِبذلَّ ُهتْزِئَ ِبُرُسٍل ِمّ   ۧ 41 َولََقِد اسـْ
نسی مذاق کيا گيا پس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہ

  )۔١چيز نے گھير ليا جس کی وه ہنسی اڑاتے تھے (
رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مشرکين کے مذاق اور  ١۔٤١

جھٹالنے سے بد دل نہ ہوں، يہ کوئی نئی بات نہيں ہے، تجھ سے پہلے آنے والے پيغمبروں کے 
ھی يہی معاملہ کيا گيا، باآلخر وہی عذاب ان پر الٹ پڑا، يعنی اس نے انہيں گھير ليا، جس ساتھ ب

کا مذاق اڑايا کرتے تھے اور جس کا وقوع ان کے نزديک ابھی مستبعد تھاجس طرح دوسرے 
بُْوا َواُ  ْن قَْبلَِك فََصبَُرْوا َعٰلي َما ُكذِّ بَْت ُرُسٌل مِّ ى اَٰتٮھُْم نَْصُرنَا) مقام پر فرمايا (َولَقَْد ُكذِّ ۔ 6ْوُذْوا َحتّٰ

) تجھ سے پہلے بھی رسول جھٹالئے گئے پس انہوں نے تکذيب پر اور ان تکليفوں پر 34االنعام:
جو انہيں دی گئيں صبر کيا يہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آگئی رسول هللا صلی هللا عليہ 

  تہديد و وعيد بھی ہے۔ وسلم کی تسلی کے ساتھ کفار و مشرکين کے ليے اس ميں
 

ْعرُِضْوَن   ْم مُّ ِ ِن ۭ بَْل ُمهْ َعْن ِذْكِر َرّهبِ ْمحٰ َاِر ِمَن الرَّ َّْيِل َوالهنَّ ْلكَـُؤُمكْ اِبل َـّ   42قُْل َمْن ي
) بات يہ ١ان سے پوچھئے کہ رحٰمن کے سوا، دن اور رات تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے؟ (

  ھرے ہوئے ہيں۔ہے کہ يہ لوگ اپنے رب کے شکر سے پ
يعنی تمہارے جو کرتوت ہيں، وه تو ايسے ہيں کہ دن يا رات کی کسی گھڑی ميں تم پر  ١۔٤٢

عذاب آسکتا ہے؟ اس عذاب سے دن اور رات تمہاری کون حفاطت کرتا ہے؟ کيا هللا کے سوا 
  بھی کوئی اور ہے جو عذاب اٰلہی سے تمہاری حفاظت کر سکے؟

 
نَّا يُْصَحُبْوَن َاْم لَـهُْم ٰاِلـهٌَة تَمْ  تَِطْيُعْوَن نَـْرصَ َانْـُفِسِهْم َوَال ُمهْ ِمّ ْن ُدْوِننَا  ۭ َال يَسـْ   43ـنَُعهُْم ِمّ

کيا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہيں جو انہيں مصيبتوں سے بچاليں۔ کوئی بھی خود اپنی مدد 
  )۔١کی طاقت نہيں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے ساتھ ديا جاتا ہے (

اس معنی ہيں ' َواَل ھُْم يَْجاُرْوَن ِمْن َعَذابِنَا ' نہ وه ہمارے عذاب سے ہی محفوظ ہيں، يعنی  ١۔٤٣
وه خود اپنی مدد پر اور هللا کے عذاب سے بچنے پر قادر نہيں ہيں، پھر ان کی طرف سے ان 

  کی مدد کيا ہوئی ہے اور وه انہيں عذاب سے کس طرح بچا سکتے ہيں؟
 

ِيت اْالَْرَض نَْنُقُصهَا ِمنْ بَْل َمتَّ  ُم الُْعُمُر َۭافََال يََرْوَن َاانَّ اَنْ   44 َاْطَراِفهَا  ۭ َافَـهُُم الْٰغِلُبْوَن  ْعنَا ٰهُٓؤَالِۗء َوٰااَبَۗءُمهْ َحّىتٰ َطاَل عَلَْهيِ
بلکہ ہم نے انہيں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے سرو سامان ديئے يہاں تک کہ ان کی 

) کيا وه نہيں ديکھتے کہ ہم زمين کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے ١عمر گزر گئی ( مدت
  )۔٣) اب کيا وہی غالب ہيں؟ (٢آرہے ہيں (

يعنی ان کی يا ان کے آبا واجداد، کی زندگياں اگر عيش و راحت ميں گزر گئيں تو کيا وه  ١۔٤٤
نہيں کچھ نہيں ہوگا؟ نہيں بلکہ يہ يہ سمجھتے ہيں کہ وه صحيح راستے پر ہيں؟ اور آئنده بھی ا

چند روزه زندگی کا آرام تو ہمارے اصول مہلت کا ايک حصہ ہے، اس سے کسی کو دھوکا اور 
  فريب ميں مبتال نہيں ہونا چاہئے۔ 

يعنی زمين کفر بتدريج گھٹ رہی ہے اور دولت اسالم وسعت پذير ہے۔ کفر کے پيروں  ٢۔٤٤
م کا غلبہ بڑھ رہا ہے اور مسلمان عالقے پر عالقہ فتح تلے سے زمين کھسک رہی ہے اور اسال

  کرتے چلے جا رہے ہيں۔
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يعنی کفر کو سمٹتا اور اسالم کو بڑھتا ہوا ديکھ کر بھی، کيا وه کافر يہ سمجھتے ہيں کہ  ٣۔٤٤
وه غالب ہيں؟ استفہام انکاری ہے۔ يعنی وه غالب نہيں، مغلوب ہيں، فاتح نہيں، مفتوح ہيں، معزز 

  راز نہيں، ذلت اور خواری ان کا مقدر ہے۔و سر ف
 

عَاَۗء ِاَذا َما يُْنَذُرْوَن   مُّ ادلُّ ََّمآ ُانِْذُرُمكْ اِبلَْويْحِ ڮ َوَال يَْسَمُع الصُّ   45قُْل ِان
کہہ ديجئے! ميں تمہيں هللا کی وحی کے ذريعہ آگاه کر رہا ہوں مگر بہرے لوگ بات نہيں سنتے 

 )۔١(جبکہ انہيں آگاه کيا جائے 
يعنی قرآن سنا کر انہيں وعظ و نصيحت کر رہا ہوں اور يہی ميری ذمہ داری ہے اور  ١۔٤٥

منصب ہے۔ ليکن جن لوگوں کے کانوں کو هللا نے حق کے سننے سے بہرا کر ديا، آنکھوں پر 
پرده ڈال ديا اور دلوں پر مہر لگا دی، ان پر اس قرآن کا اور وعظ و نصيحت کا کوئی اثر نہيں 

  ۔ہوتا
 

َِّك لََيُقْولُنَّ يَٰويْلَنَآ ِاانَّ ُكنَّا ٰظِلِمْنيَ  ْن عََذاِب َرب ْهتُْم نَْفَحٌة ِمّ سـَّ ْن مَّ ِٕ
  46َولَى

اگر انہيں تيرے رب کے کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھيں کہ ہائے ہماری بد 
 )۔١بختی يقيناً ہم گناه گار تھے (

سا چھٹا اور تھوڑا حصہ بھی پہنچے گا تو پکار اٹھيں گے اور يعنی عذاب کا ايک ہلکا  ١۔٤٦
  اعتراف جرم کرنے لگ جائيں گے۔

 
ْن َخْرَدٍل َاتَيْنَا ِهبَا  ۭ َوَكٰفى بِ َونََضُع الَْمَواِزيَْن الِْقْسَط ِلَيْوِم الِْقٰيَمِة فََال تُْظَملُ نَْفٌس َشـْيــــــًٔا  ۭ َو ِاْن َاكَن ِمثَْقاَل َحبَّةٍ    47نَا ٰحِسـِبْنيَ  ِمّ

قيامت کے دن ہم درميان ميں ال رکھيں گے ٹھيک ٹھيک تولنے والی ترازو کو۔ پھر کسی پر کچھ 
ظلم بھی نہ کيا جائے گا۔ اور اگر ايک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے ال 

  )۔١حاضر کريں گے، اور ہم کافی ہيں حساب کرنے والے (
(ترازو) کی جمع ہے وزن اعمال کے لئے قيامت والے دن يا تو کئی ترازو موازين، ميزان   ١۔٤٧

ہونگے يا ترازو تو ايک ہی ہوگی انسان کے اعمال تو بےوزن ہيں يعنی ان کا کوئی ظاہری 
وجود يا جسم تو ہے نہيں پھر وزن کس طرح ہوگا؟ يہ سوال آج سے قبل تک شايد کوئی اہميت 

ات نے اسے ممکن بنا ديا ہے۔ اب ان ايجادات کے ذريعے سے رکھتا ہو۔ ليکن آج سائنسی ايجاد
بےوزن چيزوں کا وزن بھی توال جانے لگا ہے۔ جب انسان اس بات پر قادر ہوگيا ہے، تو هللا 

کے لئے ان اعمال کا، جو بےوزن کو دکھالنے کے لئے ان بےوزن اعمال کو وه اجسام ميں بدل 
ں بعض اعمالوں کے مجسم ہونے کا ثبوت ملتا دے گا اور پھر وزن کرے، جيسا کہ حديث مي

ہے۔ مثال! صاحب قرآن کے لئے ايک خوش شکل نوجوان کی شکل ميں آئے گا۔ اور پوچھے گا، 
تو کون ہے؟ وه کہے گا ميں قرآن ہوں جسے تو راتوں کو (قيام الليل) بيدار ره کر اور دن کو 

مل صالح ايک خوش رنگ اور معطر پياسا ره کر پڑھا کرتا تھا، اسی طرح مومن کی قبر ميں ع
نوجوان کی شکل ميں آئے گا اور کافر اور منافق کے پاس اس کی برعکس شکل ميں (مسند 

  )۔ ٢٨٧۔٥احمد 
کا حاشيہ القسط مصدر اور الموازين کی  ٧اس کی مذيد تفصيل کے ليے ديکھئے سورة االعراف 

  وئيںصفت ہے معنی ہيں ذوات قسط انصاف کرنے والی ترازو يا تراز
 

ِقْنيَ   ِذْكًرا ِلّـلُْمتَـّ   48َۙولََقْد ٰاتَيْنَا ُمْوٰىس َوٰهُرْوَن الْـُفْرقَاَن َوِضَياًۗء وَّ
يہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسٰی و ہارون کو فيصلے کرنے والی نورانی اور پرہيزگاروں کے 

  )١لئے وعظ و نصيحت والی کتاب عطا فرمائی ہے (
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ن کی گئی ہيں جو حضرت موسٰی عليہ السالم کو دی گئی تھی۔ اس يہ تورات کی صفات بيا ١۔٤٨
ميں بھی متقين کے لئے ہی نصيحت تھی۔ جيسے قرآن کريم کو بھی (ھَُدی لِّْلُمتَّقِْيَن) کہا گيا، 

کيونکہ جن کے دلوں ميں هللا کا تقٰوی نہيں ہوتا، وه هللا کی کتاب کی طرف توجہ ہی نہيں کرتے، 
يلئے نصيحت اور ہدايت کا ذريعہ کس طرح بنے، نصيحت يا ہدايت کے تو آسمانی کتاب ان ک

  لئے ضروری ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے اور اس ميں غور و فکر کيا جائے۔
 

اعَِة ُمْشِفُقْوَن  َن السَّ ُْم اِبلَْغْيِب َوُمهْ ِمّ َشْوَن َرهبَّ يَْن َخيْ ِ   49اذلَّ
ہيں اور قيامت (کے تصور) سے کانپتے وه لوگ جو اپنے رب سے بن ديکھے خوف کھاتے 

  )۔١رہتے ہيں (
يہ متقين کی صفات ہيں، جيسے سوره بقره کے آغاز ميں اور ديگر مقامات پر بھی متقين  ١۔٤٩

  کی صفات کا تذکره ہے۔
 

ٌك َاْنَزلْٰنُه  ۭ َافََانُْمتْ هَلٗ ُمنِْكُرْوَن  ٰربَ   ۧ 50َوٰھَذا ِذْكٌر مُّ
قرآن بھی ہم نے نازل فرمايا ہے کيا پھر بھی تم اس کے منکر ہو  اور يہ نصيحت اور برکت واال

  )۔١(
يہ قرآن، جو ياد دہانی حاصل کرنے والے کے لئے ذکر اور نصيحت اور خير و برکت کا  ١۔٥٠

ِ ہونے سے کيوں انکار کرتے  َن ّهللاٰ ل مِّ حامل ہے، اسے بھی ہم نے ہی اتارا ہے۔ تم اس کے ُمنَزَّ
  تراف ہے کہ تورات هللا کی طرف سے ہی نازل کرده کتاب ہے۔ہو، جب کہ تمہيں اع

 
  ۚ 51َولَـَقْد ٰاتَيْنَآ ِاْبٰرِهْميَ ُرْشَدٗه ِمْن قَْبُل َوُكنَّا ِبٖه ٰعِلِمْنيَ  

) ہم اسکے احوال سے ١يقيناً ہم نے اس سے پہلے ابراہيم کو اسکی سمجھ بوجھ بخشی تھی اور (
  )۔٢بخوبی واقف تھے (

ْبُل سے مراد تو يہ ہے کہ ابراہيم عليہ السالم کو رشد و ہدايت (يا ہوشمندی) دينے کا ِمْن قَ  ١۔٥١
واقع، موسٰی عليہ السالم کو ابتدائے تورات سے پہلے کا ہے يہ مطلب ہے کہ ابراہيم عليہ السالم 

  کو نبوت سے پہلے ہی ہوش مندی عطا کر دی تھی۔ 
  ل ہے اور وه اس کا صحيح استعمال کرے گا۔يعنی ہم جانتے تھے کہ وه اس رشد کا اہ ٢۔٥١

 
ٓ َانُْمتْ لَهَا ٰعِكُفْوَن   َِّيتْ َماِثْيُل ال ِبْيِه َوقَْوِمٖه َما ٰهِذِه التَـّ   52ِاْذ قَاَل ِالَ

جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ يہ مورتياں جن کے تم مجاور بنے بيٹھے 
  )۔١ہو کيا ہيں؟ (

تِْمثَاُل کی جمع ہے۔ يہ اصل ميں کسی چيز کی ہوبہو نقل کو کہتے ہيں۔ جيسے پتھر  تََماثِْيل، ١۔٥٢
کا مجسمہ يا کاغذ اور ديوار پر کسی کی تصوير۔ يہاں مراد وه مورتياں ہيں جو قوم ابراہيم عليہ 
السالم نے اپنے معبودوں کی بنا رکھی تھيں اور جن کی وه عبادت کرتے تھے عاکف۔ عکوف 

کا صيغہ ہے جس کے معنی کسی چيز کو الزم پکڑنے اور اس پر جھک کر جم  سے اسم فاعل
کر بيٹھ رہنے کے ہيں۔ اسی سے اعتکاف ہے جس ميں انسان هللا کی عبادت کے ليے جم کر 

بيٹھتا ہے اور يکسوئی اور انہماک سے اس کی طرف لو لگاتا ہے يہاں اس سے مراد بتوں کی 
مجاور بن کر بيٹھنا ہے يہ تمثاليں (مورتياں اور تصويريں)  تعظيم وعبادت اور ان کے تھانوں پر

قبر پرستوں اور پير پرستوں ميں بھی آجکل عام ہيں اور ان کو بڑے اہتمام سے گھروں اور 
  دکانوں ميں بطور تبرک آويزاں کيا جاتا ہے۔ هللا تعاٰلی انہيں سمجھ عطا فرمائے۔
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  53ِديَْن  قَالُْوا َوَجْداَنٓ ٰااَبَۗءاَن لَهَا ٰعبِ 
  سب نے جواب ديا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پايا۔

جس طرح آج بھی جہالت وخرافات ميں پھنسے ہوئے مسلمانوں کو بدعات ورسومات جاہليہ سے 
روکا جائے تو وه جواب ديتے ہيں کہ ہم انہيں کس طرح چھوڑيں جب کہ ہمارے آباواجداد بھی 

رہے ہيں اور يہی جواب وه حضرات ديتے ہيں جو نصوص کتاب و سنت سے  يہی کچھ کرتے
  اعراض کر کے علماء ومشائخ کے آراء وافکار سے چمٹے رہنے کو ضروری خيال کرتے ہيں۔

 
ِبْنيٍ     54قَاَل لََقْد ُكْنُمتْ َانُْمتْ َوٰااَبُۗؤُمكْ ِيفْ َضٰلٍل مُّ

  ھی يقيناً کھلی گمراہی ميں مبتال رہے۔آپ نے فرمايا! پھر تم اور تمہارے باپ دادا سب
 

ِّٰعِبْنيَ     55قَالُْوٓا َاِجْئـَتنَا اِبلَْحــّقِ َاْم َانَْت ِمَن الل
  )۔١کہنے لگے کيا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق الئے ہيں يا يوں ہی مذاق کر رہے ہيں (

انہوں نے يہ اس لئے کہا کہ انہوں نے اس سے قبل توحيد کی آواز ہی نہيں سنی تھی  ١۔٥٥
  سوچا، پتہ نہيں، ابراہيم عليہ السالم ہمارے ساتھ مذاق تو نہيں کر رہا ہے۔

 
هِِدْيَن   َن الّشٰ ْي فََطَرُهنَّ ڮ َوَااَن عَٰيل ٰذِلُمكْ ِمّ ِ ٰمٰوِت َواْالَْرِض اذلَّ ُُّمكْ َربُّ السَّ ب   56قَاَل بَْل رَّ

جو آسمانوں اور زمين کا مالک ہے  آپ نے فرمايا نہيں درحقيقت تم سب کا پروردگار تو وه ہے
  )١جس نے انہيں پيدا کيا ہے، ميں تو اپنی بات کا گواه اور قائل ہوں (

يعنی ميں مذاق نہيں کر رہا، بلکہ ايک ايسی چيز پيش کر رہا ہوں جس کا علم و يقين  ١۔٥٦
جو (مشاہده) مجھے حاصل ہے اور وه يہ کہ تمہارا معبود مورتياں نہيں، بلکہ وه رب ہے 

  آسمانوں اور زمين کا مالک اور ان کا پيدا کرنے واال ہے۔
 

ُّْوا ُمْدِبرِيَْن    ِ َالَِكْيَدنَّ َاْصنَاَمُمكْ بَْعَد َاْن تَُول   57َواَتهلّلٰ
اور هللا کی قسم ميں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم عليحده پيٹھ پھير کر چل دو گے ايک 

  چال چلوں گا
م عليہ السالم نے اپنے دل ميں عزم کيا، بعض کہتے ہيں کہ آہستہ سے يہ حضرت ابراہي ١۔٥٧

کہا جس سے مقصود بعض لوگوں کو سنانا تھا۔ مراد يہی وه عملی کوشش ہے جو وه زبانی وعظ 
  کے بعد عملی اہتمام کی شکل ميں کرنا چاہتے تھے۔ يعنی بتوں کی توڑ پھوڑ۔

 
 َّ ا ل َّهُْم ِالَْيِه يَْرِجُعْوَن فََجـَعلَهُْم ُجٰذًذا ِاالَّ َكِبْريً   58هُْم لََعل

پس اس نے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئيے ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ ديا يہ بھی اس لئے 
  )١کہ وه سب اس کی طرف ہی لوٹيں (

چنانچہ وه جس دن اپنی عيد يا کوئی جشن مناتے تھے، ساری قوم اس کے لئے باہر چلی  ١۔٥٨
م نے موقع غنيمت جان کر انہيں توڑ پھوڑ کر رکھ ديا صرف ايک بڑا گئی اور ابراہيم عليہ السال

  بت چھوڑ ديا، بعض کہتے ہيں کہ کلہاڑی اس کے ہاتھ ميں پکڑا دی تاکہ وه اس سے پوچھيں۔
 

ِلِمْنيَ   َّٗه لَِمَن الّظٰ ِلـهَِتنَآ ِان   59قَالُْوا َمْن فََعَل ٰھَذا اِبٰ
نے کيا؟ ايسا شخص تو يقيناً ظالموں ميں سے ہے کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ يہ کس 

)١(  
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يعنی جب وه جشن سے فارغ ہو کر آئے تو ديکھا کہ معبود تو ٹوٹے پڑے ہيں، تو کہنے  ١۔٥٩
  لگے، يہ کوئی بڑا ہی ظالم شخص ہے جس نے يہ حرکت کی ہے۔

 
ٓ ِاْبٰرِهْميُ    َّْذُكُرُمهْ يَُقاُل هَلٗ ْعنَا فَـًىت ي   ۭ 60قَالُْوا َمسِ

بولے ہم نے ايک نوجوان کو ان کا تذکره کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہيم (عليہ السالم) کہا 
  )۔١جاتا ہے (

ان ميں سے بعض نے کہا کہ وه نوجوان ابراہيم (عليہ السالم) ہے نا، وه ہمارے بتوں کے  ١۔٦٠
  خالف باتيں کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے يہ اس کی کارستانی ہے۔

 
َّهُْم يَْشهَُدْوَن   قَالُْوا فَْاتُ    61ْوا ِبٖه عَٰيلٓ َاْعُنيِ النَّاِس لََعل

  )١سب نے کہا اچھا اسے مجمع ميں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے الؤ تاکہ سب ديکھيں (
يعنی اس کو سزا ملتی ہوئی ديکھيں تاکہ آئنده کوئی اور يہ کام نہ کرے۔ يا يہ معنی ہيں کہ  ١۔٦١

ہ انہوں نے ابراہيم عليہ السالم کو بت توڑتے ہوئے ديکھا يا ان لوگ اس بات کی گواہی ديں ک
  کے خالف باتيں کرتے ہوئے سنا ہے۔

 
ِلهَِتنَا يٰٓـِاْبٰرِهْميُ    62ۭقَالُْوٓا َءَانَْت فََعلَْت ٰھَذا اِبٰ

  کہنے لگے! اے ابراہيم (عليہ السالم) کيا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ يہ حرکت کی ہے۔
 

لُْوُمهْ ِاْن َاكنُْوا يَْنِطُقْوَن   قَاَل بَلْ  َـٔ ُمهْ ٰھَذا فَْس   63فََعهَل ٗٗ◌ ڰ َكِبْريُ
آپ نے جواب ديا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کيا ہے تم اپنے خداؤں سے پوچھ لو، اگر يہ 

  )١بولتے چالتے ہوں (
سے پوچھا گيا، چنانچہ حضرت ابراہيم عليہ السالم کو مجمع عام ميں اليا گيا اور ان  ١۔٦٣

حضرت ابراہيم عليہ السالم نے جواب ديا کہ يہ کام تو اس بڑے بت نے کيا ہے، اگر يہ (ٹوٹے 
ہوئے بت) بول کر بتال سکتے ہيں تو ذرا ان سے پوچھو تو سہی۔ يہ بطور اپنے مطلب کے بات 

آگاہی کی  کی يا انہوں نے کہا تاکہ وه يہ بات جان ليں کہ جو نہ بول سکتا ہو نہ کسی چيز سے
صالحيت رکھتا ہو، وه معبود نہيں ہو سکتا۔ نہ اس پر الہ کا اطالق ہی صحيح ہے ايک حديث 

صحيح ميں حضرت ابراہيم عليہ السالم کے اس قول بل فعلہ کبيرھم کو لفظ کذب سے تعبير کيا 
دوسرا گيا ہے کہ ابراہيم عليہ السالم نے تين جھوٹ بولے دو هللا کے ليے ايک (انی سقيم) اور 

يہی اور تيسرا حضرت ساره اپنی بيوی کو بہن کہنا (صحيح بخاری کتاب االنبياء باب واتخذهللا 
ابراہيم خليال) زمانہ حال کے بعض مفسرين نے اس حديث صحيح کو قرآن کے خالف باور کر 
کے اس کا انکار کر ديا ہے اور اس کی صحت پر اصرار غلو اور روايت پرستی قرار ديا ہے 

ان کی يہ رائے صحيح نہيں يقينا حقيقت کے اعتبار سے انہيں جھوٹ نہيں کہا جا سکتا ليکن 
ليکن ظاہری شکل کے لحاظ سے ان کو کذب سے خارج بھی نہيں کيا جا سکتا ہے گو يہ کذب 

هللا کے ہاں قابل مواخذه نہيں ہے کيونکہ وه هللا ہی کے ليے بولے گئے ہيں درآنحاليکہ کوئی گناه 
 کے ليے نہيں ہو سکتا اور يہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر کذب ہونے کے کا کام هللا

باوجود وه حقيقتا کذب نہ ہو جيسے حضرت آدم عليہ السالم کے ليے عصی اور غوی کے الفاظ 
استعمال ہوئے ہيں حاالنکہ خود قرآن ميں ہی ان کے فعل اکل شجر کو نسيان اور ارادے کی 

بتاليا گيا ہے جس کا صاف مطلب يہ ہے کہ کسی کام کے دو پہلو بھی ہو کمزوری کا نتيجہ بھی 
سکتے ہيں من وجہ اس ميں استحسان اور من وجہ ظاہری قباحت کا پہلو۔ حضرت ابراہيم عليہ 
السالم کا يہ قول اس پہلو سے ظاہری طور پر کذب ہی ہے کہ واقعے کے خالف تھا بتوں کو 
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ا انتساب بڑے بت کی طرف کيا ليکن چونکہ مقصد ان کا انہوں نے خود توڑا تھا ليکن اس ک
تعريض اور اثبات توحيد تھا اس ليے حقيقت کے اعتبار ہم اسے جھوٹ کے بجائے اتمام حجت 
کا ايک طريق اور مشرکين کی بےعقلی کے اثبات واظہار کا ايک انداز کہيں گے عالوه ازيں 

بھی قابل غور ہے اور وه ہے ميدان محشر حديث ميں ان کذبات کا ذکر جس ضمن ميں آيا ہے وه 
ميں هللا کے روبرو جاکر سفارش کرنے سے اس ليے گريز کرنا کہ ان سے دنيا ميں تين موقعوں 

پر لغزش کا صدور ہوا ہے درآنحاليکہ وه لغزشيں نہيں يعنی حقيقت اور مقصد کے اعتبار وه 
وف زده ہوں گے کہ يہ باتيں جھوٹ نہيں ہيں مگر وه هللا کی عظمت وجال کيوجہ سے اتنے خ

جھوٹ کے ساتھ مماثلت کی وجہ سے قابل گرفت نظر آئيں گی گويا حديث کا مقصد حضرت 
ابراہيم عليہ السالم کو جھوٹا ثابت کرنا ہرگز نہيں ہے بلکہ اس کيفيت کا اظہار ہے جو قيامت 

  والے دن خشيت الہی کی وجہ سے ان پر طاری ہوگی۔
 

ِلُمْوَن   فََرَجُعْوٓا ِاٰىلٓ اَ    ۙ 64نُْفِسهِْم فََقالُْوٓا ِانَُّمكْ َانُْمتُ الّظٰ
  )١پس يہ لوگ اپنے دلوں ميں قائل ہوگئے اور کہنے لگے واقع ظالم تو تم ہی ہو (

حضرت ابراہيم عليہ السالم کے اس جواب سے وه سوچ ميں پڑ گئے اور ايک دوسرے کو  ١۔٦٤
ہی ہو، جو اپنی جان کو بچانے پر اور نقصان الجواب ہو کر، کہنے لگے، واقع ظالم تو تم 

پہنچانے والے کا ہاتھ پکڑنے پر قادر نہيں وه مستحق عبادت کيونکر ہو سکتا ہے؟ بعض نے يہ 
مفہوم بيان کيا کہ معبودوں کی عدم حفاظت پر ايک دوسرے کو مالمت کی اور ترک حفاظت پر 

  ايک دوسرے کا ظالم کہا۔
 

  65ْوِسهِْم ۚ  لَـقَْد عَِلْمَت َما ٰهٓـُؤَالِۗء يَْنِطُقْوَن   ُمثَّ نُِكُسْوا عَٰيل ُرءُ 
پھر اپنے سروں کے بل اوندھے ہوگئے (اور کہنے لگے کہ) يہ تجھے بھی معلوم ہے يہ بولنے 

  )١چالنے والے نہيں (
پھر اے ابراہيم (عليہ السالم) تو ہميں يہ کيوں کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو اگر يہ بول  ١۔٦٥
  تے ہيں، جب کہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ يہ بولنے کی طاقت سے محروم ہيں۔سک

 
ُمكْ   َال يَُرضُّ ِ َما َال يَْنَفُعُمكْ َشـْيـًٔا وَّ   66ۭقَاَل َافَتَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ

 هللا کے خليل نے اسی وقت فرمايا افسوس! کيا تم هللا کے عالوه ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ
  تمہيں کچھ بھی نفع پہنچا سکيں نہ نقصان۔

 
ِ ۭ َافََال تَْعِقلُْوَن  َُّمكْ َوِلَما تَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ   67ُاّفٍ ل

تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم هللا کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کيا تمہيں اتنی سی عقل نہيں 
  )۔١(

ر مجبور ہوگئے تو پھر ان کی بےعقلی پر يعنی جب وه خود ان کی بےبسی کے اعتراف پ ١۔٦٧
  افسوس کرتے ہوئے کہا کہ هللا کو چھوڑ کر ايسے بےبسوں کی تم عبادت کرتے ہو؟

 
ا ٰاِلهََتُمكْ ِاْن ُكْنُمتْ ٰفِعِلْنيَ   ْوٓ   68قَالُْوا َحّرِقُـْوُه َوانُْرصُ

  )١ہی ہے ( کہنے لگے کہ اسے جال دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہيں کچھ کرنا
حضرت ابراہيم عليہ السالم نے جب يوں اپنی حجت تمام کر دی اور ان کی ضاللت  ١۔٦٨

وحماقت کو ايسے طريقے سے ان پر واضح کر ديا کہ وه الجواب ہوگئے۔ تو چونکہ وه توفيق 
ہدايت سے محروم تھے اور کفر و شرک نے ان کے دلوں کو بےنور کر ديا تھا۔ اس لئے بجائے 
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وه شرک سے بعض آجاتے، الٹا ابراہيم عليہ السالم کے خالف سخت اقدام کرنے پر  اس کے کہ
آماده ہوگئے اور اپنے معبودوں کی دہائی ديتے ہوئے انہيں آگ ميں جھونک دينے کی تياری 
شروع کر دی، چنانچہ آگ کا ايک بہت بڑا االؤ تيار کيا گيا اور اس ميں حضرت ابراہيم عليہ 

ہے کہ منجنيق (جس سے بڑے پتھر پھينکے جاتے ہيں) کے ذريعے سے  السالم کو کہا جاتا
پھينکا۔ ليکن هللا تعاٰلی نے آگ کو حکم ديا کہ ابراہيم عليہ السالم کے لئے ٹھنڈی اور سالمتی بن 

جا علماء کہتے ہيں کہ اگر هللا تعالٰی، ٹھنڈی کے ساتھ ' سالمتی ' نہ فرماتا تو اس کی ٹھنڈک 
م کے لئے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال يہ ايک بہت بڑا معجزه ہے جو آسمان ابراہيم عليہ السال

سے باتيں کرتی ہوئی دہکتی آگ کے گل و گلزار بن جانے کی صورت ميں حضرت ابراہيم عليہ 
السالم کے لئے هللا کی مشيت سے ظاہر ہوا۔ اس طرح هللا نے اپنے بندے کو دشمنوں کی سازش 

  سے بچا ليا۔
 

َسٰلًما عَٰيلٓ ِابْٰرِهْميَ  قُلْنَا يٰ    ۙ 69نَاُرُكـْوِينْ بَْرًدا وَّ
ہم نے فرما ديا اے آگ! تو ٹھندی پڑ جا اور ابراہيم (عليہ السالم) کے لئے سالمتی (اور آرام کی 

  چيز) بن جا۔
 

  70َۚوَاَراُدْوا ِبٖه َكْيًدا فََجَعلْٰهنُُم اْالَْخَرسِْيَن   
  الم) کا برا چاہا، ليکن ہم نے انہيں ناکام بنا ديا۔گو انہوں نے ابراہيم (عليہ الس

 
َِّيتْ ٰبَرْكنَا ِفْهيَا ِللْٰعلَِمْنيَ    71َوَجنَّْيٰنُه َولُْوًطا ِاَىل اْالَْرِض ال

اور ہم ابراہيم اور لوط کو بچا کر اس زمين کی طرف لے چلے جس ميں ہم نے تمام جہان والوں 
  )۔١کے لئے برکت رکھی تھی (

ے مراد اکثر مفسرين کے نزديک ملک شام ہے۔ جسے شادابی اور پھلوں اور نہروں اس س ١۔٧١
  کی کثرت نيز انبياء عليہم السالم کا مسکن ہونے کے لحاظ سے بابرکت کہا گيا ہے۔

 
َق  ۭ َويَْعُقْوَب اَنِفةَلً  ۭ َوالُكًّ َجَعلْنَا ٰصِلِحْنيَ  ٓ ِاْحسٰ   72َوَوَهْبنَا هَلٗ

) اور ہر ايک کو ہم نے صالح ١عطا فرمايا اور يعقوب اس پر مزيد ( اور ہم نے اسے اسحاق
  بنايا۔
نَا فِلَۃ، زائد کو کہتے ہيں، يعنی حضرت ابراہيم عليہ السالم نے تو صرف بيٹے کے لئے  ١۔٧٢

  دعا کی تھی، ہم نے بغير دعا مذيد پوتا بھی عطا کر ديا۔
 

ُْدْوَن اِبَْمِرانَ  ًة هيَّ ِٕمَّ
ٰكوِة ۚ    َوَاكنُْوا لَنَا ٰعِبِدْيَن َوَجَعلْٰهنُْم َاى ٰلوِة َوِايَْتاَۗء الزَّ ِت َوِاقَاَم الصَّ ْم ِفْعَل الَْخْريٰ   73  َوَاْوَحْينَآ ِالَْهيِ

اور ہم نے انہيں پيشوا بنا ديا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کريں اور ہم نے ان کی 
ھنے اور زٰکوة دينے کی وحی (تلقين) کی، طرف نيک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رک

  اور وه سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔
 

َث  ۭ ِاهنَُّ 
ِٕ
َّْعَمُل الَْخـٰبۗى َِّيتْ َاكنَْت ت َجنَّْيٰنُه ِمَن الْقَْريَِة ال ِعلًْما وَّ   74ْۙم َاكنُْوا قَْوَم َسْوٍء ٰفِسِقْنيَ ڌَولُْوًطا ٰاتَيْٰنُه ُحْمكًا وَّ

ہ السالم) کو بھی حکم اور علم ديا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں لوگ ہم نے لوط(علي
  گندے کاموں ميں مبتال تھے۔ اور تھے بھی وه بدترين گنہگار۔

 
ِلِحْنيَ  َّٗه ِمَن الّصٰ ِتنَا  ۭ ِان   75َۧوَاْدَخلْٰنُه ِيفْ َرْمحَ
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نيکوکار لوگوں ميں سے  اور ہم نے لوط(عليہ السالم) کو اپنی رحمت ميں داخل کر ليا بيشک وه
  )۔١تھا (
حضرت لوط عليہ السالم، حضرت ابراہيم عليہ السالم کے برادر زاد (بھتيجے) تھے اور  ١۔٧٥

حضرت ابراہيم عليہ السالم پر ايمان النے والے اور ان کے ساتھ عراق سے ہجرت کرکے شام 
سے نوازا۔ يہ جس جانے والوں ميں سے تھے۔ هللا نے ان کو بھی علم و حکمت يعنی نبوت 

عالقے ميں نبی بنا کر بھيجے گئے، اسے عموره اور سدوم کہا جاتا ہے۔ يہ فلسطين کے بحيره 
مردار سے متصل بجانب اردن ايک شاداب عالقہ تھا۔ جس کا بڑا حصہ اب بحيره مردار کا جزو 

وازے کسنا ہے۔ ان کی قوم لواطت جيسے فعل شفيع، گزر گاہوں پر بيٹھ کر آنے جانے والوں پر آ
اور انہيں تنگ کرنا روڑے ريزے پھينکنا وغيره ميں ممتاز تھی، جسے هللا نے يہاں خبائث (پليد 
کاموں) سے تعبير فرمايا ہے۔ باآلخر حضرت لوط عليہ السالم کو اپنی رحمت ميں داخل کرکے 

  يعنی انہيں اور ان کے پيرو کار کو بچا کر قوم کو تباه کر ديا گيا۔
 

ْيٰنُه َوَاْههَلٗ ِمَن اْلَكْرِب الَْعِظْميِ  َونُْوًحا اِ  تََجْبنَا هَلٗ فَنَجَّ   ۚ 76ْذ اَنٰدي ِمْن قَْبُل فَاسـْ
نوح کے اس وقت کو ياد کيجئے جبکہ اس نے اس سے پہلے دعا کی ہم نے اس کی دعا قبول 

  فرمائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی۔
 

نُٰه ِمَن  ِعْنيَ َونَــَرصْ ُْم َاكنُْوا قَْوَم َسْوٍء فََاْغَرْقٰهنُْم َاْمجَ يِٰتنَا  ۭ ِاهنَّ بُْوا اِبٰ ْيَن َكذَّ ِ   77الَْقْوِم اذلَّ
اور جو لوگ ہماری آيتوں کو جھٹالتے رہے تھے ان کے مقابلے ميں ہم نے اس کی مدد کی، 

  يقيناً وه برے لوگ تھے پس ہم نے ان سب کو ڈبو ديا۔
 

هِْم ٰشهِِدْيَن  َوَداٗوَد َوسُ  ُمكِٰن ِيف الَْحْرِث ِاْذ نََفَشْت ِفْيِه غََمنُ الَْقْوِم  ۚ  َوُكنَّا ِلُحـْمكِ   ڎ78لَْيٰمَن ِاْذ َحيْ
اور داؤد اور سليمان (عليہما السالم) کو ياد کيجئے جبکہ وه کھيت کے معاملہ ميں فيصلہ کر 

ئی تھيں، اور ان کے فيصلے ميں ہم رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکرياں رات کو اس ميں چر گ
  موجود تھے۔

 
ْحَن َوالطَّ  ّبِ َخسَّْراَن َمَع َداٗوَد الِْجَباَل يُسـَ ِعلًْما  ۡ وَّ   79ْريَ  ۭ َوُكنَّا ٰفِعِلْنيَ فََفهَّْمٰهنَا ُسلَْيٰمَن ۚ َوالُكًّ ٰاتَيْنَا ُحْمكًا وَّ
ايک کو ہم نے حکم و علم دے رکھا ) ہاں ہر ١ہم نے اس کا صحيح فيصلہ سليمان کو سمجھا ديا (

) بھی ہم ٣) تھے اور پرند (٢تھا اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر ديئے تھے جو تسبيح کرتے (
  )۔٤کرنے والے ہی تھے (

مفسرين نے يہ قصہ اس طرح بيان فرمايا ہے کہ ايک شخص کی بکرياں، دوسرے  ١۔٧٩
تی چر چگئيں۔ حضرت داؤد عليہ شخص کے کھيت ميں رات کو جا گھسيں اور اس کی کھي

السالم نے جو پيغمبر کے ساتھ حکمران بھی تھے فيصلہ ديا کہ بکرياں، کھيت واال لے لے تاکہ 
اس کے نقصان کی تالفی ہو جائے۔ حضرت سليمان عليہ السالم نے اس فيصلے سے اختالف کيا 

دی جائيں، وه ان اور يہ فيصلہ ديا کہ بکرياں کچھ عرصے کے لئے کھيتی کے مالک کو دے 
سے فائده اٹھائے اور کھيتی بکری والے کے سپرد کر دی جائے تاکہ وه کھيتی کی آب پاشی اور 

ديکھ بھال کرکے، اسے صحيح کرے، جب وه اس حالت ميں آجائے جو بکريوں چرنے سے 
پہلے تھی تو کھيتی، کھيتی والے کو اور بکرياں، بکری والے کو واپس کر دی جائيں۔ پہلے 

لے کے مقابل ميں دوسرا فيصلہ اس لحاظ سے بہتر تھا کہ اس ميں کسی کو بھی اپنی چيز فيص
سے محروم ہونا نہيں پڑا۔ جب کہ پہلے فيصلے ميں بکری والے اپنی بکريوں سے محروم کر 
ديئے گئے تھے۔ تاہم هللا نے حضرت داؤد عليہ السالم کی بھی تعريف کی اور فرمايا کہ ہم نے 
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ی داؤد عليہ السالم اور سليمان عليہ السالم دونوں کو) علم و حکمت سے نوازا ہر ايک کو (يعن
تھا۔ بعض لوگ اس سے استدالل کرتے ہوئے کہتے ہيں۔ امام شوکانی فرماتے ہيں کہ يہ دعوٰی 

صحيح نہيں۔ کسی ايک معاملے ميں دو الگ الگ (متضاد) فيصلہ کرنے والے دو منصف، بيک 
، ان ميں ضرور ايک مصيب (درست فيصلہ کرنے واال) ہوگا اور وقت دونوں مصنفين ہو سکتے

دوسرا غلطی کر کے غلط فيصلہ کرنے واال، البتہ يہ الگ بات ہے کہ غلطی سے غلط فيصلہ 
  کرنے سے گناه گار نہيں ہوگا، بلکہ اسے ايک اجر ملے گا۔ کما فی الحديث (فتح القدير)۔ 

بيح کی آواز سے گونج اٹھتے تھے (کيونکہ اس اس سے مراد يہ نہيں کہ پہاڑ ان کی تس ٢۔٧٩
  ميں تو کوئی اعجاز ہی باقی نہيں رہتا) 

يعنی پرندے بھی داؤد عليہ السالم کی سوز آواز سن کر هللا کی تسبيح کرنے لگتے، مطلب  ٣۔٧٩
  يہ ہے کہ پرندے بھی داؤد عليہ السالم کے لئے مسخر کر ديئے گئے تھے (فتح القدير) 

فہيم، ابتائے حکم اور تسخی، ان سب کے کرنے والے ہم ہی تھے، اس لئے ان يعنی يہ ت ٣۔٧٩
ميں کسی کو تعجب کرنے کی يا انکار کرنے کی ضرورت نہيں ہے، اس لئے کہ ہم جو چاہيں 

  کر سکتے ہيں۔
 

ِسُمكْ ۚ فَهَْل َانُْمتْ ٰشِكرُ  ْنۢ اَبْ َُّمكْ ِلُتْحِصنَُمكْ ِمّ َّْمٰنُه َصْنَعَة لَُبْوٍس ل   80ْوَن  َوعَل
ہم نے اسے تمہارے لئے لباس بنانے کی کاريگری سکھائی تاکہ لڑائی کی ضرر سے تمہارا 

  ) کيا تم شکر گزار بنو گے۔١بچاؤ ہو (
يعنی لوہے کو ہم نے داؤد عليہ السالم کے لئے نرم کر ديا تھا، وه اس سے جنگی لباس،  ١۔٨٠

اظت کا ذريعہ ہيں۔ حضرت قتاده لوہے کی زريں تيار کرتے تھے، جو جنگ ميں تمہاری حف
رضی هللا تعاٰلی عنہ فرماتے ہيں کہ حضرت داؤد عليہ السالم سے پہلے بھی زريں بنتی تھيں۔ 

ليکن وه ساده بغير کنڈوں اور بغير حلقوں کے ہوتی تھيں، حضرت داؤد عليہ السالم پہلے شخص 
  ہيں جنہوں نے کنڈے دار حلقے والی زريں بنائيں (ابن کثير)

 
ٍء ٰعلِ َولِ  َِّيتْ ٰبَرْكنَا ِفْهيَا  ۭ َوُكنَّا ِبُلكِّ َيشْ ْمرِٖهٓ ِاَىل اْالَْرِض ال رِْي اِبَ   81ِمْنيَ  ُسلَْيٰمَن الّرِيَْح عَاِصَفًة َجتْ

) جو اس کے فرمان سے اس ١ہم نے تند و تيز ہوا کو سليمان (عليہ السالم) کے تابع کر ديا (
کت دے رکھی تھی، اور ہم ہرچيز سے باخبر اور دانا زمين کی طرف چلتی ہے جہاں ہم نے بر

  ہيں۔
يعنی جس طرح پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد عليہ السالم کے لئے مسخر کر ديئے تھے،  ١۔٨١

اسی طرح ہوا حضرت سليمان عليہ السالم کے تابع کر دی گئی تھی۔ وه اپنے وزرا سلطنت 
ں کی مسافت، لمحوں اور ساعتوں ميں سميت تخت پر بيٹھ جاتے تھے اور جہاں چاہتے، مہينو

طے کرکے وہاں پہنچ جاتے، ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر لے جاتی۔ بابرکت زمين سے مراد شام 
  کا عالقہ ہے۔

 
ًال ُدْوَن ٰذكِلَ  ۚ َوُكنَّا لَهُْم ٰحِفِظْنيَ   َُّغْوُصْوَن هَلٗ َويَْعَملُْوَن َمعَ ٰيِطْنيِ َمْن ي   82َۙوِمَن الشـَّ

بہت سے شياطين بھی ہم نے اس کے تابع کئے تھے جو اس کے فرمان سے  اسی طرح سے
) ان کے نگہبان ہم ہی ١غوتے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، (

  )٢تھے (
جنات بھی حضرت سليمان عليہ السالم کے تابع تھے جو ان کے حکم سے سمندروں ميں  ١۔٨٢

کال التے، اسی طرح ديگر عمارتی کام، جو آپ چاہتے غوتے لگاتے اور موتی اور جواہر ن
  کرتے تھے۔ 
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يعنی جنوں کے اندر جو سرکشی اور فساد کا ماده ہے، اس سے ہم نے سليمان عليہ السالم  ٢۔٨٢
  کی حفاظت کی اور وه ان کے آگے سرتابی کی مجال نہيں رکھتے تھے۔

 
ِينَ ال ْ َمسـَّ َّٗهٓ َاِىنّ ُّْوَب ِاْذ اَنٰدي َرب ْنيَ َوَاي ِمحِ ُّ َوَانَْت َاْرَحُم الّرٰ   ښ83رضُّ

ايوب (عليہ السالم) کی اس حالت کو ياد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے 
  يہ بيماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زياده رحم کرنے واال ہے۔

 
 َ ٰات ٍ وَّ تََجْبنَا هَلٗ فََكَشْفنَا َما ِبٖه ِمْن ُرضّ ْن ِعْنِداَن َوِذْكٰري ِللْٰعِبِدْيَن  فَاسـْ ًة ّمِ َعهُْم َرْمحَ   84يْٰنُه َاْههَلٗ َوِمثْلَهُْم مَّ

تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہيں تھا اسے دور کر ديا اور اس کو اہل و عيال عطا 
) سے تاکہ سچے بندوں کے ١فرمائے بلکہ ان کے ساتھ ويسے ہی اور، اپنی خاص مہربانی (

  ے سبب نصيحت ہو۔لئ
نِْعَم  ۭ◌ اِنَّا َوَجْدٰنهُ َصابًِرا ۭ◌ )قرآن مجيد ميں حضرت ايوب عليہ السالم کو صابر کہا گيا ہے،  ١۔٨٤

اٌب )  ۭ◌ اْلَعْبُد  ) اس کا مطلب يہ ہے کہ انہيں سخت آزمائشوں ميں ڈاال گيا جن 44۔ص:38اِنَّٗهٓ اَوَّ
ڑا۔ يہ آزمائش اور تکليفيں کيا تھيں، اس کی ميں انہوں نے صبر شکر کا دامن ہاتھ سے نہيں چھو

مستند تفصيل تو نہيں ملتی، تاہم قرآن کے انداز بيان سے معلوم ہوتا ہے کہ هللا تعاٰلی نے انہيں 
مال و دولت دنيا اور اوالد وغيره سے نوازا ہوا تھا، بطور آزمائش هللا تعاٰلی نے ان سے يہ سب 

ت سے بھی محروم اور بيماريوں ميں گھر کر ره گئے۔ نعمتيں چھين ليں، حٰتی کہ جسمانی صح
ا سال کی آزمائشوں کے بعد بارگاه اٰلہی ميں دعا کی، هللا نے دعا قبول ٨باآلخر کہا جاتا ہے کہ 

فرمائی اور صحت کے ساتھ مال و اوالد، پہلے سے دوگنا عطا فرمائے۔ اس کی کچھ تفصيل 
روايت ميں ملتی ہے، جس کا اظہار حضرت ايوب صحيح ابن حبان رضی هللا تعاٰلی عنہ کی ايک 

عليہ السالم نے کبھی نہيں کيا۔ البتہ دعا صبر کے منافی نہيں ہے۔ اسی لئے هللا تعاٰلی نے اس 
  کے لئے ' ہم نے قبول کر لی 'کے الفاظ استعمال فرمائے۔

 
ِربِْيَن   َن الّصٰ ِعْيَل َوِاْدِريَْس َوَذا اْلِكْفِل ۭ ُلكٌّ ِمّ   ښ85َوِاْمسٰ

  ) (عليہم السالم) يہ سب صابر لوگ تھے۔١اور اسماعيل اور ادريس اور ذوالکفل (
ذوالکفل کے بارے ميں اختالف ہے کہ وه نبی تھے يا نہيں؟ بعض نے ان کی نبوت کے  ١۔٨٥

اور بعض واليت کے قائل ہيں۔ امام ابن جرير نے ان کی بابت توقف اختيار کيا ہے، امام ابن کثير 
  قرآن ميں نبيوں کے ساتھ ان کا ذکر ان کے نبی ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ وهللا اعلم۔ فرماتے ہيں،

 
ِلِحْنيَ  َن الّصٰ ُْم ِمّ ِتنَا  ۭ ِاهنَّ   86َوَاْدَخلْٰهنُْم ِيفْ َرْمحَ

  ہم نے انہيں اپنی رحمت ميں داخل کر ليا۔ يہ سب لوگ نيک تھے۔
 

َهَب ُمَغاِضًبا فََظنَّ  ْ ُكْنُت ِمَن ال َوَذا النُّْوِن ِاْذ ذَّ ْبٰحـنََك ڰ ِاِىنّ ٓ َانَْت سـُ ٓ ِاهٰلَ ِاالَّ لُٰمِت َاْن الَّ َّْقِدَر عَلَْيِه فَنَاٰدي ِيف الظُّ َّْن ن ِلِمْنيَ   َاْن ل   ښ87ّظٰ
) (حضرت يونس عليہ السالم) کو ياد کرو! جبکہ وه غصہ سے چل ديے اور ١مچھلی والے (

) کے اندر سے پکار اٹھا کہ ٢باال آخر وه اندھيروں ( خيال کيا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکيں گے۔
  اٰلہی تيرے سوا کوئی معبود نہيں تو پاک ہے بيشک ميں ظالموں ميں ہوگيا۔

مچھلی والے سے مراد حضرت يونس عليہ السالم ہيں جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر اور  ١۔٨٧
سے چل ديئے تھے، جس پر  انہيں عذاب اٰلہی کی دھمکی دے کر، هللا کے حکم کے بغير وہاں

هللا نے ان کی گرفت اور انہيں مچھلی کا لقمہ بنا ديا، اس کی کچھ تفصيل سورة يونس ميں گزر 
  چکی ہے اور کچھ سوره صافات ميں آئے گی۔ 
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ظلمات، ظلمۃ کی جمع ہے بمعنی اندھيرا ۔ حضرت يونس عليہ السالم متعدد اندھيروں ميں  ٢۔٨٧
  سمندر کا اندھيرا اور مچھلی کے پيٹ کا اندھيرا۔ گھر گئے۔ رات کا اندھيرا،

 
تََجْبنَا هَلٗ  ۙ َوَجنَّْيٰنُه ِمَن الَْغّمِ  ۭ َوَكٰذكِلَ نُـــــْۨـِجي الُْمْؤِمِنْنيَ     88فَاسـْ

تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ايمان والوں کو اسی طرح 
  )۔١بچا ليا کرتے ہيں (

ہم نے يونس عليہ السالم کی دعا قبول کی اور اسے اندھيروں سے اور مچھلی کے پيٹ  ١۔٨٨
سے نجات دی اور جو بھی مومن ہميں اس طرح شدائد اور مصيبتوں ميں پکارے گا، ہم اسے 

نجات ديں گے۔ حديث ميں آتا ہے۔ کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ' جس مسلمان نے بھی 
معاملے کے لئے دعا مانگی تو هللا نے اسے قبول فرمايا (جامع ترندی  اس دعا کے ساتھ کسی

  وصححہ االلبانی) ٣٥٠٥نمبر 
 

َانَْت َخْريُ الْٰوِرِثْنيَ   َّٗه َرّبِ َال تََذْرِينْ فَْرًدا وَّ ٓ ِاْذ اَنٰدي َرب   ښ89َوَزَكِرايَّ
ميرے پروردگار! اور زکريا (عليہ السالم) کو ياد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی اے 

  مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔
 

ُْم َاكنُْوا يُٰرسُِعْوَن ِيف الَْخـْريٰ  ـٰىي َوَاْصلَْحنَا هَلٗ َزْوَجٗه  ۭ ِاهنَّ تََجْبنَا هَلٗ  ۡ َوَوَهْبنَا هَلٗ َحيْ َرَهًبا  ۭ َوَاكنُْوا لَنَا ٰخِشِعْنيَ  فَاسـْ   90ِت َويَْدُعْونَنَا َرغًَبا وَّ
) اور ان کی بيوی کو ان ١ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے يٰحی (عليہ السالم) عطا فرمايا (

) يہ بزرگ لوگ نيک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہميں ٢کے لئے درست کر ديا (
  )۔٣اللچ طمع اور ڈر خوف سے پکارتے تھے۔ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے (

ليہ السالم کا بڑھاپے ميں اوالد کے لئے دعا کرنا اور هللا کی طرف سے حضرت زکريا ع ١۔٩٠
اس کا عطا کيا جانا، اس کی ضروری تفصيل سوره آل عمران اور سوره ٰطٰہ ميں گزر چکی ہے۔ 

  يہاں بھی اس کی طرف اشاره ان الفاظ ميں کيا ہے۔ 
ا ازالہ فرما کر اسے نيک يعنی وه بانجھ اور ناقابل اوالد تھی، ہم نے اس کے اس نقص ک ٢۔٩٠

  بچہ عطا فرمايا۔ 
گويا قبوليت دعا کے لئے ضروری ہے کہ ان باتوں کا اہتمام کيا جائے جن کا بطور خاص  ٣۔٩٠

يہاں ذکر کيا گيا ہے۔ مثالً الحاح و زاری کے ساتھ هللا کی بارگاه ميں دعا و مناجات، نيکی کے 
کے ساتھ رب کو پکارنا اور اس کے کاموں ميں سبقت، خوف و طمع کے ملے جلے جذبات 

  سامنے عاجزی اور خشوع خضوع کا اظہار۔
 

ْوِحنَا َوَجَعلْٰهنَا َوابَْهنَآ ٰايًَة ِلّـلْٰعلَِمْنيَ   ا فَنََفْخنَا ِفْهيَا ِمْن رُّ ٓ َاْحَصنَْت فَْرهَجَ َِّيتْ   91َوال
در اپنی روح اور وه پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی ہم نے اس کے ان

  )١پھونک دی اور خود انہيں اور ان کے لڑکے کو تمام جہان کے لئے نشانی بنا ديا (
  يہ حضرت مريم اور عيسٰی عليہما السالم کا تذکره ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ ١۔٩١

 
ُُّمكْ فَاْعُبُدْوِن   َااَن َرب اِحَدًة ڮ وَّ ًة وَّ ُتُمكْ ُامَّ   92ِانَّ ٰهِذٖهٓ ُامَّ

) اور ميں تم سب کا پروردگار ہوں پس ١ی امت ہے جو حقيقت ميں ايک ہی امت ہے (يہ تمہار
  تم ميری ہی عبادت کرو۔

امۃ سے مراد يہاں دين يا ملت يعنی تمہارا دين يا ملت ايک ہی ہے اور وه دين ہے دين  ١۔٩٢
لت رہی۔ توحيد، جس کی دعوت تمام انبياء نے دی اور ملت، ملت اسالم ہے جو تمام انبياء کی م
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جس طرح نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ' ہم انبياء کی جماعت اوالد عالت ہيں، (جن کا باپ 
  ايک اور مائيں مختلف ہوں) ہمارا دين ايک ہی ہے ' (ابن کثير)

 
ُعْوٓا َاْمَرُمهْ بَيَْهنُْم ُۭلكٌّ ِالَْينَا ٰرِجُعْوَن     ۧ 93َوتَقَطَّ

ميں فرقہ بندياں کرليں سب کے سب ہمارے ہی طرف لوٹنے  مگر لوگوں نے آپس ميں اپنے دين
  )۔١والے ہيں (

يعنی دين توحيد اور عبادت رب کو چھوڑ کر مختلف فرقوں اور گروہوں ميں بٹ گئے  ١۔٩٣
ايک گروه تو مشرکين اور کفار کا ہوگيا اور انبياء و رسل کے ماننے والے بھی گروه بن گئے، 

ئی، کوئی کچھ اور اور بد قسمتی سے يہ فرقہ بندياں خود کوئی يہودی ہو گيا، کوئی عيسا
مسلمانوں ميں بھی پيدا ہوگئيں اور يہ بھی بيسيوں فرقوں ميں تقسيم ہوگئے۔ ان سب کا فيصلہ، 

  جب يہ بارگاه اٰلہی ميں لوٹ کر جائيں گيں۔ تو وہيں ہوگا۔
 

ِلٰحِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فََال ُكْفرَ  َّْعَمْل ِمَن الّصٰ   94اَن ِلَسْعِيٖه  ۚ َوِاانَّ هَلٗ ٰكِتُبْوَن  فََمْن ي
پھر جو بھی نيک عمل کرے اور وه مومن (بھی) ہو تو اسکی کوشش کی بےقدری نہيں کی 

  جائيگی ہم تو اس کے لکھنے والے ہيں۔
 

ُْم َال يَْرِجُعْوَن     95َوَحٰرٌم عَٰيل قَْريٍَة َاْهلَْكٰهنَآ َاهنَّ
کر ديا اس پر الزم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہيں آئيں گے اور جس بستی کو ہم نے ہالک 

  )۔١(
جيسا کہ ترجمے ميں واضح ہے۔ يا پھر اَل يَْرِجُعْوَن ميں اَل زائد ہے، يعنی جس بستی کو ہم  ١۔٩٥

  نے ہالک کر ديا، اس کا دنيا ميں پلٹ کر آنا حرام ہے۔
 
ُجْوُج َوَمْاُجْوُج َوُمهْ مِّ جه  َّنِْسلُْوَن  ِاَذا فُِتَحْت اَيْ   96ْن ُلكِّ َحَدٍب ي

يہاں تک کہ ياجوج اور ماجوج کھول ديئے جائيں گے اور وه ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئيں 
  )۔١گے (
ياجوج ماجوج کی ضروری تفصيل سوره کہف کے آخر ميں گزر چکی ہے۔ حضرت  ١۔٩٦

اور اتنی تيزی اور عيسٰی عليہ السالم کی موجودگی ميں قيامت کے قريب ان کا ظہور ہوگا 
کثرت سے يہ ہر طرف پھيل جائيں گے کہ ہر اونچی جگہ يہ دوڑتے ہوئے محسوس ہونگے۔ ان 

کی فساد انگيزيوں اور شرارتوں سے اہل ايمان تنگ آ جائيں گے حٰتی کی حضرت عيسٰی عليہ 
السالم السالم اہل ايمان کو ساتھ کوه طور پر پناه گزيں ہو جائيں گے، پھر حضرت عيسٰی عليہ 

کی بد دعا سے يہ ہالک ہو جائيں گے اور ان کی الشوں کی سڑاند اور بدبو ہر طرف پھيلی 
ہوگی، حٰتی کہ هللا تعاٰلی پرندے بھيجے گا جو ان کی الشوں کو اٹھا کر سمندر ميں پھينک ديں 

گے پھر ايک زور دار بارش نازل فرمائے گا، جس سے ساری زمين صاف ہو جائيگی۔ (يہ 
  صيالت صحيح حديث ميں بيان کی گئی ہيں تفصيل کے لئے تفسير ابن کثير مالحطہ ہو)ساری تف

 
يَْن َكَفُرْوا  ۭ يَٰويْلَنَا قَْد ُكنَّا ِيفْ غَْفةَلٍ  ِ َب الَْوعُْد الَْحقُّ فَِاَذا ِىهَ َشاِخَصٌة َابَْصاُر اذلَّ ْن ٰھَذا بَْل ُكنَّا ٰظِلِمْنيَ    َواْقَرتَ   97ِمّ

) کہ ١قريب آلگے گا اس وقت کافروں کی نگاہيں پھٹی کی پھٹی ره جائيں گی، (اور سچا وعده 
  ہائے افسوس! ہم اس حال سے غافل تھے بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے۔
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يعنی ياجوج ماجوج کے خروج کے بعد قيامت کا وعده، جو برحق ہے، بالکل قريب آجائے  ١۔٩٧
ولناکی کی وجہ سے کافروں کی آنکھيں پھٹی کی گا اور جب يہ قيامت برپا ہو جائے گی شدت ہ

  پھٹی ره جائيں گی۔
 

َ ۭ  َانُْمتْ لَهَا ٰوِرُدْوَن   ِ َحَصُب هَجَمنَّ   98ِانَُّمكْ َوَما تَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ
تم اور هللا کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو، سب دوزخ کا ايندھن بنو گے، تم سب دوزخ 

  )۔١ے ہو (ميں جانے وال
يہ آيت مشرکين مکہ کے بارے ميں نازل ہوئی ہے جو الت منات اور عٰزی و ہبل کی پوجا  ١۔٩٨

کرتے تھے يہ سب پتھر کی مورتياں تھيں۔ جو جمادات يعنی غير عاقل تھيں، اس لئے آيت ميں 
ا جارہا ہے کہ َما تَْعبُُدْوَن کے الفاظ ہيں اور عربی ميں ( َما) غير عاقل کے لئے آتا ہے۔ يعنی کہ

تم بھی اور تمہارے معبود بھی جن کی مورتياں بنا کر تم نے عبادت کے لئے رکھی ہوئی ہيں 
  سب جہنم کا ايندھن ہيں۔

 
ْوَن   ا َوَرُدْوَها  ۭ َوُلكٌّ ِفْهيَا ٰخدِلُ   99لَْو َاكَن ٰهُٓؤَالِۗء ٰاِلهًَة مَّ

ر سب کے سب اسی ميں ہميشہ رہنے اگر يہ (سچے) معبود ہوتے تو جہنم ميں داخل نہ ہوتے، او
  )١والے ہيں (

يعنی اگر يہ واقع معبود ہوتے تو با اختيار ہوتے اور تمہيں جہنم جانے سے روک ليتے۔  ١۔٩٩
ليکن وه تو خود جہنم ميں بطور عبرت کے جا رہے ہيں۔ تمہيں جانے سے کس طرح روک 

  ے۔سکتے ہيں۔ لہذا عابد و معبود دونوں ہميشہ جہنم ميں رہيں گ
 

ُمهْ ِفْهيَا َال يَْسَمُعْوَن    ١٠٠لَهُْم ِفْهيَا َزِفْريٌ وَّ
  )۔١وه وہاں چال رہے ہونگے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکيں گے (

يعنی سارے کے سارے شدت غم و الم سے چيخ اور چال رہے ہونگے، جس کی وجہ  ١۔١٠٠
  سے وه ايک دوسرے کی آواز بھی نہيں سن سکيں گے۔

 
يْ  ِ َك َعْهنَا ُمْبَعُدْوَن  ِانَّ اذلَّ

ِٕ
ٰىنٓ ۙ ُاوٰلۗى نَّا الُْحسـْ َبَقْت لَهُْم ِمّ   ١٠١َۙن سـَ

البتہ بيشک جن کے لئے ہماری طرف سے نيکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے۔ وه سب جہنم سے دور 
  )۔١ہی رکھے جائيں گے (

يدا کيا بعض لوگوں کے ذہن ميں يہ اشکال پيدا ہو سکتا تھا يا مشرکين کی طرف سے پ ١۔١٠١
جاسکتا تھا، جيسا کہ فی الواقع کيا جاتا ہے کہ عبادت تو حضرت عيسٰی و عزيز عليہالسالم، 

فرشتوں اور بہت سے صالحين کی بھی کی جاتی ہے تو کيا يہ بھی اپنے عابدين کے ساتھ جہنم 
ندے ميں ڈالے جائيں گے؟ اس آيت ميں اس کا ازالہ کر ديا گيا ہے کہ يہ لوگ تو هللا کے نيک ب

تھے جن کی نيکيوں کی وجہ سے هللا کی طرف سے ان کے لئے نيکی يعنی سعادت ابدی يا 
  بشارت جنت ٹھہرائی جا چکی ہے۔ يہ جہنم سے دور ہی رہيں گے

 
ْوَن  َهتَْت َانُْفُسهُْم ٰخدِلُ   ١٠٢َۚال يَْسَمُعْوَن َحِسيَْسَها  ۚ َوُمهْ ِيفْ َما اشـْ
  اور اپنی من بھاتی چيزوں ميں ہميشہ رہنے والے ہونگے۔وه تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنيں گے 

 
ْي ُكْنُمتْ تُْوعَُدْوَن  ِ َكُة  ۭ ٰھَذا يَْوُمُمكُ اذلَّ ِٕ

ىهُُم الَْمٰلۗى ْكَربُ َوتََتلَقّٰ ُزُهنُُم الَْفَزُع اْالَ   ١٠٣َال َحيْ
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ھ ليں ) (بھی) انہيں غمگين نہ کر سکے گی اور فرشتے انہيں ہاتھوں ہات١وه بڑی گھبراہٹ (
  گے، کہ يہی تمہارا وه دن ہے جس کا تم وعده ديئے جاتے رہے۔

بڑی گھبراہٹ سے موت يا صور اسرافيل مراد ہے يا وه لمحہ جب دوزخ اور جنت کے  ١۔١٠٣
درميان موت کو ذبح کر ديا جائے گا۔ دوسری بات يعنی صور اسرافيل اور قيام قيامت سياق کے 

  زياده قريب ہے۔
 

ُِّعْيُدٗه  ۭ َوعًْدا عَلَْينَا  ۭ ِاانَّ ُكنَّ يَْوَم نَْطِوي ا َل َخلٍْق ن ِجّلِ ِلْلُكُتِب  ۭ امَكَ بََدْااَنٓ َاوَّ َماَۗء َكـَطّيِ الّسِ   ١٠٤ا ٰفِعِلْنيَ  لسَّ
) جيسے ١جس دن ہم آسمان کو يوں لپيٹ ليں گے جيسے دفتر ميں اوراق لپيٹ ديئے جاتے ہيں (

ی اسی طرح دوباره کريں گے۔ يہ ہمارے ذمے وعده ہے اور ہم کہ ہم نے اول دفعہ پيدائش کی تھ
  اسے ضرور کرکے (ہی) رہيں گے۔

يعنی جس طرح کاتب لکھنے کے بعد اوراق يا رجسٹر لپيٹ کر رکھ ديتا ہے۔ جيسے  ١۔١٠٤
ٰمٰوُت َمْطِويّٰتٌ  اتھ ) آسمان اس کے دائيں ہ87۔ الزمر:39بِيَِمْينِٖه )  ۢ◌ دوسرے مقام پر فرمايا (َوالسَّ

ميں لپٹے ہوئے ہونگے ' ' ِسِجل کے معنی صحيفے يا رجسٹر کے ہيں لِْلُکتُِب کے معنی ہيں َعلَی 
اْلِکتَاِب بَِمْعنَی اْلَمْکتُْوِب (تفسير ابن کثير) مطلب يہ ہے کہ کاتب کے لئے لکھے ہوئے کاغذات کو 

اپنے ہاتھ ميں سميٹ لپيٹ لينا جس طرح آسان ہے، اسی طرح هللا کے لئے آسمان کی وسعتوں کو 
  لينا کوئی مشکل امر نہيں۔

 
ِلُحْوَن   ْكِر َانَّ اْالَْرَض يَرهُِثَا ِعَباِدَي الّصٰ بُْوِر ِمْنۢ بَْعِد اذّلِ   ١٠٥َولََقْد َكَتبْنَا ِيف الزَّ

) ١ہم زبور ميں پندو نصيحت کے بعد يہ لکھ چکے ہيں کہ زمين کے وارث ميرے نيک بندے (
  (ہی) ہونگے

بور سے مراد يا تو زبور ہی ہے اور ذکر سے مراد پندونصيحت جيسا کہ ترجمہ ميں ز ١۔١٠٥
درج ہے يا پھر زبور سے مراد گذشتہ آسمانی کتابيں اور ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے۔ يعنی 

پہلے لوح محفوظ ميں يہ بات درج ہے اور اس کے بعد آسمانی کتابوں ميں بھی يہ بات لکھی 
کے وارث نيک بندے ہونگے۔ زمين سے مراد بعض مفسرين کے جاتی رہی ہے کہ زمين 

نزديک جنت ہے اور بعض کے نزديک ارض کفار۔ يعنی هللا کے نيک بندے زمين ميں اقتدار 
اور سرخرو رہے اور آئنده بھی جب کبھی وه اس صفت کے حامل ہوں گے، اس وعده اٰلہی کے 

سلمانوں کی محرومی اقتدار کی موجوده مطابق، زمين کا اقتدار انہی کے پاس ہوگا۔ اس ليے م
صورت حال کسی اشکال کا باعث نہيں بننی چاہيے يہ وعده مشروط ہے صالحيت عباد کے ساتھ 
اور اذا فات الشرط فات المشروط کے مطابق جب مسلمان اس خوبی سے محروم ہوگئے تو اقتدار 

اليا گيا ہے اور وه ہے سے بھی محروم کردئيے گئے اس ميں گويا حصول اقتدار کا طريقہ بت
صالحيت يعنی هللا رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کے حدود وضابطوں 

  پر کاربند رہنا۔
 

َِّقْوٍم ٰعِبِديَْن     ۭ ١٠٦ِانَّ ِيفْ ٰھَذا لََبٰلغًا ل
  )١عبادت گزار بندوں کے لئے تو اس ميں ايک بڑا پيغام ہے (

وتنبيہ ہے جو اس سورت ميں مختلف انداز سے بيان کی گئی ھذا سے مراد وه وعظ  فی  ١۔١٠٦
ہے بالغ سے مراد کفايت ومنفعت ہے يعنی وه کافی اور مفيد ہے يا اس سے مراد قرآن مجيد ہے 

جس ميں مسلمانوں کے لئے بڑا فائده اور کفالت ہے عابدين سے، خشوع خضوع سے هللا کی 
  پر هللا کی اطاعت کو ترجيح دينے والے ہيں۔ عبادت کرنے والے، اور شيطان اور خواہشات نفس
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ًة ِلّلْٰعلَِمْنيَ      ١٠٧َوَمآ َاْرَسلْٰنَك ِاالَّ َرْمحَ
  اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر بھيجا ہے۔

اس کا مطلب يہ ہے کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم کی رسالت پر ايمان لے آئے گا اس نے گويا اس 
بول کر ليا اور هللا کی اس نعمت کا شکر ادا کيا۔ نتيجتًا دنيا و آخرت کی سعادتوں سے رحمت کو ق

ہمکنار ہوگا اور اور چونکہ آپ صلی هللا عليہ وسلم کی رسالت پورے جہان کے ليے ہے اس 
ليے آپ صلی هللا عليہ وسلم پورے جہان کے ليے رحمت بن کر يعنی اپنی تعليمات کے ذريعے 

کی سعادتوں سے ہمکنار کرنے کے ليے آئے ہيں بعض لوگوں نے اس اعتبار سے دين و دنيا 
سے بھی نبی صلی هللا عليہ وسلم کو جہان والوں کے ليے رحمت قرار ديا ہے کہ آپ صلی هللا 
عليہ وسلم کی وجہ سے يہ امت بالکليہ تباہی و بربادی سے محفوظ کر دی گئی جيسے پچھلی 

ح مٹا دی جاتی رہيں امت محمديہ (جو امت اجابت اور امت قوميں اور امتيں حرف غلط کی طر
دعوت کے اعتبار سے پوری نوع انسانی پر مشتمل ہے) پر اس طرح کا کلی عذاب نہيں آئے 
اور احاديث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکين کے ليے بد دعا نہ کرنا يہ بھی آپ صلی هللا عليہ 

انا وانما بعثت رحمۃ (صحيح مسلم) اسی طرح وسلم کی رحمت کا ايک حصہ تھا انی لم ابعث لع
غصے ميں کسی مسلمان کو لعنت يا سب وشتم کرنے کو بھی قيامت والے دن رحمت کا باعث 
قرار دينا آپ صلی هللا عليہ وسلم کی رحمت کا حصہ ہے ( مسند احمد ) اسی ليے ايک حديث 

الجامع الصغير) ميں رحمت ميں آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا انما رحمۃ مھداة (صحيح 
  مجسم بن کر آيا ہوں جو هللا کی طرف سے اہل جہان کے ليے ايک ہديہ ہے۔

 
ا تُْوعَُدْوَن   َّْوا فَُقْل ٰاَذنُْتُمكْ عَٰيل َسَواٍۗء  ۭ َوِاْن َاْدِرْيٓ َاقَرِيٌْب َاْم بَِعْيٌد مَّ   ١٠٩فَِاْن تََول
) ١نے تمہيں يکساں طور پر خبردار کر ديا ہے (پھر اگر يہ منہ موڑ ليں تو کہہ ديجئے کہ ميں 

  )٢مجھے علم نہيں کہ جس کا وعده تم سے کيا جا رہا ہے وه قريب ہے يا دور (
يعنی جس طرح ميں جانتا ہوں کہ تم ميری دعوت توحيد و اسالم سے منہ موڑ کر ميرے  ١۔١٠٩

دشمن ہوں اور ہماری دشمن ہو، اسی طرح تمہيں بھی معلوم ہونا چاہيے کہ ميں بھی تمہارا 
  تمہاری آپس ميں کھلی جنگ ہے۔ 

اس وعدے سے مراد قيامت ہے يا غلبہ اسالم و مسلمين کا وعده يا وه وعده جب هللا کی  ٢۔١٠٩
  طرف سے تمہارے خالف جنگ کرنے کی مجھے اجازت دی جائے گی۔

 
َّٗه يَْعَملُ الَْجـــهَْر ِمَن الَْقْوِل َويَْعَملُ َما تَْكُتُموْ    ١١٠َن  ِان

  البتہ هللا تعاٰلی تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔
 

َُّمكْ َوَمتَاٌع ِاٰىل ِحْنيٍ   ٗ ِفْتنٌَة ل   ١١١َوِاْن َاْدِرْي لََعهلَّ
ه مجھے اس کا بھی علم نہيں، ممکن ہے يہ تمہاری آزمائش ہو اور ايک مقرر وقت تک کا فائد

  (پہنچانا) ہے۔
 

َتَعاُن عَٰيل َما تَِصُفْوَن    ٰقَل َرّبِ اْحُمكْ  ُن الُْمسـْ ْمحٰ ُّنَا الرَّ   ۧ ١١٢اِبلَْحّقِ   ۭ َوَرب
) اے رب! انصاف کے ساتھ فيصلہ فرما اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس ١خود نبی نے کہا (

  )٢سے مدد طلب کی جاتی ہے ان پر جو تم بيان کرتے ہو (
يعنی اس وعده اٰلہی ميں تاخير، ميں نہيں جانتا کہ تمہاری آزمائش کے لئے ہے يا ايک  ١۔١١٢

  خاص وقت تک فائده اٹھانے کے لئے مہلت دينا ہے۔ 
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يعنی ميری بابت جو تم مختلف باتيں کرتے رہتے ہو، يا هللا کے لئے اوالد ٹھہراتے ہو،  ٢۔١١٢
  رنے واال اور وہی مدد کرنے واال ہے۔ان سب باتوں کے مقابلے ميں وه رب ہی مہربانی ک

 
 

 سورة الحج
 )٧٨۔ تعداد آيات  ٢٢(سورة الحج ۔ سوره نمبر 

ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ
 شروع کرتا ہوں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے

 
َُّمكْ ۚ ِانَّ زَ  َُّقْوا َرب َا النَّاُس ات هيُّ َ ٌء َعِظْميٌ   اٰيٓ اعَِة َيشْ   Ǻلَْزةَلَ السَّ

  لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو! بالشبہ قيامت کا زلزلہ بہت بڑی چيز ہے۔
 

لَهَا َوتََرى النَّاَس ُسٰكرٰ  ٍل َمحْ ِ َشِديٌْد   ي َوَما ُمهْ ِبُسٰكٰرييَْوَم تََرْوَهنَا تَْذَهُل ُلكُّ ُمْرِضَعٍة َمعَّآ َاْرَضَعْت َوتََضُع ُلكُّ َذاِت َمحْ   Ąَوٰلِكنَّ عََذاَب اهلّلٰ
جس دن تم اسے ديکھ لو گے ہر دودھ پالنے والی اپنے دودھ پيتے بچے کو بھول جائے گی اور 

تمام حمل واليوں کے حمل گر جائيں گے اور تو ديکھے گا کہ لوگ مد ہوش، دکھائی ديں گيں، 
  )۔١بڑا سخت ہے ( حاالنکہ درحقيقت وه متوالے نہ ہونگے ليکن هللا کا عذاب

آيت مذکوره ميں جس زلزلے کا ذکر ہے، جس کے نتائج دوسری آيت ميں بتالئے گئے ہيں  ١۔٢
جس کا مطلب لوگوں پر سخت خوف، دہشت اور گھبراہٹ کا طاری ہونا، يہ قيامت سے قبل ہوگا 

اٹھ کر اور اس کے ساتھ دنيا فنا ہو جائيگی۔ يا يہ قيامت کے بعد اس وقت ہوگا جب قبروں سے 
  ميدان محشر ميں جمع ہوں گے۔ بہت سے مفسرين پہلی رائے کے قائل ہيں۔ 

جبکہ بعض مفسرين دوسری رائے کے اور اس کی تائيد ميں وه احاديث پيش کرتے ہيں مثال هللا 
جہنم کے ليے ٩٩٩تعاٰلی آدم عليہ السالم کو حکم دے گا کہ وه اپنی ذريت ميں سے ہزار ميں 

کر حمل واليوں کے حمل گرجائيں گے بچے بوڑھے ہوجائيں گے اور  نکال دے۔ يہ بات سن
لوگ مدہوش سے نظر آئيں گے حاالنکہ وه مدہوش نہيں ہونگے صرف عذاب کی شدت ہوگی يہ 

بات صحابہ پر بڑی گراں گزری ان کے چہرے متغير ہوگئے نبی صلی هللا عليہ وسلم نے يہ 
اجوج ميں سے ہوں گے اور تم ميں سے صرف ياجوج م٩٩٩ديکھ کر فرمايا (گھبراؤ نہيں) يہ 

ايک ہوگا۔ تمہاری (تعداد) لوگوں ميں اس طرح ہوگی جيسے سفيد رنگ کے بيل کے پہلو ميں 
کالے بال يا کالے رنگ کے بيل کے پہلو ميں سفيد بال ہوں اور مجھے اميد ہے کہ اہل جنت ميں 

رضوان هللا عليہم اجمعين نے تم چوتھائی يا تہائی يا نصف ہو گے جسے سن کر صحابہ کرام 
بطور مسرت کے هللا اکبر کا نعره بلند کيا (صحيح بخاری تفسير سوره حج) پہلی رائے بھی 

بےوزن نہيں ہے بعض ضعيف احاديث سے ان کی بھی تائيد ہوتی ہے اس لئے زلزلہ اور اس 
براہٹ اور کی کيفيات سے مراد اگر فزع اور ہولناکی کی شدت ہے (ظاہر يہی ہے) تو سخت گھ

ہولناکی کی يہ کيفيت دونوں موقعوں پر ہی ہوگی اس ليے دونوں ہی رائيں صحيح ہوسکتی ہيں 
کيونکہ دونوں موقعوں پر لوگوں کی کيفيت ايسی ہوگی جيسی اس آيت ميں اور صحيح بخاری 

  کی روايت ميں بيان کی گئی ہے۔
 

ِ ِبَغْريِ عِ  اِدُل ِيف اهلّلٰ َ رِيٍْد َوِمَن النَّاِس َمْن جيُّ ْيٰطٍن مَّ يَتَِّبـُع ُلكَّ شـَ   Ǽْۙملٍ وَّ
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بعض لوگ هللا کے بارے ميں باتيں بناتے ہيں اور وه بھی بےعلمی کے ساتھ اور ہر سرکش 
  )۔١شيطان کی پيروی کرتے ہيں (

  مثاًل يہ کہ هللا تعاٰلی دوباره پيدا کرنے پر قادر نہيں ہے، يا اس کی اوالد ہے وغيره وغيره۔ ١۔٣
 

ِعْريِ  ُكِتبَ  ٗ َوَهيِْديِْه ِاٰىل عََذاِب السَّ َّٗه يُِضهلُّ ُه فََان َّٗه َمْن تََوالَّ   Ćعَلَْيِه َان
) ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا وه اسے گمراه ١جس پر (قضائے اٰلہی) لکھ دی گئی (

  کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔
  ہی ميں يہ بات ثبت ہے۔يعنی شيطان کی بابت تقدير الٰ  ١۔٤
 

ُّْطَفٍة ُمثَّ  ْن تَُراٍب ُمثَّ ِمْن ن َن الَْبْعِث فَِاانَّ َخلَْقٰنُمكْ ِمّ َا النَّاُس ِاْن ُكْنُمتْ ِيفْ َريٍْب ِمّ هيُّ َ َ لَُمكْ  ۭ َونُِقرُّ ِيف  اٰيٓ َّقٍَة ِلّنَُبّنيِ غَْريِ ُمَخل ََّقٍة وَّ َخل ْضَغٍة مُّ اْالَْرَحاِم ِمْن عَلََقٍة ُمثَّ ِمْن مُّ
َُّتوَ  ْن ي ُمكْ ۚ   َوِمنُْمكْ مَّ رُِجُمكْ ِطْفًال ُمثَّ ِلتَْبلُُغْوٓا َاُشدَّ َسمًّى ُمثَّ ُخنْ  َاْرَذِل الُْعُمِر ِلَكْيَال يَْعَملَ ِمْنۢ بَْعِد ِعْملٍ َشْيـًٔا  ۭ َوتََرىَما نََشاُۗء ِاٰىلٓ َاَجٍل مُّ

َُّردُّ ِاٰىلٓ ْن ي  ّىفٰ َوِمنُْمكْ مَّ
ْيٍج     Ĉاْالَْرَض َهاِمَدًة فَِاَذآ َاْنَزلْنَا عَلَْهيَا الَْماَۗء اْهَزتَّْت َوَربَْت َوَانَْۢبتَْت ِمْن ُلكِّ َزْوجٍ َهبِ

لوگو! اگر تمہيں مرنے کے بعد جی اٹھنے ميں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہيں مٹی سے پيدا کيا 
ے سے جو صورت ديا گيا تھا اور وه پھر نطفہ سے پھر خون بستہ سے پھر گوشت کے لوتھڑ

) اور ہم جسے چاہيں ايک ٹھہرائے ہوئے وقت ٢) يہ ہم تم پر ظاہر کر ديتے ہيں (١بےنقشہ تھا (
) پھر تمہيں بچپن کی حالت ميں دنيا ميں التے ہيں تاکہ تم اپنی ٣تک رحم مادر ميں رکھتے ہيں (

) اور بعض ٤ت کر لئے جاتے ہيں (پوری جوانی کو پہنچو، تم ميں سے بعض تو وه ہيں جو فو
بےغرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دئيے جاتے ہيں کہ وه ايک چيز سے باخبر ہونے کے 

) تو ديکھتا ہے کہ زمين بنجر اور خشک ہے پھر جب ہم اس پر ٥بعد پھر بےخبر ہو جائے (
ات اگاتی ہے بارش برساتے ہيں تو وه ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نبات

  )۔٦(
يعنی نطفے (قطره منی) سے چاليس روز بعد َعلَقٍَۃ گاڑھا خون اور َعلَقٍَۃ سے ُمْضَغٍۃ گوشت  ١۔٥

کا لوتھڑا بن جاتا ہے ُمَخلَّقٍَۃ سے، وه بچہ مراد ہے جس کی پيدائش واضح اور شکل و صورت 
ميں روح  نماياں ہو جائے، اس کے برعکس، جس کی شکل و صورت واضح نہ ہو، نہ اس

پھونکی جائے اور قبل از وقت ہی وه ساقط ہو جائے۔ صحيح حديث ميں بھی رحم مادر کی ان 
کيفيات کا ذکر کيا گيا ہے۔ مثال ايک حديث ميں ہے کہ نطفہ چاليس دن کے بعد علقۃ (گاڑھا 

خون) بن جاتا ہے پھر چاليس دن کے بعد يہ مضغۃ(لوتھرڑا يا گوشت کی بوٹی) کی شکل اختيار 
ر ليتا ہے پھر هللا تعاٰلی کی طرف سے ايک فرشتہ آتا ہے جو اس ميں روح پھونکتا ہے يعنی ک

چار مہينے کے بعد نفخ روح ہوتا ہے اور بچہ ايک واضح شکل ميں ڈھل جاتا ہے (صحيح 
  بخاری)

  يعنی اس طرح ہم اپنا کمال قدرت و تخليق تمہارے لئے بيان کرتے ہيں۔  ٢۔٥
  رنا نہيں ہوتا۔ يعنی جس کو ساقط ک ٣۔٥
يعنی عمر اشد سے پہلے ہی۔ عمر اشد سے مراد بلوغت يا کمال عقل و کمال قوت و تميز  ٤۔٥

  سال کے درميان عمر ہے۔ ٤٠سے  ٣٠کی عمر، جو 
اس سے مراد بڑھاپے ميں قوائے انسانی ميں ضعف و کمزوری کے ساتھ عقل و حافظہ کا  ٥۔٥

ميں بچے کی طرح ہو جانا، جسے سوره ٰيسين ميں  کمزور ہو جانا اور ياداشت اور عقل و فہم
ْسهُ فِي اْلَخْلِق)  ْرهُ نُنَكِّ ۔ 95) اور سوره تين ميں (ثُمَّ َرَدْدٰنهُ اَْسفََل ٰسفِلِْيَن) 68۔يس:36(َوَمْن نَُّعمِّ

  ) سے تعبير کيا گيا ہے۔ 5التين:
ہونے کی دوسری دليل ہے۔ يہ احيائے موتی (مردوں کے زنده کرنے) پر هللا تعاٰلی کے قادر  ٦۔٥

پہلی دليل، جو مذکوره ہوئی، يہ تھی کہ جو ذات ايک حقير قطره پانی سے اس طرح ايک انسانی 
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پيکر تراش سکتا ہے اور ايک حسين وجود عطا کر سکتا ہے، عالوه ازيں وه اسے مختلف 
سے لے مراحل سے گزارتا ہوا بڑھاپے کے ايسے اسٹيج پر پہنچا سکتا ہے جہاں اس کے جسم 

کر اس کی ذہنی و دماغی صالحيتيں تک، سب ضعف و انحطاط کا شکار ہوجائيں۔ کيا اس کے 
لئے اسے دوباره زندگی عطا کر دينا مشکل ہے؟ يقينا جو ذات انسان کو ان مراحل سے گزار 

سکتی ہے، وہی ذات مرنے کے بعد دوباره زنده کرکے ايک نيا قالب اور نيا وجود بخش سکتی 
ليل يہ دی ہے کہ ديکھو زمين بنجر اور مرده ہوتی ہے ليکن اسے بارش کے بعد ہے دوسری د

يہ کس طرح زنده اور شاداب اور انواع و اقسام کے غلے، ميوه جات اور رنگ برنگ کے 
پھولوں سے ماال مال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح هللا تعاٰلی قيامت والے دن انسانوں کو بھی ان کی 

  ے گا۔ قبروں سے اٹھا کر کھڑا کر
جس طرح حديث ميں ہے ايک صحابی نے پوچھا کہ هللا تعاٰلی انسانوں کو جس طرح پيدا 

فرمائے گا اس کی کوئی نشانی مخلوقات ميں سے بيان فرمائيے نبی صلی هللا عليہ وسلم نے 
فرمايا کيا تمہارا گزر ايسی وادی سے ہوا ہے جو خشک اور بنجر ہو پھر دوباره اسے لہلہاتا ہوا 

ا ہو؟ اس نے کہا ہاں آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا بس اسی طرح انسانوں کی جی اٹھنا ديکھ
  )٤ہوگا۔(مسند احمد جلد

 
ٍء قَِدْيٌر  َّٗه عَٰيل ُلكِّ َيشْ َّٗه يُـْحِي الَْمْوٰىت َوَان َ ُهَو الَْحقُّ َوَان نَّ اهلّلٰ   Čٰۙذكِلَ اِبَ

و جالتا ہے اور ہر ہرچيز پر قدرت رکھنے واال يہ اس لئے کہ هللا ہی حق ہے اور وہی مردوں ک
  ہے۔

 
َ يَْبَعُث َمْن ِيف الُْقُبْوِر   اعََة ٰاِتَيٌة الَّ َريَْب ِفْهيَا  ۙ َوَانَّ اهلّلٰ َانَّ السَّ   Ċوَّ

اور يہ کہ قيامت آنے والی ہے جس ميں کوئی شک و شبہ نہيں اور يقيناً هللا تعاٰلی قبروں والوں 
  مائے گا۔کو دوباره زنده فر

 
ِنْريٍ  َال ِكٰتٍب مُّ َال ُهًدى وَّ ِ ِبَغْريِ ِعْملٍ وَّ اِدُل ِيف اهلّلٰ َ   Ďَۙوِمَن النَّاِس َمْن جيُّ

بعض لوگ هللا کے بارے ميں بغير علم کے بغير ہدايت کے اور بغير روشن دليل کے جھگڑتے 
  ہيں۔

 
ِ  ۭ هَلٗ ِيف  نُِذيُْقٗه يَْوَم الِْقٰيَمِة عََذاَب الَْحرِيِْق   اَثِينَ ِعْطِفٖه ِلُيِضلَّ َعْن َسِبْيِل اهلّلٰ نَْيا ِخْزٌي وَّ   Ḍ ادلُّ

) اس لئے کہ هللا کی راه سے بہکا دے، اسے دنيا ميں ١جو اپنی پہلو موڑنے واال بن کر (
  رسوائی ہوگی اور قيامت کے دن بھی ہم اسے جہنم ميں جلنے کا عذاب چکھائيں گے۔

ے واال عطف کے معنی پہلو کے ہيں يہ يجادل سے حال ہے اس ميں ثانی اسم فاعل ہے موڑن١۔٩
اس شخص کی کيفيت بيان کی گئی ہے جو بغير کسی عقلی اور نقلی دليل کے هللا کے بارے ميں 

جھگڑتا ہے کہ وه تکبر اور اعراض کرتے ہوئے اپنی گردن موڑتے ہوئے پھرتا ہے جيسے 
ى ُمْستَْكبًِرا َكاَْن لَّْم يَْسَمْعھَا) دوسرے مقامات پر اس کيفيت کو ان الفاظ سے ذ کر کيا گيا ہے۔( َولّٰ

ْوا ُرُءْوَسھُْم) 7۔لقمان:31   )83۔ االسراء:17) ( اَْعَرَض َونَٰا بَِجانِبِٖه) 5۔ المنافقون:63) ( لَوَّ
 

ٍم ِلّـلَْعِبْيِد  َ لَيَْس ِبَظالَّ َمْت يَٰدَك َوَانَّ اهلّلٰ   ۧ 10ٰذكِلَ ِبَما قَدَّ
عمال کی وجہ سے جو تيرے ہاتھوں نے آگے بھيج رکھے تھے۔ يقين مانو کہ هللا تعاٰلی يہ ان ا

  اپنے بندوں پر ظلم کرنے واال نہيں۔
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ۨ اْطـَمَانَّ ِبٖه ۚ َوِاْن َاَصابَْتُه ِفْتنَةُۨ  َ عَٰيل َحْرٍف ۚ فَِاْن َاَصابَٗه َخْريُ َّْعُبُد اهلّلٰ اُن  انَْقلََب عَٰيل وَ َوِمَن النَّاِس َمْن ي ِخَرَة  ۭ ٰذكِلَ ُهَو الُْخْرسَ نَْيا َواْالٰ ٖه  ڗ َخِرسَ ادلُّ هْجِ
  11الُْمِبْنيُ 

بعض لوگ ايسے بھی ہيں کہ ايک کنارے پر (کھڑے) ہو کر هللا کی عبادت کرتے ہيں۔ اگر کوئی 
نفع مل گيا تو دلچسپی لينے لگتے ہيں اور اگر کوئی آفت آگئی تو اسی وقت منہ پھير ليتے ہيں 

  ) انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا ليا واقع يہ کھال نقصان ہے۔١(
حرف کے معنی ہيں کناره۔ ان کناروں پر کھڑا ہونے واال، غير مستقر ہوتا ہے يعنی اسے  ١۔١١

قرار و ثبات نہيں ہوتا۔ اسی طرح جو شخص دين کے بارے ميں شک و تذبذب کا شکار رہتا ہے 
دين پر استقامت نصيب نہيں ہوتی کيونکہ اس کی نيت صرف اس کا حال بھی يہی ہے، اسے 

دنياوی مفادات کی رہتی ہے، ملتے رہے تو ٹھيک ہے، بصورت ديگر وه پھر دين آبائی يعنی 
کفر اور شرک کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو سچے مسلمان ہوتے اور ايمان اور 

مسلم اعرابيوں کا بيان کيا گيا ہے  يقين سے سرشار ہوتے ہيں۔ بعض روايات ميں يہ وصف نو
  (فتح الباری، باب مذکور)

 
ٰلُل الَْبِعْيُد   ٗه َوَما َال يَْنَفُعٗه  ۭ ٰذكِلَ ُهَو الضَّ ِ َما َال يَُرضُّ   ۚ 12يَْدُعْوا ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ

کی هللا کے سوا وه انہيں پکارتے ہيں جو نہ انہيں نقصان پہنچا سکيں نہ نفع۔ يہی تو دور دراز 
  گمراہی ہے۔

 
َّْفِعٖه  ۭ لَِبئَْس الَْمْوٰىل َولَِبئَْس الَْعِشْريُ  ٗهٓ َاْقَرُب ِمْن ن   13يَْدُعْوا لََمْن َرضُّ

اسے پکارتے ہيں جس کا نقصان اس کے نفع سے زياده قريب ہے، يقيناً برے والی ہيں اور برے 
  )١ساتھی (

والے دن کہے گا کہ جس کا نقصان،  بعض مفسرين کے نزديک غير هللا کا پجاری قيامت ١۔١٣
اس کے نفع کے قريب تر ہے، وه والی اور ساتھی يقينا برا ہے۔ يعنی اپنے معبودوں کے بارے 
يہ کہے گا کہ وہاں اس کے اميدوں کے محل ڈھے جائيں گے اور يہ معبود، جن کی بات اس کا 

ں گے، وہاں خود وه خيال تھا کہ وه هللا کے عذاب سے اس بچائيں گے، اس کی شفاعت کري
معبود بھی، اس کے ساتھ ہی جہنم کا ايندھن بنے ہونگے مطلب يہ کہ غير هللا کو پکارنے سے 

فوری نقصان تو اس کا ہوا کہ ايمان سے ہاتھ دھو بيٹھا، يہ قريب نقصان ہے۔ اور آخرت ميں تو 
  اس کا نقصان تحقيق شده ہی ہے۔

 
ْيَن ٰاَمنُ  ِ َ يُْدِخُل اذلَّ َ يَْفَعُل َما يُرِيُْد   ِانَّ اهلّلٰ ْهنُٰر  ۭ ِانَّ اهلّلٰ ِهتَا اْالَ رِْي ِمْن َحتْ ِلٰحِت َجنٍّٰت َجتْ لُوا الّصٰ   14ْوا َوَمعِ

ايمان اور نيک اعمال والوں کو هللا تعاٰلی لہريں ليتی ہوئی نہروں والی جنتوں ميں لے جائے گا۔ 
  هللا جو اراده کرے اسے کرکے رہتا ہے۔

 
 َ َماِۗء ُمثَّ لَْيْقَطْع فَ َمْن َاكَن ي ِخَرِة فَلَْيْمُدْد ِبَسبٍَب ِاَىل السَّ نَْيا َواْالٰ ُ ِيف ادلُّ ُه اهلّلٰ َّْنُرصَ َّْن ي   15لَْيْنُظْر َهْل يُْذِهَنبَّ َكْيُدٗه َما يَِغْيظُ  ُظنُّ َاْن ل

ه اونچائی پر جس کا خيال يہ ہو کہ هللا تعاٰلی اپنے رسول کی مدد دونوں جہان ميں نہ کرے گا و
ايک رسہ باندھ کر (اپنے حلق ميں پھندا ڈال کر اپنا گال گھونٹ لے) پھر ديکھ لے کہ اس کی 

  ) رہی ہے؟١چاالکيوں سے وه بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا (
اس کے ايک معنی تو يہ کئے گئے ہيں کہ ايسا شخص، جو يہ چاہتا ہے کہ هللا تعاٰلی اپنے  ١۔١٥

ہ وسلم کی مدد نہ کرے، کيونکہ اس کے غلبہ و فتح سے اسے تکليف ہوتی پيغمبر صلی هللا علي
ہے، تو وه اپنے گھر کی چھت پر رسی لٹکا کر اور اپنے گلے ميں اس کا پھندا لے کر اپنا گال 
گھونٹ لے، شايد يہ خود کشی اسے غيظ و غضب سے بچا لے جو محمد صلی هللا عليہ وسلم 
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کھ کر اپنے دل ميں پاتا ہے۔ اس صورت ميں سماء سے کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دي
مراد گھر کی چھت ہوگی۔ دوسرے معنی ہيں کہ ايک رسہ لے کر آسمان پر چڑھ جائے اور 

آسمان سے جو وحی يا مدد آتی ہے، اس کا سلسلہ ختم کرا دے (اگر وه کر سکتا ہے) اور 
م ابن کثير نے پہلے مفہوم کو اور ديکھے کہ کيا اس کے بعد اس کا کليجہ ٹھنڈا ہو گيا ہے؟ اما

امام شوکانی نے دوسرے مفہوم کو زياده پسند کيا ہے اور سياق سے يہی دوسرا مفہوم زياده 
  قريب لگتا ہے۔

 
ُّرِيُْد  َ َهيِْدْي َمْن ي َانَّ اهلّلٰ نٍٰت ۙ وَّ   16َوَكٰذكِلَ َاْنَزلْٰنُه ٰايٍٰت بَّيِ

اتارا ہے۔ جسے هللا چاہے ہدايت نصيب فرماتا  ہم نے اس طرح اس قرآن کو واضح آيتوں ميں
  ہے۔

 
ُكـْوٓا ڰ  يَْن َاْرشَ ِ ْنيَ َوالنَّٰرصٰي َوالَْمُجْوَس َواذلَّ

ِٕ
ِبـ يَْن َهاُدْوا َوالّصٰ ِ يَْن ٰاَمنُْوا َواذلَّ ِ َ عَٰيل ُلكِّ َيشْ ِانَّ اذلَّ َ يَْفِصُل بَيَْهنُْم يَْوَم الِْقٰيَمِة ۭ ِانَّ اهلّلٰ   17ٍء َشهِْيٌد   ِانَّ اهلّلٰ

) ان سب کے ٢) اور مشرکين (١ايمان دار اور يہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی (
  )۔٤) هللا تعاٰلی ہر ہرچيز پر گواه ہے (٣درميان قيامت کے دن خود هللا تعاٰلی فيصلہ کرے گا (

ک ظلمت کا مجوسی سے مراد ايران کے آتش پرست ہيں جو دو خداؤں کے قائل ہيں، اي ١۔ ١٧
  خالق ہے، دوسرا نور کا، جسے وه اہرمن اور يزداں کہتے ہيں۔ 

ان ميں مذکوره گمراه فرقوں کے عالوه جتنے بھی هللا کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنے  ٢۔١٧
  والے ہيں، سب آگئے۔ 

ان ميں سے حق پر کون ہے، باطل پر کون، يہ تو ان دالئل سے واضح ہو جاتا ہے جو هللا  ٣۔١٧
قرآن ميں نازل فرماتے ہيں اور اپنے آخری پيغمبر کو بھی اسی مقصد کے لئے بھيجا تھا،  اپنے

يہاں فيصلے سے مراد وه سزا ہے جو هللا تعاٰلی باطل پرستوں کو قيامت والے دن دے گا، اس 
  سزا سے بھی واضح ہو جائے گا کہ دنيا ميں حق پر کون تھا اور باطل پر کون کون۔ 

حاکمانہ اختيارات کے زور پر نہيں ہوگا، بلکہ عدل و انصاف کے مطابق  يہ فيصلہ محض ٤۔١٧
  ہوگا، کيونکہ وه باخبر ہستی ہے، اسے ہرچيز کا علم ہے۔

 
ْمُس َوالَْقَمُر َوالنُُّجْوُم َوالْ  ٰمٰوِت َوَمْن ِيف اْالَْرِض َوالشَّ َ يَْسُجُد هَلٗ َمْن ِيف السَّ َن النَّاِس  ۭ َوَكِثْريٌ َحقَّ عَلَْيِه ِجَباُل َوالشَّ َالَْم تََر َانَّ اهلّلٰ َواۗبُّ َوَكِثْريٌ ِمّ َجُر َوادلَّ

َ يَْفَعُل َما يََشاُۗء   ْكرٍِم  ۭ ِانَّ اهلّلٰ ُ فََما هَلٗ ِمْن مُّ ِن اهلّلٰ ِ   ڍ{السجدە}18الَْعَذاُب  ۭ َوَمْن هيُّ
الے اور سب زمينوں کيا تو نہيں ديکھ رہا کہ هللا کے سامنے سجدے ميں ہيں سب آسمانوں و

) اور بہت سے انسان ١والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور (
) جسے رب ذليل ٣) ہاں بہت سے وه بھی ہيں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے (٢بھی (

  ) هللا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔٤کر دے اسے کوئی عزت دينے واال نہيں، (
فسرين نے اس سجدے سے ان تمام چيزوں کا احکام اٰلہی کے تابع ہونا مراد ليا بعض م ١۔١٨

ہے، کسی ميں مجال نہيں کہ وه حکم اٰلہی سے سرتابی کر سکے۔ ان کے نزديک وه سجده 
اطاعت و عبادت مراد نہيں۔ جب کہ بعض مفسرين نے اسے مجاز کے بجائے حقيقت پر مبنی 

از سے هللا کے سامنے سجده ريز ہے مثال ( من فی السموات) کيا ہے کہ ہر مخلوق اپنے اپنے اند
سے مراد فرشتے ہيں ومن فی االرض سے ہر قسم کے حيوانات، انسان، جنات، چوپائے اور 
ْن  پرندے اور ديگر اشياء ہيں يہ سب اپنے اپنے انداز سے سجده اور تسبيح کرتی ہيں (َواِْن مِّ

يَُسبُِّح بَِحْمِدٖه)  ) سوره بنی اسرائيل۔ سورج چاند اور ستاروں کا بطور 44۔ االسراء:17َشْيٍء ااِلَّ
خاص اس ليے ذکر کيا گيا ہے کہ مشرکين ان کی عبادت کرتے رہے ہيں هللا تعاٰلی نے بيان 

فرمايا تم ان کو سجده کرتے ہو يہ تو هللا تعاٰلی کو سجده کرنے والے ہيں اور اس کے ماتحت ہيں 
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) ٣٧رو اس ذات کو سجده کرو جو ان کا خالق ہے (حم سجده اس ليے تم انہيں سجده مت ک
صحيح حديث ميں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی هللا تعاٰلی عنہ فرماتے ہيں کہ مجھ سے رسول 

هللا صلی هللا عليہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے ميں نے کہا هللا اور اس کا 
ں فرمايا سورج جاتا ہے اور عرش کے نيچے جاکر رسول صلی هللا عليہ وسلم ہی بہتر جانتے ہي

سجده ريز ہو جاتا ہے پھر اسے (طلوع ہونے کا) حکم ديا جاتا ہے ايک وقت آئے گا کہ اسے کہا 
جائے گا واپس لوٹ جا يعنی جہاں سے آيا ہے وہيں چال جا۔ (صحيح بخاری) اسی طرح صحابی 

اب ميں اپنے ساتھ درخت کو سجده کرتے کا واقعہ حديث ميں بيان کيا گيا ہے کہ انہوں نے خو
ديکھا (ترمذی) اور پہاڑوں اور درختوں کے سجدے ميں ان سايوں کا دائيں بائيں پھرنا يا جھکنا 

  ميں بھی کيا گيا ہے۔٤٧،٤٨بھی شامل ہے جس طرف اشاره سورة الرعد اور النحل 
کرتی ہے اور هللا  يہ سجده اطاعت و عبادت ہی ہے جس کو انسانوں کی ايک بڑی تعداد ٢۔١٨

  کی رضا کی مستحق قرار پاتی ہے۔ 
يہ وه ہيں جو سجده اطاعت سے انکار کرکے کفر اختيار کرتے ہيں، ورنہ تکوينی احکام  ٣۔١٨

  يعنی سجده انقياد ميں تو انہيں بھی مجال انکار نہيں۔ 
سے بچا کفر اختيار کرنے کا نتيجہ ذلت و رسوائی اور آخرت کا دائمی عذاب ہے، جس  ٤۔١٨

  کر کافروں کو عزت دينے واال کوئی نہيں ہوگا۔
 

ٍر ۭ يَُصبُّ ِمْن فَوْ  ْن انَّ َعْت لَهُْم ِثَياٌب ِمّ ْيَن كََفُرْوا قُّطِ ِ ْم ۡ فَاذلَّ ِ   ۚ 19ِق ُرُءْوِسهُِم الَْحِمْميُ   ٰھٰذِن َخْصٰمِن اْختََصُمْوا ِيفْ َرّهبِ
والے ہيں، پس کافروں کے لئے تو آگ  )١يہ دونوں اپنے رب کے بارے ميں اختالف کرنے (

کے کپڑے ناپ کر کاٹے جائيں گے، اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہايا 
  جائے گا۔

ھذان خصمن يہ دونوں تثنيہ کے صيغے ہيں بعض نے اس سے مراد مذکوره گمراه فرقے  ١۔١٩
دونوں اپنے رب کے بارے ميں اور اس کے مقابلے ميں دوسرا فرقہ مسلمان کو ليا ہے۔ يہ 

جھگڑتے ہيں، مسلمان تو وحدانيت اور اس کی قدرت علی البعث کے قائل ہيں، جب کہ دوسرے 
هللا کے بارے ميں مختلف گمراہيوں ميں مبتال ہيں۔ اس ضمن ميں جنگ بدر ميں لڑنے والے 

ت حمزه، مسلمان اور کافر بھی آجاتے ہيں، جس کے آغاز ميں مسلمانوں ميں ايک طرف حضر
حضرت علی اور حضرت عبيدة رضی هللا عنہم تھے اور دوسری طرف ان کے مقابلے ميں 

کافروں ميں عتبہ، شيبہ اور وليد بن عتبہ تھے (امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ يہ دونوں ہی مفہوم 
  صحيح اور آيت کے مطابق ہيں۔

 
ْم َوالُْجلُْوُد     ۭ 20يُْصهَُر ِبٖه َما ِيفْ بُُطْوِهنِ

  س سے ان کے پيٹ کی سب چيزيں اور کھاليں گال دی جائيں گی۔ج
 

َقاِمُع ِمْن َحِديٍْد      21َولَهُْم مَّ
  اور ان کی سزا کے لئے لوہے کے ہتھوڑے ہيں۔

 
ٍ ُاِعْيُدْوا ِفْهيَا  ۤ َوُذْوقُْوا عََذاَب الَْحرِيِْق  ُرُجْوا ِمْهنَا ِمْن َمغّ ْ   ۧ 22ُلكََّمآ َاَراُدْوٓا َاْن خيَّ

يہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا اراده کريں گے وہيں لوٹا ديئے جائيں گے اور 
  )۔١(کہا جائے گا) جلنے کا عذاب چکھو (

  اس ميں جہنميوں کے عذاب کی کچھ تفصيل بيان کی گئی ہے جو انہيں وہاں بھگتنا ہوگا۔ ١۔٢٢
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لُوا ْيَن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ َ يُْدِخُل اذلَّ لُْؤلًُؤا  ۭ َوِلبَ  ِانَّ اهلّلٰ لَّْوَن ِفْهيَا ِمْن َاَساِوَر ِمْن َذَهٍب وَّ ْهنُٰر ُحيَ ِهتَا اْالَ رِْي ِمْن َحتْ ِلٰحِت َجنٍّٰت َجتْ   23اُسهُْم ِفْهيَا َحرِْيٌر الّصٰ
ايمان والوں اور نيک کام والوں کو هللا تعاٰلی ان جنتوں ميں لے جائے گا جن کے درختوں تلے 

بہہ رہی ہيں، جہاں وه سونے کے کنگن پہنائے جائيں گے اور سچے موتی سے نہريں لہريں 
  )۔١بھی۔ وہاں ان کا لباس خالص ريشم کا ہوگا (

جہنميوں کے مقابلے ميں يہ اہل جنت کا اور ان نعمتوں کا تذکره ہے جو اہل ايمان کو مہيا  ١۔٢٣
  کی جائيں گی۔

 
ّيِِب ِمَن الَْقْوِل ښ وَ  اِط الَْحِمْيِد   َوُهُدْوٓا ِاَىل الطَّ   24ُهُدْوٓا ِاٰىل ِرصَ

) اور قابل صد تعريف راه کی ہدايت کر دی گئی ١ان کی پاکيزه بات کی رہنمائی کر دی گئی (
  )۔٢(

يعنی جنت ايسی جگہ ہے جہاں پاکيزه باتيں ہی ہونگی، وہاں بےہوده اور گناه کی بات نہيں  ١۔٢٤
  ہوگی۔ 
طرف هللا کی حمد اور اس کی تسبيح کی صدائے دل  يعنی ايسی جگہ کی طرف جہاں ہر ٢۔٢٤

نواز گونج رہی ہوگی۔ اگر اس کا تعلق دنيا سے ہو تو مطلب قرآن اور اسالم کی طرف رہنمائی 
  ہے جو اہل ايمان کے حصے ميں آتی ہے۔

 
 ِ ِ َوالَْمْسِجِد الَْحَراِم اذلَّ ْوَن َعْن َسِبْيِل اهلّلٰ يَْن َكَفُرْوا َويَُصدُّ ِ ُِّذْقُه مِ ِانَّ اذلَّ لَْحاٍد ِبُظْملٍ ن ُّرِْد ِفْيِه اِبِ ْن عََذاٍب ْي َجَعلْٰنُه ِللنَّاِس َسَواَۗءۨ  الَْعاِكُف ِفْيِه َوالَْباِد  ۭ َوَمْن ي

  ۧ 25َاِلْميٍ  
) ١جن لوگوں نے کفر کيا اور هللا کی راه سے روکنے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے (

ے لئے مساوی کر ديا ہے وہيں کے رہنے والے ہوں يا باہر کے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں ک
) ہم اسے دردناک ٣) جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں دين حق سے پھر جانے کا اراده کرے (٢ہوں (

  )۔٤عذاب چکھائيں گے (
ہجری ميں مسلمانوں کو مکہ جاکر  ٦روکنے والوں سے مراد کفار مکہ ہيں جنہوں نے  ١۔٢٥

  ا تھا، اور مسلمانوں کو حديبيہ سے واپس آنا پڑا تھا۔ عمره کرنے سے روک دي
اس ميں اختالف ہے کہ مسجد حرام سے مراد خاص مسجد (خانہ کعبہ) ہی ہے يا پورا  ٢۔٢٥

حرم مکہ۔ کيونکہ قرآن ميں بعض جگہ پورے حرم مکہ کے ليے بھی مسجد حرام کا لفظ بوال گيا 
شخص بھی کسی جگہ سے حج يا عمرے کے  ہے۔، يعنی جزء بول کر کل مراد ليا گيا ہے۔ جو

لئے مکہ جائے تو اسے يہ حق حاصل ہے کہ وه جہاں چاہے ٹھہر جائے، وہاں رہنے والوں کی 
ذمہ داری ہے کہ وه اپنے گھروں ميں ٹھہرانے سے نہ روکيں۔ دوسری رائے يہ ہے کہ مکانات 

بيچنا، کرائے پر دينا  اور زمينيں ملک خاص ہو سکتی ہيں اور ان ميں مالکانہ تصرفات يعنی
جائز ہے۔ البتہ وه مقامات جن کا تعلق مناسک حج سے ہے، مثالً منی، مزدلفہ اور عرفات کے 

ميدان يہ وقف عام ہيں۔ ان ميں کسی کی ملکيت جائز نہيں۔ يہ مسئلہ قديم فقہاء کے درميان خاصہ 
خاص کے قائل ہوگئے ہيں۔  مختلف فيہ رہا ہے۔ تاہم آجکل تقريباً تمام کے تمام علماء ہی ملکيت

اور يہ مسئلہ سرے سے اختالفی ہی نہيں رہا۔ موالنا مفتی محمد شفيع مرحوم نے بھی امام ابو 
صفحہ  ٦حنيفہ اور فقہاء کا مسلک مختار اسی کو قرار پايا ہے۔ (مالحظہ ' معارف القرآن جلد 

٢٥٣ (  
کفر و شرک سے لے کر ہر  الحاد کے لفظی معنی تو کج روی ہے ہيں يہاں يہ عام ہے، ٣۔٢٥

قسم کے گناه کے لئے حٰتی کہ بعض عمال الفاظ قرآنی کے پيش نظر اس بات تک قائل ہيں کہ 
حرم ميں اگر کسی گناه کا اراده بھی کر لے گا، (چاہے اس پر عمل نہ کر سکے) تو وه بھی اس 
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ا کہ ديگر آيات وعيد ميں شامل ہے۔ بعض کہتے ہيں کہ محض ارادے پر مؤاخذه نہيں ہوگا، جيس
  سے واضح ہے۔ تاہم اراده اگر عزم مصمم کی حد تک ہو تو پھر گرفت ہو سکتا ہے۔ (فتح القدير) 

  يہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو مذکوره گناہوں کے مرتکب ہوں گے۔ ٤۔٢٥
 

ْبٰرِهْميَ َمَاكَن الَْبيِْت َاْن الَّ تُْرشِْك ِيبْ َشْيـــــًٔا وَّطَ  ْااَن ِالِ ُجْوِد  َوِاْذ بَوَّ كَّعِ السُّ ِِٕمْنيَ َوالرُّ
ِِٕفْنيَ َوالَْقاۗى

اۗى   26هِّْر بَيِْيتَ ِللطَّ
) اس شرط ١جبکہ ہم نے ابراہيم (عليہ السالم) کے ليے کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی (

) نہ کرنا اور ميرے گھر کو طواف قيام رکوع سجده کرنے ٢پر کہ ميرے ساتھ کسی کو شريک (
  )۔٣ئے پاک صاف رکھنا (والوں کے ل

يعنی بيعت هللا کی جگہ بتال دی اور وہاں ہم نے ذريت ابراہيم عليہ السالم کو ٹھہرايا۔ اس  ١۔٢٦
سے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان نوح عليہ السالم کی ويرانی کے بعد خانہ کعبہ کی تعمير سب سے 

صحيح حديث سے بھی پہلے حضرت ابراہيم عليہ السالم کے ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ جيسا کہ 
ثابت ہے جس ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ' سب سے پہلی مسجد جو زمين ميں بنائی 

  گئی، مسجد حرام ہے، اور اس کے چاليس سال بعد مسجد اقٰصی تعمير ہوئی '
  و مسلم کتاب المساجد)  ١٦٧، ١٥٠،١٦٦۔٥(مسند احمد 

کہ اس ميں صرف ميری عبادت کی جائے اس يہ خانہ کعبہ کی تعمير کی غرض بيان کی  ٤ف
سے يہ بتالنا مقصود ہے کہ مشرکين نے اس ميں جو بت سجا رکھے ہيں جن کی وه يہاں آکر 

عبادت کرتے ہيں يہ ظلم صريح ہے کہ جہاں صرف هللا کی عبادت کرنی چاہيے تھی وہاں بتوں 
  کی عبادت کی جاتی ہے۔ 

نجاستوں سے۔ يہاں ذکر صرف نماز پڑھنے والوں  کفر بت پرستی اور ديگر گندگيوں اور ٢۔٢٦
کا کيا ہے، کيونکہ يہ دونوں عبادت خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہيں، نماز ميں رخ اس کی طرف 

ہوتا ہے اور طواف صرف اسی کے گرد کيا جاتا ہے۔ ليکن اہل بدعت نے اب بہت سی قبروں کا 
  ہ بھی کوئی اور۔ اعاذنا هللا منہماطواف بھی ايجاد کر ليا ہے اور بعض نمازوں کے ليے قبل

 
ْيٍق   ِتْنيَ ِمْن ُلكِّ فَّجٍ َمعِ ْ عَٰيل ُلكِّ َضاِمٍر ايَّ تُْوَك رَِجاًال وَّ ْن ِيف النَّاِس اِبلَْحّجِ اَيْ   27َۙوَاّذِ

اور لوگوں ميں حج کی منادی کر دے لوگ تيرے پاس پياده بھی آئيں گے اور دبلے پتلے اونٹوں 
  )۔٢راز کی تمام راہوں سے آئيں گے () دور د١پر بھی (

  جو چارے کی قلت اور سفر کی دوری اور تھکاوٹ سے الغر اور کمزور ہو جائيں گے۔  ١۔٢٧
يہ هللا تعاٰلی کی قدرت ہے کہ مکہ کے پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی يہ نحيف سی  ٢۔٢٧

ميں ہر حاجی اور  صدا، دنيا کے کونے کونے تک پہنچ گئی، جس کا مشاہده حج اور عمرے
  معتمر کرتا ہے۔

 
ْيَمةِ  ْنۢ َهبِ ْعلُْوٰمٍت عَٰيل َما َرَزقَهُْم ِمّ ٍم مَّ ٓ َاايَّ ِ ِيفْ َس الَْفِقْريَ ِلّيَْشهَُدْوا َمنَاِفَع لَهُْم َويَْذُكُروا اْمسَ اهلّلٰ

ِٕ
  ۡ 28 اْالَنَْعاِم  ۚ  فَُلكُْوا ِمْهنَا َوَاْطِعُموا الَْباۗى

) اور ان مقرره دنوں ميں هللا کا نام ياد کريں ان چوپايوں ١نے کو آجائيں (اپنے فائدے حاصل کر
  ) پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقيروں کو بھی کھالؤ۔٢پر جو پالتو ہيں (

يہ فائدے دينی بھی ہيں کہ نماز، طواف اور مناسک حج و عمره کے ذريعے سے هللا کی  ١۔٢٨
بھی کہ تجارت اور کاروبار سے مال و اسباب دنيا  مغفرت و رضا حاصل کی جائے اور دنياوی

  ميسر آجائے۔ 
بہيمۃ االنعام پالتو جانوروں سے مراد اونٹ، گائے، بکری (اور بھيڑ دنبے) ہيں۔ ان پر هللا  ٢۔٢٨

کا نام لينے کا مطلب ان کو ذبح کرنا جو هللا کے نام لے کر ہی کيا جاتا ہے اور ايام معلومات 
ذواللحجہ) اور تين دن اس کے بعد ہيں۔  ١٠م ' ايام تشريق ہيں، جو يوم (سے مراد، ذبح کے ايا
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ذوالحجہ تک قربانی کی جاسکتی ہے۔ عام طور پر ايام معلومات سے  ١٣اور  ١١،١٢يعنی 
  عشره ذوالحجہ اور ايام معدودات سے ايام تشريق مراد لئے جاتے ہيں۔ 

يہی معلوم ہوتا ہے کہ يہاں ايام تشريق  تاہم يہاں ' معلومات ' جس سياق ميں آيا ہے، اس سے 
  مراد ہيں۔ وهللا اعلم۔

 
فُْوا اِبلَْبيِْت الَْعِتْيِق   وَّ   29ُمثَّ لَْيْقُضْوا تََفَهثُْم َولُْيْوفُْوا نُُذْوَرُمهْ َولَْيطَّ

) اور هللا کے قديم گھر کا ٢) اور اپنی نذريں پوری کريں (١پھر وه اپنا ميل کچيل دور کريں (
  )٣کريں (طواف 

ذوالحجہ کو جمره کبرٰی(يا عقبہ) کو کنکرياں مارنے کے بعد حاجی تحلل اول (يا  ١٠يعنی ١۔٢٩
اصغر) حاصل ہو جاتا ہے، جس کے بعد وه احرام کھول ديتا ہے اور بيوی سے مباشرت کے 
سوا، ديگر وه تمام کام اس کے لئے جائز ہو جاتے ہيں، جو حالت احرام ميں ممنوع ہوتے ہيں۔ 

يل کچيل دور کرنے کا مطلب يہی ہے کہ پھر وه بالو، ناخنوں وغيره کو صاف کرلے، تيل م
  خوشبو استعمال کرے اور سلے ہوئے کپڑے پہن لے وغيره۔ 

اگر کوئی مانی ہوئی ہو، جيسے لوگ مان ليتے ہيں کہ اگر هللا نے ہميں اپنے مقدس گھر  ٢۔٢٩
  م کريں گے۔کی زيارت نصيب فرمائی، تو ہم فالں نيکی کا کا

عتيق کے معنی قديم کے ہيں مراد خانہ کعبہ ہے کہ حلق يا تقصير کے بعد افاضہ کرلے،  ٣۔٢٩
جسے طواف زيارت بھی کہتے ہيں، اور يہ حج کا رکن ہے جو وقوف عرفہ اور جمره عقبہ (يا 

کبٰری) کو کنکرياں مارنے کے بعد کيا جاتا ہے۔ جب کہ طواف قدوم بعض کے نزديک واجب 
بعض کے نزديک سنت ہے اور طواف وداع سنت مؤکده (يا واجب) ہے۔ جو اکثر اہل علم اور 

کے نزديک عذر سے ساقط ہو جاتا ہے، جيسے حائضہ عورت سے باالتفاق ساقط ہو جاتا ہے 
  (ايسر التفاسير)

 
ِّٖه  ۭ َوُاحِ  ٗ ِعْنَد َرب ِ فَهَُو َخْريٌ هلَّ ْم ُحُرٰمِت اهلّلٰ َُّعّظِ نَْعاُم ِاالَّ َما يُْتٰىل عَلَْيُمكْ فَاْجتَِنُبوا الّرِْجَس ِمَن اْالَْواَثِن َواْجتَِنُبْوا قَْوَل الزُّ ٰذكِلَ  ۤ َوَمْن ي   ۙ 30ْوِر  لَّْت لَُمكُ اْالَ

) کی تعظيم کرے اس کے اپنے لئے اس کے رب کے پاس ١يہ جو کوئی هللا کی حرمتوں (
ديئے گئے بجز ان کے جو تمہارے  بہتری ہے۔ اور تمہارے لئے چوپائے جانور حالل کر

) اور ٣) بيان کئے گئے ہيں پس تمہيں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہيے (٢سامنے (
  )۔٤جھوٹی بات سے بھی پرہيز کرنا چاہيے (

ان حرمتوں سے مراد وه مناسک حج ہيں جن کی تفصيل ابھی گزری ہے۔ ان کی تعظيم کا  ١۔٣٠
جس طرح بتاليا گيا ہے۔ يعنی ان کی خالف ورزی کر کے مطلب، ان کی اس طرح ادائيگی ہے 

  ان حرمتوں کو پامال نہ کرے۔ 
جو بيان کئے گئے ہيں ' کا مطلب ہے جن کا حرام ہونا بيان کر ديا گيا، جيسے آيت  ٢۔٣٠

ُم َولَْحُم اْلِخْنِزْيِر)  َمْت َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ َوالدَّ   ) ميں تفصيل ہے۔ 3۔ المائده:5(ُحرِّ
رجس سے مراد گندگی اور پليدی کے ہيں يہاں اس سے مراد لکڑی، لوہے يا کسی اور  ٣۔٣٠

چيز کے بنے ہوئے بت ہيں۔ مطلب يہ ہے کہ هللا کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، يہ 
  نجاست ہے اور هللا کے غضب اور عدم رضا کا باعث، اس سے بچو۔

ی قسم بھی ہے (جس کو حديث ميں شرک جھوٹی بات ميں، جھوٹی بات کے عالوه جھوٹ ٤۔٣٠
اور حقوق والدين کے بعد تيسرے نمبر پر کبيره گناہوں ميں شمار کيا گيا ہے) اور سب سے بڑا 
جھوٹ يہ ہے کہ هللا جن چيزوں سے پاک ہے، وه اسکی طرف منسوب کی جائيں۔ مثاًل هللا کی 

کام پر هللا کس طرح قادر اوالد ہے وغيره۔ فالں بزرگ کے اختيارات ميں شريک ہے يافالں 
ہوگاجيسے کفار بعث بعد الموت پر تعجب کا اظہار کرتے رہے ہيں اور کرتے ہيں يا اپنی طرف 
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سے هللا کی حالل کرده چيزوں کو حرام اور حرام چيزوں کو حالل کر لينا جيسے مشرکين بحيره 
ھوٹ ہيں ان سے سائبہ وصيلہ اور عام جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر ليتے تھے يہ سب ج

  اجتناب ضروری ہے۔
 

َماِۗء فَتَْخَطُفُه الطَّ  ََّما َخرَّ ِمَن السَّ ِ فََاكَن ُّْرشِْك اِبهلّلٰ ِ غَْريَ ُمْرشِِكْنيَ ِبٖه ۭ َوَمْن ي ْيٍق ُحنََفاَۗء هلِلّٰ   31ْريُ َاْو َهتِْوْي ِبِه الّرِيُْح ِيفْ َمَاكٍن َحسِ
ساتھ کسی کو شريک نہ کرتے ہوئے۔ سنو! هللا کے  ) اس کے١هللا کی توحيد کو مانتے ہوئے (

ساتھ شريک کرنے واال گويا آسمان سے گر پڑا، اب يا تو اسے پرندے اچک لے جائيں گے يا 
  )٢ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھينک دے گی (

حنفاء حنيف کی جمع ہے جس کے مصدری معنی ہيں مائل ہونا ايک طرف ہونا، يک رخا ١۔٣١
سے توحيد کی طرف اور کفر و باطل سے اسالم اور دين حق کی طرف مائل ہونا يعنی شرک 

  ہوتے ہوئے۔ يا ايک طرف ہو کر خالص هللا کی عبادت کرتے ہوئے۔ 
يعنی جس طرح بڑے پرندے، چھوٹے جانوروں کو نہايت تيزی سے جھپٹا مار کر انہيں  ٢۔٣١

يں اور کسی کو اس کا سراغ نہ نوچ کھاتے ہيں يا ہوائيں کسی کو دور دراز جگہوں پر پھينک د
ملے۔ دونوں صورتوں ميں تباہی اس کا مقدر ہے۔ اسی طرح وه انسان جو صرف ايک هللا کی 

عبادت کرتا ہے، وه سالمت فطرت اور طہارت نفس کے اعتبار سے طہر و صفا کی بلندی پر 
دی سے پستی ميں فائز ہو جاتا ہے اور جوں ہی وه شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو گويا اپنے کو بلن

  اور صفائی سے گندگی اور کيچڑ ميں پھينک ليتا ہے
 

َا ِمْن تَْقَوي الُْقلُْوِب    ِ فَِاهنَّ َِٕر اهلّلٰ
ْم َشَعاۗى َُّعّظِ   32ٰذكِلَ  ۤ َوَمْن ي

يہ سن ليا اب اور سنو! هللا کی نشانيوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے دل کی پرہيزگاری 
  )۔١کی وجہ سے يہ ہے (

شعائر شعيره کی جمع ہے جس کے معنی ہيں عالمت اور نشانی کے ہيں جيسے جنگ  ١۔٣٢
ميں ايک شعار (مخصوص لفظ بطور عالمت) اختيار کرليا جاتا ہے جس سے وه آپس ميں ايک 

دوسرے کو پہنچانتے ہيں اس اعتبار سے شعائر هللا وه ہيں، جو جو اسالم کے نماياں امتيازی 
سلمان کا امتياز اور تشخص قائم ہوتا ہے اور دوسرے اہل مذاہب سے احکام ہيں، جن سے ايک م

الگ پہچان ليا جاتا ہے، صفا، مروه پہاڑيوں کو بھی اس لئے شعائر هللا کہا گيا ہے کہ مسلمان 
حج و عمرے ميں ان کے درميان سعی کرتے ہيں۔ يہاں حج کے ديگر مناسک خصوصاً قربانی 

ا ہے۔ اس تعظيم کو دل کا تقٰوی قرار ديا گيا ہے۔ يعنی دل کے کے جانوروں کو شعائر هللا کہا گي
  ان افعال سے جن کی بنياد تقٰوی ہے۔

 
ُّهَآ ِاَىل الَْبيِْت الَْعِتْيِق  َسمًّى ُمثَّ َمِحل   33ۧلَُمكْ ِفْهيَا َمنَاِفُع ِاٰىلٓ َاَجٍل مُّ

ہونے کی جگہ خانہ ) پھر ان کے حالل ١ان ميں تمہارے لئے ايک مقرره وقت تک فائده ہے (
  )۔٢کعبہ ہے (

وه فائده، سواری، دودھ، مذيد نسل اور اون وغيره کا حصول ہے۔ وقت مقرر مراد (ذبح  ١۔٣٣
کرنا) ہے يعنی ذبح نہ ہونے تک تمہيں ان سے مذکوره فوائد حاصل ہوتے ہيں۔ اس سے معلوم 

جائز ہے۔ صحيح حديث  ہوا کہ قربانی کے جانور سے، جب تک وه ذبح نہ ہو جائے فائده اٹھانا
سے بھی اس کی تائيد ہوتی ہے۔ ايک آدمی ايک قربانی کا جانور اپنے ساتھ ہانکے لے جا رہا 

تھا۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے اس سے فرمايا اس پر سوار ہو جا، اس نے کہا يہ حج کی 
  ی) قربانی ہے، آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا، اس پر سوار ہو جا۔ (صحيح بخار
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حالل ہونے سے مراد جہاں ان کا ذبح کرنا حالل ہوتا ہے۔ يعنی يہ جانور، مناسک حج کی  ٢۔٣٣
ادائيگی کے بعد، بيت هللا اور حرم مکی ميں پہنچتے ہيں اور وہاں هللا کے نام پر ذبح کر دئيے 

لئے  جاتے ہيں، پس مذکوره فوائد کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر وه ايسے ہی حرم کے
قربانی دی جاتی ہے، تو حرم ميں پہنچتے ہی ذبح کر ديئے جاتے ہيں اور فقراء مکہ ميں ان کا 

  گوشت تقسيم کر ديا جاتا ہے۔
 

نَْعاِم  ۭ فَاِ  ْيَمِة اْالَ ْنۢ َهبِ ِ عَٰيل َما َرَزقَهُْم ِمّ ٍة َجَعلْنَا َمنَْسًاك ِلَّيْذُكُروا اْمسَ اهلّلٰ ِ الُْمْخِبِتْنيَ ٰلـهُُمكْ ِاهٰلٌ َوِلُلكِّ ُامَّ ٓ َاْسِلُمْوا   ۭ َوبَّرشِ اِحٌد فهََلٗ   ۙ 34 وَّ
اور ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کے طريقے مقرر فرمائے ہيں تاکہ چوپائے جانوروں پر هللا 

) سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ايک ١کا نام ليں جو هللا نے انہيں دے رکھے ہيں (
  فرمان ہو جاؤ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا ديجئے!ہی ہے تم اسی کے تابع 

منسک۔ نسک ينسک کا مصدر ہے معنی ہيں هللا کے تقرب کے ليے قربانی کرنا ذبيحۃ  ١۔٣٤
(ذبح شده جانور) کو بھی نسيکۃ کہا جاتا ہے جس کی جمع نسک ہے اس کے معنی اطاعت 

ی قربانی کرنا عبادت ہے۔ اسی لئے وعبادت کے بھی ہيں کيونکہ رضائے اٰلہی کے لئے جانور ک
غير هللا کے نام پر يا ان کی خوشنودی کے لئے جانور ذبح کرنا غير هللا کی عبادت ہے، جہاں 

حج کے اعمال و ارکان ادا کئے جاتے ہيں، جيسے عرفات، مزدلفہ، مٰنی اور مکہ۔ مطلق ارکان 
ہے کہ ہم پہلے بھی ہر مذہب و اعمال حج کو بھی مناسک کہہ ليا جاتا ہے۔ مطلب آيت کا يہ 

والوں کے لئے ذبح کا يا عبادت کا يہ طريقہ مقرر کرتے آئے ہيں تاکہ وه اس کے ذريعے سے 
هللا کا قرب حاصل کرتے رہيں۔ اور اس ميں حکمت يہ ہے کہ ہمارا نام ليں۔ يعنی بسم هللا و هللا 

  اکبر کہہ کر ذبح کريں يا ہميں ياد رکھيں۔
 

يَْن ِاَذا ذُ  ِ ا َرَزْقٰهنُمْ اذلَّ ٰلوِة   ۙ َوِممَّ ِربِيَْن عَٰيل َمآ َاَصاَهبُْم َوالُْمِقْيِمي الصَّ ُ َوِجلَْت قُلُْوُهبُْم َوالّصٰ   35يُْنِفُقْوَن    ِكَر اهلّلٰ
انہيں کہ جب هللا کا ذکر کيا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہيں، انہيں جو برائی پہنچے اس پر 

نے والے ہيں اور جو کچھ ہم نے انہيں دے رکھا ہے وه اس ميں صبر کرتے ہيں، نماز قائم کر
  سے بھی ديتے رہتے ہيں۔

 
 ۗ ِ عَلَْهيَا َصَوا ِ لَُمكْ ِفْهيَا َخْريٌ   ڰ فَاْذُكُروا اْمسَ اهلّلٰ ِر اهلّلٰ

ِٕ
ْن َشَعاۗى ا َوَاْطِعُموا الَْقاِنَع َوالُْمْعَرتَّ  ۭ َكٰذكِلَ فَّ  ۚ فَِاَذا َوَجَبْت ُجنُْوُهبَا فَُلكُْوا ِمْهنَ َوالُْبْدَن َجَعلْٰهنَا لَُمكْ ِمّ
َُّمكْ تَْشُكُرْوَن    36َخسَّْرٰهنَا لَُمكْ لََعل

قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لئے هللا تعاٰلی کی نشانياں مقرر کر دی ہيں ان ميں تمہيں نفع ہے 
) ٢زمين سے لگ جائيں () پھر جب ان کے پہلو ١پس انہيں کھڑا کر کے ان پر هللا کا نام لو، (

) اور مسکين سوال سے رکنے والوں اور کرنے والوں کو بھی کھالؤ، ٤اسے (خود بھی) کھاؤ (
  اس طرح ہم نے چوپاؤں کو تمہارے ماتحت کر ديا ہے کہ تم شکر گزاری کرو۔

بدن بدنۃ کی جمع ہے يہ جانور عام طور پر موٹا تازه ہوتا ہے اس ليے بدنۃ کہا جاتا ہے۔ ١۔٣٦
ربہ جانور۔ اہل لغت نے اسے صرف اونٹوں کے ساتھ خاص کيا ہے ليکن حديث کی رو سے ف

گائے پر بھی بدنۃ کا اطالق صحيح ہے مطلب يہ ہے کہ اونٹ اور گائے جو قربانی کے ليے 
ليے جائيں يہ بھی شعائر هللا يعنی هللا کے ان احکام ميں سے ہيں جو مسلمانوں کے ليے خاص 

  ں۔ اور ان کی عالمت ہي
:صواف مصفوفۃ (صف بستہ يعنی کھڑے ہوئے) معنی ميں ہے اونٹ کو اسی طرح کھڑے ٣

  کھڑے نحر کيا جاتا ہے کہ باياں ہاتھ پاؤں اس کا بندھا ہوا اور تين پاؤں پر وه کھڑا ہوتا ہے۔ 
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يعنی سارا خون نکل جائے اور وه بےروح ہو کر زمين پر گرے تب اسے کاٹنا شروع  ٢۔٣٦
ی دار جانور کا گوشت کاٹ کر کھانا ممنوع ہے ' جس جانور سے اس حال ميں کرو۔ کيونکہ ج

  گوشت کاٹا جائے کہ وه زنده ہو تو وه (کاٹا) ہوا گوشت مرده ہے۔ 
بعض علماء کے نزديک يہ امر وجوب کے لئے ہے يعنی قربانی کا گوشت کھانا، قربانی  ٣۔٣٦

علماء کے نزديک يہ امر جواز کرنے والے کے لئے واجب ہے يعنی ضروری ہے اور اکثر 
کے لئے ہے۔ يعنی اس امر کا مقصد صرف جواز کا اثبات يعنی اگر کھا ليا جائے تو جائز يا 

  پسنديده ہے اور اگر کوئی نہ کھائے بلکہ سب کا سب تقسيم کر دے تو کوئی گناه نہيں ہے۔ 
گئے ہيں يعنی :قانع کے ايک معنی سائل کے اور دوسرے معنی قناعت کرنے والے کے کيے ٣

وه سوال نہ کرے اور معتر کے معنی بعض نے بغير سوال کے سامنے آنے والے کے کيے ہيں 
اور تيسرا سائلين اور معاشرے کی ضرورت مند افراد کے ليے۔ جس کی تائيد ميں يہ حديث بھی 

دن پيش کی جاتی جس ميں رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ميں نے تمہيں (پہلے) تين 
سے زياده قربانی کا گوشت ذخيره کرکے رکھنے سے منع کيا تھا ليکن اب تمہيں اجازت ہے کہ 

  کھاؤ اور جو مناسب سمجھو ذخيره کرو دوسری روايت کے الفاظ ہيں پس کھاؤ
 

َّنَاهُلُ التَّْقٰوي ِمنُْمكْ  ۭ َكٰذكِلَ  َ لُُحْوُمهَا َوَال ِدَماُۗؤَها َوٰلِكْن ي َّنَاَل اهلّلٰ ِنْنيَ   لَْن ي ِ الُْمْحسـِ َ عَٰيل َما َهٰدىُمكْ  ۭ َوبَّرشِ وا اهلّلٰ ُ   37َخسََّرَها لَُمكْ ِلُتَكّربِ
هللا تعاٰلی کو قربانيوں کے گوشت نہيں پہنچتے نہ ان کے خون بلکہ اسے تمہارے دل کی 

پرہيزگاری پہنچتی ہے اسی طرح هللا نے جانوروں کو تمہارا مطيع کر ديا ہے کہ تم اس کی 
  اہنمائی کے شکريئے ميں اس کی بڑائياں بيان کرو، اور نيک لوگوں کو خوشخبری سنا ديجئے۔ر
 

اٍن َكُفْوٍر  بُّ ُلكَّ َخوَّ َ َال ُحيِ يَْن ٰاَمنُْوا  ۭ ِانَّ اهلّلٰ ِ َ يُٰدِفُع َعِن اذلَّ   38ِۧانَّ اهلّلٰ
) کوئی خيانت کرنے ١ے (سن رکھو! يقيناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود هللا تعاٰلی ہٹا ديتا ہ

  واال ناشکرا هللا تعاٰلی کو ہرگز پسند نہيں۔
ہجری ميں کافروں نے اپنے غلبے کی وجہ سے مسلمانوں کو مکہ جا کر  ٦جس طرح  ١۔٣٨

عمره نہيں کرنے ديا، هللا تعاٰلی نے دو سال بعد ہی کافروں کے اس غلبہ کو ختم فرما کر 
  ا اور مسلمانوں کو ان پر غالب کر ديا۔مسلمانوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹا دي

 
ِمهْ لَقَِدْيُرۨ    َ عَٰيل نَْرصِ ُْم ُظِلُمْوا   ۭ َوِانَّ اهلّلٰ ْيَن يُٰقتَلُْوَن اِبَهنَّ ِ   ۙ 39ُاِذَن ِلذلَّ

جن (مسلمانوں) سے (کافر) جنگ کر رہے ہيں انہيں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے 
  کی مدد پر هللا قادر ہے۔) بيشک ان ١کيونکہ وه مظلوم ہيں (

اکثر سلف کا قول ہے کہ اس آيت ميں سب سے پہلے جہاد کا حکم ديا گيا، جس کے دو  ١۔٣٩
مقصد يہاں بيان کئے گئے ہيں۔ مظلوميت کا خاتمہ اور اعالئے کلمۃ هللا۔ اس لئے کہ مظلومين 

کو اور بےوسيلہ کی مدد اور ان کی داد رسی نہ کی جائے تو پھر دنيا ميں زور آور کمزوروں 
لوگوں کو جينے ہی نہ ديں جس سے زمين فساد سے بھر جائے۔ اور اگر باطل تو باطل کے 
غلبے سے دنيا کا امن و سکون اور هللا کا نام لينے والوں کے لئے کوئی عبادت خانہ باقی نہ 

  کا حاشيہ)۔ ٢٥١رہے (مذيد تشريح کے لئے ديکھئے سوره بقره، آيت 
 

يَْن ُاْخرِجُ  ِ ِ النَّاَس بَْعَضهُمْ اذلَّ ُ  ۭ َولَْوَال َدفُْع اهلّلٰ ُّنَا اهلّلٰ َُّقْولُْوا َرب ٓ َاْن ي َمٰسِجُد يُْذَكُر ِفْهيَا اْمسُ ْوا ِمْن ِداَيِرِمهْ ِبغَْريِ َحّقٍ ِاالَّ َصلَٰوٌت وَّ َمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع وَّ َّهُّدِ  ِبَبْعٍض ل
 ُ نَّ اهلّلٰ ا  َۭولََيْنُرصَ ِ َكِثْريً َ لََقِويٌّ َعزِْيٌز  اهلّلٰ ٗه ۭ ِانَّ اهلّلٰ َّْنُرصُ   40 َمْن ي

يہ وه ہيں جنہيں ناحق اپنے گھروں سے نکاال گيا، صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار 
فقط هللا ہے، اگر هللا تعاٰلی لوگوں کو آپس ميں ايک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور 
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يہوديوں کے معبد اور وه مسجديں بھی ڈھا دی جاتيں جہاں هللا کا نام گرجے اور مسجديں اور 
باکثرت ليا جاتا ہے۔ جو هللا کی مدد کرے گا هللا بھی ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بيشک هللا 

  تعاٰلی بڑی قوتوں واال بڑے غلبے واال ہے
صوامع صومعۃ کی جمع) سے چھوٹے گرجے اور بيع (بيعۃ کی جمع) سے بڑے گرجے 

  لوات سے يہوديوں کے عبادت خانے اور مساجد سے مسلمانوں کی عبادت گاہيں مراد ہيںص
 

ٰكوَة َوَاَمُرْوا اِبلَْمْعُرْوِف َوَهنَْوا  ٰلوَة َوٰاتَُوا الزَّ ُْم ِيف اْالَْرِض َاقَاُموا الصَّ كَّّهنٰ يَْن ِاْن مَّ ِ ُمْوِر َاذلَّ ِ عَاِقَبُة اْالُ   41َعِن الُْمْنَكِر ۭ َوهلِلّٰ
يہ وه لوگ ہيں کہ اگر ہم زمين ميں ان کے پاؤں جما ديں تو يہ پوری پابندی سے نمازيں قائم 

) تمام ١کريں اور زکٰوتيں ديں اور اچھے کاموں کا حکم کريں اور برے کاموں سے منع کريں (
  )۔٢کاموں کا انجام هللا کے اختيار ميں ہے (

اور اغراض و مقاصد بيان کئے گئے ہيں، اس آيت ميں اسالمی حکومت کی بنيادی اہداف  ١۔٤١
جنہيں خالفت راشده کی ديگر اسالمی حکومتوں ميں بروئے کار اليا گيا اور انہوں نے اپنی 

ترجيحات ميں ان کو سر فہرست رکھا تو ان کی بدولت ان کی حکومتوں ميں امن اور سکون بھی 
راز بھی رہے۔ آج بھی سعودی رہا، رفاہيت و خوش حالی بھی رہی اور مسلمان سربلند اور سرف

عرب کی حکومت ميں بحمد هللا ان چيزوں کا اہتمام ہے، تو اس کی برکت سے وه اب بھی امن و 
خوش حالی کے اعتبار سے دنيا کی بہترين اور مثالی مملکت ہے۔ آجکل اسالمی ملکوں ميں 

ن اس کے دعوے فالحی مملکت کے قيام کا بڑا غلغلہ اور شور ہے اور ہرآنے جانے واالحکمرا
کرتا ہے ليکن ہر اسالمی ملک ميں بدامنی، فساد، قتل وغارت اور ادبار وپستی اور زبوں حالی 
روز افزوں ہے اس کی وجہ يہ ہے کہ سب هللا کے بتالئے ہوئے راستے کو اختيار کرنے کے 

بجائے مغرب کے جمہوری اور الدينی نظام کے ذريعے سے فالح وکامرانی حاصل کرنا چاہتے 
ہيں جو آسمان ميں تھگلی لگانے اور ہوا کو مٹھی ميں لينے کے مترادف ہے جب تک مسلمان 

مملکتيں قرآن کے بتالئے ہوئے اصول کے مطابق اقامت صلوة و زکوة اور امر بالمعروف اور 
نہی عن المنکر کا اہتمام نہيں کريں اور اپنی ترجيحات ميں ان کو سرفہرست نہيں رکھيں گی وه 

  لکت کے قيام ميں کبھی کامياب نہيں ہوسکيں گی ۔فالحی ممل
يعنی ہر بات کا مرجع هللا کا حکم اور اس کی تدبير ہی ہے اس کے حکم کے بغير کائنات  ٢۔٤١

ميں کوئی پتہ بھی نہيں ہلتا۔ چہ جائيکہ کوئی هللا کے احکام اور ضابطوں سے انحراف کرکے 
  حقيقی فالح و کاميابی سے ہمکنار ہو جائے۔

 
ثَُمْوُد  َواِ  عَاٌد وَّ بَْت قَْبلَهُْم قَْوُم نُْوحٍ وَّ بُْوَك فََقْد َكذَّ َُّكّذِ   ۙ 42ْن ي

اگر يہ لوگ آپ کو جھٹالئيں (تو کوئی تعجب کی بات نہيں) تو ان سے پہلے نوح کی قوم عاد 
  اور ثمود۔

 
  ۙ 43َوقَْوُم ِاْبٰرِهْميَ َوقَْوُم لُْوٍط  

  اور قوم ابراہيم اور قوم لوط۔
 
َب ُمْوٰىس فََاْملَْيُت ِلْلٰكِفرِيَْن ُمثَّ َاَخْذُهتُْم ۚ فََكْيَف َاكَن نَِكْريِ وَّ  ُب َمْديََن ۚ َوُكّذِ   44َاْحصٰ

اور مدين والے بھی اپنے اپنے نبيوں کو جھٹال چکے ہيں۔ موسٰی (عليہ السالم) بھی جھٹالئے جا 
) پھر ميرا عذاب کيسا ١ر دبايا (چکے ہيں پس ميں نے کافروں کو يوں ہی سی مہلت دی پھر دھ

  )۔٢ہوا (
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اس ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ يہ کفار مکہ اگر آپ کو جھٹال  ١۔٤٤
رہے ہيں تو يہ نئی بات نہيں ہے پچھلی قوميں بھی اپنے پيغمبروں کے ساتھ يہی کچھ کرتی رہی 

ان کا وقت مہلت ختم ہوگيا تو انہيں تباه برباد کر ہيں اور ميں بھی انہيں مہلت ديتا رہا۔ پھر جب 
ديا گيا۔ اس ميں تعريض وکنايہ ہے مشرکين مکہ کے ليے کہ تکذيب کے باوجود تم ابھی تک 

مؤاخذه الہی سے بچے ہوئے ہو تو يہ نہ سمجھ لينا کہ ہمارا کوئی مؤاخذه کرنے واال نہيں بلکہ 
ديا کرتا ہے ليکن اگر وه اس اس مہلت سے  يہ هللا کی طرف سے مہلت ہے جو وه ہر قوم کو

فائده اٹھا کر اطاعت وانقياد کا راستہ اختيار نہيں کرتی تو پھر اسے ہالک يا مسلمانوں کے 
  ذريعے سے مغلوب اور ذلت و رسوائی سے دوچار کرديا جاتا ہے۔ 

چار يعنی کس طرح ميں نے انہيں اپنی نعمتوں سے محروم کرکے عذاب و ہالکت سے دو  ٢۔٤٤
  کر ديا۔

 
قَْرصٍ  ةَلٍ وَّ َعطَّ ْن قَْريٍَة َاْهلَْكٰهنَا َوِىهَ َظاِلَمٌة فَهِـَي َخاِويٌَة عَٰيل ُعُرْوِشهَا َوِبْرئٍ مُّ ِّْن ِمّ ْيٍد  فََاكَي شـِ   45مَّ

بہت سی بستياں ہيں جنہيں ہم نے تہ و باال کر ديا اس لئے کہ وه ظالم تھے پس وه اپنی چھتوں 
پڑی ہيں اور بہت سے آباد کنوئيں بيکار پڑے ہيں اور بہت سے پکے اور  کے بل اوندھی ہوئی

  بلند محل ويران پڑے ہيں۔
 

 َ َّْسَمُعْوَن ِهبَا  ۚ فَِاهنَّ َّْعِقلُْوَن ِهبَآ َاْو ٰاَذاٌن ي ْوا ِيف اْالَْرِض فَتَُكْوَن لَهُْم قُلُْوٌب ي َ َافََملْ يَِسْريُ بَْصاُر َوٰلِكْن ت ُدْوِر  ا َال تَْعَمى اْالَ َِّيتْ ِيف الصُّ   46ْعَمى الُْقلُْوُب ال
کيا انہوں نے زمين ميں سيرو سياحت نہيں کی جو ان کے دل ان باتوں کے سمجھنے والے 

ہوتے يا کانوں سے ہی ان (واقعات) کو سن ليتے، بات يہ ہے کہ صرف آنکھيں ہی اندھی نہيں 
  )۔١(ہوتيں بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہيں جو سينوں ميں ہيں 

اور جب کوئی قوم ضاللت کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ عبرت کی صالحيت بھی کھو  ١۔٤٦
بيٹھے، تو ہدايت کی بجائے، گذشتہ قوموں کی طرح تباہی اس کا مقدر بن کر رہتی ہے۔ آيت ميں 
عمل و عقل کا تعلق دل کی طرف کيا گيا ہے، جس ميں يہ واضح کيا گيا ہے کہ عقل کا محل دل 

ر بعض کہتے ہيں کہ محل عقل دماغ ہے۔ اور بعض کہتے ہيں کہ ان دونوں باتوں ميں ہے، او
کوئی فرق نہيں، اس لئے عقل و فہم کے حصول ميں عقل اور دماغ دونوں کا آپس ميں بڑا گہرا 

  تعلق ہے (فتح القدير)
 

ُ َوْعَدٗه  ۭ َوِانَّ  ِلَف اهلّلٰ ْ َتْعِجلُْونََك اِبلَْعَذاِب َولَْن خيُّ ْوَن  َويَسـْ ا تَُعدُّ مَّ نٍَة ِمّ َِّك َاكَلِْف سـَ   47يَْوًما ِعْنَد َرب
اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے هللا ہرگز اپنا وعده نہيں ٹالے گا۔ ہاں البتہ آپ کے رب 

  )۔١کے نزديک ايک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے ايک ہزار سال کا ہے (
کرتے ہيں۔ ليکن هللا تعاٰلی کے حساب ميں ايک  اس لئے يہ لوگ تو اپنے حساب سے جلدی ١۔٤٧

گھنٹے) کی مہلت دے تو  ٢٤دن بھی ہزار سال کا ہے اس اعتبار سے وه اگر کسی کو ايک دن (
گھنٹے کا چوتھائی ہے) مہلت  ٢٤گھنٹے (جو  ٦ہزار سال، نصف يوم کی مہلت تو پانچ سو سال، 

اس طرح هللا کی طرف سے کسی  دے تو ڈھائی سو سال کا عرصہ عذاب کے لئے درکار ہے،
  کو ايک گھنٹے کی مہلت مل جانے کا مطلب کم و بيش چاليس سال کی مہلت ہے (ايسر التفاسير)
ايک دوسرے معنی يہ ہيں کہ هللا کی قدرت ميں ايک دن اور ہزار سال برابر ہيں اس ليے تقديم 

ے تاہم يہ بات تو يقينی ہے وتاخير سے کوئی فرق نہيں پڑتا يہ جلدی مانگتے ہيں وه دير کرتا ہ
کہ وه اپنا وعده ضرور پورا کرکے رہے گا اور بعض نے اسے آخرت پر محمول کيا ہے کہ 

شدت ہولناکی کی وجہ سے قيامت کا ايک دن ہزار سال بلکہ بعض کو پچاس ہزار سال کا لگے 
  گا اور بعض نے کہا کہ آخرت کا دن واقعی ہزار سال کا ہوگا۔
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ِّْن ِمّنْ    ۧ 48قَْريٍَة َاْملَْيُت لَهَا َوِىهَ َظاِلَمٌة ُمثَّ َاَخْذُهتَا ۚ  َوِاَيلَّ الَْمِصْريُ    َوَاكَي

بہت سی ظلم کرنے والی بستيوں کو ميں نے ڈھيل دی پھر آخر انہيں پکڑ ليا، اور ميری ہی 
  )١طرف لوٹ کر آنا ہے (

ف سے عذاب ميں کتنی ہی اسی لئے يہاں قانون مہلت کو پھر بيان کيا ہے کہ ميری طر ١۔٤٨
تاخير کيوں نہ ہو جائے، تاہم ميری گرفت سے کوئی بچ نہيں سکتا، نہ کہيں فرار ہو سکتا ہے۔ 

  اسے لوٹ کر باآلخر ميرے ہی پاس آنا ہے۔
 

ِبْنيٌ  ََّمآ َااَن لَُمكْ نَِذْيٌر مُّ َا النَّاُس ِان هيُّ َ   49ۚقُْل اٰيٓ
  )۔١ھال چوکنا کرنے واال ہی ہوں (اعالن کر دو کہ لوگو! ميں تمہيں کھلم ک

يہ کفار و مشرکين کے مطالبہ پر کہا جا رہا ہے کہ ميرا کام تو عذاب بھيجنا، يہ هللا کا کام  ١۔٤٩
ہے، وه جلدی گرفت فرما لے يا اس ميں تاخير کرے، وه اپنی حسب و مشيت و مصلحت يہ کام 

طاب کے اصل مخاطب اگرچہ اہل کرتا ہے۔ جس کا علم بھی هللا کے سوا کسی کو نہيں۔ اس خ
مکہ ہيں۔ ليکن چونکہ آپ پوری نوح انسانی کے لئے رہبر اور رسول بن کر آئے تھے، اس لئے 

خطاب يَا اَيُّھَا لنَّاُس! کے الفاظ سے کيا گيا، اس ميں قيامت تک ہونے والے وه کفار و مشرکين 
  آگئے جو اہل مکہ کا سا رويہ اختيار کريں گے۔

 
يْنَ  ِ ِرْزٌق َكِرْميٌ    فَاذلَّ ْغِفَرٌة وَّ ِلٰحِت لَهُْم مَّ لُوا الّصٰ   50ٰاَمنُْوا َوَمعِ

پس جو ايمان الئے اور جنہوں نے نيک عمل کيے ہيں ان ہی کے لئے بخشش ہے اور عزت 
  والی روزی۔

 
ُب الَْجِحْميِ   َِٕك َاْحصٰ

ٓ ٰايِٰتنَا ُمٰعِجزِيَْن ُاوٰلۗى ْيَن َسَعْوا ِيفْ ِ   51َواذلَّ
  ) وہی دوزخی ہيں۔١جو لوگ ہماری نشانيوں کو پست کرنے کے درپے رہتے ہيں ( اور
ُمٰعِجِزْيَن کا مطلب ہے يہ گمان کرتے ہوئے کہ ہميں عاجز کر ديں گے، تھکا ديں گے اور  ١۔٥١

ہم ان کی گرفت کرنے پر قادر نہيں ہو سکيں گے۔ اس لئے کہ وه بعث بعد الموت اور حساب 
  کتاب کے منکر تھے۔

 
ٓ ُاْمِنيَّتِ  ْيٰطُن ِيفْ ٓ َالْقَى الشـَّ ٓ ِاَذا تَـَمّىنٰ َال نَِيبٍّ ِاالَّ ُسْوٍل وَّ ُ عَِلْميٌ َحِكْميٌ  َوَمآ َاْرَسلْنَا ِمْن قَْبكِلَ ِمْن رَّ ُ ٰايِٰتٖه  ۭ َواهلّلٰ ِمكُ اهلّلٰ ْيٰطُن ُمثَّ ُحيْ ُ َما يُلِْقي الشـَّ ٖه ۚ فَيَنَْسُخ اهلّلٰ

52 ۙ  
لے جس رسول اور نبی کو بھيجا اس کے ساتھ يہ ہوا کہ جب وه اپنے دل ميں ہم نے آپ سے پہ

کوئی آرزو کرنے لگا شيطان نے اس کی آرزو ميں کچھ مال ديا، پس شيطان کی مالوٹ کو هللا 
  ) هللا تعاٰلی دانا اور باحکمت ہے۔١تعاٰلی دور کر ديتا ہے پھر اپنی باتيں پکی کر ديتا ہے (

ی ہيں آرزو کی يا دل ميں خيال آيا ۔ دوسرے معنی ہيں پڑھايا تالوت کی۔ تمنی کے ايک معن١۔٥٢
اسی اعتبار سے امنيۃ کا ترجمہ آرزو، خيال يا تالوت ہوگا پہلے معنی کے اعتبار سے مفہوم 
ہوگا اس کی آرزو ميں شيطان نے رکاوٹيں ڈاليں تاکہ وه پوری نہ ہوں۔ اور رسول و نبی کی 

زياده سے زياده ايمان لے آئيں، شيطان رکاوٹيں ڈال کر لوگوں کو آرزو يہی ہوتی ہے کہ لوگ 
زياده سے زياده ايمان سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مفہوم ہوگا کہ جب 

بھی هللا کا رسول يا نبی وحی شده کالم پڑھتا اور اس کی تالوت کرتا ہے۔ تو شيطان اس کی 
نے کی کوشش کرتا ہے يا اس کی بابت لوگوں کے دلوں ميں قرأت و تالوت ميں اپنی باتيں مال

شبہے ڈالتا اور مين ميخ نکالتا ہے۔ هللا تعاٰلی شيطان کی رکاوٹوں کو دور فرما کر يا تالوت ميں 
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مالوٹ کی کوشش ناکام فرما کر شيطان کے پيدا کرده شکوک و شبہات کا ازالہ فرما کر اپنی 
ا) فرما ديتا ہے۔ اس ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم کو تسلی دی بات کو يا اپنی آيات کو محکم (پک

جا رہی ہے کہ شيطان کی يہ کارستانياں صرف آپ صلی هللا عليہ وسلم کے ساتھ ہی نہيں ہيں، 
آپ صلی هللا عليہ وسلم سے پہلے جو رسول اور نبی آئے، سب کے ساتھ يہی کچھ کرتا آيا ہے۔ 

ئيں نہيں شيطان کی ان شرارتوں اور سازشوں سے جس طرح تاہم آپ صلی هللا عليہ وسلم گھبرا
ہم پچھلے انبياء عليہم السالم کو بچاتے رہے ہيں يقينا آپ صلی هللا عليہ وسلم بھی محفوظ رہيں 
گے اور شيطان کے علی الرغم هللا تعاٰلی اپنی بات کو پکا کرکے رہے گا۔ يہاں بعض مفسرين 

و محققين کے نزديک ثابت ہی نہيں ہے اس ليے اسے نے غرانيق علی کا قصہ بيان کيا ہے ج
  يہاں پيش کرنے کی ضرورت ہی سرے سے نہيں سمجھی کی گئی ہے۔

 
َيِة قُلُْوُهبُْم ۭ َوِانَّ ال   الَْقاسـِ َرٌض وَّ ْم مَّ يَْن ِيفْ قُلُْوِهبِ ِ ْيٰطُن ِفْتنًَة لِذّلَّ ِلِمْنيَ لَِفْي ِشقَاٍق ِلَّيْجَعَل َما يُلِْقي الشـَّ   ۙ 53بَِعْيٍد  ّظٰ

يہ اس لئے کہ شيطانی مالوٹ کو هللا تعاٰلی ان لوگوں کی آزمائش کا ذريعہ بنا دے جن کے دلوں 
  ) بيشک ظالم لوگ گہری مخالفت ميں ہيں۔١ميں بيماری ہے اور جن کے دل سخت ہيں (

 يعنی شيطان يہ حرکتيں اس لئے کرتا ہے کہ لوگوں کو گمراه کرے اور اس کے جال ميں ١۔٥٣
لوگ پھنس جاتے ہيں جن کے دلوں ميں کفر و نفاق کا روگ ہوتا ہے گناه کرکے ان کے دل 

  سخت ہو چکے ہوتے ہيں۔
 

َِّك فَُيْؤِمنُْوا ِبٖه فَُتْخِبَت هَلٗ قُلُْوُهبُْم ۭ  ب َُّه الَْحقُّ ِمْن رَّ يَْن ُاْوتُوا الِْعْملَ َان ِ ِلَيْعَملَ اذلَّ ِ وَّ َ لََهاِد اذلَّ َتِقْميٍ  َوِانَّ اهلّلٰ سـْ اٍط مُّ ا ِاٰىل ِرصَ   54ْيَن ٰاَمنُْوٓ
اور اس لئے بھی کہ جنہيں علم عطا فرمايا گيا ہے وه يقين کرليں کہ يہ آپ کے رب ہی کی 

طرف سے سراسر حق ہی ہے پھر اس پر ايمان الئيں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائيں 
  رہبری کرنے واال ہے۔ ) يقيناً هللا تعاٰلی ايمان والوں کو راه راست پر١(

يعنی يہ القائے شيطانی، جو دراصل اغوائے شيطانی ہے، اگر اہل مشرکين اور اہل کفر و  ١۔٥٤
شرک کے حق ميں فتنے کا ذريعہ ہے تو دوسری طرف جو علم معرفت کے حال ہيں، ان کے 

بات يعنی قرآن ايمان و يقين ميں اضافہ ہو جاتا ہے اور وه سمجھ جاتے ہيں کہ هللا کی نازل کرده 
  حق ہے۔ جس سے ان کے دل بارگاه اٰلہی ميں جھک جاتے ہيں۔ 

:دنيا ميں بھی اور آخرت ميں بھی دنيا ميں اس طرح کی ان کی راہنمائی حق کی طرف کر ديتا ٣
ہے اور اس کے قبول اور اتباع کی توفيق سے بھی نواز ديتا ہے باطل کی سمجھ بھی ان کو دے 

يں بچا بھی ليتا ہے اور آخرت ميں سيدھے راستے کی راہنمائی يہ ہے ديتا ہے اور اس سے انہ
کہ انہيں جہنم کے عذاب اليم و عظيم سے بچا کر جنت ميں داخل فرمائے گا اور وہاں اپنی 

  نعمتوں اور ديدار سے انہيں نوازے گا۔ اللھم اجعلنا منہم
 

نُْه حَ  ْيَن َكَفُرْوا ِيفْ ِمْريٍَة ِمّ ِ ِتَهيُْم عََذاُب يَْوٍم َعِقْميٍ  َوَال يََزاُل اذلَّ اعَُة بَْغَتًة َاْو اَيْ ِتَهيُُم السَّ   55ّىتٰ اَتْ
کافر اس وحی اٰلہی ميں ہميشہ شک شبہ ہی کرتے رہيں گے حٰتی کہ اچانک ان کے سروں پر 

  )۔١قيامت آجائے يا ان کے پاس اس دن کا عذاب آجائے جو منحوس ہے (
ن) سے مراد قيامت کا دن ہے۔ اسے عقيم اس لئے کہا گيا ہے کہ اس کے يَْوِم َعقِْيِم (بانجھ د ١۔٥٥

بعد کوئی دن نہيں ہوگا، جس طرح عقيم اس کو کہا جاتا ہے جس کی اوالد نہ ہو۔ يا اس لئے کہ 
کافروں کے لئے اس دن کوئی رحمت نہيں ہوگی، گويا ان کے لئے خير سے خالی ہوگا۔ جس 

ْيَح  طرح باد تند کو، جو بطور عذاب کے ْيَح اْلَعقِْيَم کہا گيا ہے۔ (اِْذ اَْرَسْلنَا َعلَْيِھُم الرِّ آتی رہی ہے الرِّ
) جب ہم نے ان پر بانجھ ہوا بھيجی۔ يعنی ايسی ہوا جس ميں کوئی خير 41۔ الذاريات:51اْلَعقِْيَم) 

  تھی نہ بارش کی نويد
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ُمكُ بَيَْهنُْم ۭ فَ  ِ ۭ َحيْ ّٰ ٍذ هلِلّ

ِٕ
ِلٰحِت ِيفْ َجنِّٰت النَِّعْميِ  َالُْمكْلُ يَْوَمى لُوا الّصٰ يَْن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ   56اذلَّ

) وہی ان ميں فيصلے فرمائے گا، ايمان اور نيک عمل ١اس دن صرف هللا کی بادشاہی ہوگی (
  والے تو نعمتوں سے بھری جنتوں ميں ہوں گے۔

لوگوں کو بھی بادشاہتيں اور  يعنی دنيا ميں تو عارضی طور پر بطور انعام يا بطور امتحان ١۔٥٦
اختيار و اقتدار مل جاتا ہے ليکن آخرت ميں کسی کے پاس بھی کوئی بادشاہت اور اختيار نہيں 

ہوگا۔ صرف ايک هللا کی بادشاہی اور اس کی فرمان روائی ہوگی، اسی کا مکمل اختيار اور غلبہ 
ْحٰمِن  ۨ◌ ہوگا (اَْلُمْلُك يَْوَمٕٮِذِ  ) ' بادشاہی 26۔ الفرقان:25اَن يَْوًما َعلَي اْلٰكفِِرْيَن َعِسْيًرا) َوكَ  ۭ◌ اْلَحقُّ لِلرَّ

اس دن ثابت ہے واسطے رحمان کے اور يہ دن کافروں پر سخت بھاری ہوگا، هللا تعاٰلی پوچھے 
  گا ' آج کس کی بادشاہی ہے؟ ' پھر خود ہی جواب دے گا ' ايک هللا غالب کی '۔

 
ْيَن َكَفُرْوا َوَكذَّ  ِ هِْنيٌ  َواذلَّ َك لَهُْم عََذاٌب مُّ

ِٕ
يِٰتنَا فَُاوٰلۗى   ۧ 57بُْوا اِبٰ

  اور جن لوگوں نے کفر کيا اور ہماری آيتوں کو جھٹاليا ان کے لئے ذليل کرنے والے عذاب ہيں۔
 
ُ رِ    ُُم اهلّلٰ ُزقَهنَّ ِ ُمثَّ قُِتلُْوٓا َاْو َماتُْوا لََريْ يَْن َهاَجُرْوا ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ ِ ِزِقْنيَ َواذلَّ َ لَهَُو َخْريُ الّرٰ نًا  ۭ َوِانَّ اهلّلٰ   58ْزقًا َحسـَ

اور جن لوگوں نے راه خدا ميں ترک وطن کيا پھر وه شہيد کر ديئے گئے يا اپنی موت مر گئے 
) بيشک هللا تعاٰلی روزی دينے والوں ميں ٢) هللا تعاٰلی انہيں بہترين رزق عطا فرمائے گا (١(

  )۔٣سب سے بہتر ہے (
  يعنی اسی ہجرت کی حالت ميں موت آگئی يا شہيد ہوگئے۔  ١۔٥٨
  يعنی جنت کی نعمتيں جو ختم نہ ہونگيں نہ فنا۔  ٢۔٥٨
کيونکہ وه بغير حساب کے، بغير استحقاق کے اور بغير سوال کے ديتا ہے۔ عالوه ازيں  ٣۔٥٨

يں۔ اس لئے انسان بھی جو ايک دوسرے کو ديتے ہيں تو اسی کے ديئے ہوئے ميں سے ديتے ہ
  اصل رازق وہی ہے۔

 
َ لََعِلْميٌ َحِلْميٌ    ْدَخًال يَّْرَضْونَٗه ۭ َوِانَّ اهلّلٰ ُْم مُّ   59لَُيْدِخلَهنَّ

) بيشک هللا تعاٰلی ١انہيں هللا تعاٰلی ايسی جگہ پہنچائے گا کہ وه اس سے راضی ہوجائيں گے (
  ) واال ہے۔٢بردباری (

ونگيں، جنہيں آج تک نہ کسی آنکھ نے ديکھا، نہ کسی کان کيونکہ جنت کی نعمتيں ايسی ہ ١۔٥٩
نے سنا۔ اور ديکھنا سننا تو کجا، کسی انسان کے دل ميں ان کا وہم و گمان بھی نہيں گزرا، بھال 

  ايسی نعمتوں سے بہرا ياب ہو کر کون خوش نہيں ہوگا؟
ق کو جانتا ہے۔ کفر َعلِْيم وه نيک عمل کرنے والوں کے درجات اور ان کے مراتب استحقا ٢۔٥٩

و شرک کرنے والوں کی گستاخيوں اور نافرمانيوں کو ديکھتا ہے۔ ليکن ان کا فوری مؤاخذه نہيں 
  کرتا۔

 
َ لََعُفوٌّ  ُ  ۭ ِانَّ اهلّلٰ َُّه اهلّلٰ ن   60غَُفْوٌر  ٰذكِلَ  ۚ َوَمْن عَاقََب ِبِمثِْل َما ُعْوِقَب ِبٖه ُمثَّ بُِغَي عَلَْيِه لََيْنُرصَ

) اور جس نے بدلہ ليا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کيا گيا تھا پھر اگر اس ١ہی ہے (بات ي
) بيشک هللا درگزر کرنے ٢سے زيادتی کی جائے تو يقيناً هللا تعاٰلی خود اس کی مدد فرمائے گا (

  )٣واال بخشنے واال ہے (
ده کيا ہے، وه يعنی يہ کہ مہاجرين بطور خاص شہادت يا طبعی موت پر ہم نے جو وع ١۔٦٠

  ضرور پورا ہوگا۔ 
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کسی نے اگر کسی کے ساتھ کوئی زيادتی کی ہے تو جس سے زيادتی کی گئی ہے، اسے  ٢۔٦٠
بقدر زيادتی بدلہ لينے کا حق ہے۔ ليکن اگر بدلہ لينے کے بعد، جب کہ ظالم اور مظلوم دونوں 

ٰلی اس مظلوم کی ضرور برابر سربرا ہو چکے ہوں، ظالم، مظلوم پھر زيادتی کرے تو هللا تعا
مدد فرماتا ہے۔ يعنی يہ شبہ نہ ہو کہ مظلوم نے معاف کر دينے کی بجائے بدلہ لے کر غلط کام 

کيا ہے، نہيں، بلکہ اس کی بھی اجازت هللا ہی نے دی ہے، اس لئے آئنده بھی هللا کی مدد کا 
  مستحق رہے گا۔ 

ہ هللا درگزر کرنے واال ہے۔ تم بھی اس ميں پھر معاف کر دينے کی ترغيب دی گئی ہے ک ٣۔٦٠
درگزر سے کام لو۔ ايک دوسرے معنی يہ بھی ہو سکتے ہيں کہ بدلہ لينے ميں۔ جو بقدر ظلم 

ظالم ہوگا۔ جتنا ظلم کيا جائے گا، اس کی اجازت چونکہ هللا کی طرف سے ہے، اس لئے اس پر 
طور مشاکلت کے کہا جاتا ہے، مؤاخذه نہيں ہوگا، بلکہ وه معاف ہے۔ بلکہ اسے ظلم اور سيئہ ب

  ورنہ انتقام يا بدلہ سرے سے ظلم يا سيئہ ہی نہيں ہے۔
 

ْيٌع بَِصْريٌ  َ َمسِ َّْيِل َوَانَّ اهلّلٰ َاَر ِيف ال َاِر َويُْوِلُج الهنَّ َّْيَل ِيف الهنَّ َ يُْوِلُج ال نَّ اهلّلٰ   61  ٰذكِلَ اِبَ
) بيشک ١ور دن کو رات ميں داخل کرتا ہے (يہ اس لئے کہ هللا رات کو دن ميں داخل کرتا ہے ا

  هللا سننے واال ديکھنے واال ہے۔
يعنی جو هللا اس طرح کام کرنے پر قادر ہے، وه اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس کے جن  ١۔٦١

  بندوں پر ظلم کيا جائے ان کا بدلہ وه ظالموں سے لے۔
 

َ ُهَو الَْحقُّ َوَانَّ َما يَدْ  نَّ اهلّلٰ َ ُهَو الَْعِيلُّ الَْكِبْريُ  ٰذكِلَ اِبَ   62ُعْوَن ِمْن ُدْوِنٖه ُهَو الَْباِطُل َوَانَّ اهلّلٰ
) اور اس کے سوا جسے بھی پکارتے ہيں وه باطل ہے ١يہ سب اس لئے کہ هللا ہی حق ہے (

  بيشک هللا ہی بلندی واال کبريائی واال ہے۔
کے وعدے حق ہيں، اس کا اپنے اس لئے اس کا دين حق ہے، اس کی عبادت حق ہے اس  ١۔٦٢

اولياء کی ان کے دشمنوں کے مقابلے ميں مدد کرنا حق ہے، وه هللا عزوجل اپنی ذات ميں، اپنی 
  صفات ميں اور اپنے افعال ميں حق ہے۔

 
 َ ًة  ۭ  ِانَّ اهلّلٰ َماِۗء َماًۗء  ۡ فَُتْصِبُح اْالَْرُض ُمْخَرضَّ َ َاْنَزَل ِمَن السَّ   ۚ 63 لَِطْيٌف َخِبْريٌ   َالَْم تََر َانَّ اهلّلٰ

کيا آپ نے نہيں ديکھا کہ هللا تعاٰلی آسمان سے پانی برساتا ہے، پس زمين سر سبز ہو جاتی ہے، 
  بيشک هللا تعاٰلی مہربان اور باخبر ہے۔

لَِطْيف (باريک بين) ہے، اس کا علم ہر چھوٹی بڑی چيز کو محيط ہے يا لطف کرنے واال  ١۔٦٣
کو روزی پہنچانے ميں لطف و کرم سے کام ليتا ہے۔ َخْير وه ان باتوں سے  يعنی اپنے بندوں

باخبر ہے جن ميں اس کے بندوں کے معامالت کی تدبير اور اصالح ہے۔ يا ان کی ضروريات و 
  حاجات سے آگاه ہے۔

 
َ لَهَُو الَْغِينُّ الَْحمِ  ٰمٰوِت َوَما ِيف اْالَْرِض  ۭ َوِانَّ اهلّلٰ   64ْۧيُد  هَلٗ َما ِيف السَّ

  ) اور يقيناً هللا وہی ہے بےنياز تعريفوں واال۔١آسمانوں اور زمين ميں جو کچھ ہے اسی کا ہے (
پيدائش کے لحاظ سے بھی، ملکيت کے اعتبار سے بھی اور تصرف کرنے کے اعتبار  ١۔٦٤

سے بھی۔ اس لئے سب مخلوق اس کی محتاج ہے، وه کسی کا محتاج نہيں۔ کيونکہ وه غنی 
از ہے۔ اور جو ذات سارے کماالت اور اختيارات کا منبع ہے، ہر حال ميں تعريف کی بےني

  مستحق بھی وہی ہے۔
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ْمرِٖه  ۭ َويُْمِسُك السَّ    رِْي ِيف الَْبْحِر اِبَ ا ِيف اْالَْرِض َوالُْفكْلَ َجتْ َ َخسََّر لَُمكْ مَّ ِحْميٌ َماَۗء َاْن تََقَع عََيل اْالَْرِض َالَْم تََر َانَّ اهلّلٰ َ اِبلنَّاِس لََرُءْوٌف رَّ ْذِنٖه  ۭ ِانَّ اهلّلٰ ِاالَّ اِبِ
65  

) ١کيا آپ نے نہيں ديکھا کہ هللا ہی نے زمين کی تمام چيزيں تمہارے لئے مسخر کر دی ہيں (
اور اس کے فرمان سے پانی ميں چلتی ہوئی کشتياں بھی۔ وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ 

) بيشک هللا تعاٰلی لوگوں پر شفقت و نرمی ٢ے بغير گر نہ پڑے (زمين پر اس کی اجازت ک
  )۔٣کرنے واال اور مہربان ہے (

مثاًل جانور، نہريں، درخت اور ديگر بيشمار چيزيں، جن کے منافع سے انسان بہره ور  ١۔٦٥
  اور لذت ياب ہوتا ہے۔ 

يز تباه ہو جائے۔ يعنی اگر وه چاہے تو آسمان زمين پر گر پڑے، جس سے زمين پر ہرچ ٢۔٦٥
  ہاں قيامت والے دن اس کی مشيت سے آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ 

اس لئے اس نے مذکوره چيزوں کو انسان کے تابع کر ديا ہے اور آسمان کو بھی ان پر  ٣۔٦٥
گرنے نہيں ديتا۔ تابع (مسخر) کرنے کا مطلب ہے کہ ان چيزوں سے فائده اٹھانا اس کے لئے 

  يا آسان کر ديا گيا ہے۔ ممکن
 

نَْساَن لََكُفْوٌر    ِيْيُمكْ  ۭ ِانَّ اْالِ ْيٓ َاْحيَاُمكْ  ۡ ُمثَّ يُِمْيُتُمكْ ُمثَّ ُحيْ ِ   66َوُهَو اذلَّ
اسی نے تمہيں زندگی بخشی، پھر وہی تمہيں مار ڈالے گا پھر وہی تمہيں زنده کرے گا، بيشک 

  )١انسان البتہ ناشکرا ہے (
ت جنس کے ہے۔ بعض افراد کا اس ناشکری سے نکل جانا اس کے منافی نہيں، يہ بحيثي ١۔٦٦

  کيونکہ انسانوں کی اکثريت ميں يہ کفر و جحود پايا جاتا ہے۔
 

ََّك لَعَ  َِّك  ۭ ِان ٍة َجَعلْنَا َمنَْسًاك ُمهْ اَنِسُكْوُه فََال يُنَاِزُعنََّك ِيف اْالَْمِر َواْدُع ِاٰىل َرب تَِقْميٍ ٰىل ُهدً ِلُلكِّ ُامَّ سـْ   67ى مُّ
ہر امت کے لئے ہم نے عبادت کا ايک طريقہ مقرر کر ديا ہے، جسے وه بجا النے والے ہيں 

) آپ اپنے پروردگار کی طرف ٢) پس انہيں اس امر ميں آپ سے جھگڑا نہ کرنا چاہيے (١(
  )۔٣لوگوں کو بالئيے۔ يقيناً آپ ٹھيک ہدايت پر ہی ہيں (

م نے لوگوں کے لئے ايک شريعت مقرر کی، جو بعض چيزوں ميں يعنی ہر زمانے ميں ہ ١۔٦٧
سے ايک دوسرے سے مختلف بھی ہوتی، جس طرح تورات، امت موسٰی عليہ السالم کے لئے، 
انجيل امت عيسٰی عليہ السالم کے لئے شريعت تھی اور اب قرآن امت محمديہ کے لئے شريعت 

  اور ضابطہ حيات ہے۔ 
و دين اور شريعت عطا کی ہے، يہ بھی مذکوره اصول کے مطابق يعنی هللا نے آپ کو ج ٢۔٦٧

ہی ہے، ان سابقہ شريعت والوں کو چاہيے کہ اب آپ صلی هللا عليہ وسلم کی شريعت پر ايمان 
  لے آئيں، نہ کہ اس معاملے ميں آپ صلی هللا عليہ وسلم سے جھگڑيں۔ 

کريں، بلکہ ان کو اپنے رب کی  يعنی آپ صلی هللا عليہ وسلم ان کے جھگڑے کی پرواه نہ ٣۔٦٧
طرف دعوت ديتے رہيں، کيونکہ اب صراط مستقيم پر صرف آپ ہی گامزن ہيں، يعنی پچھلی 

  شريعتيں منسوخ ہوگئی ہيں۔
 

ُ َاعَْملُ ِبَما تَْعَملُْوَن     68َوِاْن ٰجَدلُْوَك فَُقِل اهلّلٰ
رے اعمال سے هللا بخوبی پھر بھی اگر يہ لوگ آپ سے الجھنے لگيں تو آپ کہہ ديں کہ تمہا

  واقف ہے۔
 

تَِلُفْوَن   ُمكُ بَيْنَُمكْ يَْوَم الِْقٰيَمِة ِفْيَما ُكْنُمتْ ِفْيِه َختْ ُ  َحيْ   69َاهلّلٰ
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  )۔١بيشک تمہارے سب کے اختالف کا فيصلہ قيامت والے دن هللا تعاٰلی آپ کرے گا (
باز نہ آئيں تو ان کا معاملہ  يعنی بيان اور اظہار حجت کے بعد بھی اگر يہ جھگڑے سے ١۔٦٩

هللا کے سپرد کر ديں کہ هللا تعاٰلی ہی تمہارے اختالفات کا فيصلہ قيامت والے دن فرمائے گا، پس 
اس دن واضح ہو جائے گا کہ حق کيا ہے اور باطل کيا ہے؟ کيونکہ وه اس کے مطابق سب کو 

  جزا دے گا۔
 

َ يَْعَملُ َما ِيف  ِ يَِسْريٌ َالَْم تَْعَملْ َانَّ اهلّلٰ َماِۗء َواْالَْرِض  ۭ ِانَّ ٰذكِلَ ِيفْ ِكٰتٍب  ۭ ِانَّ ٰذكِلَ عََيل اهلّلٰ   70 السَّ
کيا آپ نے نہيں جانا کہ آسمان و زمين کی ہرچيز هللا کے علم ميں ہے۔ يہ سب لکھی ہوئی کتاب 

  )۔١ميں محفوظ ہے۔ هللا تعاٰلی پر تو يہ امر بالکل آسان ہے (
 تعاٰلی نے اپنے کمال علم اور مخلوقات کے احاطے کا ذکر فرمايا ہے۔ يعنی اس ميں هللا ١۔٧٠

اس کی مخلوقات کو جو جو کچھ کرنا تھا، اس کو علم پہلے سے ہی تھا، وه ان کو جانتا تھا۔ 
چنانچہ اس نے اپنے علم سے يہ باتيں پہلے ہی لکھ ديں۔ اور لوگوں کو يہ بات چاہے، کتنی ہی 

 کے لئے بالکل آسان ہے۔ يہ وہی تقدير کا مسئلہ ہے، اس پر ايمان رکھنا مشکل معلوم ہو، هللا
ضروری ہے، جسے حديث ميں اس طرح بيان فرمايا گيا ' هللا تعاٰلی آسمان و زمين کی پيدائش 
  سے پچاس ہزار سال پہلے، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، مخلوقات کی تقديريں لکھ دی تھيں

روايت ہے۔ رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ' هللا تعاٰلی نے  (صحيح مسلم) اور سنن کی
سب سے پہلے قلم پيدا فرمايا، اور اس کو کہا ' لکھ ' اس نے کہا، کيا لکھوں؟ هللا تعاٰلی نے 

فرمايا، جو کچھ ہونے واال ہے، سب لکھ دے۔ چنانچہ اس نے هللا کے حکم سے قيامت تک جو 
  لکھ ديا۔ (ابوداؤد کتاب السنۃ)کچھ ہونے واال تھا، سب 

 
ِلِمْنيَ  َما لَيَْس لَهُْم ِبٖه ِعْملٌ ۭ َوَما ِللّظٰ ِ َما لَْم يَُزنِّْل ِبٖه ُسلْٰطنًا وَّ َِّصْريٍ  َويَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ   71ِمْن ن

ہ وه اور يہ هللا کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہيں جس کی کوئی خدائی دليل نازل نہيں ہوئی ن
  )۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہيں۔١خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہيں (

يعنی ان کے پاس نہ کوئی نقلی دليل ہے، جسے آسمانی کتاب سے يہ دکھا سکيں، نہ عقلی  ١۔٧١
  دليل ہے جسے غير هللا کی عبادت کے اثبات ميں پيش کر سکيں۔

 
نٰتٍ  ْم ٰايٰتُنَا بَّيِ ْم ٰايِٰتنَا َوِاَذا تُْتٰىل عَلَْهيِ ْيَن يَْتلُْوَن عَلَْهيِ ِ ْيَن َكَفُروا الُْمْنَكَر  ۭ يََاكُدْوَن يَْسُطْوَن اِبذلَّ ِ ْن ٰذِلُمكْ ۭ َالنَّاُر  ۭ   ۭتَْعرُِف ِيفْ ُوُجْوِه اذلَّ ٍ ِمّ ئُُمكْ بَِرشّ ِّ  قُْل َافَُانَب

يَْن َكَفُرْوا  ۭ َوِبئَْس الَْمِصْريُ   ِ ُ اذلَّ   ۧ 72َوعََدَها اهلّلٰ
جب ان کے سامنے ہمارے کالم کی کھلی ہوئی آيتوں کی تالوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں 
کے چہروں پر ناخوشی کے صاف آثار پہچان ليتے ہيں۔ وه قريب ہوتے ہيں کہ ہماری آيتيں 

) کہہ ديجئے کہ کيا ميں تمہيں اس سے بھی زياده بدتر خبر ٢سنانے والوں پر حملہ کر بيٹھيں، (
) اور وه بہت ہی بری جگہ ٣آگ ہے، جس کا وعده هللا نے کافروں سے کر رکھا ہے، (دوں۔ وه 

  ہے
اپنے ہاتھوں سے دست درازی کرکے يا بد زبانی کے ذريعے سے۔ يعنی مشرکين اور اہل  ١۔٧٢

ضاللت کے لئے هللا کی توحيد اور رسالت و قيامت کا بيان ناقابل برداشت ہوتا ہے، جس کا 
سے اور بعض دفعہ ہاتھوں اور زبانوں سے ہوتا ہے۔ يہی حال آج کے اہل  اظہار، ان کے چہرے

بدعت اور گمراه فرقوں کا ہے، جب ان کی گمراہی، قرآن و حديث کے دالئل سے واضح کی 
جاتی ہے تو ان کا رويہ بھی آيات قرآنی اور دالئل کے مقابلے ميں ايسا ہی ہوتا ہے، جس کی 

  ح القدير) وضاحت اس آيت ميں کی گئی ہے (فت
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يعنی ابھی تو آيات اٰلہی سن کر صرف تمہارے چہرے ہی حيران ہوتے ہيں۔ ايک وقت  ٢۔٧٢
آئے گا، اگر تم نے اپنے اس روئيے سے توبہ نہيں کی، کہ اس سے کہيں زياده بدتر حاالت سے 

و تمہيں دو چار ہونا پڑے گا، اور وه ہے جہنم کی آگ ميں جلنا، جس کا وعده هللا نے اہل کفر 
  شرک سے کر رکھا ہے۔

 
لُُقْوا ذُ  ْ ِ لَْن خيَّ يَْن تَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ ِ َتِمُعْوا هَلٗ  ۭ ِانَّ اذلَّ َا النَّاُس ُرضَِب َمثٌَل فَاسـْ هيُّ َ ا الَّ يَْستَنِْقُذْوُه ِمنْ اٰيٓ ً اَبُب َشْيــــــٔ َّْسلُْهبُُم اذلُّ لَِو اْجتََمُعْوا هَلٗ ۭ  َوِاْن ي ُه  ۭ اَباًب وَّ

اِلُب َوالَْمْطلُْوُب    73َضُعَف الطَّ
لوگو! ايک مثال بيان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو! هللا کے سوا جن جن کو تم پکارتے 

) ١رہے ہو وه ايک مکھی بھی پيدا نہيں کر سکتے گو سارے کے سارے ہی جمع ہوجائيں، (
سے بھی اس سے چھين نہيں سکتے، بڑا بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چيز لے بھاگے تو يہ تو ا

  ) وه جس سے طلب کيا جا رہا ہے۔٢بزدل ہے طلب کرنے واال اور بڑا بزدل ہے (
يعنی يہ معبودان باطل، جن کو تم، هللا کو چھوڑ کر، مدد کے لئے پکارتے ہو، يہ سارے  ١۔٧٣

و نہيں کر کے سارے جمع ہو کر ايک نہايت حقير سی مخلوق مکھی بھی پيدا کرنا چاہيں، ت
سکتے۔ اس کے باوجود بھی تم انہی کو حاجت روا سمجھو، تو تمہاری عقل قابل ماتم ہے۔ اس 

سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ هللا کے سوا جن کی عبادت کی جاتی رہی ہے، وه صرف پتھر کی 
  بےجان مورتياں ہيں جو ايک مکھی بھی پيدا نہيں کر سکتيں ہيں۔ 

معبود اور مطلوب سے مراد مکھی يا بعض کے نزديک  طالب سے مراد، خود ساختہ ٢۔٧٣
طالب سے، پجاری اور مطلوب سے اس کا معبود مراد ہے، حديث قدسی ميں معبود ان باطل کی 

بےبسی کا تذکره ان الفاظ ميں ہے۔ هللا تعاٰلی فرماتا ہے کہ اس سے زياده ظالم کون ہوگا جو 
يہ قدرت ہے تو وه ايک ذره يا ايک جو ہی پيدا  ميری طرح پيدا کرنا چاہتا ہے اگر کسی ميں واقع

  کر کے دکھا دے ' (صحيح بخاری)
 

َ لََقِويٌّ َعزِيٌْز  َ َحقَّ قَْدِرٖه   ِۭانَّ اهلّلٰ   74َما قََدُروا اهلّلٰ
) هللا تعاٰلی بڑا ہی زور و قوت ١انہوں نے هللا کے مرتبہ کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہيں (

  ردست ہے۔واال اور غالب و زب
يہی وجہ ہے کہ لوگ اس کی بےبس مخلوق کو اس کا ہمسر اور شريک قرار دے ليتے  ١۔٧٤

ہيں۔ اگر ان کو هللا تعاٰلی کی عظمت و جاللت، اس کی قدرت و طاقت اور اس کی بےپناہی کا 
  صحيح صحيح اندازه اور علم ہو تو وه کبھی اس کی خدائی ميں کسی کو شريک نہ ٹھہرائيں۔

 
 ُ ْيٌع بَِصْريٌ   َاهلّلٰ َ َمسِ ِمَن النَّاِس  ۭ ِانَّ اهلّلٰ َِٕكِة ُرُسًال وَّ

  ۚ 75يَْصَطِفْي ِمَن الَْمٰلۗى
) ١فرشتوں ميں سے اور انسانوں ميں سے پيغام پہنچانے والوں کو هللا ہی چھانٹ ليتا ہے، (

  )٢بيشک هللا تعاٰلی سننے واال ديکھنے واال ہے (
يجا ہوا قاصد) کی جمع ہے۔ هللا تعاٰلی نے فرشتوں سے بھی رسل رسول (فرستاده، بھ ١۔٧٥

رسالت کا يعنی پيغام رسانی کا کام ليا ہے، جيسے حضرت جبرائيل عليہ السالم کو اپنی وحی 
کے لئے منتخب کيا کہ وه رسولوں کے پاس وحی پہنچائيں۔ يا عذاب لے کر قوموں کے پاس 

سالت کے لئے چن ليا اور انہيں لوگوں کی ہدايت جائيں اور لوگوں ميں سے بھی، جنہيں چاہا، ر
و راہنمائی پر مامور فرمايا۔ يہ سب هللا کے بندے تھے، گو منتخب اور چنيده تھے ليکن کسی 
کے لئے؟ خدائی اختيارات ميں شرکت کے لئے؟ جس طرح کے بعض لوگوں نے انہيں هللا کا 

  ے کے لئے۔ شريک گردان ليا۔ نہيں، بلکہ صرف هللا کا پيغام پہنچان
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وه بندوں کے اقوال سننے واال ہے اور بصير ہے۔ يعنی يہ جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق  ٢۔٧٥
ُ اَْعلَُم َحْيُث يَْجَعُل ِرَسالَتَٗه)    )) 124۔ االنعام:6کون ہے؟ جيسے دوسرے مقام پر فرمايا ( َهللاّٰ

  ی رکھے '' ' ' اس موقع کو هللا ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وه اپنی پيغمبر
 

ُمْوُر  ِ تُْرَجُع اْالُ ْم َوَما َخلَْفهُْم ۭ َوِاَىل اهلّلٰ   76يَْعَملُ َما بَْنيَ َايِْدْهيِ
وه بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پيچھے ہے، اور هللا ہی کی 

  )۔١طرف سب کام لوٹائے جاتے ہيں (
و پھر انسان اس کی نافرمانی کرکے کہاں جا سکتا جب تمام معامالت کا مرجع هللا ہی ہے ت ١۔٧٦

ہے اور اس کے عذاب سے کيونکر بچ سکتا ہے؟ کيا اس کے لئے يہ بہتر نہيں ہے کہ وه اس 
کی اطاعت اور فرماں برداری کا راستہ اختيار کر کے اس کی رضا حاصل کرے؟ چنانچہ اگلی 

  آيت ميں اس کی صراحت کی جا رہی ہے۔
 

 ِ َا اذلَّ هيُّ َ َُّمكْ َوافَْعلُوا الَْخـْريَ لََعلَُّمكْ تُْفِلُحْوَن  اٰيٓ ُدْوا َواْعُبُدْوا َرب   ڋ{السجدە}77يَْن ٰاَمنُوا اْرَكُعْوا َواْجسُ
) اور اپنے پروردگار کی عبادت ميں لگے رہو اور ١اے ايمان والو! رکوع سجده کرتے رہو (

  )۔٢نيک کام کرتے رہو تاکہ تم کامياب ہو جاؤ (
عنی اس نماز کی پابندی کرو جو شريعت ميں مقرر کی گئی ہے۔ آگے عبادت کا بھی حکم ي ١۔٧٧

آرہا ہے۔ جس ميں نماز بھی شامل تھی، ليکن اس کی اہميت و افضليت کے پيش نظر اس کا 
  خصوصی حکم ديا۔ 

 يعنی فالح (کاميابی) هللا کی عبادت اور اطاعت يعنی افعال خير اختيار کرنے ميں ہے، نہ ٢۔٧٧
کہ هللا کی عبادت و اطاعت سے گريز کرکے محض مادی اسباب و وسائل کی فراہمی اور 

  فراوانی ميں، جيسا کہ اکثر لوگ سمجھتے ہيں۔
 

َة اَ  ْيِن ِمْن َحَرجٍ  ۭ ِملَـّ اِدٖه  ۭ ُهَو اْجتَٰبىُمكْ َوَما َجَعَل عَلَْيُمكْ ِيف ادّلِ ِ َحقَّ هِجَ ىُمكُ الُْمْسِلـِمْنيَ ڏ ِمْن قَْبُل َوِيفْ ٰھَذا ِلَيُكْوَن ِبْيُمكْ اِ َوَجاِهُدْوا ِيف اهلّلٰ ْبٰرِهْميَ  ُۭهَو َمسّٰ
ٰكوَة َواْعتَ  ٰلوَة َوٰاتُوا الزَّ ُسْوُل َشهِْيًدا عَلَْيُمكْ َوتَُكْونُْوا ُشهََداَۗء عََيل النَّاِس ښ فََاِقْيُموا الصَّ ِ ۭ ُهَو َمْوٰلىُمكْ ۚ  فَِنعْ الرَّ   ۧ 78َم الَْمْوٰىل َوِنْعَم النَِّصْريُ   ِصُمْوا اِبهلّلٰ

) اسی نے تمہيں برگزيده بنايا ١اور هللا کی راه ميں ويسا ہی جہاد کرو جيسے جہاد کا حق ہے (
) (عليہ ٣) دين اپنے باپ ابراہيم (٢ہے اور تم پر دين کے بارے ميں کوئی تنگی نہيں ڈالی (

نام مسلمان رکھا ہے۔ اس قرآن سے پہلے اور اس ) نے تمہارا ٤السالم) کا قائم رکھو اس هللا (
) پس تمہيں ٥ميں بھی تاکہ پيغمبر تم پر گواه ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواه بن جاؤ (

چاہيے کہ نمازيں قائم رکھو اور زکوة ادا کرتے رہو اور هللا کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی 
  ر کتنا بہتر مددگار ہے۔اور مالک ہے۔ پس کيا ہی اچھا مالک ہے او

اس جہاد سے مراد بعض نے وه جہاد اکبر ليا ہے جو اعالئے کلمۃ هللا کے لئے کفار و  ١۔٧٨
مشرکين سے کيا جاتا ہے اور بعض نے ادائے امر اٰلہی کی بجاآوری، کہ اس ميں بھی نفس 

جو حق اور  اماره اور شيطان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض نے ہر وه کوشش مراد لی ہے
  صداقت کے غلبے اور باطل کی سرکوبی۔ 

يعنی ايسا حکم نہيں ديا گيا جس کا متحمل نفس انسانی نہ ہو بلکہ پچھلی شريعتوں کے  ٢۔٧٨
بعض سخت احکام بھی اس نے منسوخ کر ديئے عالوه ازيں بہت سی آسانياں مسلمانوں کو عطا 

  کر ديں جو پچھلی شريعتوں ميں نہيں تھيں۔ 
ب حضرت اسماعيل عليہ السالم کی اوالد سے تھے، اس اعتبار سے حضرت ابراہيم عر ٣۔٧٨

عليہ السالم عربوں کے باپ تھے اور غير عرب بھی حضرت ابراہيم عليہ السالم کو ايک بزرگ 
شخصيت کے طور پر اسی طرح احترام کرتے تھے، جس طرح بيٹے باپ کا احترام کرتے ہيں، 
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باپ تھے، عالوه ازيں پيغمبر اسالم کے (عرب ہونے کے ناطے اس لئے وه تمام ہی لوگوں کے 
سے) حضرت ابراہيم عليہ السالم باپ تھے، اس لئے امت محمديہ کے بھی باپ ہوئے، اس لئے 
کہا گيا، يہ دين اسالم، جسے هللا نے تمہارے لئے پسند کيا ہے، تمہارے باپ ابراہيم عليہ السالم 

  کا دين ہے، اسی کی پيروی کرو۔ 
مسلم کا مرجع بعض کے نزديک حضرت ابراہيم عليہ السالم ہيں يعنی نزول قرآن سے  ٤۔٧٨

پہلے تمہارا نام مسلم بھی حضرت ابراہيم عليہ السالم ہی نے رکھا ہے اور بعض کے نزديک، 
  مرجع هللا تعاٰلی ہے۔ يعنی اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ 

کہ حديث ميں ہے۔ مالحظہ ہو سوره بقره، آيت يہ گواہی، قيامت والے دن ہوگی، جيسا  ٥۔٧٨
  کا حاشيہ۔ ١٤٣

 

  18پاره  
 

 سورة المؤمنون
)١١٨۔ تعداد آيات  ٢٣(سورة المؤمنون ۔ سوره نمبر   

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

 شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

  Ǻۙفْلََح الُْمْؤِمنُْوَن  قَْد اَ 
  )١يقيناً ايمان والوں نے فالح حاصل کر لی (

فاََلح کے لغوی معنی ہيں چيرنا، کاٹنا، کاشت کار کو فاََلح کہا جاتا ہے کہ وه زمين کو چير  ١۔١
پھاڑ کر اس ميں بيج بوتا ہے، شريعت کی نظر ميں کامياب وه ہے جو دنيا ميں ره کر اپنے رب 

لے اور اس کے بدلے ميں آخرت ميں هللا کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پا  کو راضی کر
جائے۔ اس کے ساتھ دنيا کی سعادت و کامرانی بھی ميسر آ جائے تو سبحان هللا۔ ورنہ اصل 

کاميابی تو آخرت ہی کی کاميابی ہے۔ گو دنيا والے اس کے برعکس دنياوی آسائشوں سے بہره 
ہيں۔ آيت ميں ان مومنوں کو کاميابی کی نويد سنائی گئی ہے جن ميں ور کو ہی کامياب سمجھتے 

  ذيل کی صفات ہوں گی۔ مثاًل اگلی آيات مالحظہ ہوں۔
 

ْم ٰخِشُعْوَن   يَْن ُمهْ ِيفْ َصَالِهتِ ِ   Ąۙاذلَّ
  )١جو اپنی نماز ميں خشوع کرتے ہيں (

يہ ہے کہ نماز کی  ُخُشوع سے مراد، قلب کی يکسوئی اور مصروفيت ہے۔ قلبی يکسوئی ١۔٢
حالت ميں بہ قصد خياالت اور وسوسوں کے ہجوم سے دل کو محفوظ رکھے اور هللا کی عظمت 

و جاللت کا نقش اپنے دل پر بٹھا نے کی سعی کرے۔ اعضا و دل کی يکسوئی يہ ہے کہ ادھر 
خوف ادھر نہ ديکھے، کھيل کود نہ کرے، بالوں اور کپڑوں کو سنوارنے ميں نہ لگا رہے بلکہ 



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	762	of	1441	

و خشيت اور عاجزی کی ايسی کيفيت طاری ہو، جيسے عام طور پر بادشاه يا کسی بڑے شخص 
  کے سامنے ہوتی ہے۔

 
َّْغِو ُمْعرُِضْوَن  ْيَن ُمهْ َعِن الل ِ   Ǽَۙواذلَّ

  )١جو لغويات سے منہ موڑ ليتے ہيں (
يا دنياوی نقصانات  لَْغو ہر وه کام اور ہر وه بات جس کا کوئی فائده نہ ہو يا اس ميں دينی ١۔٣

  ہوں، 
ان سے پرہيز مطلب ہے ان کی طرف خيال بھی نہ کيا جائے۔ چہ جائيکہ انہيں اختيار يا ان کا 

  ارتکاب
  کيا جائے۔

 
ٰكوِة ٰفِعلُْوَن  ْيَن ُمهْ ِللزَّ ِ   Ćَۙواذلَّ

  )١جو زکوة ادا کرنے والے ہيں (
يالت يعنی اس کا نصاب اس سے مراد بعض کے نزديک زکوة مفروضہ ہے، (جس کی تفص ١۔٤

اور زکوة کی شرع مدينہ ميں بتالئی گئی تاہم) اس کا حکم مکے ميں ہی دے ديا گيا تھا اور 
بعض کے نزديک ايسے افعال کا اختيار کرنا ہے، جس سے نفس اور اخالق و کردار کی 

  پاکيزگی ہو۔
 

ْم ٰحِفُظْوَن  يَْن ُمهْ ِلُفُرْوهِجِ ِ   Ĉَۙواذلَّ
  کی حفاظت کرنے والے ہيں۔ جو اپنی شرم گاہوں

 
ُْم غَْريُ َملُْوِمْنيَ   ْم َاْو َما َملََكْت َايَْماُهنُْم فَِاهنَّ   Čِۚاالَّ عَٰيلٓ َاْزَواهِجِ

  بجز اپنی بيويوں اور ملکيت کی لونڈيوں کے يقيناً يہ مالمتيوں ميں سے نہيں ہيں۔
 

َك ُمهُ الْعٰ 
ِٕ
  ۚ Ċُدْوَن  فََمِن ابَْتٰغى َوَراَۗء ٰذكِلَ فَُاوٰلۗى

  )١جو اس کے سوا کچھ اور چاہيں وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہيں (
اس سے معلوم ہوا کہ متعہ کی اسالم ميں قطًعا اجازت نہيں اور جنسی خواہش کی تسکين  ١۔٧

کے لئے صرف دو ہی جائز طريقے ہيں۔ بيوی سے مباشرت کر کے يا لونڈی سے ہم بستری کر 
ہی اس کام کے لئے ره گئی ہے کيونکہ اصطالحی لونڈی کا وجود فی  کے۔ بلکہ اب صرف بيوی

الحال ختم ہے جب کبھی حاالت نے دوباره وجود پذير کيا تو بيوی ہی کی طرح اس سے 
  مباشرت جائز ہوگی۔

 
ْم َوَعهِْدِمهْ ٰرُعْوَن  ْيَن ُمهْ ِالَٰمٰنِهتِ ِ   Ďَۙواذلَّ

  )١ہيں ( جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے
اَ َمانَات سے مراد سونپی ہوئی ڈيوٹی کی ادائيگی، راز دارانہ باتوں اور مالی امانتوں کی  ١۔٨

حفاظت اور رعايت عہد ميں هللا سے کيے ہوئے ميثاق اور بندوں سے کيے عہد و پيماں دونوں 
  شامل ہيں۔

 
اِفُظْوَن  ْم ُحيَ ْيَن ُمهْ عَٰيل َصلَٰوِهتِ ِ   Ḍَۘواذلَّ

  )١ازوں کی نگہبانی کرتے ہيں (جو اپنی نم
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آخر ميں پھر نمازوں کی حفاظت کو فالح کے لئے ضروری قرار ديا، جس سے نماز کی  ١۔٩
اہميت و فضيلت واضح ہے۔ ليکن آج مسلمان کے نزديک دوسرے اعمال صالح کی طرح اس کی 

  بھی کوئی اہميت سرے سے باقی نہيں ره گئی ہے۔ فانا  وان اليہ راجعون
 

 ۗ َك ُمهُ الْٰوِرثُْوَن ُاوٰل
ِٕ
  ۙ 10ى

  يہی وارث ہيں۔
 

ْوَن   يَْن يَرِثُْوَن الِْفْرَدْوَس ۭ ُمهْ ِفْهيَا ٰخدِلُ ِ   11اذلَّ
  )١جو فردوس کے وارث ہونگے جہاں وه ہميشہ رہيں گے (

ان صفات مذکوره کے حامل مومن ہی فالح ياب ہونگے جو جنت کے وارث يعنی حق دار  ١۔١١
جنت الفردوس، جو جنت کا اعٰلی حصہ ہے۔ جہاں سے جنت کی نہريں  ہوں گے۔ جنت بھی

  جاری ہوتی ہيں 
(صحيح بخاری، کتاب الجہاد، باب درجات المجاہدين، فی سبيل هللا، وکتاب التوحيد، باب وکان 

  عرشہ علی ماء)
 

ْن ِطْنيٍ   نَْساَن ِمْن ُسٰلـلَـٍة ِمّ   ۚ  12َولََقْد َخلَْقنَا اْالِ
  )١نسان کو مٹی کے جوہر سے پيدا کيا (يقيناً ہم نے ا

مٹی سے پيدا کرنے کا مطلب، ابو البشر حضرت آدم عليہ السالم کی مٹی سے پيدائش ہے  ١۔١٢
يا انسان جو خوراک بھی کھاتا ہے وه سب مٹی سے ہی پيدا ہوتی ہيں، اس اعتبار سے اس نطفے 

  کی اصل، جو خلقت
  انسانی کا باعث بنتا ہے، مٹی ہی ہے۔

 
ِكْنيٍ  ُمثَّ    ۠ 13َجَعلْٰنُه نُْطَفًة ِيفْ قََراٍر مَّ

  )۔١پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ ميں قرار دے ديا (
محفوظ جگہ سے مراد رحم مادر ہے، جہاں نو مہينے بچہ بڑی حفاظت سے رہتا اور  ١۔١٣

  پرورش پاتا ہے۔
 

َك اُمثَّ َخلَْقنَا النُّْطَفَة عَلََقًة فََخـلَْقنَا الَْعلََقَة  ُ َاْحَسُن الْٰخِلِقْنيَ  ُمْضَغًة فََخـلَْقنَا الُْمْضَغَة ِعٰظًما فََكَسْواَن الِْعٰظَم لَْحـًما  ۤ ُمثَّ َانَْشْانُٰه َخلْقًا ٰاَخَر  ۭفَتَٰربَ   ۭ 14هلّلٰ
پھر نطفہ کو ہم نے جما ہوا خون بنا ديا، پھر خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر ديا، پھر 

) پھر دوسری بناوٹ ١ڑے کو ہڈياں بنا ديں، پھر ہڈيوں کو ہم نے گوشت پہنا ديا (گوشت کے ٹک
  )۔٣) برکتوں واال ہے وه هللا جو سب سے بہترين پيدا کرنے واال ہے (٢ميں اسے پيدا کر ديا (

اس کی کچھ تفصيل سوره حج ميں گزر چکی ہے۔ يہاں پھر اسے بيان کيا گيا ہے۔ تاہم  ١۔١٤
ا جو ذکر تھا، يہاں اس کی وضاحت، ُمْضَغۃ کو ہڈيوں ميں تبديل کرنے اور ہڈيوں وہاں ُمخلَّقَۃ ک

کو گوشت پہنانے، سے کر دی ہے۔ ُمْضَغۃ گوشت کو ہڈيوں سے تبديل کرنے کا مقصد، انسانی 
ڈھانچے کو مضبوط بنيادوں پر کھڑا کرنا ہے کيونکہ محض گوشت ميں تو کوئی سختی نہيں 

کا ڈھانچہ ہی رکھا جاتا، تو انسان ميں وه حس و رعنائی نہ آتی، جو  ہوتی، پھر اگر اسے ہڈيوں
ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اس لئے ہڈيوں پر ايک خاص تناسب اور مقدار سے گوشت چڑھا 

ديا گيا کہيں کم اور کہيں زياده۔ تاکہ قدو قامت ميں غير موزونيت اور بھدا پن پيدا نہ ہو۔ بلکہ 
ر اور قدرت کی تخليق کا ايک شاه کار ہو۔ اسی چيز کو قرآن نے ايک حسن و جمال کا ايک پيک
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ْنَساَن فِْيٓ اَْحَسِن تَْقِوْيٍم)  ) ' ہم نے 4۔ التين:95دوسرے مقام پر اس طرح بيان فرمايا (لَقَْد َخلَْقنَا ااْلِ
  انسان کو احسن تقويم يعنی بہت اچھی ترکيب يا بہت اچھے ڈھانچے ميں بنايا '

مراد وه بچہ ہے جو نو مہينے کے بعد ايک خاص شکل و صورت لے کر ماں اس سے  ٢۔١٤
کے پيٹ سے باہر آتا ہے اور حرکت و اضطراب کے ساتھ ديکھنے اور سننے اور ذہنی قوتيں 

  بھی ساتھ ہوتی ہيں۔ 
َخالِقِْيَن يہاں ان صالحين کے معنی ميں ہے۔ جو خاص خاص مقداروں ميں اشيا کو جوڑ کر  ٣۔١٤

چيز تيار کرتے ہيں۔ يعنی ان تمام صنعت گروں ميں، هللا جيسا بھی کوئی صنعت گر  کوئی ايک
ہے جو اس طرح کی صنعت کاری کا نمونہ پيش کر سکے جو هللا تعاٰلی نے انسانی پيکر کی 

صورت ميں پيش کيا ہے۔ پس سب سے زياده خير و برکت واال وه هللا ہی ہے، جو تمام صنعت 
  اچھا صنعت کار ہے۔ کاروں سے بڑا اور سب سے

 
ُتْوَن   َُّمكْ بَْعَد ٰذكِلَ لََمّيِ   ۙ 15ُمثَّ ِان

  اس کے بعد پھر تم سب يقيناً مر جانے والے ہو۔
 

َُّمكْ يَْوَم الِْقٰيَمِة تُْبَعثُْوَن      16ُمثَّ ِان
  پھر قيامت کے دن بالشبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔

 
 ۗ ْبَع َطَرا َق  ڰ َوَما ُكنَّا َعِن الَْخلِْق ٰغِفِلْنيَ  َولََقْد َخلَْقنَا فَْوقَُمكْ سـَ
ِٕ
  17ى

  )۔٢) اور ہم مخلوقات ميں غافل نہيں ہيں (١ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان بنائے ہيں (
طرائق، طريقۃ کی جمع ہے مراد آسمان ہيں عرب، اوپر تلے چيز کو بھی کہتے ہيں آسمان ١۔١٧

يا طريقہ بمعنی راستہ ہے، آسمان مالئکہ کے آنے  بھی اوپر تلے ہيں اس لئے انہيں طرائق کہا۔
  جانے يا ستاروں کی گزرگاه ہے، اس لئے انہيں طرائق قرار ريا۔ 

َخلَق سے مراد مخلوق ہے۔ يعنی آسمانوں کو پيدا کر کے ہم اپنی زمينی مخلوق سے غافل  ٢۔١٧
مخلوق ہالک نہ  نہيں ہوگئے بلکہ ہم نے آسمانوں کو زمين پر گرنے سے محفوظ رکھا ہے تاکہ

ہو۔ يا يہ مطلب ہے کہ مخلوق کی مصلحتوں اور ان کی ضروريات زندگی سے غافل نہيں 
ہوگئے بلکہ ہم اس کے انتظام کرتے ہيں (فتح القدير) اور بعض نے يہ مفہوم بيان کيا ہے کہ 

زمين سے جو کچھ نکلتا يا داخل ہوتا، اسی طرح آسمان سے جو اترتا اور چڑھتا ہے، سب اس 
ے علم ميں ہے اور ہرچيز پر وه نظر رکھتا ہے اور ہر جگہ وه اپنے علم کے لحاظ سے ک

  تمہارے ساتھ ہوتا ہے (ابن کثير)
 

ُه ِيف اْالَْرِض ڰ َوِاانَّ عَٰيل َذَهاٍب ِبٖه لَٰقِدُرْوَن  ّٰ َماِۗء َماًۗء ِبَقَدٍر فََاْسَكن   ۚ 18َوَاْنَزلْنَا ِمَن السَّ
) پھر اسے زمين ميں ٹھہرا ديتے ہيں ١مان سے پانی برساتے ہيں، (ہم ايک صحيح انداز سے آس

  ) اور ہم اس کے لے جانے پر يقيناً قادر ہيں۔٢(
يعنی نہ زياده کہ جس سے تباہی پھيل جائے اور نہ اتنا کم کہ پيداوار اور ديگر ضروريات  ١۔١٨

  کے لئے کافی نہ ہو۔ 
کر فوراً بہہ نہ جائے اور ختم نہ ہو جائے بلکہ  يعنی يہ انتطام بھی کيا کہ سارا پانی برس ٢۔١٨

ہم نے چشموں، نہروں، درياؤں اور تاالبوں اور کنوؤں کی شکل ميں اسے محفوظ بھی کيا، تاکہ 
ان ايام ميں جب بارشيں نہ ہوں، يا ايسے عالقے ميں جہاں بارش کم ہوتی ہے اور پانی کی 

  ضرورت زياده ہے، ان سے پانی حاصل کر ليا جائے۔ 
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يعنی جس طرح ہم اپنے فضل و کرم سے پانی کا ايسا وسيع انتظام کيا ہے، وہيں ہم اس  ٣۔١٨
بات پر بھی قادر ہيں کہ پانی کی سطح اتنی نيچی کر ديں کہ تمہارے لئے پانی کا حصول 

  ناممکن ہو جائے۔
 

َاْعنَاٍب ۘلَُمكْ ِفْهيَ  ْيٍل وَّ ِ ْن خنَّ ُلكُْوَن فََانَْشْااَن لَُمكْ ِبٖه َجنٍّٰت ِمّ ِمْهنَا اَتْ ٌة وَّ   ۙ 19ا فََواِكُه َكِثْريَ
اسی پانی کے ذريعے سے ہم تمہارے لئے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پيدا کر ديتے 

  )١ہيں، کہ تمہارے ليے ان ميں بہت سے ميوے ہوتے ہيں انہی ميں سے تم کھاتے بھی ہو (
اور بہت سے پھل ہوتے ہيں، جن سے تم يعنی ان باغوں ميں انگور اور کھجور کے عالوه  ١۔١٩

  لذت اندوز ہوتے ہو اور کچھ کھاتے ہو۔
 

ْنيَ  ِلكِ ْهِن َوِصْبغٍ ِلّْالٰ ــُرُج ِمْن ُطْوِر َسيْنَاَۗء تَْنۢبُُت اِبدلُّ ــَرًة َختْ   20َوَجشَ
اور وه درخت جو طور سينا پہاڑ سے نکلتا ہے جو تيل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لئے 

  )۔١( سالن ہے
اس سے زيتون کا درخت مراد ہے، جس کا روغن تيل کے طور پر اور پھل سالن کے  ١۔٢٠

طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سالن کو ِصْبٍغ،ُ رنگ کہا ہے کيونکہ روٹی، سالن ميں ڈبو کر، گويا 
رنگی جاتی ہے۔ طُْوِر َسْينَآَء (پہاڑ) اور اس کا قرب و جوار خاص طور پر اس کی عمده قسم کی 

  پيداوار کا عالقہ ہے۔
 

ٌة وَّ  ا ِيفْ بُُطْوِهنَا َولَُمكْ ِفْهيَا َمنَاِفُع َكِثْريَ مَّ ًة  ۭ نُْسِقْيُمكْ ِمّ ُلكُْوَن  َوِانَّ لَُمكْ ِيف اْالَنَْعاِم لَِعْربَ   ۙ 21ِمْهنَا اَتْ
تمہارے لئے چوپايوں ميں بھی بڑی بھاری عبرت ہے۔ ان کے پيٹوں ميں سے ہم تمہيں دودھ 

تے ہيں اور بھی بہت سے نفع تمہارے لئے ان ميں ہيں ان ميں سے بعض کو تم کھاتے بھی پال
  ہو۔

 
َملُْوَن    ۧ 22َوعَلَْهيَا َوعََيل الُْفكْلِ ُحتْ

  )١اور ان پر اور کشتيوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو (
شکر ادا  يعنی رب کی ان نعمتوں سے تم فيض ياب ہوتے ہو، کيا وه اس الئق کہ تم اس کا ١۔٢٢

  کرو اور 
  صرف اسی ايک کی عبادت اور اطاعت کرو۔

 
 َ ٗه ۭ  َافََال ت ْن ِاهٰلٍ غَْريُ َ َما لَُمكْ ّمِ   23تَُّقْوَن  َولََقْد َاْرَسلْنَا نُْوًحا ِاٰىل قَْوِمٖه فََقاَل يَٰقْوِم اْعُبُدوا اهلّلٰ

ر بھيجا، اس نے کہا کہ اے يقيناً ہم نے نوح (عليہ السالم) کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا ک
ميری قوم کے لوگو! هللا کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہيں، کيا تم (اس 

  سے) نہيں ڈرتے۔
 

َل عَلَيْ  َّتََفضَّ ثْلُُمكْ ۙ يُرِيُْد َاْن ي يَْن َكَفُرْوا ِمْن قَْوِمٖه َما ٰھَذآ ِاالَّ بََرشٌ ّمِ ِ ِلْنيَ  ُۭمكْ فََقاَل الَْملَُؤا اذلَّ ِٕنَا اْالَوَّ
ٓ ٰااَبۗى ْعنَا ِبھَٰذا ِيفْ ا َمسِ َكًة ښ مَّ

ِٕ
ْنَزَل َمٰلۗى ُ َالَ   24ۚ َولَْو َشاَۗء اهلّلٰ

اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ ديا کہ يہ تو تم جيسا ہی انسان ہے، يہ تم پر 
ا تو کسی فرشتے کو اتارتا ) اگر هللا ہی کو منظور ہوت١فضيلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے (

  )٣) ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے ميں سنا ہی نہيں (٢(
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يعنی يہ تو تمہارے جيسا ہی انسان ہے، يہ کس طرح نبی اور رسول ہو سکتا ہے؟ اور اگر  ١۔٢٤
يہ نبوت و رسالت کا دعوٰی کر رہا ہے تو اصل مقصد اس سے تم پر فضيلت اور بہتری حاصل 

  رنا ہے۔ ک
اور اگر واقع هللا اپنے رسول کے ذريعہ سے ہميں يہ سمجھانا چاہتا ہے کہ عبادت کے  ٢۔٢٤

الئق صرف وہی ہے، تو وه کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھيجتا نہ کہ کسی انسان کو، وه ہميں آ 
  کر توحيد کا مسئلہ سمجھاتا۔ 

پہلے ہم نے اپنے باپ دادوں  يعنی اس کی دعوت توحيد، ايک نرالی دعوت ہے، اس سے ٣۔٢٤
  کے زمانے ميں تو يہ سنی ہی نہيں۔

 
َُّصْوا ِبٖه َحّىتٰ ِحْنيٍ   ب ٌَّة  فََرتَ   25ِاْن ُهَو ِاالَّ َرُجٌل ِبٖه ِجن

  )۔١يقيناً اس شخص کو جنون ہے، پس تم اسے ايک وقت مقرر تک ڈھيل دو (
ے کی وجہ سے، بيوقوف اور کم يہ ہميں اور ہمارے باپ دادوں کو بتوں کی عبادت کرن ١۔٢٥

  عقل سمجھتا
اور کہتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ يہ خود ہی ديوانہ ہے اسے ايک وقت تک ڈھيل دو، موت کے 

ساتھ ہی اس کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی يا ممکن ہے اس کی ديوانگی ختم ہو جائے اور اس 
  دعوت کو ترک کر دے۔

 
ِينْ ِبَما َكذَّ    26بُْوِن قَاَل َرّبِ انْــُرصْ

  )١نوح (عليہ السالم) نے دعا کی اے ميرے رب ان کو جھٹالنے پر تو ميری مدد کر (
  ساڑھے نو سو سال کی تبليغ و دعوت کے بعد، باآلخر رب سے دعا کی، (فَدعاَربَّہ، اَنِّیْ  ١۔٢٦

ور کمزور ہوں ) ' نوح عليہ السالم نے رب سے دعا کی، ميں مغلوب ا١٠َمْغلُْوب فَاْنتَِصُر) (القمر 
ميری مدد کر ' هللا تعاٰلی نے دعا قبول فرمائی اور حکم ديا کہ ميری نگرانی اور ہدايت کے 

  مطابق کشتی تيار کرو۔
 

ْعُيِننَا َوَوْحِينَا فَِاَذا َجاَۗء َاْمُراَن َوفَاَر التَّنُّْوُرۙ  فَاسْ  َبَق عَلَْيِه الَْقْوُل ِمْهنُْم ۚ َوَال كُلْ ِفْهيَ فََاْوَحْينَآ ِالَْيِه َاِن اْصنَعِ الُْفكْلَ اِبَ ا ِمْن ُلكٍّ َزْوَجْنيِ اثْنَْنيِ َوَاْهكَلَ ِاالَّ َمْن سـَ
ْغَرقُْوَن   ُْم مُّ ْيَن َظلَُمْوا ۚ ِاهنَّ ِ اِطْبِينْ ِيف اذلَّ   27ُختَ

تو ہم نے ان کی طرف وحی بھيجی کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق 
) تو تو ہر قسم کا ايک ايک جوڑا ٢) اور تنور ابل پڑے (١بنا جب ہمارا حکم آجائے (ايک کشتی 

) اور اپنے اہل کو بھی، مگر ان ميں سے جن کی بابت ہماری بات پہلے ٣اس ميں رکھ لے (
) خبردار جن لوگوں نے ظلم کيا ان کے بارے ميں مجھ سے کچھ کالم نہ کرنا ٤گزر چکی ہے (

  )۔٥ں گے (وه تو سب ڈبوئے جائي
  يعنی ان کی ہالکت کا حکم آ جائے۔  ١۔٢٧
تنور پر حاشيہ سوره ہود ميں گزر چکا ہے کہ صحيح بات يہ ہے کہ اس سے مراد ہمارے  ٢۔٢٧

ہاں کا معروف تنور نہيں، جس ميں روٹی پکائی جاتی ہے، بلکہ روئے زمين سے مراد ہے 
نی چشموں کی طرح ابل پڑا۔ نوح ساری زمين ہی چشمے ميں تبديل ہوگئی۔ نيچے زمين سے پا

  عليہ السالم کو ہدايت جاری ہے کہ جب پانی زمين سے ابل پڑے۔ 
يعنی حيوانات، نباتات اور ثمرات ہر ايک ميں سے ايک ايک جوڑا (نر ماده) کشتی ميں  ٣۔٢٧

  رکھ لے تاکہ سب کی نسل باقی رہے۔ 
جہ سے ہو چکا ہے، جيسے يعنی جن کی ہالکت کا فيصلہ، ان کے کفر و طغيان کی و ٤۔٢٧

  زوجہ نوح عليہ السالم اور انکا پسر۔ 
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يعنی جب عذاب کا آغاز ہو جائے تو ان ظالموں ميں سے کسی پر رحم کھانے کی  ٥۔٢٧
ضرورت نہيں ہے کہ تو کسی کی سفارش کرنی شروع کر دے۔ کيونکہ ان کے غرق کرنے کا 

  قطعی فيصلہ کيا جا چکا ہے۔
 

َتَويَْت اَ  ِلِمْنيَ فَِاَذا اسـْ ىنَا ِمَن الَْقْوِم الّظٰ ْي َجنّٰ ِ ِ اذلَّ َعَك عََيل الُْفكْلِ فَُقِل الْـَحْمُد هلِلّٰ   28نَْت َوَمْن مَّ
جب تو اور تيرے ساتھی کشتی پر باطمينان بيٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعريف هللا کے لئے ہی ہے 

  جس نے ہميں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔
 

ّبِ  َانَْت َخْريُ الُْمْزنِِلْنيَ  َوقُْل رَّ ًاك وَّ ٰربَ ًال مُّ   29َاْنزِلِْينْ ُمْزنَ
) مجھے بابرکت اتارنا اتار اور تو ہی بہتر ہے اتارنے والوں ميں ١اور کہنا کہ اے ميرے رب! (

  )۔٢(
کشتی ميں بيٹھ کر هللا کا شکر ادا کرنا کہ ان ظالموں کو باآلخر غرق کر کے، ان سے  ١۔٢٩

بِّ نجات عطا  فرمائی اور کشتی کے خيرو عافيت کے ساتھ کنارے پر لگنے کی دعا کرنا (َوقُْل رَّ
اَْنَت َخْيُر اْلُمْنِزلِْيَن)  ٰبَرًكا وَّ   ) 29۔ المومنون:23اَْنِزْلنِْي ُمْنَزاًل مُّ

ُ اَْکبَْر، ّهللاٰ  ٢۔٢٩  نبی صلی هللا عليہ وسلم، سواری پر بيٹھتے وقت يہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ّهللاٰ
  اَْکبَْر، 

ــَر لَنَا ٰھَذا َوَما ُكنَّا لَٗه ُمْقِرنِْيَن)  ُ اَْکبَْر (َوتَـقُْولُْواُسْبٰحَن الَِّذْي َسخَّ ّٰ   )13۔ الزخرف:43ا 
 

ِاْن ُكنَّا لَُمْبَتِلْنيَ     30ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيٍٰت وَّ
  )۔٢کرنے والے ہيں () اور ہم بيشک آزمائش ١يقيناً اس ميں بڑی بڑی نشانياں ہيں (

يعنی اس سرگزشت نوح عليہ السالم ميں اہل ايمان کو نجات اور کفروں کو ہالک کر ديا  ١۔٣٠
گيا، نشانياں ہيں اس امر پر کہ انبياء جو کچھ هللا کی طرف سے لے کر آتے ہيں، ان ميں وه 

ميں ہر بات سے سچے ہوتے ہيں۔ نيز يہ کہ هللا تعاٰلی ہرچيز پر قادر اور کشمکش حق و باطل 
آگاه ہے اور وقت آنے پر اس کا نوٹس ليتا ہے اور اہل باطل کی پھر اس طرح گرفت کرتا ہے کہ 

  اس کے شکنجے سے کوئی نکل نہيں سکتا۔ 
  اور ہم انبياء و رسل کے ذريعے سے يہ آزمائش کرتے رہے ہيں۔ ٢۔٣٠

 
  31ُۚمثَّ َانَْشْااَن ِمْنۢ بَْعِدِمهْ قَْراًن ٰاَخرِْيَن 

  )١پھر ان کے بعد ہم نے ايک اور امت پيدا کی (
اکثر مفسرين کے نزديک قوم نوح کے بعد، جس قوم کو هللا نے پيدا فرمايا اور ان ميں  ١۔٣١

رسول بھيجا، وه قوم عاد ہے کيونکہ اکثر مقامات پر قوم نوح کے جانشين کے طور پر عاد ہی 
کيونکہ آگے چل کر ان کی ہالکت کے ذکر  کا ذکر کيا گيا ہے۔ بعض کے نزديک يہ قوم ثمود ہے

ميں کہا گيا کہ زبردست چيخ نے ان کو پکڑ ليا، اور يہ عذاب قوم ثمود پر آيا تھا۔ بعض کے 
نزديک يہ حضرت شعيب عليہ السالم کی قوم اہل ميں ہيں کہ ان کی ہالکت بھی چيخ کے ذريعے 

  سے ہوئی تھی۔
 

ْهنُ  ْم َرُسْوًال ِمّ ٗه  ۭ َافََال تَتَُّقْوَن فََاْرَسلْنَا ِفْهيِ ْن ِاهٰلٍ غَْريُ َ َما لَُمكْ ِمّ   32ْۧم َاِن اْعُبُدوا اهلّلٰ
) کہ تم سب هللا کی عبادت کرو اس کے ١پھر ان ميں خود ان ميں سے (ہی) رسول بھی بھيجا (

  ) تم کيوں نہيں ڈرتے؟٢سوا تمہارا کوئی معبود نہيں (
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ھيجا، جس کی نشو و نما ان کے درميان ہی ہوئی يہ رسول بھی ہم نے انہی ميں سے ب ١۔٣٢
تھی، جس کو وه اچھی طرح پہچانتے تھے، اس کے خاندان، مکان اور جائے پيدائش ہرچيز سے 

  واقف تھے۔ 
اس نے آ کر سب سے پہلے وہی توحيد کی دعوت دی جو ہر نبی کی دعوت و تبليغ کا  ٢۔٣٢

  سرنامہ رہی۔
 

نَْيا  ۙ َما ٰھَذآ ِاالَّ بََرشٌ َوقَاَل الَْمَالُ ِمْن قَْوِمِه  ِخَرِة  َوَاْتَرفْٰهنُْم ِيف الَْحٰيوِة ادلُّ بُْوا ِبِلَقاِۗء اْالٰ يَْن َكَفُرْوا َوَكذَّ ِ بُْوَن  اذلَّ ا تَْرشَ ُب ِممَّ ُلكُْوَن ِمْنُه َويَْرشَ ا اَتْ ُلكُ ِممَّ ثْلُُمكْ  ۙ اَيْ  ِمّ
  ۽33

رتے تھے اور آخرت کی مالقات کو جھٹالتے تھے ) نے جواب ديا، جو کفر ک١اور سردار قوم (
) کہ يہ تو تم جيسا ہی انسان ہے، ٢اور ہم نے انہيں دنياوی زندگی ميں خوشحال کر رکھا تھا (

  )۔٣تمہاری ہی خوراک يہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پينے کا پانی ہی يہ بھی پيتا ہے (
اہل حق کو جھٹالتے ہيں، جس کی وجہ يہ سردار قوم ہی ہر دور ميں انبياء و رسل اور  ١۔٣٣

سے قوم کی اکثريت ايمان النے سے محروم رہتی۔ کيونکہ يہ نہايت با اثر لوگ ہوتے تھے، قوم 
  انہيں کے پيچھے چلنے والی ہوتی تھی۔ 

يعنی عقيده آخرت پر عدم ايمان اور دنياوی آسائشوں کی فروانی، يہ دو بنيادی سبب تھے،  ٢۔٣٣
ن نہ النے کے۔ آج بھی باطل انہيں اسباب کی بنا پر اہل حق کی مخالفت اور اپنے رسول پر ايما

  دعوت حق سے گريز کرتے ہيں۔ 
چنانچہ انہوں نے يہ کہہ کر انکار کر ديا کہ يہ تو ہماری ہی طرح کھاتا پيتا ہے۔ يہ هللا کا  ٣۔٣٣

ی بشريت رسول کس طرح ہو سکتا ہے؟جيسے آج بھی بہت سے مدعيان اسالم کے ليے رسول ک
  کا تسليم کرنا نہايت گراں ہے۔

 
ْوَن  َّٰخِرسُ َُّمكْ ِاًذا ل ثْلَُمكْ ۙ ِان ا ِمّ ْن َاَطْعُمتْ بََرشً ِٕ

  ۙ 34َولَى
  )۔١اگر تم نے اپنے جيسے ہی انسان کی تابعداری کر لی تو بيشک تم سخت خسارے والے ہو (

اس کی فضيلت و برتری  وه خساره ہی ہے کہ اپنے ہی جيسے انسان کو رسول مان کر تم ١۔٣٤
کو تسليم کر لو گے، جب کہ ايک بشر، دوسرے بشر سے افضل کيوں کر ہو سکتا ہے۔ يہی وه 

مغالطہ ہے جو مکرين بشريت رسول کے دماغوں ميں رہا۔ حاالنکہ هللا تعاٰلی جس بشر کو 
وں رسالت کے ليے چن ليتا ہے تو وه اس وحی رسالت کی وجہ سے دوسرے تمام غير نبی انسان

  سے شرف و فضل ميں بہت باال اور نہايت ارفع ہو جاتا ہے۔
 

ْخــَرُجْوَن  َُّمكْ مُّ ِعَظاًما َان ْ َوُكْنُمتْ تَُرااًب وَّ َُّمكْ ِاَذا ِممتُّ   ۽35َايَِعُدُمكْ َان
کيا يہ تمہيں اس بات کا وعده کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی ره جاؤ گے تو تم 

  گے۔ پھر زنده کيے جاؤ
 

  ۽36َهْهيَاَت َهْهيَاَت ِلَما تُْوعَُدْوَن  
  )۔١نہيں نہيں دور اور بہت دور ہے وه جس کا تم وعده ديے جاتے ہو (
  ھيھات، جس کے معنی دور کے ہيں، دو مرتبہ تاکيد کے ليے ہے۔

 
ُن ِبَمْبُعْوثِْنيَ  َيا َوَما َحنْ نَْيا نَُمْوُت َوَحنْ   ۽37  ِاْن ِىهَ ِاالَّ َحيَاتُنَا ادلُّ

(زندگی) تو صرف دنيا کی زندگی ہے ہم مرتے جيتے رہتے ہيں اور يہ نہيں کہ ہم اٹھائے جائيں 
  گے۔
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ُن هَلٗ ِبُمْؤِمِنْنيَ  َما َحنْ ِ َكِذاًب وَّ   38ِاْن ُهَو ِاالَّ َرُجُلۨ افَْرتٰى عََيل اهلّلٰ

) ہم تو اس پر ايمان ١يہ تو بس ايسا شخص ہے جس نے هللا پر جھوٹ (بہتان) باندھ ليا ہے، (
  النے والے نہيں ہيں۔

  يعنی دوباره زنده ہونے کا وعده، يہ ايک نرا جھوٹہے جو يہ شخص هللا پر باندھ رہا ہے۔ ١۔٣٨
 

بُْوِن  ِينْ ِبَما َكذَّ   39قَاَل َرّبِ انُْرصْ
  )١نبی نے دعا کی کہ پروردگار! ان کے جھٹالنے پر ميری مدد کر (

عليہ السالم کی طرح، اس پيغمبر نے بھی بارگاه اٰلہی ميں، مدد کے  باآلخر، حضرت نوح ١۔ ٣٩
  لئے، دست دعا دراز کر ديا۔

 
َُّيْصِبُحنَّ نِٰدِمْنيَ     ۚ 40قَاَل َمعَّا قَِلْيٍل ل

  )١جواب مال کہ يہ تو بہت ہی جلد اپنے کيے پر پچھتانے لگيں گے (
کی تاکيد کے ليے آيا ہے جيسے  عما ميں ما زائد ہے جو مجرور کے درميان، قلت زمان١۔٤٠

(فبما رحمتہ من هللا) ميں ما زائد ہے يعنی بہت جلد عذاب آنا ہے جس پر يہ پچھتائيں گے۔ ليکن 
اس وقت يہ پچھتاوا ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ يعنی بہت جلد عذاب آنے واال ہے، جس پر يہ 

  گا۔ پچھتائيں گے۔ ليکن اس وقت يہ پچھتانا ان کے کچھ کام نہ آئے
 

ِلِمْنيَ   ْيَحُة اِبلَْحّقِ فََجَعلْٰهنُْم غُثَاًۗء  ۚ فَُبْعًدا ِلّلَْقْوِم الّظٰ   41فََاَخَذْهتُُم الصَّ
) نے پکڑ ليا اور ہم نے انہيں کوڑا کرکٹ کر ڈاال ١باآلخر عدل کے تقاضے کے مطابق چيخ (

  ) پس ظالموں کے لئے دوری ہو۔٢(
ائيل عليہ السالم کی چيخ تھی، بعض کہتے ہيں کہ يہ چيخ کہتے ہيں کہ حضرت جبر ١۔٤١

ويسے ہی سخت چيخ تھی، جس کے ساتھ باد صر صر بھی تھی۔ دونوں نے مل کر ان کو چشم 
  زدن ميں فنا کے گھاٹ اتار ديا۔ 

ُغْثآَء اس کوڑے کرکٹ کو کہتے ہيں جو سيالبی پانی کے ساتھ ہوتا ہے، جس ميں  ٢۔٤١
ے اور اسی طرح کی چيزيں ہوتی ہيں۔ جب پانی کا زور ختم درختوں کے پتے، خشک تنے، تنک

  ہو جاتا ہے، تو خشک ہو کر بيکار پڑے ہوتے ہيں، يہی حال ان منکرين اور متکبرين کا ہوا۔
 

  42ُۭمثَّ َانَْشْااَن ِمْنۢ بَْعِدِمهْ ُقُرْواًن ٰاَخرِْيَن  
  )١ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتيں پيدا کيں (

سے مراد حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعيب عليہم السالم کی قوميں اس  ١۔٤٢
ہيں، کيونکہ سوره اعراف اور سوره ہود ميں اسی ترتيب سے ان کے واقعات بيان کئے گئے 

ہيں۔ بعض کے نزديک بنو اسرائيل مراد ہيں۔ قرون، قرن کی جمع ہے اور يہاں بمعنی امت 
  استعمال ہوا ہے۔

 
ِبُق ِمنْ  َتْاِخُرْوَن  َما تَسـْ ٍة َاَجلََها َوَما يَسـْ   ۭ 43ُامَّ

  )١نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقره سے آگے بڑھی اور نہ پيچھے رہی (
يعنی سب امتيں بھی قوم نوح اور عاد کی طرح، جب ان کی ہالکت کا وقت آيا تو تباه اور  ١۔٤٣

َء اََجلُھُْم فاََل يَْستَاِْخُرْوَن ۗ◌ َجا اَِذاۭ◌ )برباد ہوگئيں، ايک لمحہ آگے پيچھے نہ ہوئيں۔ جيسے فرمايا 
اَل يَْستَْقِدُمْوَن)    )49۔يونس:10َساَعةً وَّ
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بُْوُه فََاتَْبْعنَا بَْعَضهُْم بَْعًضا وَّجَ  ُسْولَُها َكذَّ ًة رَّ ا  ۭ ُلكََّما َجاَۗء ُامَّ   44ْوٍم الَّ يُْؤِمنُْوَن  َعلْٰهنُْم َاَحاِديَْث ۚ فَُبْعًدا ِلّـقَ ُمثَّ َاْرَسلْنَا ُرُسلَنَا تَْرتَ

) جب جب جس امت کے پاس اس کا رسول آيا اس نے ١پھر ہم نے لگاتار رسول بھيجے (
) بنا ديا۔ ان ٣) اور انہيں افسانہ (٢جھٹاليا، پس ہم نے ايک کو دوسرے کے پيچھے لگا ديا (

  لوگوں کو دوری ہے جو ايمان قبول نہيں کرتے۔
  ے بعد ديگرے، متواتر لگا تار۔ نَْتَرا کے معنی ہيں۔ يک ١۔٤٤
ہالکت اور بربادی ميں۔ يعنی جس طرح يکے بعد ديگرے رسول آئے، اسی طرح رسالت  ٢۔٤٤

  کے جھٹالنے پر يہ قوميں يکے بعد ديگرے، عذاب سے دو چار ہو کر ہست و نيست ہوتی رہيں۔ 
ات) اسی طرح اََحاِحْيُث جس طرح اََعاِجْيُب، اُْعُجوبَۃً کی جمع ہے (تعجب انگيز چيز يا ب ٣۔٤٤

  اُْحُدْوثَۃًکی جمع ہے بمعنی مشہور معروف مخلو قات کے واقعات اور قصص۔
 

ِبْنيٍ   يِٰتنَا َو ُسلْٰطٍن مُّ   ۙ 45ُمثَّ َاْرَسلْنَا ُمْوٰىس َوَاَخاُه ٰهُرْوَن ڏ اِبٰ
آيتوں اور  پھر ہم نے موسٰی (عليہ السالم) کو اور اس کے بھائی ہارون (عليہ السالم) کو اپنی

  ) کے ساتھ بھيجا۔١کھلی دليل (
آيات سے مراد وه نو آيات ہيں، جن کا ذکر سوره اعراف ميں ہے، جن کی وضاحت گزر  ١۔٤٥

چکی ہے اور ُسْلطَاٍن ُمبِْيٍن سے مراد واضح اور پختہ دليل ہے، جس کا کوئی جواب فرعون اور 
  اس کے درباريوں سے نہ بن پڑا۔

 
ْوا َوَاكنُْوا قَْوًما عَاِلْنيَ  ِاٰىل ِفْرَعْوَن َومَ  َتْكَربُ ِٕٖه فَاسـْ

ى   ۚ 46َال۟
فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف، پس انہوں نے تکبر کيا اور تھے ہی وه سرکش لوگ 

  )۔١(
استکبار اور اپنے کو بڑا سمجھنا، اس کی بنيادی وجہ بھی وہی عقيده آخرت سے انکار  ١۔٤٦

  ، جس کا ذکر پچھلی قوموں کے واقعات ميں گزرا۔اور اسباب دنيا کی فروانی ہی تھی
 

يِْن ِمثِْلنَا َوقَْوُمهَُما لَنَا ٰعِبُدْوَن    ۚ 47فََقالُْوٓا َانُْؤِمُن ِلبََرشَ
کہنے لگے کہ کيا ہم اپنے جيسے دو شخصوں پر ايمان الئيں؟ حاالنکہ خود ان کی قوم (بھی) 

  ) ہے۔١ہمارے ماتحت (
انہوں نے حضرت موسٰی و ہارون عليہما السالم کی بشريت ہی يہاں بھی انکار کے ليے دليل 

پيش کی اور اسی بشريت کی تاکيد کے ليے انہوں نے کہا کہ يہ دونوں اسی قوم کے افراد ہيں 
  جو ہماری غالم ہے۔

 
بُْوُمهَا فََاكنُْوا ِمَن الُْمهْلَِكْنيَ      48فََكذَّ

  شده لوگوں ميں مل گئے۔پس انہوں نے دونوں کو جھٹاليا آخر وه بھی ہالک 
 

َّهُْم َهيَْتُدْوَن     49َولََقْد ٰاتَيْنَا ُمْوَىس اْلِكٰتَب لََعل
  )۔١ہم نے موسٰی (عليہ السالم) کو کتاب (بھی) دی کہ لوگ راه راست پر آجائيں (

امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ حضرت موسٰی عليہ السالم کو تورات، فرعون اور اس کی  ١۔٤٩
کرنے کے بعد دی گئی۔ اور نزول تورات کے بعد هللا نے کسی قوم کو عذاب عام  قوم کو غرق

  سے ہالک نہيں کيا۔ بلکہ مومنوں کو حکم ديا جاتا رہا کہ وه کافروں سے جہاد کريں۔
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َمِعْنيٍ   ٰاَوْيٰهنَُمآ ِاٰىل َربَْوٍة َذاِت قََراٍر وَّ ٗهٓ ٰايًَة وَّ   ۧ 50َوَجَعلْنَا ابَْن َمْرَميَ َوُامَّ
) اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی ١ہم نے ابن مريم اور اس کی والده کو ايک نشانی بنايا (

  ) والی جگہ ميں پناه دی۔٢اور جاری پانی (
کيونکہ حضرت عيسٰی عليہ السالم کی والدت بغير باپ کے ہوئی، جو رب کی قدرت کی  ١۔٥٠

ماں باپ کے اور ہوا کو بغير ماده کے ايک نشانی ہے، جس طرح آدم عليہ السالم کو بغير 
حضرت آدم عليہ السالم سے اور ديگر تمام انسانوں کو ماں اور باپ سے پيدا کرنا اس کی 

  نشانيوں ميں سے ہے۔ 
َرْبَوٍة (بلند جگہ) سے بيت المقدس اور َمِعْيٍن (چشمہ جاری) سے وه چشمہ مراد ہے جو  ٢۔٥٠

لسالم کے وقت هللا نے بطور معجزه، حضرت مريم ايک قول کے مطابق والدت عيسٰی عليہ ا
  کے پيروں کے نيچے سے جاری فرمايا تھا۔ جيسا سوره مريم ميں گزرا۔

 
ْ ِبَما تَْعَملُْوَن عَِلْميٌ    لُْوا َصاِلًحا  ۭ ِاّىنِ ٰبِت َواْمعَ ّيِ ُسُل ُلكُْوا ِمَن الطَّ َا الرُّ َهيُّ   ۭ 51اٰيٓ

) تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے ميں ١عمل کرو ( اے پيغمبر! حالل چيزيں کھاؤ اور نيک
  بخوبی واقف ہوں۔

ِطيِّٰبت سے مراد پاکيزه اور لذت بخش چيزيں ہيں، بعض نے اس کا ترجمہ حالل چيزيں  ١۔٥١
  کيا ہے۔ 

دونوں ہی اپنی جگہ صحيح ہيں کيونکہ ہر پاکيزه چيز هللا نے حالل کر دی ہے اور ہر حالل چيز 
ے۔ خبائث کو هللا نے اس لئے حرام کيا ہے کہ وه اثرات و نتائج کے لحاظ پاکيزه اور لذت بخش ہ

سے پاکيزه نہيں ہيں۔ حالل روزی کے ساتھ عمل صالح کی تاکيد سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا 
آپس ميں گہرا تعلق ہے اور يہ ايک دوسر کے معاون ہيں۔ اسی لئے هللا نے تمام پيغمبروں کو ان 

يا۔ چنانچہ تمام پيغمبر محنت کر کے حالل روزی کمانے اور کھانے کا دونوں باتوں کا حکم د
اہتمام کرتے رہے، جس طرح حضرت داؤد عليہ السالم کے بارے ميں آتا ہے 'کہ وه اپنے ہاتھ 

کی کمائی سے کھاتے تھے ' اور نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ' ہر نبی نے بکرياں چرائی 
  کرياں چند سکوں کے عوض چراتا رہا (صحيح بخاری)ہيں، ميں بھی اہل مکہ کی ب

 
ُقْوِن   َـّ ُُّمكْ فَات َااَن َرب اِحَدًة وَّ ًة وَّ ُتُمكْ ُامَّ   52َوِانَّ ٰهِذٖهٓ ُامَّ

) اور ميں ہی تم سب کا رب ہوں، پس تم مجھ سے ڈرتے ١يقيناً تمہارا يہ دين ايک ہی دين ہے (
  رہو۔
يک ہونے کا مطلب يہ ہے کہ سب انبياء نے ايک هللا کی اُ مَّۃ سے مراد دين ہے، اور ا ١۔٥٢

عبادت ہی کی دعوت پيش کی ہے۔ ليکن لوگ دين توحيد چھوڑ کر الگ الگ فرقوں ميں بٹ گئے 
  اور ہر گروه اپنے عقيده و عمل پر خوش ہے، چاہے وه حق سے کتنا بھی دور ہو۔

 
ا َاْمَرُمهْ بَيَْهنُْم ُزبًُرا  ۭ ُلكُّ  ُعْوٓ ْم فَرُِحْوَن   فَتََقطَّ ْهيِ   53ِحْزٍب ِبَما دَلَ

پھر انہوں نے خود (ہی) اپنے امر (دين) کے آپس ميں ٹکڑے ٹکڑے کر لئے، ہر گروه جو کچھ 
  اس کے پاس ہے اس پر اترا رہا ہے۔

 
ْم َحّىتٰ ِحْنيٍ  َرِهتِ   54فََذْرُمهْ ِيفْ َمغْ

  )٢يں۔ (پس آپ (بھی) انہيں انکی غفلت ميں ہی کچھ مدت پڑا رہنے د
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گمراہی کی تاريکياں بھی اتنی گمبھير ہوتی ہيں کہ اس ميں گھرے ہوئے انسان کی نظروں  ١۔٥٤
سے حق اوجھل ہی رہتا ہے ُعمرة، حيرت، غفلت اور ضاللت ہے۔ آيت ميں بطور دھمکی ان کو 

  چھوڑنے کا 
  حکم ہے، مقصود وعظ و نصيحت سے روکنا نہيں ہے۔

 
ََّما نُمِ  ُبْوَن َان سـَ بَِنْنيَ  َاَحيْ اٍل وَّ ُمهْ ِبٖه ِمْن مَّ   ۙ 55دُّ

  کيا يہ (يوں) سمجھ بيٹھے ہيں؟ کہ ہم جو بھی ان کے مال و اوالد بڑھا رہے ہيں۔
 

ِت ۭ بَْل الَّ يَْشُعُرْوَن     56نَُسارُِع لَهُْم ِيف الَْخـْريٰ
  ہيں۔وه ان کے لئے بھالئيوں ميں جلدی کر رہے ہيں (نہيں نہيں) بلکہ يہ سمجھتے ہی ن

 
ْشِفُقْوَن  ْم مُّ ِ ْن َخْشـَيِة َرّهبِ يَْن ُمهْ ِمّ ِ   ۙ 57ِانَّ اذلَّ

  يقيناً جو لوگ اپنے رب کی ہيبت سے ڈرتے ہيں۔
 

ْم يُْؤِمنُْوَن   ِ يِٰت َرّهبِ ْيَن ُمهْ اِبٰ ِ   ۙ 58َواذلَّ
  يقيناً جو لوگ اپنے رب کی آيتوں پر ايمان رکھتے ہيں۔

 
ْم َال  ِ ْيَن ُمهْ ِبَرّهبِ ِ   ۙ 59 يُْرشُِكْوَن  َواذلَّ

  اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شريک نہيں کرتے
 

ْم ٰرِجُعْوَن   ِ ُْم ِاٰىل َرّهبِ قُلُْوُهبُْم َوِجةَلٌ َاهنَّ ْيَن يُْؤتُْوَن َمآ ٰاتَْوا وَّ ِ   60َۙواذلَّ
اور جو لوگ ديتے ہيں جو کچھ ديتے ہيں اور ان کے دل کپکپاتے ہيں کہ وه اپنے رب کی طرف 

  )۔١وٹنے والے ہيں (ل
يعنی هللا کی راه ميں خرچ کرتے ہيں ليکن هللا سے ڈرتے ہيں کہ کسی کوتاہی کی وجہ  ١۔٦٠

سے ہمارا عمل يا صدقہ نامقبول قرار نہ پائے۔ حديث ميں آتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا ' 
صلی هللا ڈرنے والے کون ہيں؟ وه جو شراب پيتے، بدکاری کرتے اور چورياں کرتے ہيں؟ نبی 

عليہ وسلم نے فرمايا، نہيں، بلکہ يہ وه لوگ ہيں جو نماز پڑھتے، روزه رکھتے اور صدقہ و 
خيرات کرتے ہيں ليکن ڈرتے رہتے ہيں کہ کہيں يہ نامقبول نہ ٹھہريں ' (ترمذی تفسير سوره 

  )۔١٦٠۔١٩٥۔٦المومنون۔ مسند احمد 
 

ِت َوُمهْ  َك يُٰرسُِعْوَن ِيف الَْخـْريٰ
ِٕ
ِبُقْوَن   ُاوٰلۗى   61لَهَا سـٰ

يہی ہيں جو جلدی جلدی بھالئياں حاصل کر رہے ہيں اور يہی ہيں جو ان کی طرف دوڑ جانے 
  والے ہيں۔

 
َّْنِطُق اِبلَْحّقِ َوُمهْ َال يُْظلَُمْوَن   يْنَا ِكٰتٌب ي ُف نَْفًسا ِاالَّ ُوْسَعهَا َودَلَ   62َوَال نَُلكِّ

) اور ہمارے پاس ايسی کتاب ہے ١ده تکليف نہيں ديتے (ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زيا
  جو حق کے ساتھ بولتی ہے، ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کيا جائے گا۔

  ايسی ہی آيت سوره بقره کے آخر ميں گزر چکی ہے۔ ١۔٦٢
 

ْن ُدْوِن ٰذكِلَ ُمهْ لَهَ اٌل ِمّ ْن ٰھَذا َولَهُْم َاْمعَ َرٍة ِمّ لُْوَن بَْل قُلُْوُهبُْم ِيفْ َمغْ   63ا ٰمعِ
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بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت ميں ہيں اور ان کے لئے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال 
  ) جنہيں وه کرنے والے ہيں۔١ہيں (
يعنی شرک کے عالوه ديگر برائياں يا اعمال مراد ہيں، جو مومنوں کے اعمال (خشيت  ١۔٦٣

  فہوم دونوں کا ايک ہی ہے۔اٰلہی، ايمان با توحيد وغيره) کے برعکس ہيں۔ تاہم م
 

ـُرْوَن   ــــَـٔ ْم اِبلَْعَذاِب ِاَذا ُمهْ َجيْ ِفْهيِ ٓ ِاَذآ َاَخْذاَن ُمْرتَ   64َۭحّيتٰ
  ) تو بلبالنے لگے۔١يہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسوده حال لوگوں کو عذاب ميں پکڑ ليا (

يکن آسوده حال لوگوں کا نام عذاب تو آسوده اور غير آسوده حال دونوں کو ہی ہوتا ہے۔ ل ١۔٦٤
خصوصی طور پر شايد اس لئے ليا گيا کہ قوم کی قيادت بالعموم انہی کے ہاتھوں ميں ہوتی ہے، 

وه جس طرف چاہيں قوم کا رخ پھير سکتے ہيں۔ اگر وه هللا کی نافرمانی کا راستۃ اختيار کريں 
نہيں ہوتی۔ يا مراد  اور اس پر ڈٹے رہيں تو انہی کی ديکھا ديکھی قوم بھی ٹس سے مس

چوہدری اور سردار قسم کے لوگ ہيں۔ اور عذاب سے مراد اگر دنياوی ہے، تو جنگ بدر ميں 
کفار مکہ مارے گئے بلکہ نبی صلی هللا عليہ وسلم کی بد دعا کے نتيجے ميں بھوک اور قحط 

سے بعيد  سالی کا عذاب مسلط ہوا، وه مراد ہے يا پھر مراد آخرت کا عذاب ہے۔ مگر يہ سياق
  ہے۔

 
ْوَن  نَّا َال تُْنَرصُ َُّمكْ ّمِ ـُروا الَْيْوَم  ِۣان ــــَـٔ   65َال َجتْ

  )۔١آج مت بلبالؤ يقيناً تم ہمارے مقابلہ پر مدد نہ کئے جاؤ گے (
يعنی دنيا ميں عذاب اٰلہی سے دوچار ہو جانے کے بعد کوئی چيخ پکار انہيں هللا کی گرفت  ١۔

طرح عذاب آخرت سے بھی انہيں چھڑانے واال يا مدد کرنے واال، سے چھڑا نہيں سکتی۔ اسی 
  کوئی نہيں ہوگا۔

 
  ۙ 66قَْد َاكنَْت ٰايِٰيتْ تُْتٰىل عَلَْيُمكْ فَُكنُْمتْ عَٰيلٓ َاْعَقاِبُمكْ تَْنِكُصْوَن 

) پھر بھی تم اپنی ايڑيوں کے بل الٹے ١ميری آيتيں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھيں (
  )٢(بھاگتے تھے 

  يعنی قرآن مجيد يا کالم اٰلہی، جن ميں پيغمبر کے فرمودات بھی شامل ہيں۔  ١۔٦٦
  يعنی آيا احکام اٰلہی سن کر تم منہ پھير ليتے تھے اور ان سے بھا گتے تھے۔ ٢۔٦٦

 
ًرا َهتُْجُرْوَن   َتْكِربِْيَن ڰ ِبٖه ٰمسِ   67ُمسـْ

  )۔٢ھے () افسانہ گوئی کرتے اسے چھوڑ ديتے ت١اکڑتے اينٹھتے (
يعنی انہيں اپنی توليت خانہ کعبہ اور اس کا خادم و نگران ہونے کا جو غرور تھا، اس کی  ١۔٦٧

بنا پر آيات اٰلہی کا انکار کيا اور بعض نے اس کا مرجع قرآن کو بنايا ہے اور مطلب يہ ہے کہ 
  ے روک ديتی۔ قرآن سن کر ان کے دل ميں کھلبلی پيدا ہو جاتی جو انہيں قرآن پر ايمان النے س

َسَمر کے معنی ہيں رات کی گفتگو يہاں اس کے معنی خاص طور پر ان باتوں کے ہيں  ٢۔٦٧
جو قرآن کريم اور نبی صلی هللا عليہ وسلم کے بارے ميں وه کرتے تھے اور اس کی بنا پر وه 
حق کی بات سننے اور قبول کرنے سے انکار کر ديتے۔ يعنی چھوڑ ديتے۔ اور بعض نے ہجر 

معنی فحش گوئی کے کئے ہيں۔ يعنی راتوں کی گفتگو ميں تم قرآن کی شان ميں بےہوده اور  کے
  فحش باتيں کرتے ہو، جن ميں کوئی بھالئی نہيں (فتح القدير)

 
ِلْنيَ    ا لَْم اَيِْت ٰااَبَۗءُمهُ اْالَوَّ َُّروا الَْقْوَل َاْم َجاَۗءُمهْ مَّ ب   ۡ 68َافََملْ يَدَّ
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) بلکہ ان کے پاس وه آيا جو ان کے اگلے ١ت ميں غور و فکر ہی نہيں کيا (کيا انہوں نے اس با
  )۔٢باپ دادوں کے پاس نہيں آيا تھا (

بات سے مراد قرآن مجيد ہے۔ يعنی اس ميں غور کر ليتے تو انہيں اس پر ايمان النے کی  ١۔٦٨
  توفيق نصيب ہو جاتی۔

ان کے آباؤ اجداد زمانہ جاہليت  يعنی ان کے پاس وه دين اور شريعت آئی ہے جس سے ٢۔٦٨
  ميں محروم رہے۔ جس پر انہيں هللا کا شکر ادا کرنا اور دين اسالم کو قبول کر لينا چاہيے تھا۔

 
  69َۡاْم لَْم يَْعرِفُْوا َرُسْولَهُْم فَهُْم هَلٗ ُمنِْكُرْوَن  

  )۔١يا انہوں نے اپنے پيغمبر کو پہچانا نہيں کہ اس کے منکر ہو رہے ہيں (
يہ بطور توبيخ کے ہے، کيونکہ وه پيغمبر کے نسب، خاندان اور اسی طرح اس کی  ١۔٦٩

صداقت و امانت، راست بازی اور اخالق و کردار کی بلندی کو جانتے تھے اور اس کا اعتراف 
  کرتے تھے۔

 
ُمهْ ِللَْحّقِ كٰ  ٌَّة  ۭ بَْل َجاَۗءُمهْ اِبلَْحّقِ َواَْكَرثُ   70رُِهْوَن َاْم يَُقْولُْوَن ِبٖه ِجن
) بلکہ وه تو ان کے پاس حق اليا ہے۔ ہاں ان ميں اکثر حق ١يا يہ کہتے ہيں کہ اسے جنون ہے (

  )۔٢سے چڑنے والے ہيں (
يہ بھی زجر و توبيخ کے طور پر ہی ہے يعنی اس پيغمبر نے ايسا قرآن پيش کيا جس کی  ١۔٧٠

نوع انسانی کے لئے رحمت  نظير پيش کرنے سے دنيا قاصر ہے۔ اسی طرح اس کی تعليمات
اور امن و سکون کا باعث ہيں۔ کيا ايسا قرآن اور ايسی تعليمات ايسا شخص بھی پيش کر سکتا 

  ہے جو ديوانہ اور مجنون ہو۔ 
يعنی ان کے اعراض اور استکبار کی اصل وجہ حق سے ان کی کراہت (ناپسديدگی) ہے  ٢۔٧٠

  ی وجہ سے ان کے اندر پيدا ہوگئی ہے۔جو عرصہ دراز سے باطل کو اختيار کئے رکھنے ک
 

نَّ  ۭ بَْل َاتَيْٰهنُْم ِبِذْكرِ  ٰمٰوُت َواْالَْرُض  َوَمْن ِفْهيِ ََّبـَع الَْحقُّ َاْهَواَۗءُمهْ لَـَفَسَدِت السَّ ْعرُِضْوَن   َولَِو ات   71ِۭمهْ فَهُْم َعْن ِذْكِرِمهْ مُّ
ن و آسمان اور ان کے درميان کی ہرچيز اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پيرو ہو جائے تو زمي

) حق تو يہ ہے کہ ہم نے انہيں ان کی نصيحت پہنچا دی ہے ليکن وه اپنی ١درہم برہم ہو جائے (
  نصيحت سے منہ موڑنے والے ہيں۔

حق سے مراد دين اور شريعت ہے۔ يعنی اگر دين ان کی خواہشات کے مطابق اترے تو  ١۔٧١
کا سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے۔ مثالً وه چاہتے ہيں کہ ايک  ظاہر بات ہے کہ زمين و آسمان

معبود کے بجائے متعدد معبود ہوں، اگر فی الواقع ايسا ہو، تو کيا نظام کائنات ٹھيک ره سکتے 
  ہيں۔

 
ِزِقْنيَ   ُهَو َخْريُ الّرٰ َِّك َخْريٌ  ڰ وَّ لُهُْم َخْرًجا فََخــَراُج َرب َـٔ   72َاْم تَْس

ن سے کوئی اجرت چاہتے ہيں؟ ياد رکھئے کہ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے کيا آپ ا
  اور وه سب سے بہتر روزی رساں ہے۔

 
َتِقْميٍ  سـْ اٍط مُّ ََّك لََتْدُعْوُمهْ ِاٰىل ِرصَ   73َوِان

  يقيناً آپ انہيں راه راست کی طرف بال رہے ہيں۔
 

ِخَرةِ  يَْن َال يُْؤِمنُْوَن اِبْالٰ ِ اِط لَٰنِكُبْوَن  َوِانَّ اذلَّ َ   74َعِن الّرصِ



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	775	of	1441	

  )۔١بيشک جو لوگ آخرت پر يقين نہيں رکھتے وه سيدھے راستے سے مڑ جانے والے ہيں (
  يعنی صراط مستقيم سے انحراف کی وجہ آخرت پر عدم ايمان ہے۔ ١۔٧٤

 
ْوا ِيفْ ُطْغَياهنِِ  لَجُّ َـّ ٍ ل ْن ُرضّ ْم ِمّ ٰهنُْم َوَكَشْفنَا َما ِهبِ   75ْم يَْعَمهُْوَن َولَْو َرِمحْ

اور اگر ہم ان پر رحم فرمائيں اور ان کی تکليفيں دور کر ديں تو يہ تو اپنی اپنی سرکشی ميں جم 
  )١کر اور بہکنے لگيں (

اسالم کے خالف ان کے دلوں ميں جو بغض و عناد تھا اور کفر و شرک کی دلدل ميں  ١۔٧٥
  ہے۔جس طرح وه پھنسے ہوئے تھے، اس ميں ان کا بيان 

 
ْم َوَما يَتَـَرضَُّعْوَن   ِ َتَاكنُْوا ِلَرّهبِ   76َولََقْد َاَخْذٰهنُْم اِبلَْعَذاِب فََما اسـْ

اور ہم نے انہيں عذاب ميں پکڑا تاہم يہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی 
  )۔١عاجزی اختيار کی (

کفار مکہ کو ہوئی، جس ميں ان عذاب سے مراد يہاں وه شکست ہے جو جنگ بدر ميں  ١۔٧٦
کے ستر آدمی مارے گئے تھے يا وه قحط سالی کا عذاب ہے جو نبی صلی هللا عليہ وسلم کی بد 

دعا کے نتيجے ميں ان پر آيا تھا۔ آپ صلی هللا عليہ وسلم نے دعا فرمائی تھی ' اے هللا، جس 
ی ميں انہيں مبتال طرح حضرت يوسف کے زمانے ميں سات سال قحط رہا، اسی طرح قحط سال

کر کے ان کے مقابلے ميں ميری مدد فرما ' چنانچہ کفار مکہ اس قحط سالی ميں مبتال ہوگئے 
جس پر حضرت سفيان نبی صلی هللا عليہ وسلم کے پاس آئے اور انہيں هللا کا اور رشتہ داری کا 

ور ہوگئے ہيں۔ واسطہ دے کر کہا کہ اب تو ہم جانوروں کی کھاليں اور خون تک کھانے پر مجب
  جس پر آيت نازل ہوئی (ابن کثير)

 
ْم اَباًب َذا عََذاٍب َشِديٍْد ِاَذا ُمهْ ِفْيِه ُمْبِلُسْوَن جه    ۧ 77ِاَذا فَتَْحنَا عَلَْهيِ

يہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازه کھول ديا تو اسی وقت فوراً مايوس ہوگئے 
)١(  
ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی، جہاں وه تمام راحت اور خير  اس سے دنيا کا عذاب بھی مراد ١۔

  سے مايوس اور محروم ہوں گے اور تمام اميديں منقطع ہو جائيں گی۔
 

ا تَْشُكُرْوَن  َدَة  ۭ قَِلْيًال مَّ
ِٕ
بَْصاَر َواْالَْفـ ْمَع َواْالَ ْيٓ َانَْشَا لَـُمكُ السَّ ِ   78َوُهَو اذلَّ

ے کان اور آنکھيں اور دل پيدا کئے، مگر تم بہت (ہی) کم شکر وه هللا ہے جس نے تمہارے لئ
  )١کرتے ہو (

يعنی عقل و فہم اور سننے کی صالحتيں عطا کيں تاکہ ان کے ذريعے سے وه حق کو  ١۔٧٨
پہچانيں، سنيں اور اسے قبول کريں۔ يہی ان نعمتوں کا شکر ہے۔ مگر يہ شکر کرنے والے يعنی 

  ں۔حق کو اپنانے والے کم ہی ہي
 

ْوَن  َرشُ ْي َذَراَُمكْ ِيف اْالَْرِض َوِالَْيِه ُحتْ ِ   79َوُهَو اذلَّ
اور وہی ہے جس نے تمہيں پيدا کرکے زمين ميں پھيال ديا اور اسی کی طرف جمع کئے جاؤ 

  )۔١گے (
اس ميں هللا کی قدرت عظيمہ کا بيان ہے کہ جس طرح اس نے تمہيں پيدا کر کے مختلف  ١۔

يا ہے۔ تمہارے رنگ بھی ايک دوسرے سے مختلف، زبانيں بھی مختلف اور اطراف ميں پھيال د
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عادات و رسومات بھی مختلف۔ پھر ايک وقت آئے گا کہ تم سب کو زنده کر کے وه اپنی بارگاه 
  ميں جمع فرمائے گا۔

 
َاِر ۭ َافََال تَعْ  َّْيِل َوالهنَّ ْي يُـْحٖي َويُِمْيُت َو هَلُ اْخِتَالُف ال ِ   80ِقلُْوَن َوُهَو اذلَّ

) کا مختار بھی وہی ہے۔ ١اور وہی ہے جو جالتا ہے اور مارتا ہے اور رات دن کے ردو بدل (
  )٢کيا تم کو سمجھ بوجھ نہيں (

  يعنی رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا، پھر رات اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا۔  ١۔٨٠
هللا کی طرف سے ہے جو ہرچيز پر جس سے تم يہ سمجھ سکو کہ يہ سب کچھ اس ايک  ٢۔٨٠

  غالب ہے اور اس کے سامنے ہرچيز جھکی ہے۔
 

لُْوَن    81بَْل قَالُْوا ِمثَْل َما قَاَل اْالَوَّ
  بلکہ ان لوگوں نے بھی ويسی ہی بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے

 
ِعَظاًما َء ِاانَّ لََمْبُعْوثُ    82ْوَن  قَالُْوٓا َءِاَذا ِمْتنَا َوُكنَّا تَُرااًب وَّ

  کہ کيا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہوجائيں گے کيا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائيں گے۔
 

ِلْنيَ   ٓ َاَساِطْريُ اْالَوَّ ُن َوٰااَبُۗؤاَن ٰھَذا ِمْن قَْبُل ِاْن ٰھَذآ ِاالَّ   83لََقْد ُوِعْداَن َحنْ
ہے کچھ نہيں يہ صرف اگلے ہم سے ہمارے باپ دادوں سے پہلے ہی سے يہ وعده ہوتا چال آيا 

  لوگوں کے افسانے ہيں۔
يہ سب لکھی ہوئی حکايتيں، کہانياں۔ يعنی دوباره جی اٹھنے کا وعده کب سے ہوتا چال آ  ١۔٨٣

رہا ہے، ہمارے آباؤ اجداد سے، ليکن ابھی تک روبہ عمل نہيں ہوا، جس کا صاف مطلب يہ ہے 
وں ميں لکھ دی ہيں جو نقل در نقل ہوتی چلی آ کہ يہ کہانياں ہيں جو پہلے لوگوں نے اپنی کتاب

  رہی ہيں جن کی کوئی حقيقت نہيں۔
 

  84قُْل ِلَّمِن اْالَْرُض َوَمْن ِفْهيَآ ِاْن ُكْنُمتْ تَْعلَُمْوَن  
  پوچھيے تو سہی کہ زمين اور اس کی کل چيزيں کس کی ہيں؟ بتالؤ اگر جانتے ہو۔

 
ِ  ۭ قُْل َافََال  َيُقْولُْوَن هلِلّٰ   85 تََذكَُّرْوَن   سـَ

  فوراً جواب ديں گے کہ هللا کی، کہہ ديجئے کہ پھر تم نصيحت کيوں نہيں حاصل کرتے۔
 

ْبعِ َوَربُّ الَْعْرِش الَْعِظْميِ  ٰمٰوِت السـَّ بُّ السَّ   86قُْل َمْن رَّ
  دريافت کيجئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت با عظمت عرش کا رب کون ہے؟

 
َيُقْولُْوَن  ِ  ۭ قُْل َافََال تَتَُّقْوَن  سـَ   87هلِلّٰ

  )۔١وه لوگ جواب ديں گے کہ هللا ہی ہے۔ کہہ ديجئے کہ پھر تم کيوں نہيں ڈرتے (
يعنی جب تمہيں تسليم ہے کہ زمين کا اور اس ميں موجود تمام اشيا کا خالق بھی ايک هللا  ١۔٨٧

يہ تسليم کرنے ميں تامل کيوں  ہے آسمان اور عرش عظيم کا مالک بھی وہی ہے، تو پھر تمہيں
ہے کہ عبادت کے الئق بھی صرف وہی ايک هللا ہے، پھر تم اس کی واحدانيت کو تسليم کر کے 

  اس کے عذاب سے بچنے کا اہتمام کيوں نہيں کرتے۔
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 َ اُر عَلَْيِه ِاْن ُكْنُمتْ ت ْريُ َوَال ُجيَ ُهَو ُجيِ ٍء وَّ   88ْعلَُمْوَن قُْل َمْنۢ ِبَيِدٖه َملَُكْوُت ُلكِّ َيشْ
) اور جس کے ١پوچھئے کہ تمام چيزوں کا اختيار کس کے ہاتھ ميں ہے؟ جو پناه ديتا ہے (

  ) اگر تم جانتے ہو تو بتالؤ؟٢مقابلے ميں کوئی پناه نہيں ديا جاتا (
يعنی جس کی حفاظت کرنا چاہے اسے اپنی پناه ميں لے لے، کيا اسے کوئی نقصان پہنچا  ١۔٨٨

  سکتا ہے۔ 
يعنی جس کو وه نقصان پہنچانا چاہے، کيا کائنات ميں هللا کے سوا کوئی ايسی ہستی ہے  ٢۔٨٨

  کہ وه اسے نقصان سے بچا لے اور هللا کے مقابلے ميں اپنی پناه ميں لے لے؟
 

ِ  ۭ قُْل فََاّىنٰ تُْسَحُرْوَن   َيُقْولُْوَن هلِلّٰ   89سـَ
  )١م کدھر جادو کر ديئے جاتے ہو (يہی جواب ديں گے کہ هللا ہی ہے۔ کہہ ديجئے پھر ت

يعنی پھر تمہاری عقلوں کو کيا ہو گيا ہے کہ اس اعتراف اور علم کے باوجود تم دوسروں  ١۔٩٨
کو اس کی عبادت ميں شريک کرتے ہو؟ قرآن کريم کی اس صراحت سے واضح ہے کہ 

نکر نہيں تھے مشرکين مکہ هللا تعاٰلی کی ربوبيت، اسکی خالقيت و مالکيت اور رزاقيت کے م
بلکہ وه سب باتيں تسليم کرتے تھے۔ انہيں صرف توحيد الوہيت سے انکار تھا۔ يعنی عبادت 

صرف ايک هللا کی نہيں کرتے تھے بلکہ اس ميں دوسروں کو بھی شريک کرتے تھے اس لئے 
نہيں کہ آسمان و زمين کی تخليق يا تدبير ميں کوئی اور بھی شريک ہے بلکہ صرف اس 

بنا پر کہ يہ هللا کے نيک بندے تھے ان کو هللا نے اختيار دے رکھے ہيں اور ہم ان  مغالطے کی
  کے ذريعے سے هللا کا قرب حاصل کرتے ہيں۔

 
ُْم لَٰكِذبُْوَن      90بَْل َاتَيْٰهنُْم اِبلَْحّقِ َوِاهنَّ

  حق يہ ہے کہ ہم نے انہيں حق پہنچا ديا ہے اور يہ بيشک جھوٹے ہيں۔
 

َذ ا َ َهَب ُلكُّ ِاهٰلٍ ِبَما َخلََق َولََعَال بَْعُضهُْم عَٰيل بَعْ َما اختَّ َ َما َاكَن َمَعٗه ِمْن ِاهٰلٍ ِاًذا ذلَّ دَلٍ وَّ ُ ِمْن وَّ ِ َمعَّا يَِصُفْوَن  هلّلٰ ْبٰحَن اهلّلٰ   91ٍۙض ۭ سـُ
پنی نہ تو هللا نے کسی کو بيٹا بنايا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود ا

مخلوق کو لئے لئے پھرتا اور ہر ايک دوسرے پر چڑھ دوڑتا جو اوصاف يہ بتالتے ہيں ان سے 
  هللا پاک (اور بےنياز) ہے۔

 
هَاَدِة فَتَٰعٰىل َمعَّا يُْرشُِكْوَن    ۧ 92ٰعِملِ الَْغْيِب َوالشَّ

  وه غائب حاضر کا جاننے واال ہے اور جو شرک يہ کرتے ہيں اس سے باال تر ہے۔
 

ْ َما يُْوعَُدْوَن  قُلْ  ا تُرِيَـّينِ ّبِ ِامَّ   ۙ 93رَّ
آپ دعا کريں کہ اے ميرے پروردگار! اگر تو مجھے وه دکھائے جس کا وعده انہيں ديا جا رہا 

  ہے۔
 

ِلِمْنيَ   َعلِْينْ ِيف الَْقْوِم الّظٰ   94َرّبِ فََال َجتْ
  )١تو اے رب! تو مجھے ان ظالموں کے گروه ميں نہ کرنا (

انچہ حديث ميں آتا ہے کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم دعا فرماتے تھے (َو اَِذا اََرَدَت بِقَْوِم چن ١۔٩٤
  فِْتنَۃ،ُ
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)۔ ' اے هللا جب ٢٤٣، ص ٥فََوفَّنِْی اِلَْيَک َغْيَر َمْفتُْوِن) (ترندی تفسير سورة ص و مسند احمد، جلد 
سے پہلے پہلے مجھے دنيا سے تو کسی قوم پر آزمائش يا عذاب بھيجنے کا فيصلہ کرے تو اس 

  اٹھا لے۔
 

  95َوِاانَّ عَٰيلٓ َاْن نُّرِيََك َما نَِعُدُمهْ لَٰقِدُرْوَن 
  ہم جو کچھ وعدے انہيں دے رہے ہيں سب آپ کو دکھا دينے پر يقيناً قادر ہيں۔

 
ُن َاعَْملُ ِبَما يَِصُفْوَن  ئََة   ۭ َحنْ ِّ ي َِّيتْ ِىهَ َاْحَسُن السَّ   96ِاْدفَْع اِبل

) جو کچھ بيان کرتے ہيں ہم ١برائی کو اس طريقے سے دور کريں جو سراسر بھالئی واال ہو، (
  بخوبی واقف ہيں۔

جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا ' برائی ايسے طريقے سے دور کرو جو اچھا ہو، اس کا  ١۔٩٦
  )٣٥۔٢٤( نتيجہ يہ ہوگا کہ تمہارا دشمن بھی، تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ ٰحم السجده

 
ٰيِطْنيِ   ّبِ َاُعْوُذ ِبَك ِمْن َمهَٰزِت الشـَّ   ۙ 97َوقُْل رَّ

اور دعا کريں کہ اے ميرے پروردگار! ميں شيطانوں کے وسوسوں سے تيری پناه چاہتا ہوں 
  )۔١(

ِمْيِع  ١۔٩٧ ِ السَّ ّٰ چنانچہ نبی صلی هللا عليہ وسلم شيطان سے اس طرح پناه مانگتے (َو اَُعوُذ بِا
ِجْيِم ِمْن َحْمِزِه َو نَفُِخِہ َونَْفثِِہ) (ابو داؤد)الْ    َعلِيِم ِمَن الَشْيٰطِن الرَّ
 

ْوِن  ُرضُ ْ   98َوَاُعْوُذ ِبَك َرّبِ َاْن حيَّ
  )١اور اے ميرے رب! ميں تيری پناه چاہتا ہوں کہ وه ميرے پاس آجائيں (

م کام کی ابتدا هللا کے نام سے اس لئے نبی صلی هللا عليہ وسلم نے تاکيد فرمائی کہ ہر اہ ١۔٩٨
کرو يعنی بسم هللا پڑھ کر، کيونکہ هللا کی ياد، شيطان کو دور کرنے والی چيز ہے۔ اسی لئے آپ 

  يہ دعا بھی مانگتے تھے۔ 
ْيطَاُن ِعْنَدالُمْوِت) (اللَّھُمَّ اِنِّْی اَُعوُذبَِک ِمَن اْلَحَرِم َو اَُعوُذبَِک ِمَن اْلَغَرِق، و اَُعوُذبَِک اَْن يَّتََخبَّطَنِْی  الشَّ

  (ابو داؤد)
 

ٓ ِاَذا َجاَۗء َاَحَدُمهُ الَْمْوُت قَاَل َرّبِ اْرِجُعْوِن     ۙ 99َحّيتٰ
يہاں تک کہ جب ان ميں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے ميرے پروردگار! 

  مجھے واپس لوٹا دے۔
 

ُل َصاِلًحا ِفْيَما تََرْكُت الَكَّ  ٓ َاْمعَ ْ ْم بَْرَزٌخ ِاٰىل يَْوِم يُْبَعثُْوَن لََعّيلِ ِ
ِٕ
ۗ َرا ِٕلُهَا  ۭ َوِمْن وَّ

َمٌة ُهَو قَاۗى َا َلكِ   ١٠٠  ۭ ِاهنَّ
) يہ تو ٢) ہرگز ايسا نہيں ہوگا (١کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنيا ميں جاکر نيک اعمال کرلوں (

، ان کے دوباره ) ان کے پس پشت تو ايک حجاب ہے٣صرف ايک قول ہے جس کا يہ قائل ہے (
  )۔٤جی اٹھنے کے دن تک (

يہ آرزو، ہر کافر موت کے وقت، دوباره اٹھائے جانے کے وقت، بارگاه اٰلہی ميں قيامت  ١۔١٠٠
کے وقت اور جہنم ميں دھکيل ديئے جانے کے وقت کرتا ہے اور کرے گا، ليکن اس کا کوئی 

  بيان کيا گيا ہے۔ فائده نہيں ہوگا۔ قرآن کريم ميں اس مضمون کو متعدد، جگہ 
، ڈانٹ ڈپٹ کے لئے ہے يعنی ايسا کبھی نہيں ہو سکتا کہ انہيں دوباره دنيا ميں بھيج  ٢۔١٠٠ َکالَّ

  ديا جائے۔ 
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اس کے ايک معنی تو يہ ہيں کہ ايسی بات ہے کہ جو ہر کافر نزع (جان کنی) کے وقت  ٣۔١٠٠
ں، اگر انہيں دوباره بھی دنيا کہتا ہے۔ دوسرے معنی ہيں کہ يہ صرف بات ہی بات ہے عمل نہي

ميں بھيج ديا جائے تو ان کا يہ قول، قول ہی رہے گا عمل اصالح کی توفيق انہيں پھر نصيب 
نہيں ہوگی، کافر دنيا ميں اپنے خاندان اور قبيلے کے پاس جانے کی آرزو نہيں کرے گا، بلکہ 

ے لمحات کو غنيمت عمل صالح کے لئے دنيا ميں آنے کی آرزو کرے گا۔ اس لئے زندگی ک
جانتے ہوئے زياده سے زياده عمل صالح کر لئے جائيں تاکہ کل قيامت کو يہ آرزو کرنے کی 

  ضرورت پيش نہ آئے (ابن کثير) 
دو چيزوں کے درميان حجاب اور آڑ کو برزخ کہا جاتا ہے۔ دنيا کی زندگی اور آخرت  ٤۔١٠٠

تعبير کيا گيا ہے۔ کيونکہ مرنے کے کی زندگی کے درميان جو وقفہ ہے، اسے يہاں برزخ سے 
بعد انسان کا تعلق دنيا کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے اور آخرت کی زندگی کا آغاز اس وقت 
ہوگا جب تمام انسانوں کو دوباره زنده کيا جائے گا۔ يہ درميان کی زندگی ہے۔ انسان کا وجود 

کر مٹی بن چکا ہوگا، يا راکھ بنا جہاں بھی اور جس شکل ميں بھی ہوگا، بظاہر وه مٹی ميں مل 
  کر ہواؤں ميں اڑا ديا يا درياؤں ميں بہا ديا ہوگا يا کسی جانور کی خوراک بن 

  گيا ہوگا، مگر هللا تعاٰلی سب کو ايک نيا وجود عطا فرما کر ميدان محشر ميں جمع فرمائے گا۔
 

ْوِر فََالٓ َانَْساَب بَيَْهنُْم يَْومَ  َال يَتََساَۗءلُْوَن  فَِاَذا نُِفَخ ِيف الصُّ ٍِٕذ وَّ
  ١٠١ى

پس جب صور پھونک ديا جائيگا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہيں گے، نہ آپس کی پوچھ 
  )١گچھ (
محشر کی ہولناکيوں کی وجہ سے ابتداء ايسا ہوگا، بعد ميں وه ايک دوسرے کو پہچانيں  ١۔١٠١

  گے بھی اور ايک دوسرے سے پوچھ گچھ بھی کريں گے۔
 
َك ُمهُ الُْمْفِلُحْوَن  فَ 

ِٕ
  ١٠٢َمْن ثَُقلَْت َمَواِزيُْنٗه فَُاوٰلۗى

  جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہوگيا وه تو نجات والے ہوگئے۔
 

ْوَن   َ ٰخدِلُ منَّ ا َانُْفَسهُْم ِيفْ هَجَ ْوٓ يَْن َخِرسُ ِ َِٕك اذلَّ
  ۚ ١٠٣َوَمْن َخفَّْت َمَواِزيُْنٗه فَُاوٰلۗى

ہ ہلکا ہوگيا يہ ہيں وه جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر ليا جو ہميشہ جہنم اور جن کے ترازو کا پل
  واصل ہوئے۔

 
ُحْوَن    ١٠٤تَلَْفُح ُوُجْوَههُُم النَّاُر َوُمهْ ِفْهيَا ٰلكِ

  )۔٢) اور وه وہاں بد شکل بنے ہوئے ہونگے (١ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی (
سانی وجود کا سب سے اہم اور اشرف حصہ ہے، چہرے کا ذکر اس لئے کيا ہے کہ يہ ان ١۔١٠٤

  ورنہ جہنم تو پورے جسم کو ہی محيط ہوگی۔ 
َکلًَح کے معنی ہوتے ہيں ہونٹ سکڑ کر دانت ظاہر ہو جائيں۔ ہونٹ گويا دانتوں کا لباس  ٢۔١٠٤

ہيں، جب يہ جہنم کی آگ سے سمٹ اور سکڑ جائيں گے تو دانت ظاہر ہو جائيں گے، جس سے 
  رت بدشکل اور ڈراؤنی ہو جائے گی۔انسان کی صو

 
بُْوَن     ١٠٥َالَْم تَُكْن ٰايٰـِيتْ تُْتٰىل عَلَْيُمكْ فَُكنُْمتْ ِهبَا تَُكّذِ

  کيا ميری آيتيں تمہارے سامنے تالوت نہيں کی جاتی تھيں؟ پھر بھی تم انہيں جھٹالتے تھے۔
 

َّنَا غَلََبْت عَلَْينَا ِشْقَوتُنَا َوُكنَّا قَ  ِّْنيَ   قَالُْوا َرب   ١٠٦ْوًما َضاۗل
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  کہيں گے کہ اے پروردگار ! ہماری بدبختی ہم پر غالب آگئی (واقعی) ہم تھے ہی گمراه۔
 

َّنَآ َاْخرِْجنَا ِمْهنَا فَِاْن عُْداَن فَِاانَّ ٰظِلُمْوَن     ١٠٧َرب
  ں۔اے پروردگار! ہميں يہاں سے نجات دے اگر اب بھی ہم ايسا ہی کريں تو بيشک ہم ظالم ہي

 
ُمْوِن  ْوا ِفْهيَا َوَال تَُلكِّ   ١٠٨قَاَل اْخَسـُـٔ

  هللا تعاٰلی فرمائے گا پھٹکارے ہوئے يہيں پڑے رہو اور مجھ سے کالم نہ کرو۔
 

ِمحِ  نَا َوَانَْت َخْريُ الّرٰ َّنَآ ٰاَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا َواْرَمحْ ْن ِعَباِدْي يَُقْولُْوَن َرب َّٗه َاكَن فَرِيٌْق ّمِ   ښ١٠٩  ْنيَ ِان
ميرے بندوں کی ايک جماعت تھی جو برابر يہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار! ہم ايمان ال 

  چکے ہيں تو ہميں بخش اور ہم پر رحم فرما تو سب مہربانوں سے زياده مہربان ہے۔
 

ِرايًّ  ْذتُُمْوُمهْ ِخسْ َ ْهنُْم تَْضَحُكْونَ جهفَاختَّ   ١١٠  َانَْسْوُمكْ ِذْكرِْي َوُكْنُمتْ ِمّ
(ليکن) تم انہيں مذاق ہی اڑاتے رہے يہاں تک کہ (اس مشغلے نے) تم کو ميری ياد (بھی) بھال 

  دی اور تم ان سے مذاق کرتے رہے۔
 

ُزْوَن   
ِٕ
ُْم ُمهُ الَْفاۗى ا ۙ َاهنَّ ْوٓ ْ َجَزْيُهتُُم الَْيْوَم ِبَما َصَربُ   ١١١ِاّىنِ

ا ہے کہ وه خاطر خواه اپنی مراد کو پہنچ چکے ميں نے آج انہيں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دي
  )١ہيں۔ (
دنيا ميں اہل ايمان کے لئے ايک صبر آزما مرحلہ يہ بھی ہوتا ہے کہ جب دين و ايمان پر  ١۔١١١

عمل کرتے ہيں تو دين سے ناآشنا اور ايمان سے بےخبر لوگ انہيں ہنسی مذاق و مالمت کا 
ان والے ہيں کہ وه ان مالمتوں سے ڈر کر بہت سے نشانہ بنا ليتے ہيں۔ کتنے ہی کمزور ايم

احکام هللا پر عمل کرنے سے کرتے ہيں، جيسے ڈاڑھی ہے، پردے کا مسئلہ ہے، شادی بياه کی 
ہندوانہ رسومات سے اجتناب ہے وغيره وغيره۔ خوش قسمت ہيں وه لوگ جو کسی بھی مالمت 

ھی موقع پر انحراف نہيں کرتے، کی پروا نہيں کرتے اور هللا و رسول کی اطاعت سے کسی ب
هللا تعاٰلی قيامت والے دن انہيں اس کی بہترين جزا عطا فرمائے گا اور انہيں کاميابی سے 

! اَْجَعْلنَا ِمْنھُْم۔   سرفراز کرے گا۔ جيسا کہ اس آيت سے واضح ہے۔ اللَّھُمَّ
 

ِنْنيَ     ١١٢ٰقَل َمكْ لَِبثُْمتْ ِيف اْالَْرِض عََدَد سـِ
  ی دريافت فرمائے گا کہ زمين ميں باعتبار برسوں کی گنتی کے کس قدر رہے؟هللا تعالٰ 

 
ْيَن  ِل الَْعاّۗدِ َـٔ   ١١٣قَالُْوا لَِبثْنَا يَْوًما َاْو بَْعَض يَْوٍم فَْس

  )١وه کہيں گے ايک دن يا ايک دن سے بھی کم، گنتی گننے والوں سے بھی پوچھ ليجئے (
و انسانوں کے اعمال اور عمريں لکھنے پر مامور ہيں يا اس سے مراد فرشتے ہيں، ج ١۔ ١١٣

وه انسان مراد ہيں جو حساب کتاب ميں مہارت رکھتے ہيں۔ قيامت کی ہولناکياں، ان کے ذہنوں 
سے دنيا کی عيش و عشرت کو محو کر ديں گی اور دنيا کی زندگی انہيں ايسے لگے گی جيسے 

ايک دن يا اس سے بھی کم وقت دنيا ميں رہے۔  دن يا آدھا دن۔ اس لئے وه کہيں گے کہ ہم تو
  بيشک تو فرشتوں سے يا حساب جاننے والوں سے پوچھ لے۔

 
َُّمكْ ُكْنُمتْ تَْعلَُمْوَن   َّْو َان َِّبثُْمتْ ِاالَّ قَِلْيًال ل   ١١٤ٰقَل ِاْن ل
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جان ليتے؟ هللا تعاٰلی فرمائے گا فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو اے کاش! تم اسے پہلے ہی 
)١(  

اس کا مطلب يہ ہے کہ آخرت کی دائمی زندگی کے مقابلے ميں يقينا دنيا کی زندگی بہت  ١۔١١٤
ہی قليل ہے۔ ليکن اس نکتے کو دنيا ميں تم نے نہيں جانا کاش تم دنيا ميں اس کی حقيقت سے دنيا 

  مران ہوتے۔کی بےثباتی سے آگاه ہو جاتے، تو آج تم بھی اہل ايمان کی طرح کامياب و کا
 

َانَُّمكْ ِالَْينَا َال تُْرَجُعْوَن   ََّما َخلَْقٰنُمكْ َعَبثًا وَّ   ١١٥َافََحِسبُْمتْ َان
کيا تم يہ گمان کئے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہيں يونہی بيکار پيدا کيا ہے اور يہ کہ تم ہماری طرف 

  لوٹائے ہی نہ جاؤ گے۔
 

 ٓ ُ الَْمكِلُ الَْحقُّ ۚ َال   ١١٦ِاهٰلَ ِاالَّ ُهَو ۚ َربُّ الَْعْرِش اْلَكِرْميِ   فَتَٰعَىل اهلّلٰ
) اس کے سوا کوئی معبود نہيں، وہی بزرگ ١هللا تعاٰلی سچا بادشاه ہے وه بڑی بلندی واال ہے (

  )٢عرش کا مالک ہے (
يعنی وه اس سے بہت بلند کہ وه تمہيں بغير کسی مقصد کے يوں ہی ايک کھيل کے طور  ١۔١١٦

ا کيا اور وه ہے اس کی عبادت کرنا۔ اسی لئے آگے فرمايا وہی معبود ہے، اس کے پر بےکار پيد
  سوا کوئی معبود نہيں۔ 

  عرش کی صفت کريم بيان فرمائی کہ وہاں سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ٢۔١١٦
 

 َّ ِ ِاٰلــهًا ٰاَخَر  ۙ َال بُْرَهاَن هَلٗ ِبٖه  ۙ فَِان َّْدُع َمَع اهلّلٰ َّٗه َال يُْفِلُح اْلٰكِفُرْوَن  َوَمْن ي ٖه  ۭ ِان ِّ   ١١٧َما ِحَسابُٗه ِعْنَد َرب
جو شخص هللا کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دليل اس کے پاس نہيں، 

  )۔١پس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے۔ بيشک کافر لوگ نجات سے محروم ہيں (
الح اور کاميابی آخرت ميں عذاب اٰلہی سے بچ جانا ہے، محض اس سے معلوم ہوا کہ ف ١۔١١٧

دنيا کی دولت اور آسائشوں کی فروانی، کاميابی نہيں، يہ دنيا ميں کافروں کو بھی حاصل ہے، 
ليکن هللا تعاٰلی ان سے فالح کی نفی فرما رہا ہے، جس کے صاف معنی يہ ہيں کہ اصل فالح 

ے آئے گی، نہ کہ دنياوی مال و اسباب کی کثرت، آخرت سے فالح ہے جو اہل ايمان کے حص
  جو کہ بال تفريق مومن اور کافر، سب کو ہی حاصل ہوتی ہے۔

 
ْنيَ   ِمحِ ّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوَانَْت َخْريُ الّرٰ   ۧ ١١٨َوُقْل رَّ

اور کہو کہ اے ميرے رب! تو بخش اور رحم کر اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے 
  ۔واال ہے

 
 

 سورة النور
)٦٤۔ تعداد آيات  ٢٤(سورة النور ۔ سوره نمبر   

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ  ِبْسِم اهلّلٰ

  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
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  ) رکوع ہيں۔٩) آيات اور (٦٤يہ سورت مدنی ہے اس ميں ( ٢٤ُسْوَرةُ النُّْوِر 
 

َُّمكْ تََذكَُّرْوَن   ُسوْ  ََّعل   Ǻَرٌة َاْنَزلْٰهنَا َوفََرْضٰهنَا َوَاْنَزلْنَا ِفْهيَآ ٰايٍٰت بَِيّنٍٰت ل
) اور مقرر کردی ہے اور جس ميں ہم نے کھلی ١يہ وه سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے (

  آيتيں (احکام) اتارے ہيں تاکہ تم ياد رکھو۔
ورتيں هللا کی نازل کرده ہيں، ليکن اس سورت کی بابت جو يہ کہا قرآن کريم کی ساری ہی س ١۔١

  تو اس سے اس سورت ميں بيان اہم تفصيالت بيان کی گئی ہيں۔
 

َما َرْافٌَة ِيفْ  ُخْذُمكْ ِهبِ َال اَتْ ٍة  ۠ وَّ ْهنَُما ِمائََة َجدْلَ ْوا ُلكَّ َواِحٍد ِمّ اِينْ فَاْجدِلُ اِنَيُة َوالزَّ ِ َالزَّ َن   ِدْيِن اهلّلٰ َفٌة ّمِ
ِٕ
ِخِر ۚ َولْيَْشهَْد عََذاَهبَُما َطاۗى ِ َوالَْيْوِم اْالٰ ِاْن ُكْنُمتْ تُْؤِمنُْوَن اِبهلّلٰ

  Ąالُْمْؤِمِنْنيَ  
) ان پر هللا کی شريعت کی حد جاری ١زنا کار عورت و مرد ميں ہر ايک کو سو کوڑے لگاؤ۔ (
مہيں هللا پر اور قيامت کے دن پر ايمان ہو کرتے ہوئے تمہيں ہرگز ترس نہ کھانا چاہيئے، اگر ت

  )۔٣) ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ايک جماعت موجود ہونی چاہيے (٢(
بدکاری کی ابتدائی سزا جو اسالم ميں عبوری طور پر بتائی گئی تھی، وه سورة النساء  ١۔٢

زا مقرر نہ ميں گزر چکی ہے، اس ميں کہا گيا تھا کہ اس کے لئے جب تک مستقل س ١٥آيت۔
کی جائے، ان بدکار عورتوں کو گھروں ميں بند رکھو، پھر جب سوره نور کی يہ آيت نازل ہوئی 
تو نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا کہ هللا تعاٰلی نے جو وعده فرمايا تھا، اس کے مطابق بدکار 

وه ہے مرد و عورت کی مستقل سزا مقرر کر دی گئی ہے، وه تم مجھ سے سيکھ لو، اور 
کنوارے (غير شادی شده) مرد اور عورت کے لئے سو سو کوڑے اور شادی شده مرد اور 

عورت کو سو سو کوڑے اور سنگساری کے ذريعے مار دينا۔ (صحيح مسلم) پھر آپ نے شادی 
  شده زانيوں کے لئے سزا صرف رجم (سنگساری) ہے۔ 

کرو، ورنہ طبعی طور پر  اس کا مطلب يہ ہے کہ ترس کھا کر سزا دينے سے گريز مت ٢۔٢
  ترس کا آنا، ايمان کے منافی نہيں، منجملہ خواص طبائع انسانی ميں سے ہے۔ 

تاکہ سزا کا اصل مقصد کہ لوگ اس سے عبرت پکڑيں، زياده وسيع پيمانے پر حاصل ہو  ٣۔٢
سکے۔ بد قسمتی سے آج کل برسر عام سزا کو انسانی حقوق کے خالف باور کرايا جا رہا ہے۔ 

سراسر جہالت، احکام اٰلہی سے بغاوت اور بزم خويش هللا سے بھی زياده انسانوں کا ہمدرد يہ 
  اور خيرخواه بننا ہے۔ درانحاليکہ هللا سے زياده رؤف رحيم کوئی نہيں۔

 
اِنَيُة َال يَْنِكُحهَآ ِاالَّ َزاٍن  الزَّ اِينْ َال يَْنِكُح ِاالَّ َزاِنَيًة َاْو ُمْرشَِكًة  ۡ وَّ   Ǽَاْو ُمْرشٌِك  ۚ َوُحّرَِم ٰذكِلَ عََيل الُْمْؤِمِنْنيَ    َالزَّ

زانی مرد بجز زانيہ يا مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہيں کرتا اور زنا کار عورت بھی بجز 
  )١زانی يا مشرک مرد کے اور نکاح نہيں کرتی اور ايمان والوں پر يہ حرام کر ديا گيا (

  درميان اختالف ہے۔اس کے مفہوم ميں مفسرين کے  ١۔٣
 

َال  ًة وَّ ْوُمهْ ثَٰمِنْنيَ َجدْلَ ْربََعِة ُشهََداَۗء فَاْجدِلُ تُْوا اِبَ ْيَن يَْرُمْوَن الُْمْحَصنِٰت ُمثَّ لَْم اَيْ ِ َك ُمهُ الْٰفِسُقْوَن   َواذلَّ
ِٕ
  Ćۙتَـْقَبلُْوا لَهُْم َشهَاَدًة َابًَدا ۚ َوُاوٰلۗى

تہمت لگائيں پھر چار گواه نہ پيش کر سکيں تو انہيں اسی جو لوگ پاکدامن عورتوں پر زنا کی 
  )۔١کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ يہ فاسق لوگ ہيں (

اس ميں (بہتان تراشی) کی سزا بيان کی گئی ہے کہ جو شخص کسی پاک دامن عورت يا  ١۔٤
يا عورت پر زنا کی تہمت  مرد پر زنا کی تہمت لگائے اس طرح جو عورت کسی پاک دامن مرد

لگائے اور بطور ثبوت چار گواه پيش نہ کر سکے تو اس کے لئے تين حکم بيان کئے گئے ہيں 
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) وه عند هللا و ٣) ان کی شہادت قبول نہ کی جائے (٢) انہيں اسی کوڑے لگائے جائيں (١(
  عندالناس فاسق ہيں۔

 
ْيَن اَتبُْوا ِمْنۢ بَْعِد ٰذكِلَ َواَ  ِ ِحْميٌ  ِاالَّ اذلَّ َ غَُفْوٌر رَّ   Ĉْصلَُحْوا  ۚ فَِانَّ اهلّلٰ

) تو هللا تعاٰلی بخشنے واال اور مہربانی ١ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصالح کرليں (
  کرنے واال ہے۔

توبہ سے کوڑوں کی سزا تو معاف نہيں ہوگی، تائب ہو جائے يا اصرار کرے، يہ سزا تو  ١۔٥
  بہرحال ملے گی

ی دو باتيں جو ہيں اس کے بارے ميں اختالف ہے، بعض علماء اس استثنا کو فسق البتہ دوسر
تک محدود رکھتے ہيں۔ يعنی توبہ کے بعد فاسق نہيں رہے گا۔ اور بعض مفسرين دونوں جملوں 

  کو اس ميں شامل سمجھتے ہيں، يعنی توبہ کے بعد مقبول الشہادة بھی ہو جائے گا۔
 

ْيَن يَْرُمْوَن َازْ  ِ َّهٗ َواذلَّ ِ ۙ ِان ٓ َانُْفُسهُْم فََشهَاَدُة َاَحِدِمهْ َاْربَُع َشهٰٰدٍت اِبهلّلٰ َّهُْم ُشهََداُۗء ِاالَّ ْم َولَْم يَُكْن ل ِدِقْنيَ   َواهَجُ   Čلَِمَن الّصٰ
جو لوگ اپنی بيويوں پر بدکاری کی تہمت لگائيں اور ان کا کوئی گواه بجز خود ان کی ذات نہ ہو 

سے ہر ايک کا ثبوت يہ ہے کہ چار مرتبہ هللا کی قسم کھا کر کہيں کہ وه  تو ايسے لوگوں ميں
  سچوں ميں سے ہيں۔

 
ِ عَلَْيِه ِاْن َاكَن ِمَن اْلٰكِذِبْنيَ    Ċَوالَْخاِمَسُة َانَّ لَْعنََت اهلّلٰ

  )١اور پانچويں مرتبہ کہے کہ اس پر هللا تعاٰلی کی لعنت ہو اگر وه جھوٹوں ميں سے ہو (
يں لعان کا مسئلہ بيان کيا گيا ہے، جس کا مطلب يہ ہے کہ کسی مرد نے اپنی بيوی کو اس م ١۔٧

اپنی آنکھوں سے کسی غير کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے ديکھا، جس کا وه خود عينی گواه ہے 
ليکن چونکہ زنا کی حد کے اثبات کے لئے چار مردوں کی عينی گواہی ضروری ہے، اس لئے 

مزيد تين عينی گواه پيش نہ کرے، اس کی بيوی پر زنا کی حد نہيں لگ جب تک وه اپنے ساتھ 
سکتی۔ ليکن اپنی آنکھوں سے ديکھ لينے کے بعد ايسی بد چلن بيوی کو برداشت کرنا بھی اس 
کے لئے ناممکن ہے۔ شريعت نے اس کا حل يہ پيش کيا ہے کہ يہ شخص عدالت ميں يا حاکم 

سم کھا کر کہے گا کہ وه اپنی بيوی پر زنا کی تہمت لگانے مجاز کے سامنے چار مرتبہ هللا کی ق
ميں سچا ہوں بچہ يا حمل اس کا نہيں ہے۔ اور پانچويں مرتبہ کہے گا کہ اگر وه جھوٹا ہے تو 

 پر هللا کی لعنت۔ اس
 

َّٗه لَِمَن اْلكٰ  ِ ۙ ِان   Ďِۙذِبْنيَ   َويَْدَرُؤا َعْهنَا الَْعَذاَب َاْن تَْشهََد َاْربََع َشهٰٰدٍت اِبهلّلٰ
اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہوسکتی ہے کہ وه چار مرتبہ هللا کی قسم کھا کر کہے 

  کہ يقيناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں ميں سے ہے۔
 

ِدِقْنيَ   ِ عَلَْهيَآ ِاْن َاكَن ِمَن الّصٰ   Ḍَوالَْخاِمَسَة َانَّ غََضَب اهلّلٰ
   کا عذاب ہو اگر اس کا خاوند سچوں ميں سے ہو۔اور پانچويں دفع کہے کہ اس پر هللا

يعنی اگر خاوند کے جواب ميں بيوی چار مرتبہ قسم کھا کر يہ کہہ دے کہ وه جھوٹا ہے اور  ١۔٩
پانچويں مرتبہ کہے کہ اگر اس کا خاوند سچا ہے (اور ميں جھوٹی ہوں) تو مجھ پر هللا کا غضب 

ے بچ جائی گی اس کے بعد ان دونوں کے درميان نازل ہو۔ تو اس صورت ميں وه زنا کی سزا س
ہميشہ کے لئے جدائی ہو جائے گی۔ اسے لعان اس لئے کہتے ہيں کہ اس ميں دونوں ہی اپنے آپ 

کو جھوٹا ہونے کی صورت ميں مستحق لعنت قرار ديتے ہيں، نبی صلی هللا عليہ وسلم کے 
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ميں موجود ہے، وہی واقعات  زمانے ميں ايسے بعض واقعات پيش آئے، جن کی تفصيل احاديث
  ان آيات کے نزول کا سبب بنے۔

 
اٌب َحِكْميٌ    َ تَوَّ ُتٗه َوَانَّ اهلّلٰ ِ عَلَْيُمكْ َوَرْمحَ   10َۧولَْوَال فَْضُل اهلّلٰ

) (تو تم پر مشقت اترتی) اور هللا تعاٰلی توبہ قبول کرنے ١اگر هللا تعاٰلی کا فضل تم پر نہ ہوتا (
  واال ہے۔

تم ميں سے جھوٹے پر فوراً هللا کا عذاب نازل ہو جاتا۔ ليکن چونکہ وه تو رب ہے اور تو  ١۔١٠
حکيم بھی، اس لئے ايک تو اس نے ستر پوشی کر دی، تاکہ اس کے بعد اگر کوئی سچے دل 

سے توبہ کر لے تو وه اسے اپنے دامن رحمت ميں ڈھانپ لے گا اور حکيم بھی ہے کہ اس نے 
کر کے غيور مردوں کے لئے ايک نہايت معقول اور آسان تجويز مہيا کر  لعان جيسا مسئلہ بيان

  دی۔
 

َُّمكْ ۭ ِلُلكِّ  َُّمكْ ۭ بَْل ُهَو َخْريٌ ل ا ل ُبْوُه َرشًّ سـَ نُْمكْ ۭ َال َحتْ ْفِك ُعْصَبٌة ِمّ يَْن َجاُۗءْو اِبْالِ ِ يْ ِانَّ اذلَّ ِ ْمثِ ۚ َواذلَّ ا اْكتََسَب ِمَن اْالِ ْهنُْم مَّ ٗه ِمْهنُْم هَلٗ عََذاٌب   اْمِرۍ ِمّ تََوّىلٰ ِكْربَ
  11َعِظْميٌ  

) تم اسے ٢) يہ بھی تم ميں سے ہی ايک گروه ہے (١جو لوگ يہ بہت بڑا بہتان باندھ الئے ہيں (
) ہاں ان ميں سے ہر ايک ٣اپنے لئے برا نہ سمجھو، بلکہ يہ تو تمہارے حق ميں بہتر ہے (

يا ہے اور ان ميں سے جس نے اس کے بہت بڑے شخص پر اتنا گناه ہے جتنا اس نے کما
  )۔٤حصے کو سر انجام ديا ہے اس کے لئے عذاب بھی بہت بڑا ہے (

اِ فَک سے مراد وه واقع افک ہے جس ميں منافقين نے حضرت عائشہ رضی هللا عنہا کے  ١۔١١
رت عائشہ دامن عفت و عزت کو داغ دار کرنا چاہا تھا۔ ليکن هللا تعاٰلی نے قرآن کريم ميں حض

کی حرمت ميں آيت نازل فرما کر ان کی پاک دامنی اور عفت کو واضح تر کر ديا۔ اِْفک کے 
معنی ہيں کسی چيز کو الٹا دينا۔ اس واقع ميں بھی چونکہ منافقين نے معاملے کو الٹا کر ديا تھا 

تھيں يعنی حضرت عائشہ تو ثنا تعريف کی مستحق تھيں، عالی نسب اور رفعت کردار کی مالک 
نہ کہ قذف کی۔ ليکن ظالموں نے اس پيکر عفت کو اس کے برعکس طعن اور بہتان تراشی کا 

  ہدف بنا ليا۔ 
ايک گروه اور جماعت کو َعْصبَۃ کہا جاتا ہے کيونکہ وه ايک دوسرے کی تقويت اور  ٢۔١١

  عصيبت کا باعث ہوتے ہيں۔ 
اب عظيم ملے گا، دوسرے کيونکہ اس سے ايک تو تمہيں کرب اور صدمے کے سبب ثو ٣۔١١

آسمانوں سے حضرت عائشہ کی حرمت ميں ان کی عظمت شان اور ان کے خاندان کا شرف و 
فضل نماياں تر ہوگيا، عالوه ازيں اہل ايمان کے لئے اس ميں عبرت ونصيحت کے اور کئی پہلو 

  ہيں۔ 
  اس سے مراد عبد هللا بن ابی منافق ہے جو اس سازش کا سرغنہ تھا۔ ٤۔ ١١

 
 َ ِبْنيٌ ل قَالُْوا ٰھَذآ ِافٌْك مُّ ا ۙ وَّ نُْفِسهِْم َخْريً ْعُتُمْوُه َظنَّ الُْمْؤِمنُْوَن َوالُْمْؤِمٰنُت اِبَ   12 ْوَالٓ ِاْذ َمسِ

اسے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق ميں نيک کمائی کيوں نہ کی کيوں نہ کہہ 
  )١ديا کہ يہ تو کھلم کھال صريح بہتان ہے (

ہاں سے تربيت کے ان پہلوؤں کو نماياں کيا جا رہا ہے جو اس واقعے ميں مضمر ہيں۔ ي ١۔١٢
  ان ميں سب 
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سے پہلی بات يہ ہے کہ اہل ايمان ايک جان کی طرح ہيں، جب حضرت عائشہ پر تہمت طرازی 
کی گئی تو تم نے اپنے اوپر قياس کرتے ہوئے فورا! اس کی ترديد کيوں نہ کی اور اسے بہتان 

  يوں قرار نہيں ديا؟صريح ک
 

ِ ُمهُ  َك ِعْنَد اهلّلٰ
ِٕ
هََداِۗء فَُاوٰلۗى تُْوا اِبلشُّ ْربََعِة ُشهََداَۗء  ۚ فَِاْذ لَْم اَيْ   13اْلٰكِذبُْوَن  لَْوَال َجاُۗءْو عَلَْيِه اِبَ

وه اس پر چار گواه کيوں نہ الئے؟ اور جب گواه نہيں الئے تو بہتان باز لوگ يقيناً هللا کے 
  محض جھوٹے ہيں۔نزديک 

 
ُمكْ ِيفْ َمآ َافَْضُمتْ ِفْيِه عََذابٌ  ِخَرِة لََمسَّ نَْيا َواْالٰ ُتٗه ِيف ادلُّ ِ عَلَْيُمكْ َوَرْمحَ   ښ14َعِظْميٌ    َولَْوَال فَْضُل اهلّلٰ

اگر هللا تعاٰلی کا فضل و کرم تم پر دنيا اور آخرت ميں نہ ہوتا تو يقيناً تم نے جس بات کے 
  ر رکھے تھے اس بارے ميں تمہيں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔چرچے شروع ک

 
نً  ُبْونَٗه َهّيِ َحتْسـَ ا لَيَْس لَُمكْ ِبٖه ِعْملٌ وَّ فَْواِهُمكْ مَّ لِْسنَِتُمكْ َوتَـُقْولُْوَن اِبَ ِ َعِظْميٌ   ِاْذ تَلَقَّْونَٗه اِبَ ُهَو ِعْنَد اهلّلٰ   15ا  ڰ وَّ
کرنے لگے اور اپنے منہ سے وه بات نکالنے لگے  جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل

جس کی تمہيں مطلق خبر نہ تھی، گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے ليکن هللا تعاٰلی کے 
  نزديک ايک بہت بڑی بات تھی۔

 
ْبٰحنََك ٰھَذا َّتََلكََّم ِبھَٰذا ڰ سـُ ا يَُكْوُن لَنَآ َاْن ن ْعُتُمْوُه قُلُْمتْ مَّ   16ُهبَْتاٌن َعِظْميٌ    َولَْوَالٓ ِاْذ َمسِ

تم نے ايسی بات کو سنتے ہی کيوں نہ کہہ ديا کہ ہميں ايسی بات منہ سے نکالنی بھی الئق نہيں۔ 
  )١يا هللا! تو پاک ہے، يہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے (

اه پيش دوسری بات هللا تعاٰلی نے اہل ايمان کو يہ بتالئی کہ اس بہتان پر انہوں نے ايک گو ١۔١٦
نہيں کيا۔ جبکہ اس کے لئے چار گواه ضروری تھے، اس کے باوجود تم نے ان بہتان تراشيوں 

کو جھوٹا نہيں کہا يہی وجہ ہے کہ ان آيات کے نزول کے بعد حسان، مسطح اور حمنہ بنت 
) عبد هللا بن ابی کو سزا اس ٦حجش رضی هللا عنہم کو حد قذف لگائی گئی (مسند احمد، جلد۔ 

ہيں دی گئی کہ اس کے لئے آخرت کے عذاب عظيم کو ہی کافی سمجھ ليا گيا اور مومنوں لئے ن
کو سزا دے کر دنيا ہی ميں پاک کر ديا گيا۔ دوسرے اس کے پيچھے ايک پورا جتھہ تھا، اس کو 

سزا دينے کی صورت ميں کچھ ايسے خطرات تھے کہ جن سے نمٹنا اس وقت مسلمانوں کے 
  مصلتًا اس سزا دينے سے گريز کيا گيا (فتح القدير)لئے مشکل تھا، اس لئے 

 
ْؤِمِنْنيَ   ٓ َابًَدا ِاْن ُكْنُمتْ مُّ ُ َاْن تَُعْوُدْوا ِلِمثهِْلٖ   ۚ 17يَِعُظُمكُ اهلّلٰ

  هللا تعاٰلی تمہيں نصيحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ايسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔
 

ُ لَُمكُ اْالٰ  ُ اهلّلٰ ُ عَِلْميٌ َحِكْميٌ َويَُبّنيِ   18يِٰت ۭ َواهلّلٰ
  هللا تعاٰلی تمہارے سامنے اپنی آيتيں بيان فرما رہا ہے، اور هللا تعاٰلی علم و حکمت واال ہے۔

 
نَْيا وَ  ْيَن ٰاَمنُْوا لَهُْم عََذاٌب َاِلْميٌ  ۙ ِيف ادلُّ ِ ْيَع الَْفاِحَشُة ِيف اذلَّ بُّْوَن َاْن تَشـِ يَْن ُحيِ ِ ُ يَْعَملُ َوَانُْمتْ َال تَْعلَُمْوَن  ِانَّ اذلَّ ِخَرِة  ۭ َواهلّلٰ   19اْالٰ

جو لوگ مسلمانوں ميں بےحيائی پھيالنے کے آرزو مند رہتے ہيں ان کے لئے دنيا اور آخرت 
  ) هللا سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہيں جانتے۔١ميں دردناک عذاب ہيں (
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اور قرآن نے بدکاری کو بھی فاحشہ قرار ديا ہے، (بنی ۔ ا فَاِحَشۃ، کے معنی بےحيائی ہيں ١٩
اسرائيل) اور يہاں بدکاری کی ايک جھوٹی خبر کی اشاعت کو بھی هللا تعاٰلی نے بےحيائی سے 

  تعبير فرمايا ہے اور اسے دنيا و آخرت ميں عذاب اليم کا باعث قرار ديا ہے۔
 

ُتٗه وَ  ِ عَلَْيُمكْ َوَرْمحَ ِحْميٌ  َولَْوَال فَْضُل اهلّلٰ َ َرُءْوٌف رَّ   20َۧانَّ اهلّلٰ
اگر تم پر هللا تعاٰلی کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور يہ بھی کہ هللا تعاٰلی بڑی شفقت 

  ) (تم پر عذاب اتر جاتا)١رکھنے واال مہربان ہے (
جواب محذوف ہے، تو پھر هللا کا عذاب تمہيں اپنی گرفت ميں لے ليتا۔ يہ محض اس کا  ١۔٢٠

  فضل اور شفقت و رحمت ہے کہ اس نے تمہارے اس جرم عظيم کو معاف فرما ديا۔
 

َّٗه ايَْ  ْيٰطِن فَِان َِّبْع ُخُطٰوِت الشـَّ َّت ْيٰطِن ۭ َوَمْن ي َِّبُعْوا ُخُطٰوِت الشـَّ يَْن ٰاَمنُْوا َال تَت ِ َا اذلَّ هيُّ َ ِ اٰيٓ ُتٗه َما َزٰيك ِمنُْمكْ ُمُر اِبلَْفْحَشاِۗء َوالُْمْنَكِر  ۭ َولَْوَال فَْضُل اهلّلٰ  عَلَْيُمكْ َوَرْمحَ
ْيٌع عَِلْميٌ   ُ َمسِ ََّشاُۗء  ۭ َواهلّلٰ ْ َمْن ي َ يَُزّيكِ ٰلِكنَّ اهلّلٰ ْن َاَحٍد َابًَدا  ۙ وَّ   21ِمّ

ايمان والو! شيطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ جو شخص شيطانی قدموں کی پيروی کرے تو وه 
کم کرے گا اور اگر هللا تعاٰلی کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو بےحيائی اور برے کاموں کا ہی ح

تم ميں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا۔ ليکن هللا تعاٰلی جسے پاک کرنا چاہے، کر 
  ) اور هللا سب سننے واال جاننے واال ہے۔١ديتا ہے (

ر هللا کا فضل اور اس اس مقام پر شيطان کی پيروی سے ممانعت کے بعد يہ فرمانا کہ اگ ١۔٢١
کی رحمت نہ ہوتی تو تم ميں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا، اس سے يہ مقصد معلوم ہوتا 

ہے کہ جو لوگ مذکوره واقعہ افک ميں ملوث ہونے سے بچ گئے، يہ محض هللا کا فضل و کرم 
تھے۔  ہے جو ان پر ہوا، ورنہ وه بھی اسی رو ميں بہہ جاتے، جس ميں بعض مسلمان بہہ گئے

اس لئے شيطان کے داؤ اور فريب سے بچنے کے لئے ايک تو ہر وقت هللا سے مدد طلب کرتے 
اور اس کی طرف رجوع کرتے رہو اور دوسرے جو لوگ اپنے نفس کی کمزوری سے شيطان 

کے فريب کا شکار ہوگئے ہيں، ان کو زياده ہدف مالمت مت بناؤ، بلکہ خير خواہانہ طريقے سے 
  کوشش کرو۔ ان کی اصالح کی

 
ُّْؤتُْوٓا ُاوِيل الُْقْرٰىب َوالَْمٰسِكْنيَ َوالُْمهِٰجرِيَْن ِيفْ  َعِة َاْن ي تَِل ُاولُوا الَْفْضِل ِمنُْمكْ َوالسَّ ُ لَُمكْ  ۭ َوَال اَيْ َّْغِفَر اهلّلٰ بُّْوَن َاْن ي ِ    ډ َولَْيْعُفْوا َولَْيْصَفُحْوا  ۭ َاَال ُحتِ  َسِبْيِل اهلّلٰ

 ُ ِحْميٌ  َواهلّلٰ   22غَُفْوٌر رَّ
تم ميں سے جو برزگی اور کشادگی والے ہيں انہيں اپنے قرابت داروں اور مسکينوں اور 

مہاجروں کو فی سبيل هللا دينے سے قسم نہ کھالينی چاہيئے۔ کيا تم نہيں جانتے کہ هللا تعاٰلی 
  ) هللا قصوروں کو معاف فرمانے واال ہے۔١تمہارے قصور معاف فرما دے؟ (

حضرت مسطح، جو واقعہ افک ميں ملوث ہوگئے تھے، فقرائے مہاجرين ميں سے تھے،  ١۔٢٢
رشتے ميں حضرت ابو بکر صديق کے خالہ زاد تھے، اسی لئے ابو بکر ان کے کفيل اور معاش 

کے ذمے دار تھے، جب يہ بھی حضرت عائشہ ' کے خالف مہم ميں شريک ہوگئے تو ابو بکر 
جو ايک فطری عمل تھا چنانچہ نزول براءت کے بعد غصہ ميں  صديق کو سخت صدمہ پہنچا،

انہوں نے قسم کھا لی کہ وه آئنده مسطح کو کوئی فائده نہيں پہنچائيں گے۔ ابو بکر صديق کی يہ 
قسم، جو اگرچہ انسانی فطرت کے مطابق ہی تھی، تاہم مقام صديق تم اس سے بلند تر کردار کا 

د نہيں آئی اور يہ آيت نازل فرمائی، جس ميں بڑے پيار سے ان کی متقاضی تھا، هللا تعاٰلی کو پسن
اس عاجالنہ بشری اقدام پر انہيں متنبہ فرمايا کہ تم سے بھی غلطياں ہوتی رہتی ہيں اور تم يہ 

چاہتے ہو کہ هللا تعاٰلی تمہاری غلطياں معاف فرماتا رہے۔ تو پھر تم بھی دوسروں کے ساتھ اسی 
کا معاملہ کيوں نہيں کرتے؟ کيا تم پسند نہيں کرتے کہ هللا تعاٰلی تمہاری طرح معافی اور درگزر 
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غلطياں معاف فرما دے؟ يہاں انداز بيان اتنا موثر تھا کہ اسے سنتے ہی ابو بکر صديق بےساختہ 
پکار اٹھے ' کيوں نہيں اے ہمارے رب! ہم ضرور يہ چاہتے ہيں کہ تو ہميں معاف فرما دے ' 

ے اپنی قسم کا کفاره ادا کر کے حسب سابق مسطح کی مالی سر پرستی اس کے بعد انہوں ن
  شروع فرما دی (فتح القدير)، ابن کثير)

 
ِخَرِة  ۠ َولَهُْم عََذابٌ  نَْيا َواْالٰ يَْن يَْرُمْوَن الُْمْحَصنِٰت الْٰغِفٰلِت الُْمْؤِمٰنِت لُِعُنْوا ِيف ادلُّ ِ   ۙ 23 َعِظْميٌ   ِانَّ اذلَّ

ن بھولی بھالی با ايمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہيں وه دنيا و آخرت ميں ملعون جو لوگ پاک دام
  )١ہيں اور ان کے لئے بڑا بھاری عذاب ہے (

بعض مفسرين نے اس آيت کو حضرت عائشہ رضی هللا تعاٰلی عنہما اور ديگر ازواج  ١۔٢٣
  مطہرات رضی هللا

ص ان پر تہمت لگانے کی سزا بيان عنہن کے ساتھ خاص قرار ديا ہے کہ اس آيت ميں بطور خا
کی گئی ہے اور وه يہ کہ ان کے لئے توبہ نہيں ہے۔ اور بعض مفسرين نے اسے عام ہی رکھا 

ہے اور اس ميں وہی حد قذف بيان کی گئی ہے، جو پہلے گزر چکی ہے۔ اگر تہمت لگانے واال 
ئے نفرت اور بعد کا مسلمان ہے تو لعنت کا مطلب ہوگا کہ وه قابل حد ہے اور مسلمان کے ل

مستحق اور اگر کافر ہے، تو مفہوم واضح ہی ہے کہ وه دنيا و آخرت ميں ملعون يعنی رحمت 
  اٰلہی سے محروم ہے۔

 
ْم َوَاْرُجلُهُْم ِبَما َاكنُْوا يَْعَملُْوَن  ْم َالِْسنَُهتُْم َوَايِْدْهيِ َّْوَم تَْشهَُد عَلَْهيِ   24ي
نيں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی ديں گے جبکہ ان کے مقابلے ميں ان کی زبا

  )۔١(
جيسا کہ قرآن کريم ميں دوسرے مقامات پر بھی اور احاديث ميں بھی يہ مضمون بيان کيا  ١۔٢٤

  گيا ہے۔
 

َ ُهَو الَْحقُّ الُْمِبْنيُ  ُ ِديَْهنُُم الَْحقَّ َويَْعلَُمْوَن َانَّ اهلّلٰ ُم اهلّلٰ ْهيِ َُّوفِّ ٍِٕذ ي
  25 يَْوَمى

اس دن هللا تعاٰلی انہيں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا اور وه جان ليں گے کہ هللا 
  تعاٰلی ہی حق ہے (اور وہی) ظاہر کرنے واال ہے۔

 
ُبوْ  ّيِ ِبْنيَ َوالطَّ ّيِ ٰبُت ِللطَّ ّيِ ِرْزٌق َكِرْميٌ  َالَْخِبْيثُٰت ِللَْخِبْيِثْنيَ َوالَْخِبيْثُْوَن لِلَْخِبْيثِٰت  ۚ َوالطَّ ْغِفَرٌة وَّ ا يَُقْولُْوَن  ۭ لَهُْم مَّ َِٕك ُمَربَُّءْوَن ِممَّ

ٰبِت  ۚ ُاوٰلۗى ّيِ   ۧ 26َن ِللطَّ
خبيث عورتيں خبيث مرد کے الئق ہيں اور خبيث مرد خبيث عورتوں کے الئق ہيں اور پاک 

) ايسے پاک ١(عورتيں پاک مردوں کے الئق ہيں اور پاک مرد پاک عورتوں کے الئق ہيں 
لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس (بہتان باز) کر رہے ہيں وه ان سے بالکل بری ہيں، ان کے 

  )٢لئے بخشش ہے اور عزت والی روزی (
اس کا ايک مفہوم تو يہی بيان کيا گيا ہے جو ترجمے سے واضح ہے۔ اس صورت ميں يہ  ١۔٢٦

مرد و عورت اور طيبات اور رفيون سے  ہم معنی آيت ہوگی، اور خبيثات اور خبيثيوں سے زانی
مراد پاک دامن عورت اور مرد ہونگے۔ دوسرے معنی اس کے ہيں کہ ناپاک باتيں ناپاک مردوں 

کے لئے اور ناپاک مرد ناپاک باتوں کے لئے ہيں اور پاکيزه باتيں پاکيزه مردوں کے لئے اور 
ناپاک باتيں وہی مرد عورت کرتے  پاکيزه مرد پاکيزه باتوں کے لئے ہيں اور مطلب يہ ہوگا کہ

ہيں جو ناپاک ہيں اور پاکيزه باتيں کرنا پاکيزه مردوں اور عورتوں کا شيوه ہے۔ اس ميں اشاره 
ہے۔ اس بات کی طرف کہ حضرت عائشہ پر ناپاکی کا الزام عائد کرنے والے ناپاک اور ان سے 

  اس کی براءت کرنے والے پاک ہيں۔ 
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  روزی ہے جو اہل ايمان کو نصيب ہوگی۔اس سے مراد جنت کی  ٢۔٢٦
 

ُِّمْوا عَٰيلٓ اَ  َتْاِنُسْوا َوتَُسل يَْن ٰاَمنُْوا َال تَْدُخلُْوا بُُيْواًت غَْريَ بُُيْوِتُمكْ َحّىتٰ تَسـْ ِ َا اذلَّ هيُّ َ َُّمكْ لََعلَُّمكْ  تََذكَُّرْوَن  اٰيٓ   27ْهِلهَا  ۭ ٰذِلُمكْ َخْريٌ ل
ے سوا اور گھروں ميں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور اے ايمان والو! اپنے گھروں ک

) يہی تمہارے لئے سراسر بہتر ہے تاک تم نصيحت ١وہاں کے رہنے والوں کو سالم نہ کرلو (
  )٢حاصل کرو (

گزشتہ آيات ميں زنا اور قذف اور ان کی حدوں کا بيان گزرا، اب هللا تعاٰلی گھروں ميں ١۔٢٧
فرما رہا ہے تاکہ مرد و عورت کے درميان اختالط نہ ہو جو عام  داخل ہونے کے آداب بيان

طور زنا يا قذف کا سبب بنتا ہے۔ اَْستِْينَاس کے معنی ہيں، معلوم کرنا، يعنی جب تک تمہيں يہ 
معلوم نہ ہو جائے کہ اندر کون ہے اور اس نے تمہيں اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے، 

ميں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنے کا ذکر پہلے اور سالم اس وقت تک داخل نہ ہو۔ آيت 
کرنے کا ذکر بعد ميں ہے۔ ليکن حديث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم پہلے سالم 

کرتے اور پھر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے اسی طرح آپ صلی هللا عليہ وسلم کا معمول 
ہ وسلم اجازت طلب فرماتے اگر کوئی جواب نہيں آتا تو بھی تھا کہ تين مرتبہ آپ صلی هللا علي

آپ صلی هللا عليہ وسلم لوٹ آتے۔ اور يہ بھی آپ صلی هللا عليہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ 
اجازت طلبی کے وقت آپ صلی هللا عليہ وسلم دروازے کے دائيں يا بائيں جانب کھڑے ہوتے، 

کا امکان رہتا ہے (مالحظہ ہو صحيح بخاری)  تاکہ ايک دم سامنا نہ ہو جائے جس بےپردگی
اسی طرح آپ صلی هللا عليہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکنے سے بھی نہايت 
سختی کے ساتھ منع فرمايا ہے حتٰی کہ اگر کسی شخص نے جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دی 

يں (البخاری) آپ صلی هللا عليہ وسلم تو آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا کہ اس پر کوئی گناه نہ
نے اس بات کو بھی ناپسند فرمايا کہ جب اندر سے صاحب بيت پوچھے ، کون ہے؟ تو اس کے 
جواب ميں "ميں""ميں"کہا جاءے۔ اس کا مطلب يہ ہے کہ نام لے کر اپنا تعارف کرائے (صحيح 

  بخاری)
کرنے کے بعد گھر کے اندر يعنی عمل کرو، مطلب يہ ہے کہ اجازت طلبی اور سالم  ٢۔٢٧

  داخل ہونا، دونوں کے لئے اچانک داخل ہونے سے بہتر ہے۔
 

ُدْوا ِفْهيَآ َاَحًدا فََال تَْدُخلُْوَها َحّىتٰ يُْؤَذَن لَُمكْ ۚ َوِاْن ِقْيَل لَُمكُ اْرِجُعْوا فَاْرِجعُ  َّْم َجتِ ُ ِبَما تَْعَملُْونَ فَِاْن ل   28عَِلْميٌ   ْوا ُهَو َاْزٰىك لَُمكْ ۭ َواهلّلٰ
اگر وہاں تمہيں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغير اندر نہ جاؤ۔ اور اگر تم سے 
لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، يہی بات تمہارے لئے پاکيزه ہے، جو کچھ تم کر 

  رہے ہو هللا تعاٰلی خوب جانتا ہے۔
 

ُ يَْعَملُ َما تُْبُدْوَن َوَما تَْكُتُمْوَن لَيَْس عَلَْيُمكْ ُجنَاٌح َاْن تَْدُخلُوْ  َُّمكْ ۭ َواهلّلٰ   29ا بُُيْواًت غَْريَ َمْسُكْونٍَة ِفْهيَا َمتَاٌع ل
ہاں غير آباد گھروں ميں جہاں تمہارا کوئی فائده يا اسباب ہو، جانے ميں تم پر کوئی گناه نہيں 

  تعاٰلی سب کچھ جانتا ہے۔ ) تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو هللا١(
اس سے مراد کون سے گھر ہيں، جن ميں بغير اجازت لئے داخل ہونے کی اجازت دی جا  ١۔٢٩

رہی ہے۔ بعض کہتے ہيں کہ اس سے مراد وه گھر ہيں، جو بطور خاص مہمانوں کے لئے الگ 
ے، تيار يا مخصوص کر ديئے گئے ہوں۔ ان ميں صاحب خانہ کی پہلی مرتبہ اجازت کافی ہ

بعض کہتے ہيں کہ اس سے مراد سرائے ہيں جو مسافروں کے لئے ہی ہوتی ہيں يا تجارتی گھر 
  ہيں، يعنی جن ميں تمہارا فائده ہو۔
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َ َخِبْريٌ  ْم ۭ ٰذكِلَ َاْزٰىك لَهُْم ۭ ِانَّ اهلّلٰ َفُظْوا فُُرْوهَجُ ْوا ِمْن َابَْصاِرِمهْ َوَحيْ َ قُْل ِلّلُْمْؤِمِنْنيَ يَُغضُّ   30ْصنَُعْوَن  ِبَما ي
) اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت رکھيں ١مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہيں نيچی رکھيں (

  ) يہ ان کے لئے پاکيزگی ہے، لوگ جو کچھ کريں هللا تعاٰلی سب سے خبردار ہے۔٢(
جب کسی کے گھر ميں داخل ہونے کے لئے اجازت لينے کو ضروری قرار ديا تو اس  ١۔٣٠

ہی (آنکھوں کو پست رکھنے يا بند رکھنے) کا حکم دے ديا تاکہ اجازت طلب کرنے  کے ساتھ
  واال بھی بالخصوص اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھے۔ 

يعنی ناجائز استعمال سے اس کو بچائيں يا انہيں اس طرح چھپا کر رکھيں کہ ان پر کسی  ٢۔٣٠
ونوں ہی مطلوب ہيں۔ عالوه ازيں کی نظر نہ پڑے۔ اس کے يہ دونوں مفہوم صحيح ہيں کيونکہ د

  نظروں کی حفاظت کا ذکر کيا کيونکہ اس ميں بے احتياطی ہی، غفلت کا سبب بنتی ہے۔
 

نَّ َوَال يُْبِدْيَن زِيْنََهتُنَّ ِاالَّ َما ظَ  فَْظَن فُُرْوهَجُ نَّ  ۠ َوَال يُْبِدْيَن ِزيْنََهتُنَّ ِاالَّ هََر ِمْهنَا َولَْيْرضِبْ َوقُْل ِلّلُْمْؤِمٰنِت يَْغُضْضَن ِمْن َابَْصارِِهنَّ َوَحيْ ُمرِِهنَّ عَٰيل ُجُيْوِهبِ َن ِخبُ
نَّ َاوْ  نَّ َاْو َابْنَاِۗء بُُعْولَِهتِ ِ

ِٕ
ۗ نَّ َاْو َابْنَا نَّ َاْو ٰااَبِۗء بُُعْولَِهتِ ِ

ِٕ
نَّ َاْو ٰااَبۗ َ ِلُبُعْولَِهتِ نَّ َاْو ب ٓ ِاْخَواِهنِ نَّ َاْو بَِينْ ِبِعْنيَ  ِاْخَواِهنِ نَّ َاْو َما َملََكْت َايَْماُهنُنَّ َاِو التّٰ ِ

ِٕ
نَّ َاْو ِنَساۗ ٓ َاَخٰوِهتِ ِينْ

َِّساِۗء  ۠ َوَال يَْرضِ  يَْن لَْم يَْظهَُرْوا عَٰيل َعْوٰرِت الن ِ ْفِل اذلَّ ْربَِة ِمَن الّرَِجاِل َاِو الّطِ ْرُجِلهِنَّ ِلُيْعَملَ َما خيُْ غَْريِ ُاوِيل اْالِ َُّه بَْن اِبَ ْيًعا َاي ِ َمجِ ا ِاَىل اهلّلٰ نَّ ۭ َوتُْوبُْوٓ ِفْنيَ ِمْن ِزيْنَِهتِ
َُّمكْ تُْفِلُحْوَن    31الُْمْؤِمنُْوَن لََعل

مسلمان عورتوں سے کہو کہ وه بھی اپنی نگاہيں نيچی رکھيں اور اپنی عصمت ميں فرق نہ آنے 
ر ہے اور اپنے گريبانوں پر اپنی ديں اور اپنی زينت کو ظاہر نہ کريں سوائے اس کے جو ظاہ

اوڑھنياں ڈالے رہيں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کريں سوائے اپنے خاوندوں 
کے يا اپنے والد يا اپنے خسر کے يا اپنے لڑکوں سے يا اپنے خاوند کے لڑکوں کے يا اپنے 

جول کی عورتوں کے يا بھائيوں کے يا اپنے بھتيجوں کے يا اپنے بھانجوں کے يا اپنے ميل 
غالموں کے يا ايسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں يا ايسے بچوں کے جو 

عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہيں اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چليں 
ہ کہ ان کی پوشيده زينت معلوم ہو جائے، اے مسلمانوں! تم سب کے سب هللا کی جناب ميں توب

  )١کرو تاکہ نجات پاؤ (
يہاں پردے کے احکام ميں توبہ کا حکم دينے ميں يہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ  ١۔٣١

جاہليت ميں ان احکام کی خالف ورزی بھيتم کرتے رہے ہو، وه چونکہ اسالم سے قبل کی باتيں 
بق پردے کا ہيں، اس لئے اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی اور ان احکام مذکوره کے مطا

  صحيح اہتمام کر ليا تو الزمی کاميابی اور دنيا اور آخرت کی سعادت تمہارا مقدر ہے۔
 

ُم  َُّكْونُْوا فَُقَراَۗء يُْغِهنِ ُِٕمكْ ۭ ِاْن ي
ِلِحْنيَ ِمْن ِعَباِدُمكْ َوِاَماۗى ُ َواِسعٌ َوَاْنِكُحوا اْالَاَيٰمى ِمنُْمكْ َوالّصٰ ُ ِمْن فَْضهِلٖ ۭ َواهلّلٰ   32عَِلْميٌ  اهلّلٰ

) اور اپنے نيک بخت غالم لونڈيوں کا ١تم سے جو مرد عورت بےنکاح ہوں ان کا نکاح کر دو (
) هللا ٣) اگر وه مفلس بھی ہونگيں تو هللا تعاٰلی انہيں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا (٢بھی (

  تعاٰلی کشادگی واال علم واال ہے۔
ر دو، يہ نہيں فرمايا کہ نکاح کر لو، کہ مخاطب آيت ميں خطاب اولياء سے ہے کہ نکاح ک١۔٣٢

نکاح کرنے والے مرد و عورت ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت ولی کی اجازت اور 
رضامندی کے بغير از خود اپنا نکاح نہيں کر سکتی، جس کی تائيد احاديث سے بھی ہوتی ہے۔ 

جب ہے، جب کہ اسے اس طرح امر کے صيغے سے بعض نے ثبوت کيا ہے کہ نکاح کرنا وا
جائز اور پسنديده قرار ديا ہے۔ تاہم استطاعت رکھنے والے کے لئے يہ سنت مؤکده بلکہ بعض 

حاالت ميں واجب ہے اور اس سے بچنے کی سخت وعيد ہے۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم کا فرمان 
  ہے کہ جس نے ميری سنت سے انکار کيا، وه مجھ سے نہيں۔ 
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د ايمان ہے، اس ميں اختالف ہے کہ مالک اپنے غالم اور لونڈيوں يہاں صالحيت سے مرا ٢۔٣٢
کو نکاح کرنے پر مجبور کر سکتے ہيں يا نہيں بعض نفرت کے قائل ہيں، بعض نہيں۔ تاہم 

انديشہ ضرر کی صورت ميں شرعاً مجبور کرنا جائز ہے۔ بصورت ديگر غير مشروع (اليسر 
  التفاسير) 

ی نکاح ميں مانع نہيں ہونی چاہيے ممکن ہے نکاح کے يعنی محض غربت اور تنگ دست ٣۔٣٢
بعد هللا ان کی تنگ دستی کو اپنے فضل سے وسعت ورزق ميں بدل دے۔ حديث ميں آتا ہے تين 

۔ نکاح کرنے واال جو پاکدامنی کی نيت سے نکاح ١شخص ہيں جن کی هللا ضرور مدد فرماتا ہے 
  ۔ اور هللا کی راه ميں جہاد کرنے واال۔٣تا ہے ۔ مکاتب غالم، جو ادائيگی کی نيت رکھ٢کرتا ہے 

 
يَْن يَبْتَُغْوَن الْ  ِ ُ ِمْن فَْضهِلٖ  ۭ َواذلَّ ُدْوَن ِنَاكًحا َحّىتٰ يُْغِنَهيُُم اهلّلٰ يَْن َال َجيِ ِ َتْعِفِف اذلَّ ْم َخْريً َولْيَسـْ ا َملََكْت َايَْمانُُمكْ فََاكِتُبْوُمهْ ِاْن عَِلْمُمتْ ِفْهيِ ْن ِكٰتَب ِممَّ ٰاتُْوُمهْ ِمّ ا  ڰ وَّ

نًا ِلَّتبْتَُغْوا ْيٓ ٰاٰتىُمكْ ۭ َوَال تُْكرُِهْوا فَتَٰيِتُمكْ عََيل الِْبَغاِۗء ِاْن َاَرْدَن َحتَصُّ ِ ِ اذلَّ اِل اهلّلٰ َ ِمْنۢ بَْعِد ِاْكَراِههِنَّ غَُفوْ  مَّ نَْيا  ۭ َوَمْن يُّْكرِْھهُّنَّ فَِانَّ اهلّلٰ ِحْميٌ  َعَرَض الَْحٰيوِة ادلُّ ٌر رَّ
33  

اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہيے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہيں رکھتے يہاں تک کہ 
هللا تعاٰلی انہيں اپنے فضل سے مالدار بنا دے، تمہارے غالموں ميں سے جو کوئی کچھ تمہيں 

تم کو ان ميں  دے کر آزادی کی تحرير کرانی چاہے تو تم ايسی تحرير انہيں کر ديا کرو اگر
کوئی بھالئی نظر آتی ہو اور هللا نے جو مال تمہيں دے رکھا ہے اس ميں سے انہيں بھی دو، 
تمہاری جو لونڈياں پاک دامن رہنا چاہتی ہيں انہيں دنيا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے 

د بخش بدکاری پر مجبور نہ کرو اور جو انہيں مجبور کر دے تو هللا تعاٰلی ان پر جبر کے بع
  دينے واال اور مہربانی کرنے واال ہے۔

 
ْيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلُمكْ َوَمْوِعَظًة ِلّلْمُ  ِ َن اذلَّ َبِيّنٍٰت وَّ َمثًَال ِمّ   34ۧتَِّقْنيَ َولََقْد َاْنَزلْنَآ ِالَْيُمكْ ٰايٍٰت مُّ

جو تم سے  ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آيتيں اتار دی ہيں اور ان لوگوں کی کہاوتيں
  پہلے گزر چکے ہيں اور پرہيزگاروں کے لئے نصيحت۔

 
ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۭ َمثَُل نُْوِرٖه َمكِْشٰكوٍة ِفْهيَا ِمْصَباٌح ۭ َالِْمْصَباُح ِيفْ ُزَجاَجٍة ۭ َالزُّ  ُ نُْوُر السَّ َكةٍ َاهلّلٰ ٰربَ َرٍة مُّ ُّْوقَُد ِمْن َجشَ َا َكْوَكٌب ُدّرِيٌّ ي ِقيٍَّة  َجاَجُة َاكَهنَّ َزيُْتْونٍَة الَّ َرشْ

ُ لِ  ُء َولَْو لَْم تَْمَسْسُه اَنٌر  ۭ نُْوٌر عَٰيل نُْوٍر  ۭ َهيِْدي اهلّلٰ ۗ َال غَْرِبيٍَّة  ۙ  يََّاكُد َزيُْهتَا يُِيضْ ٍء عَلِ وَّ ُ ِبُلكِّ َيشْ ُ اْالَْمثَاَل ِللنَّاِس ۭ َواهلّلٰ ََّشاُۗء  ۭ  َويَْرضُِب اهلّلٰ ْميٌ   ُنْوِرٖه َمْن ي
35 ۙ  

) اس کے نور کی مثال مثل ايک طاق کے ہے جس پر ١هللا نور ہے آسمانوں کا اور زمين کا (
چراغ ہو اور چراغ شيشہ کی طرح قنديل ميں ہو اور شيشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے 

کے ہو وه چراغ ايک بابرکت درخت زيتون کے تيل سے جاليا جاتا ہو جو درخت نہ مشرقی ہے 
ربی خود وه تيل قريب ہے کہ آپ ہی روشنی دينے لگے اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھائے نہ مغ

) لوگوں (کے ٢نور پر نور ہے هللا تعاٰلی اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے (
) اور هللا تعاٰلی ہرچيز کے حال سے ٣سمجھانے) کو يہ مثاليں هللا تعاٰلی بيان فرما رہا ہے (

  بخوبی واقف ہے۔
يعنی اگر هللا نہ ہوتا تو آسمان ميں نور ہوتا نہ زمين ميں، نہ آسمان و زمين ميں کسی کو  ١۔٣٥

ہدايت نصيب ہوتی۔ پس وه هللا تعاٰلی ہی آسمان و زمين کو روشن کرنے واال ہے اس کی کتاب 
نور ہے، اس کا رسول (بحيثيت صفات کے) نور ہے۔ يعنی ان دونوں کے ذريعے سے زندگی 

يوں ميں رہنمائی اور روشنی حاصل کی جاتی ہے، جس طرح چراغ اور بلب سے کی تاريک
انسان روشنی حاصل کرتا ہے۔ حديث سے بھی هللا کا نور ہونا ثابت ہے، پس هللا، اس کی ذات 
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نور ہے، اس کا حجاب نور ہے اور ہر ظاہری اور معنوی نور کا خالق، اس کا عطا کرنے واال 
  واال صرف ايک هللا ہے۔ اور اس کی طرف ہدايت کرنے 

نور سے مراد ايمان و اسالم ہے، يعنی هللا تعاٰلی جن کے اندر ايمان کی رغبت اور اس کی  ٢۔٣٥
طلب ديکھتا ہے، ان کی اس نور کی طرف رہنمائی فرما ديتا ہے، جس سے دين و دنيا کی 

  سعادتوں کے دروازے ان کے لئے کھل جاتے ہيں۔ 
بيان فرمائی، جس ميں اس نے ايمان کو اور اپنے مومن بندے کے جس طرح هللا نے مثال  ٣۔ ٣٥

دل ميں اس کے راسخ ہونے اور بندوں کے احوال قلوب کا علم رکھنے کو واضح فرمايا کہ کون 
  ہدايت کا اہل ہے اور کون نہيں۔

 
ُح هَلٗ  ّبِ ٗه  ۙ يُسـَ ُ َاْن تُْرفََع َويُْذَكَر ِفْهيَا اْمسُ َصاِل   ِيفْ بُُيْوٍت َاِذَن اهلّلٰ   36ِۙفْهيَا اِبلُْغُدّوِ َواْالٰ

) ١ان گھروں ميں جن کے بلند کرنے اور جن ميں اپنے نام کی ياد کا هللا تعاٰلی نے حکم ديا ہے (
  )۔٢وہاں صبح و شام هللا تعاٰلی کی تسبيح کرو (

ايسے  جب هللا تعاٰلی نے قلب مومن کو اور اس ميں جو ايمان و ہدايت اور علم ہے، اس کو ١۔٣٦
چراغ سے تشبيہ دی جو شيشے کی قنديل ميں ہو اور جو صاف اور شفاف تيل سے روشن ہو۔ تو 

اب اس کا محل بيان کيا جا رہا ہے کہ يہ قنديل ايسے گھروں ميں ہيں، جن کی بابت حکم ديا گيا 
کو زمين ہے کہ انہيں بلند کيا جائے اور ان ميں هللا کا ذکر کيا جائے مراد مسجديں ہيں، جو هللا 

کے حصوں ميں سب سے زياده محبوب ہيں۔ بلندی سے مراد سنگ و خشت کی بلندی نہيں ہے 
بلکہ اس ميں مسجدوں کو گندگی، لغويات اور غير مناسب اقوال و افعال سے پاک رکھنا بھی 

شامل ہے۔ ورنہ محض مسجدوں کی عمارتوں کو عالی شان اور فلک بوس بنا دينا مطلوب نہيں 
ديث ميں مسجدوں کو زر و نگار اور زياده آراستہ و پيراستہ کرنے سے منع کيا گيا ہے بلکہ احا

  ہے۔ اور ايک حديث ميں تو اسے قرب قيامت کی عالمات ميں بتاليا گيا ہے۔ 
تسبيح سے مراد نماز ہے، يعنی اہل ايمان، جن کے دل ميں ايمان اور ہدايت کے نور سے  ٢۔٣٦

ميں هللا کی رضا کے لئے نماز پڑھتے اور اس کی عبادت روشن ہوتے ہيں، صبح شام مسجدوں 
  کرتے ہيں۔

 
افُ  ٰكوِة   ۽ َخيَ ٰلوِة َوِايَْتاِۗء الزَّ ِ َوِاقَاِم الصَّ َال بَْيٌع َعْن ِذْكِر اهلّلٰ اَرٌة وَّ ْم ِجتَ َُّب ِفْيِه الُْقلُْوُب َواْالَبَْصاُر ِرَجاٌل الَّ تُلِْهْهيِ   ڎ37ْوَن يَْوًما تََتقَل

لوگ جنہيں تجارت اور خريدو فروخت هللا کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوة ادا ايسے 
کرنے سے غافل نہيں کرتی اس دن سے ڈرتے ہيں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھيں 

  )١الٹ پلٹ ہوجائيں گی (
يعنی شدت خوف اور ہولناکی کی وجہ سے جس طرح دوسرے مقام پر ہے ' ان کو قيامت  ١۔٣٧
الے دن سے ڈراؤ، جس دن دل، گلوں کے پاس آجائيں گے، غم بھرے ہوئے '۔ ابتداً دلوں کی يہ و

  کيفيت سب کی ہی ہوگی، مومن کی بھی اور کافر کی بھی۔
 

ََّشاُۗء ِبَغْريِ  ُ يَْرُزُق َمْن ي ْن فَْضهِلٖ  ۭ َواهلّلٰ لُْوا َويَزِيَْدُمهْ ِمّ ُ َاْحَسَن َما َمعِ   38ِحَساٍب   ِلَيْجزَِهيُُم اهلّلٰ
اس ارادے سے کہ هللا انہيں اور ان کے اعمال کا بہترين بدلہ دے بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ 

  )١زيادتی عطا فرمائے، هللا تعاٰلی جس چاہے بيشمار روزياں ديتا ہے (
قيامت والے دن اہل ايمان کو ان کی نيکيوں کا بدلہ (کئی کئی گنا) کی صورت ميں ديا  ١۔٣٨

ور بہت سوں کو بےحساب ہی جنت ميں داخل کر ديا جائے گا اور وہاں رزق کی جائے گا ا
  فروانی جس کا اندازه ہی نہيں کيا جا سکتا ۔
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ٓ ِاَذا َجاَۗءٗه لَْم جيَِ  ْمٰاُن َماًۗء  ۭ َحّيتٰ ُبُه الظَّ سـَ ْ اٍب ِبِقْيَعٍة حيَّ الُهُْم َكَرسَ ا َاْمعَ ْيَن َكَفُرْوٓ ِ ا َواذلَّ ً ُ َرسِيُْع الِْحَساِب ْدُه َشـْيـــــٔ ىُه ِحَسابَٗه  ۭ َواهلّلٰ َ ِعْنَدٗه فََوفّٰ وَّ َوَجَد اهلّلٰ
39 ۙ  

اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ريت کے ہيں جو چٹيل ميدان ميں جيسے پياسا 
شخص دور سے پانی سمجھتا ہے ليکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہيں پاتا، 

اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا ديتا ہے، هللا بہت جلد حساب کر  ہاں هللا کو
  دينے واال ہے۔

 
ْن فَْوِقٖه َحسَاٌب ۭ ُظلُٰمٌت بَْعُضهَا  ْن فَْوِقٖه َمْوٌج ِمّ َّْغٰشـىُه َمْوٌج ِمّ ّيٍ ي ّجِ ُـّ ٍر ل َ َاْو َكُظلُٰمٍت ِيفْ َحبْ ُ هَلٗ فَْوَق بَْعٍض ۭ ِاَذآ َاْخَرَج يََدٗه ل َعِل اهلّلٰ َّْم َجيْ َا  ۭ َوَمْن ل ْم يََكْد يَٰر

ُّْوٍر    ۧ 40نُْوًرا فََما هَلٗ ِمْن ن
يا مثل ان اندھيروں کے ہے جو نہايت گہرے سمندر کی تہ ميں ہوں جسے اوپر تلے کی موجوں 

ے نے ڈھانپ رکھا ہو پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں۔ الغرض اندھيرياں ہيں جو اوپر تل
) اور بات يہ ہے ١پے درپے ہيں۔ جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قريب ہے کہ نہ ديکھ سکے (

  کہ جسے هللا تعاٰلی ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہيں ہوتی۔
يعنی دنيا ميں ايمان و اسالم کی روشنی نصيب نہيں ہوتی اور آخرت ميں بھی اہل ايمان کو  ١۔٤٠

  محروم رہيں گے۔ ملنے والے نور سے وه
 

ٍت  ۭ ُلكٌّ قَْد عَِملَ َصَالتَهٗ  فّٰ ْريُ ٰصۗ ٰمٰوِت َواْالَْرِض َوالطَّ ُح هَلٗ َمْن ِيف السَّ ّبِ َ يُسـَ ُ عَِلْميٌ ِبَما يَْفَعلُْوَن   َالَْم تََر َانَّ اهلّلٰ   41َوتَْسِبْيَحٗه  ۭ َواهلّلٰ
ق اور پر پھيالئے اڑنے والے کل پرند کيا آپ نے نہيں ديکھا کہ آسمانوں اور زمين کی کل مخلو

هللا کی تسبيح ميں مشغول ہيں۔ ہر ايک کی نماز اور تسبيح اسے معلوم ہے لوگ جو کچھ کريں 
  )۔١اس سے هللا بخوبی واقف ہے (

يعنی اہل زمين و اہل آسمان، جس طرح هللا کی اطاعت اور اس کی تسبيح کرتے ہيں، سب  ١۔٤١
انسانوں اور جنوں کو تنبيہ ہے کہ تمہيں هللا نے شعور اور ارادے اس کے علم ميں ہے، يہ گويا 

کی آزادی دی ہے تو تمہيں تو دوسری مخلوقات سے زياده هللا کی تسبيح و تحميد اور اس کی 
اطاعت کرنی چاہيئے۔ ليکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ديگر مخلوقات تو تسبيح اٰلہی ميں 

بہره ور مخلوق اس ميں کوتاہی کا ارتکاب کرتی ہے۔ مصروف ہيں۔ ليکن شعور اور اراده سے 
  جس پر يقينا وه هللا کی گرفت کی مستحق ہوگی۔

 
ِ الَْمِصْريُ    ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۚ َوِاَىل اهلّلٰ ِ ُمكْلُ السَّ   42َوهلِلّٰ

  )١زمين و آسمان کی بادشاہت هللا ہی کی ہے اور هللا تعاٰلی ہی کی طرف لوٹنا ہے (
اصل حاکم ہے، جس کے حکم کا کوئی تعاقب کرنے واال نہيں اور وہی معبود  پس وہی ١۔٤٢

برحق ہے، جس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہيں۔ اس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، 
  جہاں ہر ايک کے بارے ميں عدل و انصاف کے مطابق فيصلہ فرمائے گا۔

 
 ُ َ يُْزيِجْ َحسَااًب ُمثَّ ي َماِۗء ِمْن ِجَباَالَْم تََر َانَّ اهلّلٰ ُرُج ِمْن ِخٰلهِلٖ ۚ َويَُزنُِّل ِمَن السَّ َعهُلٗ ُرَاكًما فََرتَى الَْوْدَق َخيْ ُِّف بَيْنَٗه ُمثَّ َجيْ ََّشاُۗء َؤل ٍل ِفْهيَا ِمْنۢ بََرٍد فَُيِصيُْب ِبٖه َمْن ي

ََّشاُۗء  ۭ يََاكُد َسـنَا بَْرِقٖه يَْذَهُب اِبْالَ  ْن ي   43ۭبَْصاِر  َويَْرصِفُٗه َعْن مَّ
کيا آپ نے نہيں ديکھا کہ هللا تعاٰلی بادلوں کو چالتا ہے، پھر انہيں مالتا ہے پھر انہيں تہ بہ تہ کر 

ديتا ہے، پھر آپ ديکھتے ہيں ان کے درميان مينہ برستا ہے وہی آسمانوں کی جانب اولوں کے 
رسائے اور جن سے چاہے پہاڑ ميں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہيں چاہے ان کے پاس انہيں ب

ان سے انہيں ہٹا دے بادلوں ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ايسی ہوتی ہے کہ گويا اب 
  آنکھوں کی روشنی لے چلی۔
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ُوِيل اْالَبَْصاِر   ًة ِالّ َاَر ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ لَِعْربَ َّْيَل َوالهنَّ ُ ال   44يَُقلُِّب اهلّلٰ

) آنکھوں والوں کے لئے تو اس ميں يقيناً ١بدل کرتا رہتا ہے ( هللا تعاٰلی ہی دن اور رات کو ردو
  بڑی بڑی عبرتيں ہيں۔

يعنی کبھی دن بڑے، راتيں چھوٹی اور کبھی اس کے برعکس۔ يا کبھی دن کی روشنی،  ١۔٤٤
  کو بادلوں کی تاريکيوں سے اور رات کے اندھيروں کو چاند کی روشنی سے بدل ديتا ہے۔

 
ُ َخلََق ُلكَّ  ۚ  َوِمْهنُ  َواهلّلٰ َّْمِيشْ عَٰيل رِْجلَْنيِ ْن ي َّْمِيشْ عَٰيل بَْطِنٖه  ۚ َوِمْهنُْم مَّ ْن ي اٍۗء ۚ فَِمْهنُْم مَّ ْن مَّ ٍَّة ِمّ َ عَٰيل َداۗب ُ َما يََشاُۗء  ۭ ِانَّ اهلّلٰ لُُق اهلّلٰ َّْمِيشْ عَٰيلٓ َاْربَعٍ  ۭ َخيْ ْن ي ْم مَّ

ٍء قَِدْيٌر      45ُلكِّ َيشْ
مام چلنے پھرنے والے جانداروں کو هللا تعاٰلی ہی نے پانی سے پيدا کيا ان ميں سے تمام کے ت

) بعض چارپاؤں پر ٢) بعض دو پاؤں پر چلتے ہيں (١بعض تو اپنے پيٹ کے بل چلتے ہيں (
  ) بيشک هللا تعاٰلی ہرچيز پر قادر ہے۔٤)، هللا تعاٰلی جو چاہتا ہے پيدا کرتا ہے (٣(

  ھلی اور ديگر حشرات االرض کيڑے مکوڑے ہيں۔ جس طرح سانپ، مچ ١۔٤٥
  جيسے انسان اور پرند ہيں ٢۔٤٥
  جيسے تمام چوپائے اور ديگر حيوانات ہيں۔  ٣۔٤٥
يہ اشاره ہے اس بات کی طرف کہ بعض حيوانات ايسے بھی ہيں جو چار سے بھی زياده  ٤۔٤٥

  پاؤں رکھتے ہيں، جيسے کيکڑا، مکڑی اور بہت سے زمينی کيڑے۔
 
َتِقْميٍ  لَقَ  سـْ اٍط مُّ ََّشاُۗء ِاٰىل ِرصَ ُ َهيِْدْي َمْن ي َبِيّنٍٰت  ۭ َواهلّلٰ   46ْد َاْنَزلْنَآ ٰايٍٰت مُّ

بال شبہ ہم نے روشن اور واضح آيتيں اتار دی ہيں هللا تعاٰلی جسے چاہے سيدھی راه دکھا ديتا 
  )۔١ہے (
تا ہے جس سے اس کے لئے هللا تعاٰلی اسے نظر صحيح اور قالب صادق عطا فرما دي ١۔٤٦

ہدايت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ صراط مستقيم سے مراد يہی ہدايت کا راستہ ہے جس ميں کوئی 
  کجی نہيں، اسے اختيار کر کے انسان اپنی منزل مقصود جنت تک پہنچ جاتا ہے۔

 
ُسْوِل َوَاَطْعنَا ُمثَّ يََتَوّىلٰ فَ  ِ َواِبلرَّ َِٕك اِبلُْمْؤِمِنْنيَ   َويَُقْولُْوَن ٰاَمنَّا اِبهلّلٰ

ْنۢ بَْعِد ٰذكِلَ  ۭ َوَمآ ُاوٰلۗى ْهنُْم ِمّ   47رِيٌْق ِمّ
اور کہتے ہيں کہ ہم هللا تعاٰلی اور رسول پر ايمان الئے اور فرماں بردار ہوئے پھر ان ميں سے 

  )۔١ايک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے۔ يہ ايمان والے ہيں (ہی) نہيں (
ن کا بيان ہے جو زبان سے اسالم کا اظہار کرتے تھے ليکن دلوں ميں کفر و عناد يہ منافقي ١۔٤٧

تھا يعنی اعتقاد صحيح سے محروم تھے۔ اس لئے زبان سے اظہار ايمان کے باوجود ان کے 
  ايمان کی نفی کی گئی۔

 
ِ َوَرُسْوهِلٖ ِلَيْحُمكَ بَيَْهنُْم ِاَذا فَرِيٌْق مِّ  ْعرُِضْوَن  َوِاَذا ُدُعْوٓا ِاَىل اهلّلٰ   48ْهنُْم مُّ

جب يہ اس بات کی طرف بالئے جاتے ہيں کہ هللا اور اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے تو 
  بھی ان کی ايک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔

 
ا ِالَْيِه ُمْذِعنِْنيَ   تُْوٓ َّهُُم الَْحقُّ اَيْ   ۭ 49َوِاْن يَُّكْن ل

  )١و مطيع و فرماں بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہيں (ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا ہو ت
کيونکہ انہيں يقين ہوتا ہے کہ عدالت نبوی صلی هللا عليہ وسلم سے جو فيصلہ صادر ہوگا،  ١۔٤٩

اس ميں کسی کی رو رعايت نہيں ہوگی، اس لئے وہاں اپنا مقدمہ لے جانے سے ہی گريز کرتے 



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	794	of	1441	

ميں وه حق پر ہيں اور ان ہی کے حق ميں فيصلہ ہونے کا ہيں۔ ہاں اگر وه جانتے ہيں کہ مقدمے 
  غالب امکان ہے تو پھر خوشی خوشی وہاں آتے ہيں۔

 
 
ِٕ
ْم َوَرُسْوهُلٗ ۭ بَْل ُاوٰلۗى ُ عَلَْهيِ ْيَف اهلّلٰ ِ افُْوَن َاْن حيَّ َرٌض َاِم اْراَتبُْوٓا َاْم َخيَ ْم مَّ ِلُمْوَن  َاِيفْ قُلُْوِهبِ   ۧ 50َك ُمهُ الّظٰ

ن کے دلوں ميں بيماری ہے؟ يا يہ شک و شبہ ميں پڑے ہوئے ہيں؟ يا انہيں اس بات کا ڈر کيا ا
ہے کہ هللا تعاٰلی اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کريں؟ بات يہ ہے کہ يہ لوگ خود ہی بڑے 

  )١ظالم ہيں (
جب فيصلہ ان کے خالف ہونے کا امکان ہوتا ہے تو اس سے اعراض و گريز کی وجہ  ١۔٥٠

بيان کی جا رہی ہے کہ يا تو ان کے دلوں ميں کفر و نفاق کا روگ ہے يا انہيں نبوت محمدی ميں 
شک ہے يا انہيں اس بات کا انديشہ ہے کہ ان پر هللا اور اس کے رسول صلی هللا عليہ وسلم ظلم 

کرے گا، حاالنکہ ان کی طرف سے ظلم کا کوئی امکان ہی نہيں بلکہ اصل حقيقت يہ ہے کہ 
  ہی ظالم ہيں۔ خود

 
عْ  َُّقْولُْوا َمسِ ِ َوَرُسْوهِلٖ ِلَيْحُمكَ بَيَْهنُْم َاْن ي ََّما َاكَن قَْوَل الُْمْؤِمِنْنيَ ِاَذا ُدُعْوٓا ِاَىل اهلّلٰ َك ُمهُ الُْمْفِلُحْوَن   ِان

ِٕ
  51نَا َوَاَطْعنَا  ۭ  َوُاولٰۗى
جاتا ہے کہ هللا اور اس کے رسول ان  ايمان والوں کا قول تو يہ ہے کہ جب انہيں ٰ اس لئے باليا

) يہی لوگ کامياب ہونے والے ١ميں فيصلہ کر دے تو وه کہتے ہيں کہ ہم نے سنا اور مان ليا (
  ہيں۔
  يہ اہل کفر و نفاق کے مقابلے ميں اہل ايمان کے کردار و عمل کا بيان ہے۔ ١۔٥١

 
 َ َ َوي َ َوَرُسْوهَلٗ َوَخيَْش اهلّلٰ ُِّطعِ اهلّلٰ ُزْوَن َوَمْن ي

ِٕ
َك ُمهُ الَْفاۗى

ِٕ
  52تَّْقِه فَُاولٰۗى

جو بھی هللا تعاٰلی کی، اس کے رسول کی فرماں برداری کريں، خوف اٰلہی رکھيں اور اس کے 
  )۔١عذابوں سے ڈرتے رہيں، وہی نجات پانے والے ہيں (

هللا  يعنی فالح و کاميابی کے مستحق صرف وه لوگ ہوں گے جو اپنے تمام معامالت ميں ١۔٥٢
اور رسول کے فيصلے کو خوش دلی سے قبول کرتے اور انہی کی اطاعت کرتے ہيں اور 
  خشيت اٰلہی اور تقٰوی سے متصف ہيں، نہ کہ دوسرے لوگ، جو ان صفات سے محروم ہيں۔

 
ِْٕن َاَمْرَهتُْم لََيْخُرُجنَّ ۭ قُْل الَّ تُْقِسمُ 

ْم لَى َد َايَْماِهنِ ِ هَجْ َ َخِبْريٌ ِبَما تَْعَملُْوَن   َوَاْقَسُمْوا اِبهلّلٰ ْعُرْوفٌَة  ۭ ِانَّ اهلّلٰ   53ْوا  ۚ َطاعٌَة مَّ
بڑی پختگی کے ساتھ هللا تعاٰلی کی قسميں کھا کھا کر کہتے ہيں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل 
) ١کھڑے ہونگے۔ کہہ ديجئے کہ بس قسميں نہ کھاؤ (تمہاری) اطاعت (کی حقيقت) معلوم ہے (

  کر رہے ہو هللا تعاٰلی اس سے باخبر ہے۔جو کچھ تم 
اور وه يہ ہے کہ جس طرح تم قسميں جھوٹی کھاتے ہو، تمہاری اطاعت بھی نفاق پر مبنی  ١۔٥٣

ہے۔ بعض نے يہ معنی کئے ہيں کہ تمہارا معاملہ اطاعت معروف ہونا چاہيئے۔ يعنی معروف 
ں، پس تم بھی ان کی مثل ميں بغير کسی قسم کے حلف کے اطاعت، جس طرح مسلمان کرتے ہي

  ہو جاؤ۔ (ابن کثير)
 

لْ  ا ُمحِّ َل َوعَلَْيُمكْ مَّ ََّما عَلَْيِه َما ُمحِّ َّْوا فَِان ُسْوَل ۚ فَِاْن تََول َ َوَاِطْيُعوا الرَّ ُسْوِل ِاالَّ الَْبٰلُغ الْ قُْل َاِطْيُعوا اهلّلٰ   54ُمِبْنيُ  ُمتْ  ۭ َوِاْن تُِطْيُعْوُه َهتَْتُدْوا  ۭ َوَما عََيل الرَّ
کہہ ديجئے کہ هللا کا حکم مانو، رسول هللا کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو 

) اور تم پر اس کی ١رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر الزم کر ديا گيا ہے (
تی ) ہدايت تو تمہيں اس وقت ملے گی جب رسول کی ماتح٢جوابدہی ہے جو تم پر رکھا گيا ہے (

  ) سنو رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دينا ہے۔٣کرو (
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  يعنی تبليغ و دعوت، جو وه ادا کر رہا ہے۔  ١۔٥٤
يعنی تبليغ و دعوت کو قبول کر کے هللا اور اس کے رسول پر ايمان النا اور ان کی  ٢۔٥٤

  اطاعت کرنا۔ 
  اس لئے کہ صراط مستقيم کی طرف دعوت ديتا ہے۔ ٣۔٥٤

 
ْينَ َوعََد  ِ َتْخلََف اذلَّ ُْم ِيف اْالَْرِض امَكَ اسـْ َتْخِلَفهنَّ ِلٰحِت لَيَسـْ لُوا الّصٰ ْيَن ٰاَمنُْوا ِمنُْمكْ َوَمعِ ِ ُ اذلَّ ْنۢ  اهلّلٰ ُْم ّمِ لَهنَّ ي اْرتَٰىض لَهُْم َولَُيَبّدِ ِ ِمْن قَْبِلهِْم  ۠ َولَُيَمكَِّننَّ لَهُْم ِدْيَهنُُم اذلَّ

 ً َك ُمهُ الْٰفِسُقْوَن بَْعِد َخْوِفهِْم َاْمن
ِٕ
ا  ۭ َوَمْن َكَفَر بَْعَد ٰذكِلَ فَُاوٰلۗى ً   55ا  ۭ يَْعُبُدْونَِينْ َال يُْرشُِكْوَن ِيبْ َشـْيـــــٔ

تم ميں سے ان لوگوں سے جو ايمان الئے ہيں اور نيک اعمال کئے ہيں هللا تعاٰلی وعده فرما چکا 
يسے کہ ان لوگوں کو خليفہ بنايا تھا جو ان سے ہے کہ انہيں ضرور زمين ميں خليفہ بنائے گا ج

پہلے تھے اور يقيناً ان کے لئے ان کے اس دين کو مضبوطی کے ساتھ محکم کرکے جما دے 
) وه ميری عبادت کريں گے ميرے ساتھ کسی کو ١گا جسے ان کو وه امن امان سے بدل دے گا (

ری اور کفر کريں وه يقيناً فاسق ) اس کے بعد بھی جو لوگ ناشک٢بھی شريک نہ ٹھہرائيں گے (
  )۔٣ہيں (
بعض نے اس وعده اٰلہی کو صحابہ کرام کے ساتھ يا خلفائے راشدين کے ساتھ خاص  ١۔٥٥

قرار ديا ہے ليکن اس کی تخصيص کی کوئی دليل نہيں۔ قرآن کے الفاظ عام ہيں اور ايمان اور 
خالفت راشده اور عہد خير  عمل صالح کے ساتھ مشروط ہيں۔ البتہ يہ بات ضرور ہے کہ عہد

القرون ميں، اس وعده اٰلہی کا ظہور ہوا، هللا تعاٰلی نے مسلمانوں کو زمين ميں غلبہ عطا فرمايا۔ 
اپنے پسنديده دين اسالم کو عروج ديا اور مسلمانوں کے خوف کو امن سے بدل ديا، پہلے مسلمان 

بی صلی هللا عليہ وسلم نے بھی کفار عرب سے ڈرتے تھے، پھر اس کے برعکس معاملہ ہوگيا، ن
جو پيش گوئياں فرمائی تھيں وه بھی اس عہد ميں پوری ہوئيں۔ مثال آپ صلی هللا عليہ وسلم نے 
فرمايا تھا حيره سے ايک عورت تن تنہا اکيلی چلے گی اور بيت هللا کا آ کر طواف کرے گی، 

يں ڈھير ہو جائيں گے۔ اسے کوئی خوف خطره نہيں ہوگا۔ کسرٰی کے خزانے تمہارے قدموں م
چنانچہ ايسا ہی ہوا (صحيح بخاری) نبی صلی هللا عليہ وسلم نے يہ بھی فرمايا تھا ((ان هللا زوی 
لی االرض ، فرايت مشارقھا ومغاربھا ، وان امتی سيبلغ ملکھا ما زوی لی منھا )) (صحيح مسلم 

مشرقی اور مغربی حصے  )"هللا تعاٰلی نے زمين کو ميرے ليے سکيڑ ديا "پس ميں نے اس کے
ديکھے ، عنقريب ميری امت کا دائره اقتدار وہاں تک پہنچے گا، جہاں تک ميرے ليے زمين 
سکيڑ دی گئی "حکمرانی کی يہ وسعت بھی مسلمانوں کے حصے ميں آئی ، اور فارس وشام 

اور مصر افريقہ اور ديگر دور دراز کے ممالک فتح ہوئے اور کفر وشرک کی جگہ توحيد 
نت کی مشعليں ہر جگہ روشن ہوگئيں اور اسالمی تہذيب وتمدن کا پھريرا چار دانگ عالم ميں وس

لہرا گيا۔ ليکن يہ وعده چونکہ مشروط تھا، جب مسلمان ايمان ميں کمزور اور عمل صالح ميں 
کوتاہی کے مرتکب ہوئے اور هللا نے ان کی عزت کو ذلت ميں ، ان کے اقتدار اور غلبے کو 

  اور ان کے امن واستحکام کو خوف اور دہشت ميں بدل ديا۔ غالمی ميں
يہ بھی ايمان اور عمل صالح کے ساتھ ايک اور بنيادی شرط ہے جس کی وجہ سے  ٢۔٥٥

مسلمان هللا کی مدد کے مستحق اور اس وصف توحيد سے عاری ہونے کے بعد وه هللا کی مدد 
  سے محروم ہو جائيں گے۔ 

يمان، عمل صالح اور توحيد سے محرومی ہے، جس کے بعد اس کفر سے مراد، وہی ا ٣۔٥٥
  ايک انسان هللا کی اطاعت سے نکل جاتا اور کفر فسق کے دائرے ميں داخل ہو جاتا ہے۔

 
ْوَن  َُّمكْ تُْرَمحُ ُسْوَل لََعل ٰكوَة َوَاِطْيُعوا الرَّ ٰلوَة َوٰاتُوا الزَّ   56َوَاِقْيُموا الصَّ
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و اور هللا تعاٰلی کے رسول کی فرماں برداری ميں لگے رہو نماز کی پابندی کرو زکوة ادا کر
  )١تاکہ تم پر رحم کيا جائے (

يہ گويا مسلمانوں کو تاکيد کی گئی ہے کہ هللا کی رحمت اور مدد حاصل کرنے کا طريقہ  ١۔٥٦
  يہی ہے جس پر چل کر صحابہ کرام کو يہ رحمت اور مدد حاصل ہوئی۔

 
ْيَن كَ  ِ َسَنبَّ اذلَّ ُُم النَّاُر ۭ َولَِبئَْس الَْمِصْريُ َال َحتْ   57ۧفَُرْوا ُمْعِجزِْيَن ِيف اْالَْرِض ۚ َوَمْاٰو

يہ خيال آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمين ميں (ادھر ادھر بھاگ کر) ہميں ہرا دينے 
  ) ان کا اصلی ٹھکانا تو جہنم ہے جو يقيناً بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔١والے ہيں (

آپ کے مخالفين اور مکذبين هللا کو عاجز نہيں کر سکتے، بلکہ هللا تعاٰلی ان کی  يعنی ١۔٥٧
  گرفت کرنے پر ہر طرح قادر ہے۔

 
يَْن لَْم يَْبلُُغوا الُْحُملَ  ِ يَْن َملََكْت َايَْمانُُمكْ َواذلَّ ِ َتْاِذْنُمكُ اذلَّ يَْن ٰاَمنُْوا ِليَسـْ ِ َا اذلَّ هيُّ َ ٍت  ۭاٰيٓ ِة َوِمْنۢ  ِمنُْمكْ ثَٰلَث َمّرٰ هِْريَ َن الظَّ ِمْن قَْبِل َصٰلوِة الَْفْجِر َوِحْنيَ تََضُعْوَن ِثَيابَُمكْ ِمّ

فُْونَ  ْم ُجنَاٌح بَْعَدُهنَّ ۭ َطّوٰ َُّمكْ ۭ لَيَْس عَلَْيُمكْ َوَال عَلَْهيِ ُ عَِلْميٌ  عَلَْيُمكْ بَْعُضُمكْ عَٰيل بَْعٍض ۭكَ بَْعِد َصٰلوِة الِْعَشاِۗء   ڜ ثَٰلُث َعْوٰرٍت ل يِٰت ۭ َواهلّلٰ ُ لَُمكُ اْالٰ ُ اهلّلٰ ٰذكِلَ يَُبّنيِ
  58َحِكْميٌ  

ايمان والو! تم سے تمہاری ملکيت کے غالموں کو اور انہيں بھی جو تم ميں سے بلوغت کو نہ 
پہنچے ہوں (اپنے آنے کی) تين وقتوں ميں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نماز فجر سے 

جب کہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو اور عشا کی نماز کے بعد، يہ  پہلے اور ظہر کے وقت
تينوں وقت تمہاری (خلوت) اور پرده کے ہيں، ان وقتوں کے ماسوا نہ تم پر کوئی گناه ہے اور 

)، تم سب آپس ميں ايک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو (ہی)، هللا اس ١نہ ان پر (
سے بيان فرما رہا ہے۔ هللا تعاٰلی پورے علم اور کامل حکمت طرح کھول کھول کر اپنے احکام 

  واال ہے۔
يعنی ان اوقات ثالثہ کے عالوه گھر کے مذکوره خدمت گزاروں کو اس بات کی اجازت  ١۔٥٨

  ہے کہ وه اجازت طلب کئے بغير گھر کے اندر آ جا سکتے ہيں۔
 

تَ  ُ عَِلْميٌ َحِكْميٌ َوِاَذا بَلََغ اْالَْطَفاُل ِمْنُمكُ الُْحُملَ فَلْيَسـْ ُ لَُمكْ ٰايِٰتٖه ۭ َواهلّلٰ ُ اهلّلٰ ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم َۭكٰذكِلَ يَُبّنيِ ِ َتْاَذَن اذلَّ   59 ْاِذنُْواامَكَ اسـْ
اور تمہارے بچے (بھی) جب بلوغت کو پہنچ جائيں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت 

هللا تعاٰلی تم سے اسی طرح اپنی آيتيں بيان  )١مانگتے ہيں انہيں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہيے (
  فرماتا ہے۔ هللا تعاٰلی ہی علم و حکمت واال ہے۔

ان بچوں سے مراد احرار بچے ہيں، بلوغت کے بعد ان کا حکم عام مردوں کا سا ہے، اس  ١۔٥٩
  لئے ضروری ہے کہ جب بھی کسی کے گھر آئيں تو پہلے اجازت طلب کريں۔

 
ََّضْعَن ِثَياَهبُنَّ غَْريَ ُمتََربِّٰجٍت بِ َوالَْقَواِعُد ِمَن ا نَّ ُجنَاٌح َاْن ي ِّٰيتْ َال يَْرُجْوَن ِنَاكًحا فَلَيَْس عَلَْهيِ َِّساِۗء ال ْيٌع عَِلْميٌ   لن ُ َمسِ َّهُنَّ  ۭ َواهلّلٰ َتْعِفْفَن َخْريٌ ل َّسـْ زِيْنٍَة  َۭوَاْن ي

60  
ہش ہی) نہ رہی ہو وه اگر اپنے کپڑے اتار بڑی بوڑھی عورتيں جنہيں نکاح کی اميد (اور خوا

) تاہم ١رکھيں تو ان پر کوئی گناه نہيں بشرطيکہ وه اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنے والياں نہ ہوں (
) اور هللا تعاٰلی سنتا اور جانتا ٢اگر ان سے بھی احتياط رکھيں تو ان کے لئے بہت افضل ہے، (

  ہے۔
ر رفتہ عورتيں ہيں جن کو حيض آنا بند ہوگيا ہو اور ان سے مراد وه بوڑھی اور راز کا ١۔٦٠

والدت کے قابل نہ رہی ہوں اس عمر ميں بالعموم عورت کے اندر مرد کے لئے فطری طور پر 
جو جنسی کشش ہوتی ہے وه ختم ہو جاتی ہے نہ وه کسی مرد سے نکاح کی خواہش مند ہوتی 
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سی عورتوں کو پردے ميں تخفيف کی ہيں، نہ مرد ہی ان کے لئے ايسے جذبات رکھتے ہيں۔ اي
اجازت دے دی گئی ہے ' کپڑے اتار ديں سے مراد جو شلوار قميض کے اوپر عورت پردے 

کے لئے بڑی چادر يا برقعہ وغيره کی شکل ميں ليتی ہے بشرطيکہ مقصد اپنی زينت اور بناؤ 
ھو جانے کے سنگھار کا اظہار نہ ہو۔ اس کا مطلب يہ ہے کہ کوئی عورت اپنی جنسی کشش ک

باوجود اگر بناؤ سنگھار کے ذريعے سے ' اپنی جنسيت کو نماياں کرنے کے مرض ميں مبتال ہو 
تو اس تخفيف پرده کے حکم سے مستشٰنی ہوگی اور اس کے لئے مکمل پرده کرنا ضروری 

  ہوگا۔ 
 يعنی مذکوره بوڑھی عورتيں بھی پردے ميں تخفيف نہ کريں بلکہ بدستور بڑی چادر يا ٢۔٦٠

  برقعہ بھی استعمال کرتی رہيں تو يہ ان کے لئے زياده بہتر ہے۔
 

َال عَٰيلٓ َانُْفِسُمكْ َانْ  َال عََيل الَْمرِيِْض َحَرٌج وَّ َال عََيل اْالَْعَرجِ َحَرٌج وَّ ى َحَرٌج وَّ ُمكْ َاْو بُيُ لَيَْس عََيل اْالَْمعٰ
ِٕ
ُلكُْوا ِمْنۢ بُُيْوِتُمكْ َاْو بُُيْوِت ٰااَبۗى هِٰتُمكْ َاْو بُُيْوِت  اَتْ ْوِت ُامَّ

ِتُمكْ َاْو بُُيْوِت َاْخَواِلُمكْ اَ  اِمُمكْ َاْو بُُيْوِت َمعّٰ ٗهٓ َاْو َصِديِْقُمكْ ۭ لَيَْس عَلَْيُمكْ ُجنَ ِاْخَواِنُمكْ َاْو بُُيْوِت َاَخٰوِتُمكْ َاْو بُُيْوِت َاْمعَ َفاِحتَ اٌح َاْن ْو بُُيْوِت ٰخٰلِتُمكْ َاْو َما َملَْكُمتْ مَّ
ْن ِعْندِ  يًَّة ِمّ ُمْوا عَٰيلٓ َانُْفِسُمكْ َحتِ ِّ ْيًعا َاْو َاْشـَتااًت  ۭ فَِاَذا َدَخلُْمتْ بُُيْواًت فََسل ُلكُْوا َمجِ يِٰت لََعلَُّمكْ تَْعِقلُْوَن  اَتْ ُ لَُمكُ اْالٰ ُ اهلّلٰ َبًة ۭ َكٰذكِلَ يَُبّنيِ َكًة َطّيِ ِ ُمٰربَ   ۧ 61 اهلّلٰ

ڑے پر، بيمار پر اور خود تم پر (مطلقاً) کوئی حرج نہيں کہ تم اپنے گھروں سے اندھے پر، لنگ
کھالو يا اپنے باپوں کے گھروں سے يا اپنی ماؤں کے گھروں سے يا اپنے بھائيوں کے گھروں 

سے يا اپنی بہنوں کے گھروں سے يا اپنے چچاؤں کے گھروں سے يا اپنی پھوپھيوں کے 
روں سے يا اپنی خاالؤں کے گھروں سے يا ان گھروں سے جن گھروں يا اپنے ماموؤں کے گھ

کے کنجيوں کے تم مالک ہو يا اپنے دوستوں کے گھروں سے تم پر اس ميں بھی کوئی گناه نہيں 
کہ تم سب ساتھ بيٹھ کر کھانا کھاؤ يا الگ الگ۔ پس جب تم گھروں ميں جانے لگو تو اپنے گھر 

ہے جو بابرکت اور پاکيزه ہے هللا تعاٰلی کی طرف سے والوں کو سالم کر ليا کرو، دعائے خير 
نازل شده، يوں ہی هللا تعاٰلی کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بيان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ 

  لو۔
 

 ٍ ِ َوَرُسْوهِلٖ َوِاَذا َاكنُْوا َمَعٗه عَٰيلٓ َاْمٍر َجاِمع يَْن ٰاَمنُْوا اِبهلّلٰ ِ ََّما الُْمْؤِمنُْوَن اذلَّ ِ  ِان ْيَن يُْؤِمنُْوَن اِبهلّلٰ ِ َك اذلَّ
ِٕ
َتْاِذنُْونََك ُاوٰلۗى يَْن يَسـْ ِ َتْاِذنُْوُه  ِۭانَّ اذلَّ َّْم يَْذَهُبْوا َحّىتٰ يَسـْ  ل

َ  ۭاِ  تَْغِفْر لَهُُم اهلّلٰ ْم فَْاَذْن ِلَّمْن ِشئَْت ِمْهنُْم َواسـْ َتْاَذنُْوَك ِلَبْعِض َشْاِهنِ ِحْميٌ   نَّ َوَرُسْوهِلٖ ۚ فَِاَذا اسـْ َ غَُفْوٌر رَّ   62اهلّلٰ
با ايمان لوگ تو وہی ہيں جو هللا تعاٰلی پر اور اس کے رسول پر يقين رکھتے ہيں اور جب ايسے 

معاملہ ميں جس ميں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہيں 
ے اجازت لے ليتے توجب تک آپ سے اجازت نہ ليں نہيں جاتے۔ جو لوگ ايسے موقع پر آپ س

) پس جب ١ہيں حقيقت ميں يہی ہيں جو هللا تعاٰلی پر اور اس کے رسول پر ايمان ال چکے ہيں (
ايسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لئے اجازت طلب کريں تو آپ ان ميں سے جسے چاہيں 

اال اجازت دے ديں اور ان کے لئے هللا تعاٰلی سے بخشش کی دعا مانگيں، بيشک هللا بخشنے و
  مہربان ہے۔

يعنی جمعہ وعيدين کے اجتماعات ميں يا داخلی و بيرونی مسئلے پر مشاورت کے لئے  ١۔٦٢
بالئے گئے اجالس ميں اہل ايمان تو حاضر ہوتے ہيں، اسی طرح اگر وه شرکت سے معذور 

ہوتے ہيں تو اجازت طلب کرتے ہيں۔ جس کا مطلب دوسرے لفظوں ميں يہ ہوا کہ منافقين ايسے 
ماعات ميں شرکت سے اور آپ صلی هللا عليہ وسلم سے اجازت مانگنے سے گريز کرتے اجت
  ہيں۔

 
لُ  َـّ يَْن يَتََسل ِ ُ اذلَّ ُسْوِل بَيْنَُمكْ َكُدعَاِۗء بَْعِضُمكْ بَْعًضا  ۭ قَْد يَْعَملُ اهلّلٰ َعلُْوا ُدعَاَۗء الرَّ يَْن ُخيَ َال َجتْ ِ اِلُفْوَن َعْن َاْمرِٖهٓ َاْن تُِصْيَهبُْم ِفْتنٌَة َاْو ْوَن ِمنُْمكْ ِلَواًذا  ۚ فَلَْيْحَذِر اذلَّ

  63يُِصْيَهبُْم عََذاٌب َاِلْميٌ  
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تم هللا تعاٰلی کے نبی کے بالنے کو ايسا بالوا نہ کر لو جيسا کہ آپس ميں ايک دوسرے سے ہوتا 
) سنو ١ہے تم ميں سے انہيں هللا خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہيں (

جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہيں انہيں ڈرتے رہنا چاہيے کہ کہيں ان پر کوئی 
  زبردست آفت نہ آپڑے يا انہيں دردناک عذاب نہ پہنچے۔

  يہ منافقين کا رويہ ہوتا تھا کہ اجتماع مشاورت سے چپکے سے کھسک جاتے۔ ١۔٦٣
 

ٰمٰوِت َواْالَرْ  ِ َما ِيف السَّ ُ ِبُلكِّ َاَالٓ ِانَّ هلِلّٰ لُْوا ۭ  َواهلّلٰ ُهئُْم ِبَما َمعِ ِّ ٍء عَِلْميٌ   ِض  ۭ قَْد يَْعَملُ َمآ َانُْمتْ عَلَْيِه  ۭ َويَْوَم يُْرَجُعْوَن ِالَْيِه فَُينَب   64ۧ َيشْ
) ہے۔ جس روش پر تم ہو ١آگاه ہو جاؤ کہ آسمان و زمين ميں جو کچھ ہے سب هللا تعاٰلی ہی کا (

) اور جس دن يہ سب اس کی طرف لوٹائے جائيں گے اس دن ان کو ٢تا ہے (وه اسے بخوبی جان
  ان کے کئے سے وه خبردار کر دے گا۔ هللا تعاٰلی سب کچھ جاننے واال ہے۔

خلق کے اعتبار سے بھی، ملک کے اعتبار سے بھی اور ماتحتی کے اعتبار سے بھی۔ وه  ١۔٦٤
دے۔ پس اس کے رسول صلی هللا جس طرح چاہے تصرف کرے اور جس چيز کا چاہے، حکم 

عليہ وسلم کے معاملے ميں هللا سے ڈرتے رہنا چاہيئے، جس کا تقاضا يہ ہے کہ رسول کے 
کسی حکم کی مخالفت نہ کی جائے اور جس سے اس نے منع کر ديا ہے، اس کا ارتکاب نہ کيا 

کی اطاعت  جائے۔ اس لئے رسول صلی هللا عليہ وسلم کے بھيجنے کا مقصد ہی يہی ہے کہ اس
  کی جائے۔ 

يہ مخالفين رسول صلی هللا عليہ وسلم کو تنبيہ ہے کہ جو کچھ حرکات تم کر رہے ہو، يہ  ٢۔٦٤
نہ سمجھو کہ وه هللا سے مخفی ره سکتی ہيں۔ اس کے علم ميں سب کچھ ہے اور وه اس کے 

  مطابق قيامت والے دن جزا اور سزا دے گا۔
 
 

 سورة الفرقان
 )٧٧۔ تعداد آيات  ٢٥ه نمبر (سورة الفرقان ۔ سور

ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ
  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے

  ) رکوع ہيں۔٦) آيات اور (٧٧يہ سورت مکی ہے اس ميں ( ٢٥ُسْو َرةُ اْلفُْر قَا ِن 
 

َل الْفُ  ْي نَزَّ ِ َك اذلَّ ا  تَٰربَ   Ǻْۙرقَاَن عَٰيل َعْبِدٖه ِلَيُكْوَن لِلْٰعلَِمْنيَ نَِذْيَرۨ
) ٢) اتارا تاکہ وه تمام لوگوں کے (١بہت بابرکت ہے وه هللا تعاٰلی جس نے اپنے بندے پر فرقان (

  لئے آگاه کرنے واال بن جائے۔
رق کرنے فرقان کے معنی ہيں حق و باطل، توحيد و شرک اور عدل و ظلم کے درميان کا ف ١۔١

واال، اس قرآن نے کھول کر ان امور کی وضاحت کر دی ہے، اس لئے اسے فرقان سے تعبير 
  کيا۔ 
اس سے يہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم کی نبوت عالم گير ہے اور آپ تمام  ٢۔١

 انسانوں اور جنوں کے لئے ہادی و رہنما بنا کر بھيجے گئے ہيں، جس طرح دوسرے مقام پر
ِ اِلَْيُكْم َجِمْيعاً)  ) (صحيح مسلم) ' پہلے نبی 158۔ االعراف:7فرمايا ( قُْل ٰيٓاَيُّھَا النَّاُس اِنِّْى َرُسْوُل ّهللاٰ
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کسی ايک قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور ميں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھيجا گيا ہوں 
  ے۔ يہاں هللا کی چار صفات بيان کی گئی ہيں۔' رسالت و نبوت کے بعد، توحيد کا بيان کيا جا رہا ہ

 
ُ َرشِيٌْك ِيف الُْمكْلِ َوَخلََق ُلكَّ  لَْم يَُكْن هلَّ ا وَّ ٰمٰوِت َواْالَْرِض َولَْم يَتَِّخْذ َودَلً ْي هَلٗ ُمكْلُ السَّ ِ َرٗه تَْقِدْيًرا اذلَّ ٍء فَقَدَّ   Ą َيشْ

) نہ اس کی ٢کوئی اوالد نہيں رکھتا ( ) اور وه١اس هللا کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمين کی (
) اور ہرچيز کو اس نے پيدا کرکے ايک مناسب انداز ٹھہرايا ٣سلطنت ميں کوئی ساتھی ہے (

  ) ہے۔٤(
  يہ پہلی صفت ہے يعنی کائنات ميں تصرف کا مالک صرف وہی ہے، کوئی اور نہيں۔  ١۔٢
جو فرشتوں کو هللا کی بيٹياں اس ميں نصارٰی، يہود اور بعض ان عرب قبائل کا رد عمل  ٢۔٢

  قرار ديتے تھے۔ 
  اس ميں صنم پرست مشرکين اور (دو خداؤں کے خالق) کے قائلين کا رد عمل ہے۔  ٣۔٢
ہرچيز کا خالق صرف وہی ہے اور اپنی حکمت و مشيت کے مطابق اس نے اپنی مخلوقات  ٤۔٢

کی موت اور روزی اس کو ہر وه چيز بھی مہيا کی ہے جو اس کے مناسب حال ہے يا ہرچيز 
  نے پہلے سے ہی مقرر کر دی ہے۔

 
نُْفِسهِْم  لَُقْوَن َوَال يَْمِلُكْوَن ِالَ ُمهْ ُخيْ لُُقْوَن َشـْيـــــًٔا وَّ ُذْوا ِمْن ُدْوِنٖهٓ ٰاِلهًَة الَّ َخيْ َ َال نُُشْوًرا َواختَّ َال َحٰيوًة وَّ َال يَْمِلُكْوَن َمْواًت وَّ َال نَْفًعا وَّ   Ǽَرضًّا وَّ

ان لوگوں نے هللا کے سوا جنہيں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہيں وه کسی چيز کو پيدا نہيں کر 
سکتے بلکہ وه خود پيدا کئے جاتے ہيں، يہ تو اپنی جان کے نقصان کا بھی اختيار نہيں رکھتے 

  )۔١اور نہ موت و حيات کے اور نہ دوباره جی اٹھنے کے وه مالک ہيں (
سے ہمہ صفات موصوف رب کو چھوڑ کر ايسے لوگوں کو رب بنا ليا ليکن ظالموں نے اي ١۔٣

جو اپنے بارے ميں بھی کسی چيز کا اختيار نہيں رکھتے چہ جائيکہ کہ وه کسی اور کے لئے 
کچھ کر سکنے کے اختيارات سے بہره ور ہوں اس کے بعد منکرين نبوت کے شبہات کا ازالہ 

  کيا جا رہا ہے۔
 

يَْن َكفَ  ِ ُزْوًرا َوقَاَل اذلَّ ىُه َوَاعَانَٗه عَلَْيِه قَْوٌم ٰاَخُرْوَن ڔ فََقْد َجاُۗءْو ُظلًْما وَّ ٓ ِافُْكۨ افَْرتٰ ا ِاْن ٰھَذآ ِاالَّ   ڔĆُرْوٓ
اور کافروں نے کہا يہ تو بس خود اسی کا گھڑا گھڑايا جھوٹ ہے جس پر اور لوگوں نے بھی 

سرتاسر جھوٹ کے مرتکب ہوئے  ) ہے، دراصل يہ کافر بڑے ہی ظلم اور١اس کی مدد کی (
  ہيں۔
مشرکين کہتے تھے کہ محمد صلی هللا عليہ وسلم نے يہ کتاب گھڑنے ميں يہود سے يا ان  ١۔٤

  کے بعض دوست
ميں  ١٠٣(مثالً ابو فکيہہ يسار، عداس اور جبرو غيره) سے مدد لی۔ جيسا کہ سوره النحل آيت 

  اس کی ضروری تفصيل گزر چکی ہے۔
 

َاِصْيًال َوقَالُْوٓا اَ  ِلْنيَ اْكَتتََهبَا فَهِـَي تُْمٰىل عَلَْيِه بُْكَرًة وَّ   Ĉَساِطْريُ اْالَوَّ
اور يہ بھی کہا کہ يہ تو اگلوں کے افسانے ہيں جو اس نے لکھا رکھے ہيں بس وہی صبح و شام 

  اس کے سامنے پڑھے جاتے ہيں۔
 

ٰمٰوِت  َّ ِيف السَّ ْي يَْعَملُ الّرسِ ِ ِحْيًما   قُْل َاْنَزهَلُ اذلَّ َّٗه َاكَن غَُفْوًرا رَّ   Čَواْالَْرِض  ۭ ِان
کہہ ديجئے کہ اسے تو اس هللا نے اتارا ہے جو آسمان و زمين کی تمام پوشيده باتوں کو جانتا ہے 

  ) بيشک وه بڑا ہی بخشنے واال ہے مہربان ہے۔١(
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ميں کيا ہے؟ کيا  يہ ان کے جھوٹ اور افترا کے جواب ميں کہا کہ قرآن کو تو ديکھو، اس ١۔٦
اس کی کوئی بات غلط اور خالف واقعہ ہے؟ يقينا نہيں ہے، بلکہ ہر بات بالکل صحيح اور سچی 
ہے، اس لئے کہ اس کو اتارنے والی ذات وه ہے جو آسمان و زمين کی ہر پوشيده بات کو جانتا 

  ہے۔
 

َعاَم َويَْمِيشْ  ُلكُ الطَّ ُسْوِل اَيْ   Ċِيف اْالَْسَواِق  ۭ لَْوَالٓ ُاْنزَِل ِالَْيِه َمكَلٌ فَيَُكْوَن َمَعٗه نَِذْيًرا َوقَالُْوا َماِل ٰھَذا الرَّ
اور انہوں نے کہا کہ يہ کيسا رسول ہے؟ کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں ميں چلتا پھرتا ہے 

)، اس کے پاس کوئی فرشتہ کيوں نہيں بھيجا جاتا، کہ وه بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے واال ١(
  بن جاتا۔

قرآن پر طعن کرنے کے بعد رسول پر طعن کيا جا رہا ہے اور يہ طعن رسول کی بشريت  ١۔٧
پر ہے۔ کيونکہ ان کے خيال ميں بشريت، عظمت رسالت کی متحمل نہيں۔ اس لئے انہوں نے کہا 

سول کہ يہ تو کھاتا پيتا ہے اور بازاروں ميں آتا جاتا ہے اور ہمارے ہی جيسا بشر ہے۔ حاالنکہ ر
  کو تو بشر نہيں ہونا چاہيئے۔

 
َِّبُعْوَن ِاالَّ  ِلُمْوَن ِاْن تَت ُلكُ ِمْهنَا  ۭ َوقَاَل الّظٰ ْ ْسُحْوًرا  َاْو يُلْٰقٓى ِالَْيِه َكْزنٌ َاْو تَُكْوُن هَلٗ َجنٌَّة ايَّ   Ďَرُجًال مَّ

ميں سے يہ ) يا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس ١يا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال ديا جاتا (
) اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ايسے آدمی کے پيچھے ہو لئے ہو جس پر جادو کر ديا ٢کھاتا (

  )۔٣گيا ہے۔ (
  تاکہ طلب رزق سے بےنياز ہو۔  ١۔٨
  تاکہ اس کی حيثيت تو ہم سے کچھ ممتاز ہو جاتی۔  ٢۔٨
  يعنی جس کی عقل و فہم سحر زده ہے ٣۔٨
 

بُْوا كَلَ  َتِطْيُعْوَن َسِبْيًال   ُانُْظْر َكْيَف َرضَ ْمثَاَل فََضلُّْوا فََال يَسـْ   Ḍۧاْالَ
خيال تو کيجئے! کہ يہ لوگ آپ کی نسبت کيسی کيسی باتيں بناتے ہيں۔ پس جس سے خود ہی 

  )۔١بہک رہے ہيں اور کسی طرح راه پر نہيں آسکتے (
رتے ہيں، کبھی يعنی اے پيغمبر! آپ کی نسبت يہ اس قسم کی باتيں اور بہتان تراشی ک ١۔٩

ساحر کہتے ہيں، کبھی مسحور و مجنون اور کبھی کذاب و شاعر۔ حاالنکہ يہ ساری باتيں باطل 
ہيں اور جن کے پاس ذره برابر بھی عقل فہم ہے، وه ان کا جھوٹا ہونا جانتے ہيں، پس يہ ايسی 

يب ہو باتيں کر کے خود ہی راه ہدايت سے دور ہو جاتے ہيں، انہيں راه راست کس طرح نص
  سکتی ہے؟

 
َعْل  ُر  ۙ    َوَجيْ ِهتَا اْالَْهنٰ رِْي ِمْن َحتْ ْن ٰذكِلَ َجنٍّٰت َجتْ ا ِمّ ْيٓ ِاْن َشاَۗء َجَعَل كَلَ َخْريً ِ َك اذلَّ َ قُُصْوًرا  تَٰربَ   10كلَّ

هللا تعاٰلی تو ايسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ايسے باغات عنايت فرما دے جو 
ے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہوں جس کے نيچے نہريں لہريں لے رہی ہوں اور آپ ان کے کہ

  )۔١کو بہت سے (پختہ) محل بھی دے دے (
يعنی يہ آپ کے لئے جو مطالبے کرتے ہيں، هللا کے لئے ان کا کر دينا کوئی مشکل نہيں  ١۔١٠

کتا ہے جو کہ ان ہے، وه چاہے تو ان سے بہتر باغات اور محالت دنيا ميں آپ کو عطا کر س
کے دماغوں ميں ہيں۔ ليکن ان کے مطالبے تو تکذيب و عناد کے طور پر ہيں نہ کہ طلب ہدايت 

  اور تالش نجات کے لئے۔
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ا  اعَِة َسِعْريً َب اِبلسَّ اعَِة   ۣ َوَاْعَتْداَن ِلَمْن َكذَّ بُْوا اِبلسَّ   11ۚبَْل َكذَّ
) اور قيامت کے جھٹالنے والوں کے ١( بات يہ ہے کہ يہ لوگ قيامت کو جھوٹ سمجھتے ہيں

  لئے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تيار کر رکھی ہے۔
  قيامت کا جھٹالنا ہی تکذيب رسالت کا بھی باعث ہے۔ ١۔١١

 
ا   َزِفْريً ُعْوا لَهَا تََغيًُّظا وَّ َاكٍن بَِعْيٍد َمسِ ْن مَّ   12ِاَذا َرَاْهتُْم ِمّ

  )١سے بپھرنا اور دھاڑنا سنيں گے (جب وه انہيں دور سے ديکھے گی تو يہ غصے 
يعنی جہنم ان کافروں کو دور سے ميدان محشر ميں ديکھ کر ہی غصے سے کھول اٹھے  ١۔١٢

چالئے گی اور جھنجھالئے گی، جس طرح گی اور ان کو اپنے دامن غضب ميں لينے کے لئے 
ِھَى تَفُْوُر دوسرے مقام پر فرمايا (اَِذٓا اُْلقُْوا فِْيھَا َسِمُعْوا لَھَا َشِھيْ  ۔ 67يَُّز ِمَن اْلَغْيِظ) ــتََكاُد تَمَ  Ċۙقًا وَّ

)) ' ' جب جہنمی، جہنم ميں ڈالے جائيں گے تو اس کا دھاڑنا سنيں گے اور وه 7-8الملک:
(جوش غضب سے) اچھلتی ہوگی، ايسے لگے گا کہ وه غصے سے پھٹ پڑے گی ' جہنم کا 

 ديکھنا اور چالنا ايک حقيقت ہے۔
 
ِنْنيَ َدَعْوا ُهنَاكِلَ ثُُبْوًرا َوِاذَ  َقرَّ قًا مُّ   ۭ 13آ ُالُْقْوا ِمْهنَا َمَاكاًن َضّيِ

اور جب يہ جہنم کی کسی تنگ جگہ ميں مشکيں کس کر پھينک ديئے جائيں گے تو وہاں اپنے 
  لئے موت ہی موت پکاريں گے۔

 
اْدُعْوا ثُُبْورً  اِحًدا وَّ ا  َال تَْدُعوا الَْيْوَم ثُُبْوًرا وَّ   14ا َكِثْريً

  )١(ان سے کہا جائے گا) آج ايک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو (
يعنی جہنمی جب جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر آرزو کريں گے کہ کاش انہيں موت آ  ١۔١٤

جائے، وه فنا کے گھاٹ اتر جائيں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ اب ايک موت نہيں کئی موتوں کو 
کارو۔ مطلب يہ ہے کہ اب تمہاری قسمت ميں ہميشہ کے لئے انواع و اقسام کے عذاب ہيں يعنی پ

  موتيں ہی موتيں ہيں، تم کہاں تک موت کا مطالبہ کرو گے
 

ا  َمِصْريً َِّيتْ ُوِعَد الُْمتَُّقْوَن ۭ َاكنَْت لَهُْم َجَزاًۗء وَّ َُّة الُْخدْلِ ال   15قُْل َاٰذكِلَ َخْريٌ َاْم َجن
) يا وه ہميشگی والی جنت جس کا وعده پرہيزگاروں سے کيا ١کہہ ديجئے کہ يہ بہتر ہے ( آپ

  گيا ہے، جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصلی جگہ ہے۔
يہ، اشاره ہے جہنم کے مذکوره عذابوں کی طرف، جن ميں جہنمی جکڑ بند ہو کر مبتال  ١۔١٥

بدلہ ہے يا وه جنت، جس کا وعده متقين سے ان کے ہوں گے۔ کہ يہ بہتر ہے جو کفر و شرک کا 
تقوٰی و اطاعت اٰلہی پر کيا گيا ہے۔ يہ سوال جہنم ميں کيا جائے گا ليکن اسے يہاں اس لئے نقل 

کيا گيا ہے کہ شايد جہنميوں کے اس انجام سے عبرت پکڑ کر لوگ تقوٰی و اطاعت کا راستہ 
  جس کا نقشہ يہاں کھينچا گيا ہے۔ اختيار کرليں اور اس انجام بد سے بچ جائيں،

 
ْوًال   ْسـُـٔ َِّك َوعًْدا مَّ يَْن  ۭ َاكَن عَٰيل َرب   16لَهُْم ِفْهيَا َما يََشاُۗءْوَن ٰخدِلِ

وه جو چاہيں گے ان کے لئے وہاں موجود ہوگا، ہميشہ رہنے والے۔ يہ تو آپ کے رب کے ذمے 
  )۔١وعده ہے جو قابل طلب ہے (

جو يقينا پورا ہو کر رہے گا، جيسے قرض کا مطالبہ کيا جاتا ہے۔ اسی  يعنی ايسا وعده، ١۔١٦
طرح هللا نے اپنے ذمے يہ وعده واجب کر ليا ہے جس کا اہل ايمان اس سے مطالبہ کر سکتے 
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ہيں۔ يہ محض اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اہل ايمان کے لئے اس حسن جزا کو اپنے لئے 
  ضروری قرار دے ليا ہے۔

 
ُّ  َويَْومَ  ِ فَيَُقْوُل َء َانُْمتْ َاْضلَلُْمتْ ِعَباِدْي ٰهُٓؤَالِۗء َاْم ُمهْ َضل ُمهْ َوَما يَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ ُرشُ ِبْيَل َحيْ   ۭ 17وا السَّ

اور جس دن هللا تعاٰلی انہيں اور سوائے هللا کے جنہيں يہ پوجتے رہے، انہيں جمع کرکے 
  )۔١ں کو تم نے گمراه کيا يا يہ خود ہی راه سے گم ہوگئے (پوچھے گا کہ کيا ميرے ان بندو

دنيا ميں هللا کے سوا جن کی عبادت کی جاتی رہی اور کی جاتی رہے گی۔ ان ميں جمادات  ١۔١٧
(پتھر، لکڑی اور ديگر دھاتوں کی بنی ہوئی مورتياں) بھی ہيں، جو غير عاقل ہيں اور هللا کے 

الً حضرت عزير، حضرت مسيح عليہما السالم اور ديگر بہت نيک بندے بھی ہيں جو عاقل ہيں مث
سے نيک بندے۔ اسی طرح فرشتے اور جنات کے پجاری بھی ہونگے۔ هللا تعاٰلی غير عاقل 

جمادات کو بھی شعور و ادراک اور گويائی کی قوت عطا فرمائے گا اور ان سب معبودين سے 
دت کرنے کا حکم ديا تھا يا يہ اپنی مرضی پوچھے گا کہ بتالؤ! تم نے ميرے بندوں کو اپنی عبا

  سے تمہاری عبادت کر کے گمراه ہوئے تھے؟
 

تَّْعَهتُْم َواٰ  َّتَِّخَذ ِمْن ُدْوِنَك ِمْن َاْوِلَياَۗء َوٰلِكْن مَّ ْبٰحنََك َما َاكَن يَنَْۢبِغْي لَنَآ َاْن ن ْكَر  ۚ َوَاكنُْوا قَوْ قَالُْوا سـُ   18ًما بُْوًرا اَبَۗءُمهْ َحّيتٰ نَُسوا اذّلِ
وه جواب ديں گے کہ تو پاک ذات ہے خود ہميں ہی يہ زيبا نہ تھا کہ تيرے سوا اوروں کو اپنا 

) بات يہ ہے کہ تو نے انہيں اور ان کے باپ دادوں کو آسودگياں عطا فرمائيں ١کارساز بناتے (
  يہاں تک کہ وه نصيحت بھال بيٹھے، يہ لوگ تھے ہی ہالک ہونے والے۔

عنی جب ہم خود تيرے سوا کسی کو کار ساز نہيں سمجھتے تھے تو پھر ہم اپنی بابت کس ي ١۔١٨
  طرح لوگوں کو کہہ سکتے تھے کہ تم هللا کی بجائے ہميں اپنا ولی اور کار ساز سمجھو۔

 
 َّ ا ۚ َوَمْن ي َال نَْرصً فًا وَّ َتِطْيُعْوَن َرصْ بُْوُمكْ ِبَما تَُقْولُْوَن ۙ فََما تَسـْ ا  فََقْد َكذَّ نُْمكْ نُِذْقُه عََذااًب َكِبْريً   19ْظِملْ ِمّ

تو انہوں نے تمہيں تمہاری تمام باتوں ميں جھٹاليا، اب نہ تو تم عذابوں کے پھيرنے کی طاقت 
  ) تم ميں سے جس نے ظلم کيا ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائيں گے۔١ہے، نہ مدد کرنے کی (

ے مخاطب ہو کر هللا تعاٰلی کہے گا کہ تم جن کو اپنا يہ هللا تعاٰلی کا قول ہے جو مشرکين س ١۔١٩
معبود گمان کرتے تھے، انہوں نے تو تمہيں تمہاری باتوں ميں جھوٹا قرار دے ديا ہے اور تم 
نے ديکھ ليا ہے کہ انہوں نے تم سے صفائی کا اعالن کر ديا ہے۔ گويا جن کو تم اپنا مددگار 

اب کيا تمہارے اندر يہ طاقت ہے کہ تم ميرے عذاب  سمجھتے تھے، وه مددگار ثابت نہيں ہوئے۔
  کو اپنے سے پھير سکو اور اپنی مدد کر سکو۔

 
َعاَم َويَْمُشْوَن ِيف اْالَْسَواِق  ۭ ُْم لََياُْلكُْوَن الطَّ ٓ ِاهنَّ ا   َۭوَجَعلْنَا بَْعَضُمكْ ِلَبْعٍض ِفْتنًَة  َوَمآ َاْرَسلْنَا قَْبكَلَ ِمَن الُْمْرَسِلْنيَ ِاالَّ َُّك بَِصْريً ْوَن  ۚ َوَاكَن َرب   20ۧ َاتَْصِربُ

) اور بازاروں ١ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھيجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے (
) اور ہم نے تم ميں سے ہر ايک کو دوسرے کی آزمائش کا ٢ميں بھی چلتے پھرتے تھے (

  )۔٤ھ ديکھنے واال ہے () کيا تم صبر کروگے؟ تيرا رب سب کچ٣ذريعہ بنا ديا (
  يعنی وه انسان تھے اور غذا کے محتاج۔  ١۔٢٠
يعنی رزق حالل کی فراہمی کے لئے کسب و تجارت بھی کرتے تھے۔ مطلب اس سے يہ  ٢۔٢٠

  ہے کہ يہ چيزيں منصب نبوت کے منافی نہيں، جس طرح کہ بعض لوگ سمجھتے ہيں۔
ن پر ايمان النے والوں کی بھی آزمائش يعنی ہم نے انبياء کو اور ان کے ذريعے سے ا ٣۔٢٠

کی، تاکہ کھرے کھوٹے کی تميز ہو جائے، جنہوں نے آزمائش ميں صبر کا دامن پکڑے رکھ، 
  وه کامياب اور دوسرے ناکام رہے؛ اسی لئے آگے فرمايا، کيا تم صبر کرو گے؟،
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  19پاره  
 

يَْن َال يَْرُجْوَن ِلَقاَۗءاَن لَْوَالٓ ُانْ  ِ ا  َوقَاَل اذلَّ ا َكِبْريً ٓ َانُْفِسهِْم َوَعَتْو ُعُتوًّ ْوا  ِيفْ تَْكَربُ َّنَا ۭ لَـقَِد اسـْ َكُة َاْو نَٰري َرب ِٕ
  21     زَِل عَلَْينَا الَْمٰلۗى

اور جنہيں ہماری مالقات کی توقع نہيں انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کيوں نہيں اتارے جاتے؟ 
) ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی بہت بڑا ٢ديکھ ليتے ( ) يا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو١(

  سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی ہے۔
يعنی کسی انسان کو رسول بنا کر بھيجنے کی بجائے، کسی فرشتے کو بنا کر بھيجا جاتا۔  ١۔٢١

يا مطلب يہ ہے کہ پيغمبر کے ساتھ فرشتے بھی نازل ہوتے، جنہيں ہم اپنی آنکھوں سے ديکھتے 
  ر وه اس بشر رسول کی تصديق کرتے۔ او
يعنی رب آ کر ہميں کہتا کہ محمد صلی هللا عليہ وسلم ميرا رسول ہے اور اس پر ايمان النا  ٢۔٢١

  تمہارے لئے ضروری ہے۔
اسی استکبار اور سرکشی کا نتيجہ ہے کہ وه اس قسم کے مطالبے کر رہے ہيں جو هللا  ٣۔٢١

تعاٰلی تو ايمان بالغيب کے ذريعے سے انسانوں کو آزماتا ہے تعاٰلی کی منشا کے خالف ہيں هللا 
اگر وه فرشتوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے اتار دے يا آپ خود زمين پر نزول فرما لے تو اس 
کے بعد ان کی آزمائش کا پہلو ہی ختم ہو جائے اس ليے هللا تعاٰلی ايسا کام کيونکر کر سکتا ہے 

  ت تکوينی کے خالف ہے؟جو اس کی حکمت تخليق اور مشي
 

ْحُجْوًرا       ٍِٕذ ِلّلُْمْجرِِمْنيَ َويَُقْولُْوَن ِحْجـًرا مَّ
ى يَْوَمى َكَة َال بُْرشٰ

ِٕ
  22يَْوَم يََرْوَن الَْمٰلۗى

) اور ١جس دن يہ فرشتوں کو ديکھ ليں گے اس دن ان گناہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی (
  )٢کہيں گے يہ محروم ہی محروم کئے گئے (

اس دن سے مراد موت کا دن ہے يعنی يہ کافر فرشتوں کو ديکھنے کی آرزو تو کرتے ہيں  ١۔٢٢
ليکن موت کے وقت جب يہ فرشتوں کو ديکھيں گے تو ان کے ليے کوئی خوشی اور مسرت 

نہيں ہوگی اس ليے کہ فرشتے انہيں اس موقع پر عذاب جہنم کی وعيد سناتے ہيں اور کہتے ہيں 
بيث جسم سے نکل جس سے روح دوڑتی اور بھاگتی ہے جس پر فرشتے اسے اے خبيث روح خ

ي اِْذ يَتََوفَّى الَِّذْيَن َكفَُروا   ٕٮَِكةُ يَْضِربُْوَن ُوُجْوھَھُْم ۗ◌ اْلَملٰ  ۙ◌ مارتے اور کوٹتے ہيں جيسا کہ (َولَْو تَٰرٓ
ِ َكِذبًا اَْو قَاَل )، (َومَ 50۔ االنفال:8َوُذْوقُْوا َعَذاَب اْلَحِرْيِق)  ۚ◌ َواَْدبَاَرھُْم  ِن اْفتَٰري َعلَي ّهللاٰ ْن اَْظلَُم ِممَّ

 ُ َمْن قَاَل َساُْنِزُل ِمْثَل َمآ اَْنَزَل ّهللاٰ لُِمْوَن فِْي َغَمٰرِت  ۭ◌ اُْوِحَي اِلَيَّ َولَْم يُْوَح اِلَْيِه َشْيٌء وَّ ي اِِذ الظّٰ َولَْو تَٰرٓ
ا اَيْ ۗ◌ اْلَمْوِت َواْلَملٰ  ا اَْنفَُسُكْم  ۚ◌ ِدْيِھْم ٕٮَِكةُ بَاِسطُْوٓ اَْليَْوَم تُْجَزْوَن َعَذاَب اْلھُْوِن بَِما ُكْنتُْم تَقُْولُْوَن  ۭ◌ اَْخِرُجْوٓ

ِ َغْيَر اْلَحقِّ َوُكْنتُْم َعْن ٰاٰيتِٖه تَْستَْكبُِرْوَن)  ) ميں ہے اس کے برعکس مومن کا 93۔ االنعام:6َعلَي ّهللاٰ
ہوتا ہے کہ فرشتے اسے جنت اور اس کی نعمتوں کی حال وقت احتضار جان کنی کے وقت يہ 

ميں ہے اور حديث ميں بھی آتا ہے  ٣٠،٣٢نويد جاں فزا سناتے ہيں جيسا کہ سوره حم السجدة 
کہ فرشتے مومن کی روح سے کہتے ہيں اے پاک روح جو پاک جسم ميں تھی نکل اور ايسی 

ے راضی ہے۔ تفصيل کے ليے جگہ چل جہاں هللا کی نعمتيں ہيں اور وه رب ہے جو تجھ س
ديکھئے مسند احمد، ابن ماجہ بعض کہتے ہيں کہ اس سے مراد قيامت کا دن ہے امام ابن کثير 

فرماتے ہيں کہ دونوں ہی قول صحيح ہيں اس ليے کہ دونوں ہی دن ايسے ہيں کہ فرشتے مومن 
خوشخبری اور کافر دونوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہيں مومنوں کو رحمت ورضوان الہی کی 

  اور کافروں کو ہالکت وخسران کی خبر ديتے ہيں۔ 
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ِحْجر کے اصل معنی ہيں منع کرنا، روک دينا۔ جس طرح قاضی کسی کو اس کی  ٢۔٢٢
بےوقوفی يا کم عمری کی وجہ سے اس کے اپنے مال کو خرچ کرنے سے روک دے تو کہتے 

کرنے سے روک ديا ہے۔ اسی مفہوم ميں ہيں َحَجَر اْلقَاِضْی َعٰلی فاَُلِن قاضی نے فالں کو تصرف 
خانہ کعبہ کے اس حصے حطيم کو حجر کہا جاتا ہے جسے قريش مکہ نے خانہ کعبہ ميں شامل 
نہيں کيا تھا اس ليے طواف کرنے والوں کے ليے اس کے اندر سے طواف کرنا منع ہے طواف 

يا گيا ہے کرتے وقت اس کے بيرونی حصے سے گزرنا چاہيے جسے ديوار سے ممتاز کر د
اور عقل کو بھی حجر کہا جاتا ہے اس ليے کہ عقل بھی انسانوں کو ايسے کاموں سے روکتی 
ہے جو انسان کے الئق نہيں ہيں معنی يہ ہيں کہ فرشتے کافروں کو کہتے ہيں کہ تم ان چيزوں 

سے محروم ہو جن کی خوشخبری متقين کو دی جاتی ہے يعنی يہ حراما محرما عليکم کے معنی 
ں ہے آج جنت الفردوس اور اس کی نعمتيں تم پر حرام ہيں اس کے مستحق صرف اہل ايمان مي

  وتقوی ہوں گے۔
 

نْثُْوًرا        ٍل فََجـَعلْٰنُه َهَباًۗء مَّ لُْوا ِمْن َمعَ   23َوقَِدْمنَآ ِاٰىل َما َمعِ
وں کی طرح اور انہوں نے جو جو اعمال کيے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہيں پراگنده ذر

  )١کر ديا (
ھَبَاَء ان باريک ذروں کو کہتے ہيں جو کسی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہونے والی  ١۔٢٣

سورج کی کرن ميں محسوس ہوتے ہيں ليکن اگر کوئی انہيں ہاتھ ميں پکڑنا چاہے تو يہ ممکن 
ے، نہيں ہے۔ کافروں کے عمل بھی قيامت والے دن ان ہی ذروں کی طرح بےحيثيت ہونگ

کيونکہ وه ايمان و اخالص سے بھی خالی ہونگے اور موافقت شريعت کی مطابقت بھی۔ يہاں 
کافروں کے اعمال کو جس طرح بےحيثيت ذروں کی مثل کہا گيا ہے۔ اسی طرح دوسرے 

مقامات پر کہيں راکھ سے، کہيں سراب سے اور کہيں صاف چکنے پتھر سے تعبير کيا گيا ہے۔ 
ِ َكِذبًا اَْو قَاَل يہ ساری تمثيالت پہلے  ِن اْفتَٰري َعلَي ّهللاٰ گزر جکی ہيں مالحظہ ہو (َوَمْن اَْظلَُم ِممَّ

 ُ َمْن قَاَل َساُْنِزُل ِمْثَل َمآ اَْنَزَل ّهللاٰ لُِمْوَن فِْي َغَمٰرِت  ۭ◌ اُْوِحَي اِلَيَّ َولَْم يُْوَح اِلَْيِه َشْيٌء وَّ ي اِِذ الظّٰ َولَْو تَٰرٓ
ا اَْيِدْيِھْم ۗ◌ لٰ اْلَمْوِت َواْلمَ  ا اَْنفَُسُكْم  ۚ◌ ٕٮَِكةُ بَاِسطُْوٓ اَْليَْوَم تُْجَزْوَن َعَذاَب اْلھُْوِن بَِما ُكْنتُْم تَقُْولُْوَن  ۭ◌ اَْخِرُجْوٓ

ِ َغْيَر اْلَحقِّ َوُكْنتُْم َعْن ٰاٰيتِٖه تَْستَْكبُِرْوَن)  ِھْم اَْعَمالُھُْم ) (َمثَُل الَِّذْيَن َكفَُرْوا بَِربِّ 264۔ البقرة:2َعلَي ّهللاٰ
ْيُح فِْي يَْوٍم َعاِصٍف  ۨ◌ َكَرَمادِ  ا َكَسبُْوا َعٰلي َشْيٍء   ۭ◌ اْشـتَدَّْت بِِه الرِّ ٰلُل  ۭ◌ اَل يَْقِدُرْوَن ِممَّ ٰذلَِك ھَُو الضَّ

  )18۔ ابراہيم :14اْلبَِعْيُد) 
 

َاْحَسُن َمِقيْ  ا وَّ ْستَـَقرًّ ٍِٕذ َخْريٌ مُّ
ُب الَْجنَِّة يَْوَمى   24ًال      َاْحصٰ

  )١البتہ اس دن جنتيوں کا ٹھکانا بہتر ہوگا اور خواب گاه بھی عمده ہوگی (
بعض نے اس سے يہ استدالل بھی کيا ہے کہ اہل ايمان کے لئے قيامت کا يہ ہولناک دن  ١۔٢٤

اتنا مختصر اور ان کا حساب اتنا آسان ہوگا کہ قيلولے کے وقت تک يہ فارغ ہو جائيں گے اور 
يں يہ اہل خاندان اور حور عين کے ساتھ دوپہر کو آرام فرما ہونگے، جس طرح حديث جنت م

ميں ہے کہ مومن کے لئے يہ دن اتنا ہلکا ہوگا کہ جتنے ميں دنيا ميں ايک فرض نماز ادا کر لينا 
  )٧٥۔٤(مسند احمد 

 
َكُة تَزنِْ 

ِٕ
َماُۗء اِبلَْغَماِم َونُّزَِل الَْمٰلۗى   25يًْال      َويَْوَم تََشقَُّق السَّ

  ) اور فرشتے لگا تار اتارے جائيں گے۔١اور جس دن آسمان بادل سميت پھٹ جائيگا (
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اس کا مطلب يہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور بادل سايہ فگن ہو جائيں گے، هللا تعاٰلی  ١۔٢٥
فرشتوں کے جلو ميں، ميدان محشر ميں، جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی، حساب کتاب کے لئے 

  سے واضح ہے۔ ٢١٠جلوه فرما ہوگا، جيسا کہ سوره بقرة آيت 
 

ا          ِن ۭ َوَاكَن يَْوًما عََيل اْلٰكِفرِْيَن َعِسْريً ْمحٰ ِذۨ الَْحقُّ ِللرَّ ِٕ
  26َالُْمكْلُ يَْوَمى

  اور اس دن صحيح طور پر ملک صرف رحٰمن کا ہی ہوگا اور يہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا
 

ُسْوِل َسِبْيًال       َويَْوَم يَعَ  َْذُت َمَع الرَّ اِلُم عَٰيل يََديِْه يَُقْوُل يٰلَْيتَِين اختَّ   27ضُّ الظَّ
اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائے کاش کہ ميں نے رسول هللا کی 

  راه اختيار کی ہوتی۔
 

ْذ فَُالاًن َخلِ  ِ   28ْيًال      يَٰويْلَٰىت لَْيتَِينْ لَْم َاختَّ
  )١ہائے افسوس کاش کہ ميں نے فالں کو دوست نہ بنايا ہوتا (

اس سے معلوم ہوا کہ هللا کے نافرمانوں سے دوستی اور وابستگی نہيں رکھنی چاہيئے،  ١۔٢٨
اس لئے کہ اچھی صحبت سے انسان اچھا اور بری صحبت سے انسان برا بنتا ہے۔ اکثر لوگوں 

ستوں کا انتخاب اور صحبت بد کا اختيار کرنا ہی ہے۔ اس لئے کی گمراہی کی وجہ غلط دو
حديث ميں بھی صالحين کی صحبت کی تاکيد اور بری صحبت سے اجتناب کو ايک بہترين مثال 

  سے و اضع کيا گيا ہے۔
 

نَْساِن َخُذوْ  ْيٰطُن ِلْالِ ْكِر بَْعَد ِاْذ َجاَۗءِينْ  ۭ َوَاكَن الشـَّ َِّينْ َعِن اذّلِ   29ًال       لََقْد َاَضل
اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراه کر ديا کہ نصيحت ميرے پاس آپہنچی تھی اور شيطان تو 

  انسان کو (وقت پر) دغا دينے واال ہے۔
 

َُذْوا ٰھَذا الُْقْرٰاَن َمهُْجْوًرا         ُسْوُل ٰيَرّبِ ِانَّ قَْوِمي اختَّ   30َوقَاَل الرَّ
ردگار! بيشک ميری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا اور رسول کہے گا کہ اے ميرے پرو

)١(  
مشرکين قرآن پڑھے جانے کے وقت خوب شور کرتے تاکہ قرآن نہ سنا جا سکے، يہ بھی  ١۔٣٠

ہجران ہے، اس پر ايمان نہ النا اور عمل نہ کرنا بھی ہجران ہے، اس پر غور و فکر کرنا اور 
نہ کرنا بھی ہجران ہے۔ اسی طرح اس کو چھوڑ اس کے اوامر پر عمل اور نواہی سے اجتناب 

کر کسی اور کتاب کو ترجيح دينا، يہ بھی ہجران ہے يعنی قرآن کا ترک اور اس کا چھوڑ دينا 
  ہے، جس کے خالف قيامت والے دن هللا کے پيغمبر هللا کی بارگاه ميں استغاثہ دائر فرمائيں گے۔

 
ا        َوَكٰذكِلَ َجَعلْنَا ِلُلكِّ نَِيبٍّ عَُدوًّ  نَِصْريً َِّك َهاِداًي وَّ َن الُْمْجرِِمْنيَ  ۭ َوَكٰفى ِبَرب   31ا ِمّ

) اور تيرا رب ہی ہدايت ١اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن گناہگاروں کو بنا ديا ہے (
  کرنے واال کافی ہے۔

ن ہيں يعنی جس طرح اے محمد صلی هللا عليہ وسلم تيری قوم ميں سے وه لوگ تيرے دشم ١۔٣١
جنہوں نے قرآن کو چھوڑ ديا، اسی طرح گزشتہ امتوں ميں بھی تھا، يعنی ہر نبی کے دشمن وه 

لوگ ہوتے تھے جو گناہگار تھے، وه لوگوں کو گمراہی کی طرف بالتے تھے (َمثَُل الَِّذْيَن َكفَُرْوا 
ْيُح فِْي يَوْ  ۨ◌ بَِربِِّھْم اَْعَمالُھُْم َكَرَمادِ  ا َكَسبُْوا َعٰلي َشْيٍء   ۭ◌ ٍم َعاِصٍف اْشـتَدَّْت بِِه الرِّ ٰذلَِك  ۭ◌ اَل يَْقِدُرْوَن ِممَّ

ٰلُل اْلبَِعْيُد)    ) ميں بھی يہ مضمون بيان کيا گيا ہے۔112۔ االنعام:6ھَُو الضَّ
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يعنی يہ کافر گو لوگوں کو هللا کے راستے سے روکتے ہيں ليکن تيرا رب جس کو ہدايت  ٢۔٣١ 
  سکتا ہے؟ اصل ہادی اور مددگار تو تيرا رب ہی ہے۔ دے اس کو ہدايت سے کون روک

 
َِّت ِبٖه فَُؤا اِحَدًة   ڔ َكٰذكِلَ   ڔ ِلُنثَب ةَلً وَّ يَْن َكَفُرْوا لَْوَال نُّزَِل عَلَْيِه الُْقْرٰاُن ُمجْ ِ َّلْٰنُه تَْرِتْيًال       َوقَاَل اذلَّ   32َدَك َوَرت

) اسی طرح ہم ١ايک ساتھ ہی کيوں نہ اتارا گيا ( اور کافروں نے کہا اس پر قرآن سارا کا سارا
نے (تھوڑا تھوڑا) کرکے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کا دل قوی رکھيں، ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر 

  )۔٢ہی پڑھ سنايا ہے (
  جس طرح تورات، انجيل اور زبور وغيره کتابيں بيک مرتبہ نازل ہوئيں۔ ١۔٣٢
سال  ٢٣نے حاالت و ضروريات کے مطابق اس قرآن کو هللا نے جواب ميں فرمايا کہ ہم  ٢۔٣٢

ميں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اے پيغمبر! تيرا اور اہل ايمان کا دل مضبوط ہو اور ان کے 
خوب ذہن نشين ہو جائے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا (َوقُْرٰانًا فََرْقٰنهُ لِتَْقَراَٗه َعلَي النَّاِس َعٰلي 

نَزَّ  ) ' اور قرآن، اس کو ہم نے جدا جدا کيا، تاکہ تو اسے 106۔ االسراء:17ْلٰنهُ تَْنِزْياًل) ُمْكٍث وَّ
لوگوں پر رک رک کر پڑھے اور ہم نے اس کو وقفے وقفے سے اتارا '۔ اس قران کی مثال 

بارش کی طرح ہے بارش جب بھی نازل ہوتی ہے مرده زمين ميں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے 
بالعموم اسی وقت ہوتا ہے جب بارش وقتا فوقتا نازل ہو نہ کہ ايک ہی مرتبہ ساری اور يہ فائده 

  بارش کے نزول سے۔
 

ا        تُْونََك ِبَمثٍَل ِاالَّ ِجْئٰنَك اِبلَْحّقِ َوَاْحَسَن تَْفِسْريً   33َۭوَال اَيْ
تا ديں گے يہ آپ کے پاس جو کوئی مثال الئيں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمده دليل آپ کو ب

)١(  
يہ قرآن کے وقفے وقفے سے اتارے جانے کی حکمت و علت بيان کی جا رہی ہے کہ يہ  ١۔٣٣

مشرکين جب بھی کوئی مثال يا اعتراض اور شبہ پيش کريں گے تو قرآن کے ذريعے سے ہم 
اس کا جواب يا وضاحت پيش کر ديں گے اور يوں انہيں لوگوں کو گمراه کرنے کا موقع نہيں 

  ۔ملے گا
 

َاَضلُّ َسِبْيًال          َاكاًن وَّ َك َرشٌّ مَّ
ِٕ
َ   ۙ  ُاوٰلۗى ْوَن عَٰيل ُوُجْوِههِْم ِاٰىل هَجَمنَّ َرشُ يَْن ُحيْ ِ   ۧ 34َاذلَّ

جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کئے جائيں گے وہی بدتر مکان والے اور گمراه 
  تر راستے والے ہيں۔

 
  ښ35اْلِكٰتَب َوَجَعلْنَا َمَعٗهٓ َاَخاُه ٰهُرْوَن َوِزْيًرا          َولََقْد ٰاتَيْنَا ُمْوَىس 

اور بالشبہ ہم نے موسٰی کو کتاب دی اور ان کے ہمراه ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزير بنا 
  ديا۔

 
ْرٰهنُْم تَدْ  يِٰتنَا  ۭ فََدمَّ بُْوا اِبٰ يَْن َكذَّ ِ ا         فَُقلْنَا اْذَهَبآ ِاَىل الَْقْوِم اذلَّ   ۭ 36ِمْريً

اور کہہ ديا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آيتوں کو جھٹال رہے ہيں۔ پھر ہم 
  نے انہيں بالکل ہی پامال کر ديا۔

 
ِلمِ  ُسَل َاْغَرْقٰهنُْم َوَجَعلْٰهنُْم ِللنَّاِس ٰايًَة   ۭ َوَاْعَتْداَن ِللّظٰ بُوا الرُّ ا َكذَّ َّمَّ   ښ37ْنيَ عََذااًب َاِلـْيًما        َوقَْوَم نُْوحٍ ل

اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے انہيں غرق کر ديا اور لوگوں کے 
  لئے انہيں نشان عبرت بنا ديا۔ اور ہم نے ظالموں کے لئے دردناک عذاب مہيا کر رکھا ہے۔
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ّسِ َوقُرُ  َب الرَّ ثَُمــْوَد۟ا َوَاْحصٰ عَاًدا وَّ ا      وَّ ـۢا بَْنيَ ٰذكِلَ َكِثْريً ً   38ْون

) اور ان کے درميان کی بہت سی امتوں ١اور عاديوں اور ثموديوں اور کنوئيں والوں کو (
  ) (ہالک کر ديا)۔٢کو(
رس کے معنی کنويں کے ہيں۔ اَْصَحاُب الرَّس کنوئيں والے۔ اس کی تعين ميں مفسرين کے  ١۔٣٨

رير طبری نے کہا کہ اس سے مراد اصحاب االخدود ہيں جن کا درميان اختالف ہے، امام ابن ج
  ذکر سورة البروج ميں ہے (ابن کثير) 

قرن کے صحيح معنی ہيں ہم عصر لوگوں کا ايک گروه۔ جب ايک نسل کے لوگ ختم ہو ٢۔٣٨
جائيں تو دوسری نسل دوسرا قديم زمانہ کہالئے گی۔ (ابن کثير)، اس کے معنی ہيں ہر نبی کی 

  ايک زمانہ ہو سکتی ہے۔ امت بھی
 

ا         اَن تَْتِبْريً ْ بْنَا هَلُ اْالَْمثَاَل ۡ َوالُكًّ تَربَّ   39َوالُكًّ َرضَ
  )۔٢) پھر ہر ايک کو بالکل ہی تباه و برباد کر ديا (١اور ہم نے ان کے سامنے مثاليں بيان کيں (

  يعنی دالئل کے ذريعے سے ہم نے حجت قائم کر دی۔  ١۔٣٩
  تمام حجت کے بعد۔ يعنی ٢۔٣٩

 
ْوِء ۭ َافََملْ يَُكْونُْوا يََرْوَهنَا  ۚ بَْل َاكنُْوا  ٓ ُاْمِطَرْت َمَطَر السَّ َِّيتْ   40َال يَْرُجْوَن نُُشْوًرا       َولََقْد َاتَْوا عََيل الَْقْريَِة ال

يا ) ک١يہ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہيں جن پر بری طرح بارش برسائی گئی (
  )۔٢يہ پھر بھی اسے ديکھتے نہيں؟ حقيقت يہ ہے کہ انہيں مر کر جی اٹھنے کی اميد ہی نہيں (

بستی سے، قوم لوط کی بستياں سدوم اور عموره وغيره مراد ہيں اور بری بارش سے  ١۔٤٠
پتھروں کی بارش مراد ہے۔ ان بستيوں کو الٹ ديا گيا تھا اور اس کے بعد ان پر کھنگر پتھروں 

ا َجاکی ب ْن ۗ◌ ارش کی گئی تھی جيسا کہ (فَلَمَّ َء اَْمُرنَا َجَعْلنَا َعالِيَھَا َسافِلَھَا َواَْمطَْرنَا َعلَْيھَا ِحَجاَرةً مِّ
ْنُضْوٍد)  ْيٍل ڏ مَّ ) ميں بيان ہے۔ يہ بستياں شام فلسطين کے راستے ميں پڑتی ہيں، 82۔ہود:11ِسجِّ

  جن سے گزر کر ہی اہل مکہ آتے جاتے تھے۔ 
اس لئے ان تباه شده بستيوں اور ان کے کھنڈرات ديکھنے کے باوجود عبرت نہيں پکڑتے۔  ٢۔٤٠

  اور آيات اٰلہی اور هللا کے رسول کو جھٹالنے سے باز نہيں آتے۔
 

ُ َرُسْوًال        ْي بََعَث اهلّلٰ ِ َّتَِّخُذْونََك ِاالَّ ُهُزًوا  ۭ َاٰھَذا اذلَّ   41َوِاَذا َرَاْوَك ِاْن ي
مہيں جب کبھی ديکھتے ہيں تو تم سے مسخر پن کرنے لگتے ہيں۔ کہ کيا يہی وه شخص اور ت

  )۔١ہيں جنہيں هللا تعاٰلی نے رسول بنا کر بھيجا ہے (
) کيا يہ وه شخص 36۔ االنبياء:21دوسرے مقام پر اس طرح فرمايا (اَٰھَذا الَِّذْي يَْذُكُر ٰالِھَتَُكْم)  ١۔٤١

ر کرتا ہے؟ يعنی ان کی بابت کہتا ہے کہ وه کچھ اختيار نہيں ہے جو تمہارے معبودوں کا ذک
رکھتے۔ اس حقيقت کا اظہار ہی مشرکين کے نزديک ان کے معبودوں کی توہين تھی۔ جيسے آج 
بھی قبر پرستوں کو کہا جائے کہ قبروں ميں مدفون بزرگ کائنات ميں تصرف کرنے کا اختيار 

   کی شان ميں گستاخی کر رہے ہيں۔نہيں رکھتے تو کہتے ہيں کہ يہ اولياء هللا
 

اَن عَلَْهيَا   ۭ َوَسْوَف يَْعلَُمْوَن ِحْنيَ يََرْوَن الَْعَذا ُّنَا َعْن ٰاِلهَِتنَا لَْوَالٓ َاْن َصَربْ   42َب َمْن َاَضلُّ َسِبْيًال       ِاْن َاكَد لَُيِضل
معبودوں سے بہکا دينے  (وه تو کہئے) کہ ہم اس پر جمے رہے ورنہ انہوں نے تو ہميں ہمارے

) اور يہ جب عذابوں کو ديکھيں گے تو انہيں صاف معلوم ١ميں کوئی کسر نہيں چھوڑی تھی (
  )٢ہوجائے گا کہ پوری طرح راه سے بھٹکا ہوا کون تھا؟ (
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يعنی ہم ہی اپنے آباؤ اجداد کی تقليد اور روايتی مذہب سے وابستگی کی وجہ سے غير هللا  ١۔٤٢
ز نہيں آئے ورنہ اس پيغمبر صلی هللا عليہ وسلم نے تو ہميں گمراه کرنے ميں کی عبادت سے با

کوئی کسر نہيں چھوڑی۔ هللا تعاٰلی نے مشرکوں کا يہ قول نقل فرمايا کہ کس طرح وه شرک پر 
  جمے ہوئے ہيں کہ اس ميں فخر کر رہے ہيں

ہل توحيد گمراه نظر آتے يعنی اس دنيا ميں تو ان مشرکين اور غير هللا کے پجاريوں کو ا ٢۔٤٢
ہيں ليکن جب يہ هللا کی بارگاه ميں پہنچيں گے اور وہاں انہيں شرک کی وجہ سے عذاب الہی 

سے دوچار ہونا پڑے گا تو پتہ لگے گا کہ گمراه کون تھا؟ ايک هللا کی عبادت کرنے والے يا در 
  در پر اپنی جبينيں جھکانے والے؟

 
ََذ ِاٰلـهَ   ۙ 43ٗه َهٰوىُه  ۭ َافََانَْت تَُكْوُن عَلَْيِه َوِكْيًال        َاَرَءيَْت َمِن اختَّ

کيا آپ نے اسے بھی ديکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے کيا آپ اس کے 
  )١ذمہ دار ہوسکتے ہيں؟ (

يعنی جو چيز اس کے نفس کو اچھی لگی اسی کو اپنا دين ومذہب بنا ليا کيا ايسے شخص  ١۔٤٣
و تو راه ياب کر سکتا ہے يا هللا کے عذاب سے چھڑا سکے گا؟ اس کو دوسرے مقام پر اس ک

طرح بيان فرمايا کيا وه شخص جس کے ليے اس کا برا عمل مزين کر ديا گيا پس وه اسے اچھا 
سمجھتا ہے پس هللا تعاٰلی ہی جسے چاہتا ہے گمراه کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے راه ياب پس تو 

ت و افسوس نہ کر۔ فاطر۔ حضرت ابن عباس رضی هللا عنہما اس کی تفسير ميں ان پر حسر
فرماتے ہيں زمانہ جاہليت ميں آدمی ايک عرصے تک سفيد پتھر کی عبادت کرتا رہتا جب اسے 

اس سے اچھا پتھر نظر آ جاتا تو وه پہلے پتھر کو چھوڑ کر دوسرے پتھر کی پوجا شروع کر 
کہ ايسے اشخاص جو عقل وفہم سے اس طرح عاری اور محض ديتا ابن کثير۔ مطلب يہ ہے 

خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہيں اے پيغمبر صلی هللا عليہ وسلم کيا تو ان کو ہدايت کے 
  راستے پر لگا سکتا ہے؟ يعنی نہيں لگا سکتا۔

 
ُمهْ يَْسَمُعْوَن َاْو يَْعِقلُْوَن  ۭ ِاْن مهُْ  َسُب َانَّ اَْكَرثَ نَْعاِم بَْل ُمهْ َاَضلُّ َسِبْيًال        َاْم َحتْ   ۧ 44 ِاالَّ َاكْالَ

کيا آپ اسی خيال ميں ہيں کہ ان ميں سے اکثر سنتے يا سمجھتے ہيں۔ وه تو نرے چوپايوں 
  )١جيسے ہيں بلکہ ان سے بھی زياده بھٹکے ہوئے۔ (

تے ہيں۔ ليکن يعنی يہ چوپائے جس مقصد کے لئے پيدا کيئے گئے ہيں، اسے وه سمجھ ١۔٤٣
انسان، جسے صرف هللا کی عبادت کے لئے پيدا کيا گيا تھا، وه رسولوں کی ياد دہانی کے 

باوجود هللا کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا اور در در پر اپنا ماتھا ٹيکتا پھرتا ہے۔ اس اعتبار 
  سے چوپائے سے بھی زياده بدتر اور گمراه ہے۔

 
َِّك َكْيَف  ْمَس عَلَْيِه َدِلْيًال        َالَْم تََر ِاٰىل َرب لَّ  ۚ َولَْو َشاَۗء لََجَعهَلٗ َساِكنًا  ۚ ُمثَّ َجَعلْنَا الشَّ   ۙ 45َمدَّ الّظِ

) اگر چاہتا تو ١کيا آپ نے نہيں ديکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھيال ديا ہے؟ (
  )۔٣ايا () پھر ہم نے آفتاب کو اس پر دليل بن٢اسے ٹھہرا ہوا ہی کر ديتا (

يہاں سے پھر توحيد کے دالئل کا آغاز ہو رہا ہے۔ ديکھو، هللا تعاٰلی نے کائنات ميں کس  ١۔٤٥
طرح سايہ پھياليا ہے، جو صبح صادق کے بعد سے سورج طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ يعنی اس 

  وقت دھوپ نہيں ہوتی، دھوپ کے ساتھ يہ سمٹتا سکڑنا شروع ہوتا جاتا ہے۔ 
  ہ سايہ ہی رہتا، سورج کی دھوپ سائے کو ختم ہی نہ کرتی۔ يعنی ہميش ٢۔٤٥
يعنی دھوپ سے ہی سايہ کا پتہ چلتا ہے کہ ہرچيز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر  ٣۔٤٥

  سورج نہ ہوتا، تو سائے سے بھی لوگ متعارف نہ ہوتے۔



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	809	of	1441	

 
ا        َِّسْريً   46ُمثَّ قََبْضٰنُه ِالَْينَا قَْبًضا ي

  )١ہستہ آہستہ اپنی طرف کھينچ ليا ۔(پھر ہم نے اسے آ
يعنی وه سايہ آہستہ آہستہ ہم اپنی طرف کھينچ ليتے ہيں اور اس کی جگہ رات کا گمبيھر  ١۔  ٦ ٤

  اندھيرا چھا جاتا ہے۔
 

َاَر نُُشْوًرا        َجَعَل الهنَّ النَّْوَم ُسـَبااًت وَّ َّْيَل ِلَباًسا وَّ ْي َجَعَل لَُمكُ ال ِ   47َوُهَو اذلَّ
) اور دن ٢) اور نيند کو راحت بنائی (١اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لئے پرده بنايا (

  )۔٣کو کھڑے ہونے کا وقت (
يعنی لباس، جس طرح لباس انسانی ڈھانچے کو چھپا ليتا ہے، اسی طرح رات تمہيں اپنی  ١۔٤٧

  تاريکی ميں چھپا ليتی ہے۔ 
ند انسان کے جسم کو عمل سے کاٹ ديتی ہے، سبات کے معنی کاٹنے کے ہوتے ہيں۔ ني ٢۔٤٧

جس سے اس کو راحت ميسر آتی ہے۔ بعض کے نزديک سبات کے معنی تمدد پھيلنے کے ہيں 
  نيند ميں انسان دراز ہو جاتا ہے اس ليے اسے سبات کہا۔ ايسر التفاسير وفتح القدير۔ 

ہو کر کاروبار اور  يعنی نيند، جو موت کی بہن ہے، دن کو انسان اس نيند سے بيدار ٣۔٤٧
تجارت کے لئے پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ حديث ميں آتا ہے کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم صبح بيدار 

ِ الَِّذْی أْحيَانا بَْعَد َما اََماتَنا َواِلَْيِہ النُُّشْوُر) ' تمام تعريفيں اس هللا ّٰ ِ  کے ہوتے تو يہ دعا پڑھتے (اَْلَحْمُد 
  ارنے کے بعد زنده کيا اور اسی کی طرف اکٹھے ہونا ہے '۔لئے ہيں جس نے ہميں م

 
َماِۗء َماًۗء َطُهْوًرا      ِتٖه  ۚ َوَاْنَزلْنَا ِمَن السَّ ا بَْنيَ يََدْي َرْمحَ ْيٓ َاْرَسَل الّرِيَٰح بُْرشً ِ   ۙ 48  َوُهَو اذلَّ

اور ہم اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دينے والی ہواؤں کو بھيجتا ہے 
  )١آسمان سے پاک پانی برساتے ہيں (

طَھُور فعول کے وزن پر آلے کے معنی ميں ہے۔ يعنی ايسی چيزيں جس سے پاکيزگی  ١۔٤٨
حاصل کی جاتی ہے جيسے وضو کے پانی کو وضو اور ايندھن کو وقود کہا جاتا ہے اس معنی 

ھی ہے حديث ميں بھی ہے ميں پانی طاہر خود بھی پاک اور مطہر دوسروں کو پاک کرنے واال ب
  ئے تو ايسا پانی ناپاک ہے کما فی الحديث ان الماء طہور ال ينجسہ شیء ابو داؤد۔ ذائقہ بدل جا

 
ا        َااَنِيسَّ َكِثْريً ا َخلَْقنَآ َانَْعاًما وَّ نُْسِقيَٗه ِممَّ ْيتًا وَّ ًة مَّ   49ِلُّنْحِيۦ ِبٖه بدَْلَ
نده کر ديں اور اسے ہم اپنی مخلوقات ميں سے بہت تاکہ اس کے ذريعے سے مرده شہر کو ز
  سے چوپايوں اور انسانوں کو پالتے ہيں۔

 
كَُّرْوا ڮ فََاٰىبٓ اَْكَرثُ النَّاِس ِاالَّ ُكُفْوًرا         50َولََقْد َرصَّفْٰنُه بَيَْهنُْم ِلَيذَّ

حاصل  ) وه نصيحت١اور بيشک ہم نے اسے ان کے درميان طرح طرح سے بيان کيا تاکہ (
  )٢کريں، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا نہيں۔ (

يعنی قرآن کريم کو اور بعض نے ٓصرفناه ميں ھا کا مرجع بارش قرار ديا ہے جس کا  ١۔۵٠
مطب يہ ہوگا کہ بارش کو ہم پھير پھير کر برساتے ہيں يعنی کبھی ايک عالقے ميں کبھی 

فعہ ايسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ايک ہی شہر کے ايک دوسرے عالقے ميں حتی کہ بعض د
حصے ميں بارش ہوتی ہے دوسروں ميں نہيں ہوتی اور کبھی دوسرے حصوں ميں ہوتی ہے 
پہلے حصے ميں نہيں ہوتی يہ هللا کی حکمت ومشيت ہے وه جس طرح چاہتا ہے کہيں بارش 

  ر عالقے ميں۔برساتا ہے اور کہيں نہيں اور کبھی کسی عالقے ميں کبھی کسی او
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اور ايک کفر ناشکری يہ بھی ہے کہ بارش کو مشيت اٰلہی کی بجائے ستاروں کی گردش  ٢۔٥٠ 
  کا نتيجہ قرار ديا جائے، جيسا کہ اہل جاہليت کہا کرتے تھے۔ کما فی الحديث۔

 
َِّذْيًرا          ڮ51َولَْو ِشئْنَا لََبَعثْنَا ِيفْ ُلكِّ قَْريٍَة ن

  ) ديتے۔١ر بستی ميں ايک ڈرانے واال بھيج (اگر ہم چاہتے تو ہر ہ
ليکن ہم نے ايسا نہيں کيا اور صرف آپ کو ہی تمام بستيوں بلکہ تمام انسانوں کے ليے  ١۔۵١

  نذير بنا کر بھيجا ہے۔
 

ا        اًدا َكِبْريً   52فََال تُِطعِ اْلٰكِفرِيَْن َوَجاِهْدُمهْ ِبٖه هِجَ
قرآن کے ذريعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کريں  پس آپ کافروں کا کہنا نہ مانيں اور

)١(  
جاھدھم بہ ميں ھا ضمير کا مرجع قرآن ہے يعنی اس قرآن کے ذريعے سے جہاد کريں يہ  ١۔٥٢

آيت مکی ہے ابھی جہاد کا حکم نہيں مال تھا اس ليے مطلب يہ ہوا کہ قرآن کے اوامرو نواہی 
يے جو زجر و توبيخ اور وعيديں ہيں وه واضح کھول کھول کر بيان کريں اور اہل کفر کے ل

  کريں۔
 

ِحْجرً  ٰھَذا ِملٌْح ُاَجاٌج ۚ  َوَجَعَل بَيَْهنَُما بَْرَزًخا وَّ ْي َمَرَج الَْبْحَريِْن ٰھَذا عَْذٌب فَُراٌت وَّ ِ ْحُجْوًرا     َوُهَو اذلَّ   53ا مَّ
مزيدار اور يہ ہے  اور وہی ہے جس نے سمندر آپس ميں مال رکھے ہيں، يہ ہے ميٹھا اور

  )٢) ان دونوں کے درميان ايک حجاب اور مضبوط اوٹ کردی۔ (١کھاری کڑوا (
آپ شريں کو فرات کہتے ہيں، فََرات کے معنی کاٹ دينا، توڑ دينا، ميٹھا پانی پياس کو  ١۔٥٣

  کاٹ ديتا ہے يعنی ختم کر ديتا ہے۔ اَُجاج، سخت کھاری يا کڑوا۔ 
نہيں ديتی بعض نے حجرا محجورا کے معنی کيے ہيں حراما  جو ايک دوسرے سے ملنے ٢۔۵٣

محرما ان پر حرام کر ديا گيا ہے کہ ميٹھا پانی کھاری يا کھاری پانی ميٹھا ہو جائے اور بعض 
مفسرين نے مرج البحرين کا ترجمہ کيا ہے خلق المائين دو پانی پيدا کيے ايک ميٹھا اور دوسرا 

ہروں چشموں اور کنوؤں کی شکل ميں آباديوں کے درميان پايا کھاری ميٹھا پانی تو وه ہے جو ن
جاتا ہے جس کو انسان اپنی ضروريات کے ليے استعمال کرتا ہے اور کھاری پانی وه ہے جو 
مشرق و مغرب ميں پھيلے ہوئے بڑے بڑے سمندروں ميں ہے جو کہتے ہيں کہ زمين کا تين 

ہے جس ميں انسانوں اور حيوانوں کا چوتھائی حصہ ہيں اور ايک چوتھائی حصہ خشکی کا 
بسيرا ہے يہ سمندر ساکن ہيں البتہ ان ميں مد وجزر ہوتا رہتا ہے اور موجوں کا تالطم جاری 

رہتا ہے سمندری پانی کے کھاری رکھنے ميں هللا تعاٰلی کی بڑی حکمت ہے ميٹھا پانی زياده دير 
رنگ يا بو ميں تبديلی آجاتی ہے  تک کہيں ٹھہرا رہے تو وه خراب ہو جاتا ہے اس کے ذائقے

کھاری پانی خراب نہيں ہوتا نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے نہ رنگ اور بو اگر ان ساکن سمندروں کا 
پانی بھی ميٹھا ہوتا تو اس ميں بدبو پيدا ہو جاتی جس سے انسانوں اور حيوانوں کا زمين ميں 

اس پر مستزاد هللا کی حکمت تو يہ رہنا مشکل ہو جاتا اس ميں مرنے والے جانوروں کی سڑاند 
ہے کہ ہزاروں برس سے يہ سمندر موجود ہيں اور ان ميں ہزاروں جانور مرتے ہيں اور انہی 

ميں گل سڑ جاتے ہيں ليکن هللا نے ان ميں مالحت نمکيات کی اتنی مقدار رکھ دی ہے کہ وه اس 
الی ہوائيں بھی صحيح ہيں اور کے پانی ميں ذرا بھی بدبو پيدا نہيں ہونے ديتی ان سے اٹھنے و

انکا پانی بھی پاک ہے حتی کہ ان کا مردار بھی حالل ہے کما فی الحديث۔ موطا امام مالک۔ ابن 
  ماجہ

 



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	811	of	1441	

َُّك قَِدْيًرا         ِصهًْرا  ۭ َوَاكَن َرب ًبا وَّ ا فََجَعهَلٗ نَسـَ ْي َخلََق ِمَن الَْماِۗء بََرشً ِ   54َوُهَو اذلَّ
) ١سان کو پيدا کيا، پھر اسے نسب واال اور سسرالی رشتوں واال کر ديا (وه جس نے پانی سے ان

  بالشبہ آپ کا پروردگار (ہر چيز پر) قادر ہے۔
نسب سے مراد رشتے دارياں ہيں جو باپ يا ماں کی طرف سے ہوں اور صہرا سے مراد  ١۔٥٤

ميں سسرالی وه قرابت مندی ہے جو شادی کے بعد بيوی کی طرف سے ہو، جس کو ہماری زبان 
َن ۗ◌ رشتے کہا جاتا ہے۔ ان دونوں رشتہ داريوں کی تفصيل آيت (َواَل تَْنِكُحْوا َما نََكَح ٰابَا ُؤُكْم مِّ

َمْقتًا ۭ◌ ِء ااِلَّ َما قَْد َسلََف ۗ◌ النَِّسا ٰھتُُكْم َوبَٰنتُُكمْ  ۧ◌ 22َء َسبِْياًل   ۗ◌ َوَساۭ◌ اِنَّٗه َكاَن فَاِحَشةً وَّ َمْت َعلَْيُكْم اُمَّ  ُحرِّ
تِْيٓ اَْرَضْعنَُكْم َواَخَ  ٰھتُُكُم الّٰ تُُكْم َوٰخٰلتُُكْم َوبَٰنُت ااْلَِخ َوبَٰنُت ااْلُْخِت َواُمَّ َضاَعِة َواََخٰوتُُكْم َوَعّمٰ َن الرَّ ٰوتُُكْم مِّ

ٰھُت نَِسا ْن نَِّساۗ◌ ٕٮُِكْم َوَربَاۗ◌ َواُمَّ تِْي فِْي ُحُجْوِرُكْم مِّ تِْي ۗ◌ ٕٮِبُُكُم الّٰ فَاِْن لَّْم تَُكْونُْوا َدَخْلتُْم  ۡ◌ َدَخْلتُْم بِِھنَّ  ٕٮُِكُم الّٰ
َواَْن تَْجَمُعْوا بَْيَن ااْلُْختَْيِن ااِلَّ َما قَْد  ۙ◌ ٕٮُِكُم الَِّذْيَن ِمْن اَْصاَلبُِكْم ۗ◌ ٕٮُِل اَْبنَاۗ◌ َوَحاَل  ۡ◌ بِِھنَّ فاََل ُجنَاَح َعلَْيُكْم 

ِحـيْ ۭ◌ َسلََف  َ َكاَن َغفُْوًرا رَّ ) ميں بيان کر دی گئی ہے اور 22-23۔ النساء:4)  ۙ◌ 23ًما   اِنَّ ّهللاٰ
رضائی رشتے دارياں حديث کی رو سے نسبی رشتوں ميں شامل ہے۔ جيسا کہ فرمايا يحرم من 

  الرضاع ما يحرم من النسب۔ البخاری ومسلم۔
 

ُمهْ ۭ َواكَ  ِ َما َال يَْنَفُعهُْم َوَال يَُرضُّ ا       َويَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ ِّٖه َظهِْريً   55َن اْلَاكِفُر عَٰيل َرب
يہ هللا کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہيں جو نہ تو انہيں کوئی نفع دے سکيں نہ کوئی نقصان 

  پہنچا سکيں، اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خالف (شيطان کی) مدد کرنے واال۔
نَِذْيرً  ا وَّ ً   56ا      َوَمآ َاْرَسلْٰنَك ِاالَّ ُمبَّرشِ

  ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے واال (نبی) بنا کر بھيجا ہے۔
 

ِّٖه َسِبْيًال         َّتَِّخَذ ِاٰىل َرب لُُمكْ عَلَْيِه ِمْن َاْجٍر ِاالَّ َمْن َشاَۗء َاْن ي َـٔ   57قُْل َمآ َاْس
مگر جو شخص اپنے رب  کہہ ديجئے کہ ميں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہيں چاہتا

  )١کی طرف راه پکڑنا چاہے (
  يعنی يہی ميرا اجر ہے کہ رب کا راستہ اختيار کر لو۔ ١۔٥٧

 
ۨا        ْمِدٖه  ۭ َوَكٰفى ِبٖه ِبُذنُْوِب ِعَباِدٖه َخِبْريَ ْح ِحبَ ّبِ ْي َال يَُمْوُت َوسـَ ِ ْ عََيل الْـَحّيِ اذلَّ   ږ58 َوتََولكَّ

هللا تعاٰلی پر توکل کريں جسے کبھی موت نہيں اور اس کی تعريف  اس ہميشہ زنده رہنے والے
  کے ساتھ پاکيزگی بيان کرتے رہيں، وه اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔

 
َتٰوي عََيل الَْعْرِش ڔ َالرَّ  ٍم ُمثَّ اسـْ ٰمٰوِت َواْالَْرَض َوَما بَيَْهنَُما ِيفْ ِسـتَِّة َاايَّ ْي َخلََق السَّ ِ ا       اذلَّ ْل ِبٖه َخِبْريً َـٔ ُن فَْس   59ْمحٰ

وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمين اور ان کے درميان کی سب چيزوں کو چھ دن ميں پيدا کر 
ديا ہے، پھر عرش پر مستوی ہوا وه رحمان ہے، آپ اس کے بارے ميں کسی خبردار سے پوچھ 

  ليں۔
 

ِن ۚ ْمحٰ ُدْوا ِللرَّ ُمُراَن َوَزاَدُمهْ نُُفْوًرا         َوِاَذا ِقْيَل لَهُُم اْجسُ ُن ۤ َانَْسُجُد ِلَما اَتْ ْمحٰ   ڙ{السجدە}60قَالُْوا َوَما الرَّ
ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجده کرو تو جواب ديتے ہيں رحمان ہے کيا؟ کيا ہم 

ميں مزيد اسے سجده کريں جس کا تو ہميں حکم دے رہا ہے اور اس (تبليغ) نے ان کی نفرت 
  )١اضافہ کر ديا (

َر ْحٰمن، َر ِحْيم ّهللاٰ کی صفات اور اسمائے حسٰنی ميں سے ہيں ليکن اہل جاہليت، هللا کو ان  ١۔٦٠
ناموں سے نہيں پہچانتے تھے جيسا کہ صلح حديبيہ کے موقعے پر جب نبی صلی هللا عليہ وسلم 
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حٰمِن الرَّ  ِ الرَّ ِحْيِم لکھوايا تو مشرکين مکہ نے کہا، ہم رحٰمن و نے معاہدے کے آغاز پر بِْسِم ّهللاٰ
! لکھو (سيرت ابن ہشام۔ ) مذيد ديکھئے (َكٰذلَِك اَْرَسْلٰنَك ٣١٧۔٢رحيم کو نہيں جانتے۔ بِاْسِمَک اللَّھُمَّ

ٍة قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلِھَآ اَُمٌم لِّتَْتلَُوا ْحٰمِن  َعلَْيِھُم الَِّذْيٓ اَْوَحْينَآ اِلَْيكَ  ۟◌ فِْيٓ اُمَّ قُْل ھَُو َربِّْي اَلٓ  ۭ◌ َوھُْم يَْكفُُرْوَن بِالرَّ
ْلُت َواِلَْيِه َمتَاِب)  ۚ◌ اِٰلهَ ااِلَّ ھَُو  ْحٰمَن  30۔ الرعد:13َعلَْيِه تََوكَّ َ اَِو اْدُعوا الرَّ ا  ۭ◌ ) (قُِل اْدُعوا ّهللاٰ اَيًّا مَّ

۔ 17ْر بَِصاَلتَِك َواَل تَُخافِْت بِھَا َواْبتَِغ بَْيَن ٰذلَِك َسبِْياًل) َواَل تَْجـھَ  ۚ◌ ُء اْلُحْسٰنى  ۗ◌ تَْدُعْوا فَلَهُ ااْلَْسَما
) يہاں بھی ان کا رحٰمن کے نام سے بدکنے اور سجده کرنے سے گريز کرنے کا 110االسراء:
  ذکر ہے۔

 
قََمًرا مُّ  ًجا وَّ َجَعَل ِفْهيَا ِرسٰ َماِۗء بُُرْوًجا وَّ ْي َجَعَل ِيف السَّ ِ َك اذلَّ ا         تَٰربَ   61ِنْريً

  ) اور اس ميں آفتاب بنايا اور منور مہتاب بھی۔١بابرکت ہے وه جس نے آسمان ميں برج بنائے (
بروج۔ برج کی جمع ہے، سلف کی تفسير ميں بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے لئے  ١۔٦١

ن ميں گئے ہيں۔ اور اسی مراد پر کالم کا نظم واضح ہے کہ بابرکت ہے وه ذات جس نے آسما
بڑے بڑے ستارے اور سورج اور چاند بنائے۔ بعد کے مفسرين نے اس سے اہل نجوم کے 

مطابق بروج مراد لئے اور يہ باره برج ہيں، حمل،ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبلہ، ميزان، 
عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت اور يہ برج سات بڑے سياروں کی منزليں ہيں جن کے نام 

عطارد، قمر، شمس، مشتری اور زحل۔ يہ کواکب (سيارے) ان برجوں ميں اس  ہيں مريخ، زہره،
  طرح اترتے ہيں جيسے يہ ان کے لئے عالی شان محل ہيں (ايسرالتفاسير)

 
كََّر َاْو َاَراَد ُشُكْوًرا        َّذَّ َاَر ِخلَْفًة ِلَّمْن َاَراَد َاْن ي َّْيَل َوالهنَّ ْي َجَعَل ال ِ   62َوُهَو اذلَّ

) اس شخص کی ١سی نے رات اور دن کو ايک دوسرے کے پيچھے آنے جانے واال بنايا (اور ا
  نصيحت کے لئے جو نصيحت حاصل کرنے يا شکر گزاری کرنے کا اراده رکھتا ہو۔

يعنی رات جاتی ہے تو دن آجاتا ہے اور دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ دونوں بيک  ١۔٦٢
مصالح محتاج وضاحت نہيں۔ بعض نے ِخْلفَۃً کے معنی وقت جمع نہيں ہوتے، اس کے فوائد و 

  ايک دوسرے کے مخالف کے کئے ہيں يعنی رات تاريک ہے تو دن روشن۔
 

ِاَذا َخاَطَهبُُم الْٰجهِلُْوَن قَالُْوا َسٰلًما       يَْن يَْمُشْوَن عََيل اْالَْرِض َهْواًن وَّ ِ ِن اذلَّ ْمحٰ   63   َوِعَباُد الرَّ
بندے وه ہيں جو زمين پر مصلحت کے ساتھ چلتے ہيں اور جب بےعلم رحمان کے (سچے) 

  )۔١لوگ ان سے باتيں کرنے لگتے ہيں تو وه کہہ ديتے ہيں کہ سالم ہے (
سالم سے مراد يہاں اعراض اور ترک بحث ہے۔ يعنی اہل ايمان، اہل جہالت سے الجھتے  ١۔٦٣

اختيار کرتے ہيں اور بےفائده بحث نہيں  نہيں ہيں بلکہ ايسے موقع پر پرہيز اور گريز کی پاليسی
  کرتے۔

 
ِقيَاًما          ْم ُجسًَّدا وَّ ِ ْيَن يَِبيُْتْوَن ِلَرّهبِ ِ   64َواذلَّ

  اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قيام کرتے ہوئے راتيں گزار ديتے ہيں۔
 

َ  ڰ منَّ َّنَا اْرصِْف َعنَّا عََذاَب هَجَ ْيَن يَُقْولُْوَن َرب ِ   ڰ65ِانَّ عََذاَهبَا َاكَن غََراًما       َواذلَّ
اور جو يہ دعا کرتے ہيں اے ہمارے پروردگار! ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ، 

 )۔١کيونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے واال ہے (
اس سے معلوم ہوا کہ رحٰمن کے بندے وه ہيں جو ايک طرف راتوں کو اٹھ کر عبادت  ١۔٦٥

طرف وه ڈرتے بھی ہيں کہ کہيں کسی غلطی يا کوتاہی پر هللا کی گرفت  کرتے ہيں اور دوسری
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ميں نہ آجائيں، اس لئے وه عذاب جہنم سے پناه طلب کرتے ہيں۔ گويا هللا کی عبادت و اطاعت 
کے باوجود هللا کے عذاب اور اس کے مؤاخذے سے انسان کو بےخوف اور اپنی عبادت و 

ميں مبتال نہيں ہونا چاہئے۔ اسی مفہوم کو دوسرے مقام پر  اطاعت اٰلہی پر کسی غرور اور گھمنڈ
قُلُْوبُھُْم َوِجلَةٌ اَنَّھُْم اِٰلى َربِِّھْم ٰرِجُعْونَ  ۔ 23) اس طرح بيان فرمايا گيا ہے۔ (َوالَِّذْيَن يُْؤتُْوَن َمآ ٰاتَْوا وَّ

ه اپنے رب کی ) اور وه لوگ کہ جو کچھ ديتے ہيں اور ان کے دل ڈرتے ہيں کہ و60المومنون:
طرف لوٹنے والے ہيں ڈر صرف اسی بات کا نہيں کہ انہيں بارگاه الہی ميں حاضر ہونا ہے بلکہ 

اس کے ساتھ اس کا بھی کہ ان کا صدقہ و خيرات قبول ہوتا ہے يا نہيں؟ حديث ميں آيت کی 
سے اس تفسير ميں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی هللا عنہا نے رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم 

آيت کی بابت پوچھا کہ کيا اس سے مراد وه لوگ ہيں جو شراب پيتے اور چوری کرتے ہيں؟ آپ 
صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا انہيں اے ابو بکر رضی هللا عنہ کی بيٹی! بلکہ يہ وه لوگ ہيں جو 
 روزے رکھتے، نماز پڑھتے اور صدقہ کرتے ہيں ليکن اس کے باوجود ڈرتے ہيں کہ کہيں ان

  کے يہ اعمال نا مقبول نہ ہو جائيں۔ الترمذی۔
 

ُمَقاًما       ا وَّ َا َساَۗءْت ُمْستَـَقرًّ   66ِاهنَّ
  بيشک وه ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترين جگہ ہے

 
ْوا َوَاكَن بَْنيَ ٰذكِلَ قََواًما       ْيَن ِاَذآ َانَْفُقْوا لَْم يُْرسِفُْوا َولَْم يَـْقُرتُ ِ   67َواذلَّ

اور جو خرچ کرتے وقت بھی اسراف کرتے ہيں نہ بخيلی، بلکہ ان دونوں کے درميان معتدل 
  )١طريقے پر خرچ کرتے ہيں (

هللا کی نافرمانی ميں خرچ کرنا اسراف اور هللا کی اطاعت ميں خرچ کرنا بخيلی اور هللا  ١۔٦٧
ح نفقات واجبہ اور کے احکام و اطاعت کے مطابق خرچ کرنا قوام ہے (فتح القدير) اسی طر

مباحات ميں حد اعتدال سے تجاور بھی اسراف ميں آسکتا ہے، اس ليے وہاں بھی احتياط اور 
  ميانہ روی نہايت ضروری ہے۔

 
ُ ِاالَّ اِبلْحَ  َم اهلّلٰ َِّيتْ َحرَّ ِ ِاٰلــهًا ٰاَخَر َوَال يَْقُتلُْوَن النَّْفَس ال ْيَن َال يَْدُعْوَن َمَع اهلّلٰ ِ َّْفَعْل ٰذكِلَ يَلَْق َااَثًما       ّقِ َواذلَّ   ۙ 68َوَال يَْزنُْوَن ۚ َوَمْن ي

اور هللا کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہيں پکارتے اور کسی ايسے شخص کو جسے قتل 
) نہ وه زنا کے مرتکب ١کرنا هللا تعاٰلی نے منع کر ديا ہو وه بجز حق کے قتل نہيں کرتے (

  ہ کام کرے وه اپنے اوپر سخت وبال الئے گا۔) اور جو کوئی ي٢ہوتے ہيں (
اور حق کے ساتھ قتل کرنے کی تين صورتيں ہيں، اسالم کے بعد کوئی دوباره کفر اختيار  ١۔٦٨

کرے، جسے ارتداد کہتے ہيں، يا شادی شده ہو کر بدکاری کا ارتکاب کرے يا کسی کو قتل کر 
  دے۔ ان صورتوں ميں قتل کيا جائے گا۔ 

ہے۔ رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم سے سوال کيا گيا، کون سا گناه سب سے بڑا  حديث ميں ٢۔٦٨
ہے؟ آپ نے فرمايا۔ يہ کہ تو هللا کے ساتھ کسی کو شريک ٹھہرائے دراں حاليکہ اس نے تجھے 
پيدا کيا۔ اس نے کہا، اس کے بعد کون سا گناه بڑا ہے؟فرمايا، اپنی اوالد کو اس خوف سے قتل 

ے ساتھ کھائے گی، اس نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمايا، يہ کہ تو اپنے کرنا کہ وه تير
پڑوسی کی بيوی سے زنا کرے۔ پھر آپ نے فرمايا کہ ان باتوں کی تصديق اس آيت سے ہوتی 

  ہے۔ پھر آپ نے يہی 
  آيت تالوت فرمائی (البخاری، تفسير سورة البقرة)

 
ُّٰضَعْف هَلُ الَْعَذاُب يَْوَم الِْقٰيمَ  دُلْ ِفْيٖه ُمهَااًن        ي   ڰ69ِة َوَخيْ
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اسے قيامت کے دن دوہرا عذاب کيا جائے گا اور وه ذلت و خواری کے ساتھ ہميشہ اسی ميں 
  رہے گا۔

 
 ُ ْم َحَسنٍٰت ۭ َوَاكَن اهلّلٰ ٰاِهتِ ُ َسـّيِ ُل اهلّلٰ َك يَُبّدِ

ِٕ
ِحْيًما         ِاالَّ َمْن اَتَب َوٰاَمَن َوَمعَِل َمعًَال َصاِلًحا فَُاوٰلۗى   70 غَُفْوًرا رَّ

) ايسے لوگوں کے ١سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کريں اور ايمان الئيں اور نيک کام کريں، (
  ) هللا بخشنے واال مہربانی کرنے واال ہے۔٢گناہوں کو هللا تعاٰلی نيکيوں سے بدل ديتا ہے (

ناه معاف ہو سکتا ہے، چاہے وه کتنا اس سے معلوم ہوا کہ دنيا ميں خالص توبہ سے ہر گ ١۔ ٧٠
ميں جو مومن کے قتل کی سزا جہنم بتالئی گئی ہے، تو  ٩٣ہی بڑا ہو، اور سوره نساء کی آيت 

وه اس صورت پر معمول ہو گی، جب قاتل نے توبہ نہ کی ہو اور بغير توبہ کئے فوت ہوگيا۔ 
کی تو هللا نے اسے معاف ورنہ حديث ميں آتا ہے کہ سو آدمی کے قاتل نے بھی خالص توبہ 

  فرمايا (صحيح مسلم) 
اس کے ايک معنی تو يہ ہيں کہ هللا تعاٰلی اس کا حال تبديل فرما ديتا ہے اسالم قبول کرنے  ٢۔٧٠

سے پہلے وه برائياں کرتا تھا، اب نيکياں کرتا ہے، پہلے شرک کرتا تھا، اب صرف هللا واحد کی 
لکر مسلمانوں سے لڑتا تھا، اب مسلمانوں کی طرف عبادت کرتا ہے، پہلے کافروں کے ساتھ م

سے کافروں سے لڑتا ہے وغيرة وغيره۔ دوسرے معنی يہ ہوئے کہ اس کی برائيوں کو نيکيوں 
ميں بدل ديا جاتا ہے اس کی تائيد حديث ميں بھی ہوتی ہے۔ رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم نے 

ر ميں جنت ميں داخل ہونے واال ہے اور فرمايا ' ميں اس شخص کو جانتا ہوں، جو سب سے آخ
سب آخر ميں جہنم سے نکلنے واال ہوگا۔ يہ وه آدمی ہوگا کہ قيامت کے دن اس پر اس کے 

چھوٹے چھوٹے گناه پيش کئے جائيں گے، بڑے ايک طرف رکھ ديئے جائيں گے۔ اس کو کہا 
اب دے گا، انکار کی اسے جائيگا کہ تو نے فالں فالں دن فالں فالں کام کيا تھا؟ وه ہاں ميں جو

طاقت نہ ہوگی، عالوه ازيں وه اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناه بھی پيش 
کئے جائيں گے۔ کہ اتنے ميں اس سے کہا جائے گا کہ جا تيرے لئے ہر برائی کے بدلے ايک 

يسے ہيں کہ ميں نيکی ہے۔ هللا کی مہربانی ديکھ کر کہے گا، کہ ابھی تو ميرے بہت سے اعمال ا
انہيں يہاں نہيں ديکھ رہا، يہ بيان کر کے رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم ہنس پڑے، يہاں تک کہ 

  آپ کے دانت ظاہر ہوگئے (صحيح مسلم)
 

ِ َمتَااًب         َّٗه يَُتْوُب ِاَىل اهلّلٰ   71َوَمْن اَتَب َوَمعَِل َصاِلًحا فَِان
رے وه تو (حقيقتًا) هللا تعاٰلی کی طرف سچا رجوع اور جو شخص توبہ کرے اور نيک عمل ک

  )١کرتا ہے (
پہلی توبہ کا تعلق کفر و شرک سے ہے۔ اس توبہ کا تعلق ديگر معاصی اور کوتاہيوں سے  ١۔٧١
  ہے۔

 
ْوا ِكَراًما        ْوا اِبللَّْغِو َمرُّ ْوَر  ۙ َوِاَذا َمرُّ ْيَن َال يَْشهَُدْوَن الزُّ ِ   72َواذلَّ

) اور جب کسی لغو چيز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو ١گ جھوٹی گواہی نہيں ديتے (اور جو لو
  )٢شرافت سے گزر جاتے ہيں (

زور کے معنی جھوٹ کے ہيں۔ ہر باطل چيز بھی جھوٹ ہے، اس لئے جھوٹی گواہی سے  ١۔٧٢
 لے کر کفر و شرک اور ہر طرح کی غلط چيزيں مثالً، گانا اور ديگر بےہوده جاہالنہ رسوم و
افعال، سب اس ميں شامل ہيں اور هللا کے نيک بندوں کی يہ صفت بھی ہے کہ وه کسی بھی 

  جھوٹ ميں اور جھوٹی مجلس ميں حاضر نہيں ہوتے۔ 
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لَْغو ہر وه بات اور کام ہے، جس ميں شرعاً کوئی فائده نہيں۔ يعنی ايسے کاموں اور باتوں  ٢۔٧٢
  عزت اور وقار سے گزر جاتے ہيں۔ ميں بھی شرکت نہيں کرتے بلکہ خاموشی کے ساتھ

 
َيااًن        ُمعْ ا وَّ ْوا عَلَْهيَا ُمصًّ ـرُّ ْم لَْم َخيِ ِ يِٰت َرّهبِ ُرْوا اِبٰ يَْن ِاَذا ُذكِّ ِ   73َواذلَّ

اور جب ان کے رب کے کالم کی آيتيں سنائی جاتی ہيں تو اندھے بہرے ہو کر ان پر نہيں گرتے 
)١(  

لت نہيں برتتے جيسے وه بہرے ہوں کہ سنيں ہی نہيں يا يعنی وه ان سے اعراض و غف ١۔٧٣
اندھے ہوں کہ ديکھيں ہی نہيں۔ بلکہ وه غور اور توجہ سے سنتے اور انہيں آويزه گوش اور 

  حرز جان بناتے ہيں۔
 

اْجعَ  َة َاْعُنيٍ وَّ ِّٰتنَا قُرَّ َّنَا َهْب لَنَا ِمْن َاْزَواِجنَا َوُذّرِي ْيَن يَُقْولُْوَن َرب ِ   74لْنَا ِللُْمتَِّقْنيَ ِاَماًما        َواذلَّ
اور يہ دعا کرتے ہيں کہ اے ہمارے پروردگار! تو ہميں ہماری بيويوں اور اوالد سے آنکھوں 

  )١کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہميں پرہيزگاروں کا پيشوا بنا (
ری آنکھيں يعنی انہيں اپنا بھی فرماں بردار بنا اور ہمارا بھی اطاعت گزار جس سے ہما ١۔٧٤

  ٧٤ٹھنڈی ہوں۔
  يعنی ايسا اچھا نمونہ کہ خير ميں وه ہماری پيروی کريں۔ ١۔

 
َسٰلًما        يًَّة وَّ ْوا َويُلَقَّْوَن ِفْهيَا َحتِ َزْوَن الُْغْرفََة ِبَما َصَربُ َك ُجيْ

ِٕ
  ۙ 75ُاوٰلۗى

يں گے جہاں يہی وه لوگ ہيں جنہيں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و باال خانے ديئے جائ
  انہيں دعا سالم پہنچايا جائے گا۔

 
ُمَقاًما        ا وَّ ْيَن ِفْهيَا  َۭحُسنَْت ُمْسـَتَقرًّ   76ٰخدِلِ

  اس ميں يہ ہميشہ رہيں گے، وه بہت ہی اچھی جگہ اور عمده مقام ہے۔
 

بُْمتْ فََسْوَف  ْ لَْوَال ُدعَاُۗؤُمكْ ۚ فََقْد َكذَّ   ۧ 77يَُكْوُن ِلَزاًما        قُْل َما يَْعَبُؤا ِبُمكْ َرّيبِ
) ١کہہ ديجئے! اگر تمہاری دعا التجا (پکارنا) نہ ہوتی تو ميرا رب تمہاری مطلق پرواه نہ کرتا (

  )۔٢تم تو جھٹال چکے اب عنقريب اس کی سزا تمہيں چمٹ جانے والی ہوگی (
ب يہ ہے کہ تمہارا دعا و التجا کا مطلب، هللا کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا اور مطل ١۔٧٧

مقصد تخليق هللا کی عبادت ہے، اگر يہ نہ ہو تو هللا کو تمہاری کوئی پرواه نہ ہو۔ يعنی هللا کے 
ہاں انسان کی قدر و قيمت، اس کے هللا پر ايمان النے اور اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے 

  ہے۔ 
اب اس کی سزا بھی الزماً اس ميں کافروں سے خطاب ہے کہ تم نے هللا کو جھٹال ديا، سو  ٢۔٧٧

تمہيں چکھنی ہے۔ چنانچہ دنيا ميں يہ سزا بدر ميں شکست کی صورت ميں انہيں ملی اور آخرت 
  ميں جہنم کے دائمی عذاب سے بھی انہيں دو چار ہونا پڑے گا۔
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 سورة الشعراء
 )٢٢٧۔ تعداد آيات  ٢٦(سورة الشعراء ۔ سوره نمبر 

ِن الرَّ  ْمحٰ ِ الرَّ   ِحْميِ       ِبْسِم اهلّلٰ
 شروع کرتا ہوں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے

  Ǻٰطۗسّمۗ        
  )١طسم (

 
 Ąِتكْلَ ٰايُٰت اْلِكٰتِب الُْمِبْنيِ       

  )٢يہ آيتيں روشن کتاب کی ہيں (
 

َّْفَسَك َاالَّ يَُكْونُْوا ُمْؤِمِنْنيَ        َ اَبِخٌع ن   Ǽلََعكلَّ
  )١ان کے ايمان نہ النے پر شايد آپ تو اپنی جان کھو ديں گے (

نبی صلی هللا عليہ وسلم کو انسانيت سے جو ہمدردی اور ان کی ہدايت کے لئے جو تڑپ  ١۔٣
  تھی، اس ميں اس کا اظہار ہے۔

 
َماِۗء ٰايًَة فََظلَّْت َاْعنَاقُهُْم لَهَا َن السَّ ْم ّمِ ََّشْا نَُزنِّْل عَلَْهيِ   Ćٰخِضِعْنيَ       ِاْن ن

اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ايسی نشانی اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنيں 
  )١خم ہوجاتيں (

يعنی جسے مانے اور جس پر ايمان الئے بغير چاره نہ ہوتا۔ ليکن اس طرح جبر کا پہلو  ١۔٤
ی دی ہے تاکہ اس کی آزمائش کی شامل ہو جاتا، جب کہ ہم نے انسان کو اراده و اختيار کی آزاد

جائے۔ اس لئے ہم نے ايسی نشانی بھی اتارنے سے گريز کيا جس سے ہمارا يہ قانون متاثر ہو۔ 
  اور صرف انبياء و رسل بھيجنے اور کتابيں نازل کرنے پر ہی اکتفا کيا۔

 
ِن ُمْحَدٍث ِاالَّ َاكنُْوا عَ  ْمحٰ َن الرَّ ْن ِذْكٍر ِمّ ْم ِمّ ِتْهيِ   Ĉْنُه ُمْعرِِضْنيَ       َوَما اَيْ

اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصيحت آئی يہ اس سے روگردانی کرنے 
  والے بن گئے۔

 
َهتْزُِءْوَن        ْم َانْٰۢبۗـُؤا َما َاكنُْوا ِبٖه يَسـْ َيْاِتْهيِ بُْوا فَسـَ   Čفََقْد َكذَّ

خبريں آجائيں گی جسکے ساتھ وه ان لوگوں نے جھٹاليا ہے اب انکے پاس جلدی سے اسکی 
  )١مسخرا پن کر رہے ہيں (

يعنی تکذيب کے نتيجے ميں ہمارا عذاب عنقريب انہيں اپنی گرفت ميں لے لے گا جسے وه  ١۔  ٦
ناممکن سمجھ کر استہزاء ومذاق کرتے ہيں يہ عذاب دنيا ميں بھی ممکن ہے جيسا کہ کئی قوميں 

س سے کسی صورت چھٹکارا نہيں ہوگا ماکانوا عنہ تباه ہوئيں بصورت ديگر آخرت ميں تو ا
معرضين نہيں کہا بلکہ ماکانوا بہ يستھزؤن کہا کيونکہ استہزا ايک تو اعراض وتکذيب کو بھی 

  مستلزم ہے دوسرے يہ اعراض وتکذيب سے زياده بڑا جرم ہے۔ فتح القدير۔
 

  Ċْن ُلكِّ َزْوجٍ َكِرْميٍ        َاَولَْم يََرْوا ِاَىل اْالَْرِض َمكْ َانْۢبَـْتنَا ِفْهيَا مِ 
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کيا انہوں نے زمين پر نظريں نہيں ڈاليں؟ کہ ہم نے اس ميں ہر طرح کے نفيس جوڑے کس قدر 
  )١اگائے ہيں؟ (

َزْوٍج کے دوسرے معنی يہاں صنف اور نوع کے کئيے گئے ہيں۔ يعنی ہر قسم کی چيزيں ہم  ١۔٧
ے بہتر اور فائدے مند ہيں۔ جيسے غلہ جات ہيں پھل نے پيدا کيں جو کريم ہيں يعنی انسان کے لئ

  ميوے ہيں اور حيوانات وغيره ہيں۔
 

ْؤِمِنْنيَ         ُمهْ مُّ   Ďِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيًَة  ۭ َوَما َاكَن اَْكَرثُ
  )٢) اور ان ميں کے اکثر لوگ مومن نہيں ہيں (١بيشک اس ميں يقيناً نشانی ہے (

مرده زمين سے يہ چيزيں پيدا کر سکتا ہے، تو کيا انسانوں کو دوباره يعنی جب هللا تعاٰلی  ١۔٨
  پيدا نہيں کر سکتا۔ 

يعنی اس کی يہ عظيم قدرت ديکھنے کے باوجود اکثر لوگ هللا اور رسول کی تکذيب ہی  ٢۔٨
  کرتے ہيں، ايمان نہيں التے۔

 
ِحْميُ           ََّك لَهَُو الَْعزِيُْز الرَّ   Ḍَۧوِانَّ َرب

  )۔١تيرا رب يقيناً وہی غالب اور مہربان ہے (اور 
يعنی ہرچيز پر اس کا غلبہ اور انتقام لينے پر وه ہر طرح قادر ہے ليکن چونکہ وه رحيم  ١۔٩

بھی ہے اس لئے فوراً گرفت نہيں فرماتا بلکہ پوری مہلت ديتا ہے اور اس کے بعد مؤاخذه کرتا 
  ہے۔

 
َُّك ُمْوٰيسٓ َاِن ا ِلِمْنيَ         َوِاْذ اَنٰدي َرب   10ۙئِْت الْقَْوَم الّظٰ

  )۔١اور جب آپ کے رب نے موسٰی (عليہ السالم) کو آواز دی کہ تو ظالم قوم کے پاس جا (
يہ رب کی اس وقت کی ندا ہے جب حضرت موسٰی عليہ السالم مدين سے اپنی اہليہ کے  ١۔١٠

لئے آگ کی ضرورت  ہمراه واپس آرہے تھے، راستے ميں انہيں حرارت حاصل کرنے کے
محسوس ہوئی تو آگ کی تالش ميں کوه طور پہنچ گئے، جہاں نداء غيبی نے ان کا استقبال کيا 

اور انہيں نبوت سے سرفراز کر ديا گيا اور ظالموں کو هللا کا پيغام پہنچانے کا فريضہ انکو 
  سونپ ديا گيا۔

 
  11قَْوَم ِفْرَعْوَن  ۭ َاَال يَتَُّقْوَن          

  فرعون کے پاس، کيا وه پرہيزگاری نہ کريں گے۔ قوم
 

بُْوِن        َُّكّذِ ٓ َاَخاُف َاْن ي ْ   12ۭقَاَل َرّبِ ِاّىنِ
مو ٰسی (عليہ السالم) نے کہا ميرے پروردگار! مجھے خوف ہے کہ کہيں وه مجھے جھٹال (نہ) 

  ديں۔
 

  13ٰهُرْوَن         َويَِضْيُق َصْدِرْي َوَال يَْنَطِلُق ِلَساِينْ فََاْرِسْل ِاٰىل 
) پس تو ہارون کی طرف بھی ٢) ميری زبان چل نہيں رہی (١اور ميرا سينہ تنگ ہو رہا ہے (

  )۔٣(وحی) بھيج (
اس خوف سے کہ وه نہايت سرکش ہے، ميری تکذيب کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ طبع  ١۔١٣

  خوف انبياء کو بھی ال حق ہو سکتا ہے۔ 
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کی طرف کہ حضرت موسٰی عليہ السالم زياده بول نہيں سکتے  يہ اشاره ہے اس بات ٢۔١٣
تھے۔ يا اس طرف کہ زبان پر انگاره رکھنے کی وجہ سے لکنت پيدا ہوگئی تھی، جسے اہل 

  تفسير بيان کرتے ہيں۔ 
يعنی ان کی طرف جبرائيل عليہ السالم کو وحی دے کر بھيج اور انہيں بھی نبوت سے  ١۔١٣

  اون بنا۔سرفراز فرما کر ميرا مع
 

َّْقُتلُْوِن          ۚ 14َولَهُْم عََيلَّ َذنٌْۢب فََاَخاُف َاْن ي
اور ان کا مجھ پر ميرے ايک قصور کا (دعوٰی) بھی ہے مجھے ڈر ہے کہ کہيں وه مجھے مار 

  )١نہ ڈاليں (
يہ اشاره ہے اس قتل کی طرف، جو حضرت موسٰی عليہ السالم سے غير ارادی طور پر  ١۔١٤

اور مقتول قبطی يعنی فرعون کی قوم سے تھا، اس لئيے فرعوں اس کے بدلے ميں ہوگيا تھا 
حضرت موسٰی عليہ السالم کو قتل کرنا چاہتا تھا، جس کی اطالع پا کر حضرت موسٰی عليہ 

السالم مصر سے مدين چلے گئے تھے۔ اس واقعہ پر اگرچہ کئی سال گزر چکے تھے، مگر 
امکان موجود تھا کہ فرعون ان کو اس جرم ميں پکڑ کر فرعون کے پاس جانے ميں واقعی يہ 

  قتل کی سزا دينے کی کوشش کرے۔ اس لئے يہ خوف بھی بال جواز نہيں تھا۔
 

َتِمُعْوَن         سـْ يِٰتنَآ ِاانَّ َمَعُمكْ مُّ   15قَاَل الَكَّ  ۚ فَاْذَهَبا اِبٰ
) ہم خود ١ماری نشانياں لے کر جاؤ (جناب باری تعاٰلی نے فرمايا! ہرگز ايسا نہ ہوگا، تم دونوں ہ

  )٢سننے والے تمہارے ساتھ ہيں (
هللا تعاٰلی نے تسلی دی کہ تم دونوں جاؤ، ميرا پيغام ان کو پہنچاؤ، تمہيں جو انديشے الحق  ١۔١٥

ہيں ان سے ہم تمہاری حفاظت کريں گے۔ آيات سے مراد وه دالئل ہيں جن سے ہر پيغمبر کو آگاه 
ه معجزات ہيں جو حضرت موسٰی عليہ السالم کو ديئے گئے تھے، جيسے يِد کيا جاتا ہے يا و
  بيضا اور عصا۔ 

يعنی تم جو کچھ کہو گے اور اس کے جواب ميں وه جو کچھ کہے گا، ہم سن رہے ہونگے  ٢۔١٥
اس لئے گھبرانے کی ضرورت نہيں ہے۔ ہم تمہيں فريضہ رسالت سونپ کر تمہاری حفاظت 

  يں گے بلکہ نصرت ومعاونت ہے۔سے بےپرواه نہيں ہوجائ
 

  ۙ 16فَْاِتَيا ِفْرَعْوَن فَُقْوَالٓ ِاانَّ َرُسْوُل َرّبِ الْٰعلَِمْنيَ        
  تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بالشبہ ہم رب العالمين کے بھيجے ہوئے ہيں۔

 
اِۗءيَْل        ٓ ِاْرسَ   17َۭاْن َاْرِسْل َمَعنَا بَِينْ

  )١تھ بنی اسرائيل روانہ کر دے (کہ تو ہمارے سا
يعنی ايک بات يہ کہو کہ ہم تيرے پاس اپنی مرضی سے نہيں آئے ہيں بلکہ رب العالمين  ١۔١٧

کے نمائندے اور اس کے رسول کی حيثيت سے آئے ہيں اور دوسری بات يہ کہ تو نے (چار سو 
ں انہيں شام کی سرزمين پر سال سے) بنی اسرائيل غالم بنا رکھا ہے، ان کو آزاد کر دے تاکہ مي

  لے جاويں، جس کا هللا نے وعده کيا ہوا ہے۔
 

رَِك ِسـِنْنيَ         لَِبثَْت ِفْينَا ِمْن ُمعُ َِّك ِفْينَا َوِلْيًدا وَّ   ۙ 18قَاَل َالَْم نَُرب
) اور ١فرعوں نے کہا کہ کيا ہم نے تجھے تيرے بچپن کے زمانہ ميں اپنے ہاں نہيں پاال تھا؟ (

  )٢اپنی عمر کے بہت سے سال ہم ميں نہيں گزارے؟ (تو نے 
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فرعون نے حضرت موسٰی عليہ السالم کی دعوت اور مطالبے پر غور کرنے کی بجائے،  ١۔١٨
ان کی جوابدہی کرنی شروع کر دی اور کہا کہ کيا تو وہی نہيں ہے جو ہماری گود ميں اور 

  قتل کر ڈالتے تھے؟ ہمارے گھر ميں پال، جب کہ ہم بنی اسرائيل کے بچوں کو 
سال  ٣٠سال فرعون کے محل ميں بسر کئے، بعض کے نزديک  ١٨بعض کہتے ہيں کہ  ٢۔١٨

اور بعض کے نزديک چاليس سال يعنی اتنی عمر ہمارے پاس گزرانے کے بعد، چند سال ادھر 
  ادھر ره کر اب تو نبوت کا دعوٰی کرنے لگا؟

 
َِّيتْ فََعلَْت وَ    19َانَْت ِمَن اْلٰكِفرِْيَن        َوفََعلَْت فَْعلََتَك ال

  )۔١پھر تو اپنا وه کام کر گيا جو کر گيا اور تو ناشکروں ميں ہے (
پھر ہمارا ہی کھا کر ہماری ہی قوم کے ايک آدمی کو قتل کر کے ہماری ناشکری بھی  ١۔١٩
  کی۔

 
ِّْنيَ         اۗل َااَن ِمَن الضَّ   ۭ 20قَاَل فََعلُْهتَآ ِاًذا وَّ

) موسٰی (عليہ السالم) نے جواب ديا کہ ميں نے اس کام کو اس وقت کيا تھا جبکہ ميں (حضرت
  )١راه بھولے ہوئے لوگوں ميں سے تھا (

يعنی يہ قتل ارادتًا نہيں تھا بلکہ ايک گھونسہ ہی تھا جو اسے مارا تھا، اس سے اس کی  ١۔٢٠
ے جب کہ مجھ کو علم کی يہ موت واقع ہوگئی۔ عالوه ازيں يہ واقعہ بھی نبوت سے قبل کا ہ

  روشنی نہيں دی گئی تھی۔
 

َجَعلَِينْ ِمَن الُْمْرَسِلْنيَ            ْ ُحْمكًا وَّ ا ِخْفُتُمكْ فََوَهَب ِيلْ َرّيبِ   21فََفَرْرُت ِمنُْمكْ لَمَّ
پھر تم سے خوف کھا کر ميں تم ميں سے بھاگ گيا، پھر مجھے ميرے رب نے حکم و علم عطا 

  )١مجھے پيغمبروں ميں سے کر ديا (فرمايا اور 
يعنی پہلے جو کچھ ہوا، اپنی جگہ، ليکن اب ميں هللا کا رسول ہوں، اگر ميری اطاعت  ١۔٢١

  کرے گا تو بچ جائے گا، بصورت ديگر ہالکت تيرا مقدر ہوگی۔
 

اِۗءيَْل        ٓ ِاْرسَ َا عََيلَّ َاْن َعبَّْدتَّ بَِينْ   ۭ 22َوِتكْلَ ِنْعَمٌة تَُمهنُّ
مجھ پر تيرا کيا يہی وه احسان ہے؟ جسے تو جتال رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائيل کو غالم بنا 

  )١رکھا ہے (
يعنی يہ اچھا احسان ہے جو تو مجھے جتال رہا ہے کہ مجھے تو يقينا تو نے غالم نہيں  ١۔٢٢

يم کے بنايا اور آزاد چھوڑے رکھا ليکن ميری پوری قوم کو غالم بنا رکھا ہے۔ اس ظلم عظ
  مقابلے ميں اس احسان کی آخر حيثيت کيا ہے؟

 
  23قَاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ الْٰعلَِمْنيَ           

  )١فرعون نے کہا رب العالمين کيا (چيز) ہے؟ (
يہ اس نے بطور دريافت کے نہيں، بلکہ جواب کے طور پر کہا، کيونکہ اس کا دعوٰی تو  ١۔٢٣

ْن اِٰلٍه َغْيِرْي   يہ تھا (َما َعلِْمُت لَُکمْ  ْن اِٰلِہ َغْيِرْی) (َوقَاَل فِْرَعْوُن ٰيٓاَيُّھَا اْلَماَلُ َما َعلِْمُت لَُكْم مِّ فَاَْوقِْد  ۚ◌ مِّ
۔ 28ٰكِذبِْيَن) َواِنِّْى اَلَظُنُّٗه ِمَن الْ  ۙ◌ لِْي ٰيھَاٰمُن َعلَي الطِّْيِن فَاْجَعْل لِّْي َصْرًحا لََّعلِّْيٓ اَطَّلِــُع اِٰلٓى اِٰلِه ُمْوٰسي 

  ) ' ميں اپنے سوا تمہارے لئے کوئی اور معبود جانتا ہی نہيں '38القصص:
 

ْوِقِنْنيَ           ٰمٰوِت َواْالَْرِض َوَما بَيَْهنَُما  ۭ ِاْن ُكْنُمتْ مُّ   24قَاَل َربُّ السَّ
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کی تمام  (حضرت) موسٰی (عليہ السالم ) نے فرمايا وه آسمانوں اور زمين اور ان کے درميان
  چيزوں کا رب ہے، اگر تم يقين رکھنے والے ہو۔

 
َتِمُعْوَن        ٓ َاَال تَسـْ   25قَاَل ِلَمْن َحْوهَلٗ

  )١فرعون نے اپنے گرد والوں سے کہا کيا تم سن نہيں رہے؟ (
  يعنی کيا تم اس کی بات پر تعجب نہيں کرتے کہ ميرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟ ١۔٢٥

 
ِلْنيَ        قَاَل َربُُّمكْ  ُِٕمكُ اْالَوَّ

  26 َوَربُّ ٰااَبۗى
(حضرت موسٰی (عليہ السالم) نے فرمايا وه تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار 

  ہے۔
 

ْيٓ ُاْرِسَل ِالَْيُمكْ لََمْجُنْوٌن         ِ   27قَاَل ِانَّ َرُسْولَُمكُ اذلَّ
  و تمہاری طرف بھيجا گيا ہے يہ تو يقيناً ديوانہ ہے۔فرعون نے کہا (لوگو!) تمہارا يہ رسول ج

 
ِق َوالَْمْغِرِب َوَما بَيَْهنَُما  ِۭاْن ُكْنُمتْ تَْعِقلُْوَن          28قَاَل َربُّ الَْمْرشِ

(حضرت) موسٰی (عليہ السالم) نے فرمايا مشرق و مغرب کا اور ان کے درميان کی تمام چيزوں 
  ھتے ہو۔) ہے، اگر تم عقل رک١کا رب (

يعنی جس نے مشرق کو مشرق بنايا، جس سے کواکب طلوع ہوتے ہيں اور مغرب کو  ١۔٢٨
مغرب بنايا جس ميں کواکب غروب ہوتے ہيں۔ اسی طرح ان کے درميان جو کچھ ہے، ان سب کا 

  رب اور ان کا انتظام کرنے واال بھی وہی ہے۔
 

َْذَت ِاٰلــًها غَْريِْي َالَْجعَ  ِن اختَّ
ِٕ
  29لَنََّك ِمَن الَْمْسُجْوِنْنيَ       قَاَل لَى

فرعون کہنے لگا سن لے! اگر تو نے ميرے سوا کسی اور کو معبود بنايا تو ميں تجھے قيديوں 
  )١ميں ڈال دونگا (

فرعون نے ديکھا کہ موسٰی عليہ السالم مختلف انداز سے رب العالمين کی ربوبيت کامل  ١۔٢٩
معقول جواب اس سے نہيں بن پا رہا ہے۔ تو اس نے  کی وضاحت کر رہے ہيں جس کا کوئی

دالئل سے صرف نظر انداز کرکے دھمکی دينی شروع کر دی اور موسٰی عليہ السالم کو قيد 
  کرنے سے ڈرايا۔

 
ِبْنيٍ         ٍء مُّ   ۚ 30قَاَل َاَولَْو ِجْئُتَك ِبَيشْ

  )١لے آؤں؟ ( مو ٰسی (عليہ السالم) نے کہا اگرچہ ميں تيرے پاس کوئی کھلی چيز
يعنی ايسی چيز يا معجزه جس سے واضح ہو جائے کہ ميں سچا اور واقعی هللا کا رسول  ١۔٣٠

  ہوں، تب بھی تو ميری صداقت کو تسليم نہيں کرے گا؟
 

ِدِقْنيَ           31قَاَل فَْاِت ِبٖهٓ ِاْن ُكْنَت ِمَن الّصٰ
  فرعوں نے کہا اگر تو سچوں ميں سے ہے تو اسے پيش کر۔

 
ِبْنيٌ        فَ    ښ32َالْٰقى َعَصاُه فَِاَذا ِىهَ ثُْعَباٌن مُّ

  )١آپ نے (اسی وقت) اپنی الٹھی ڈال دی جو اچانک کھلم کھال (زبردست) اژدھا بن گئی (
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بعض جگہ ثعبان کو حيۃ اور بعض جگہ جان کہا گيا ہے ثعبان وه سانپ ہوتا ہے جو بڑا  ١۔٣٢
او حيۃ چھوٹے بڑے دونوں قسم کے سانپوں پر بوال  ہو اور جان چھوٹے سانپ کو کہتے ہيں

جاتا ہے۔ فتح القدير۔ گويا الٹھی نے پہلے چھوٹے سانپ کی شکل اختيار کی پھر ديکھتے 
  ديکھتے اژدھا بن گئی۔ وهللا اعلم

 
ِظرِيَْن         نََزَع يََدٗه فَِاَذا ِىهَ بَْيَضاُۗء ِللنّٰ   ۧ 33وَّ

  )١ه بھی اسی وقت ديکھنے والے کو سفيد چمکيال نظر آنے لگا (اور اپنا ہاتھ کھينچ نکاال تو و
يعنی گريبان سے ہاتھ نکاال تو چاند کے ٹکڑے کی طرح چمکتا تھا ؛ يہ دوسرا معجزه  ١۔٣٣

  موسٰی عليہ السالم نے پيش کيا۔
 

ٓ ِانَّ ٰھَذا لَٰسِحٌر عَِلْميٌ           ۙ 34قَاَل ِللَْمَالِ َحْوهَلٗ
  )١کے سرداروں سے کہنے لگا بھئی يہ تو کوئی بڑا دانا جادوگر ہے (فرعون اپنے آس پاس 

فرعون بجائے اس کے کہ ان معجزات کو ديکھ کر، حضرت موسٰی عليہ السالم کی  ١۔٣٤
تصديق کرتا اور ايمان التا، اس نے جھٹالنے اور عناد کا راستہ اختيار کيا اور حضرت موسٰی 

  بڑا فنکار جادوگر ہے۔عليہ السالم کی بابت کہا کہ يہ کوئی 
 

ُمُرْوَن        ْن َاْرِضُمكْ ِبِسْحرِٖه ڰ فََماَذا اَتْ رَِجُمكْ ِمّ ْ   35يُّرِيُْد َاْن خيُّ
يہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہيں تمہاری سرزمين سے ہی نکال دے، بتاؤ اب 

  )۔١تم کيا حکم ديتے ہو (
ئے کہا کہ وه ان شعبده بازيوں کے ذريعے سے تمہيں پھر اپنی قوم کو مذيد بھڑکانے کے ل ١۔٣٥

يہاں سے نکال کر خود اس پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ اب بتالؤ! تمہاری کيا رائے ہے؟ يعنی اس 
  کے ساتھ کيا معاملہ کيا جائے۔

 
ِن ٰحِرشِْيَن      

ِٕ
  ۙ 36قَالُْوٓا َاْرِجْه َوَاَخاُه َوابَْعْث ِيف الَْمَداۗى

اسے اور اس کے بھائی کو مہلت ديجئے اور تمام شہروں ميں ہرکارے بھيج ان سب نے کہا آپ 
  ديجئے۔

 
تُْوَك ِبُلكِّ َحسَّاٍر عَِلْميٍ           37اَيْ

  )١جو آپ کے پاس ذی علم جادوگروں کو لے آئيں (
يعنی ان دونوں کو فی الحال اپنے حال پر چھوڑ دو، اور تمام شہروں سے جادوگروں کو  ١۔٣٧

ان کا باہمی مقابلہ کيا جائے تاکہ ان کے کرتب کا جواب اور تيری تائيد و نصرت ہو جمع کرکے 
جائے۔ اور يہ هللا ہی کی طرف سے سب انتطام تھا تاکہ لوگ ايک ہی جگہ جمع ہو جائيں اور 

دالئل کا بہ چشم خود مشاہده کريں، جو هللا تعاٰلی نے حضرت موسٰی عليہ السالم کو عطا فرمائے 
  تھے۔

 
ْعلُْوٍم      فَجُ  َحَرُة ِلِمْيَقاِت يَْوٍم مَّ   ۙ 38ِمَع السَّ

  )١پھر ايک مقرر دن کے وعدے پر تمام جادوگر جمع کئے گئے (
چنانچہ جادوگروں کی ايک بہت بڑی تعداد مصر کے اطراف و جوانب سے جمع کر لی  ١۔٣٨

تلف اقوال کے ہزار (مخ ٨٠ہزار اور  ٣٠ہزار،  ١٩ہزار  ١٧ہزار،  ١٢گئی، ان کی تعداد 
مطابق) بتالئی جاتی ہے۔ اصل تعداد هللا ہی بہتر جانتا ہے۔ کيونکہ کسی مستند مأخذ ميں تعداد کا 
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ذکر نہيں ہے۔ اس کی تفصيالت اس سے قبل سوره اعراف، سوره طہ ميں بھی گزر چکی ہيں 
هللا تعاٰلی  گويا فرعون کی قوم قبط نے هللا کے نور کو اپنے مونہوں سے بجھانا چاہا تھا ليکن

اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا تھا چنانچہ کفر وايمان کے معرکے ميں ہميشہ ايسا ہی ہوتا آيا ہے 
کہ جب بھی کفر خم ٹھونک کر ايمان کے مقابلے ميں آتا ہے تو ايمان کو هللا تعاٰلی سرخروئی 

ي اْلبَاِطِل فَيَْدَمُغٗه فَاَِذا ھَُو َزاِھٌق) اور غلبہ عطا فرماتا ہے۔ جس طرح فرمايا، (بَْل نَْقِذُف بِاْلَحقِّ َعلَ 
)۔ بلکہ ہم سچ کو چھوٹ پر کھينچ مارتے ہيں پس وه اس کا سر توڑ ديتا ہے اور 18۔ االنبياء:21

  جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔
 

ْجَتِمُعْوَن         ِقْيَل ِللنَّاِس َهْل َانُْمتْ مُّ   ۙ 39وَّ
  )١ا گيا کہ تم بھی مجمع ميں حاضر ہو جاؤ گے؟ (اور عام لوگوں سے بھی کہہ دي

يعنی عوام کو بھی تاکيد کی جا رہی ہے کہ تمہيں بھی يہ معرکہ ديکھنے کے لئے ضرور  ١۔٣٩
  حاضر ہونا ہے۔

 
َحَرَة ِاْن َاكنُْوا ُمهُ الْٰغِلِبْنيَ        َِّبُع السَّ َّنَا نَت   40لََعل

  پيروی کريں۔ تاکہ اگر جادوگر غالب آجائيں تو ہم انکی
 

ُن الْٰغِلِبْنيَ        ِٕنَّ لَنَا َالَْجًرا ِاْن ُكنَّا َحنْ
َحَرُة قَالُْوا ِلِفْرَعْوَن َاى ا َجاَۗء السَّ   41فَلَمَّ

  جادوگر آکر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم جيت گئے تو ہميں کچھ انعام بھی ملے گا؟
 

َِّمَن الُْمقَ  َُّمكْ ِاًذا ل ِبْنيَ        قَاَل نََعْم َوِان   42رَّ
فرعون نے کہا ہاں! (بڑی خوشی سے) بلکہ ايسی صورت ميں تم ميرے خاص درباری بن جاؤ 

  گے۔
 

لُْقْوَن        ْوٰيسٓ َالُْقْوا َمآ َانُْمتْ مُّ   43قَاَل لَهُْم مُّ
  )۔١(حضرت) موسٰی (عليہ السالم) نے جادوگروں سے فرمايا جو کچھ تمہيں ڈالنا ہے ڈال دو (

حضرت موسٰی عليہ کی طرف سے جادوگروں کو پہلے اپنے کرتب دکھانے کے لئے  ١۔٤٣
کہنے ميں يہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ايک تو ان پر يہ واضح ہو جائے کہ هللا کے پيغمبر اتنی 
بڑی تعداد ميں نامی گرامی جادوگروں کے اجتماع اور ان کی ساحرانہ شعبده بازيوں سے خوف 

ا يہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ جب هللا کے حکم سے يہ ساری شعبده بازياں زده نہيں ہے۔ دوسر
آن واحد ميں ختم ہو جائيں گی تو ديکھنے والوں پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہونگے اور شايد 

اس طرح زياده لوگ هللا پر ايمان لے آئيں۔ چنانچہ ايسا ہی ہوا، بلکہ جادوگر ہی سب سے پہلے 
  کہ آگے آرہا ہے۔ايمان لے آئے، جيسا 

 
ِة ِفْرَعْوَن ِاانَّ لَنَْحُن الْٰغِلُبْوَن        ُْم َوقَالُْوا ِبِعزَّ   44فََالْـَقْوا ِحَبالَهُْم َوِعِصهيَّ

انہوں نے اپنی رسياں اور الٹھياں ڈال ديں اور کہنے لگے عزت فرعون کی قسم! ہم يقيناً غالب 
  )١ہی رہيں گے (

ٰطٰہ ميں گزرا کہ ان جادوگروں نے اپنے خيال ميں بہت بڑا  جيسا کہ سوره اعراف اور ١۔٤٤
جادو پيش کيا،۔ سحروا أعين الناس واسترھبوھم وجاؤا بسحر عظيم۔ سوره االعراف۔ حٰتی کہ 
حضرت موسٰی عليہ السالم نے بھی اپنے دل ميں خوف محسوس کيا،۔ فاوجس فی نفسہ خيفۃ 

بی اور برتری کا بڑا يقين تھا، جيسا کہ يہاں ان موسی۔ طہ۔ چنانچہ ان جادوگروں کو اپنی کاميا
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الفاظ سے ظاہر ہے ليکن هللا تعاٰلی نے حضرت موسٰی عليہ السالم کو تسلی دی کہ گھبرانے کی 
ضرورت نہيں ہے۔ ذرا اپنی الٹھی زمين پر پھينکو اور پھر ديکھو۔ چنانچہ الٹھی کا زمين پر 

شکل اختيار کر لی اور ايک ايک کر کے ان پھينکنا تھا کہ اس نے ايک خوفناک اژدھا کی 
  سارے کرتبوں کو نگل گيا۔ جيسا کہ اگلی آيت ميں ہے۔

 
ِفُكْوَن          ښ45فََالْٰقى ُمْوٰيس َعَصاُه فَِاَذا ِىهَ تَلَْقُف َما اَيْ

اب (حضرت) موسٰی (عليہ السالم) نے بھی اپنی الٹھی ميدان ميں ڈال دی جس نے اسی وقت ان 
  ٹ کے کرتب کو نگلنا شروع کر ديا۔کے جھوٹ مو

 
ِدْيَن          َحَرُة ٰجسِ   ۙ 46فَُالِْقَي السَّ

  يہ ديکھتے ہی جادوگر بے اختيار سجدے ميں گر گئے۔
 

  ۙ 47قَالُْوٓا ٰاَمنَّا ِبَرّبِ الْٰعلَِمْنيَ        
  اور انہوں نے صاف کہہ ديا کہ ہم تو هللا رب العالمين پر ايمان الئے۔

 
  48ْوٰيس َوٰهُرْوَن         َرّبِ مُ 

  يعنی موسٰی (عليہ السالم) اور ہارون کے رب پر۔
 

 َ ْحَر ۚ  فَلََسْوَف تَْعل ََّمُمكُ الّسِ ْي عَل ِ ُمكُ اذلَّ َّٗه لََكِبْريُ َعنَّ َايِْديَُمكْ َوَاْرُجلَُمكْ مِّ قَاَل ٰاَمنُْمتْ هَلٗ قَْبَل َاْن ٰاَذَن لَُمكْ  ۚ ِان قَـّطِ ِعْنيَ       ُمْوَن ڛ َالُ َبنَُّمكْ َاْمجَ ِّ َالُوَصل ْن ِخَالٍف وَّ
49 ۚ  

فرعون نے کہا کہ ميری اجازت سے پہلے تم اس پر ايمان لے آئے؟ يقيناً يہی تمہارا بڑا 
) سو تمہيں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا، قسم ١(سردار) ہے جس نے تم سب کو جادو سکھايا (

ور پر کاٹ دونگا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دونگا۔ ہے ميں ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے ط
)٢(  

فرعون کے لئے يہ واقعہ بڑا عجيب اور نہايت حيرت ناک تھا جن جادوگروں کے ذريعے  ١۔٤٩
وه فتح و غلبہ کی آس لگائے بيٹھا تھا وہی نہ صرف مغلوب ہوگئے بلکہ موقع پر ہی وه اس رب 

ون عليہما السالم کو دالئل و معجزات دے کر پر ايمان لے آئے، جس نے حضرت موسٰی و ہار
بھيجا تھا ليکن بجائے اس کے کہ فرعون بھی غور و فکر سے کام ليتا اور ايمان التا، اس نے 

مکابره اور عناد کا راستہ اختيار کيا اور جادوگروں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر ديا اور کہا کہ تم 
د يہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سازش کے ذريعے سے سب اسی کے شاگرد لگتے ہو اور تمہارا استا

َكْرتُُمْوهُ فِي اْلَمِدْينَِة لِتُْخِرُجْوا ِمْنھَآ اَْھلَھَا)  ۔ 7تم ہميں يہاں سے بےدخل کر دو۔ (اِنَّ ٰھَذا لََمْكٌر مَّ
  )۔123االعراف:

ھ اور داياں پير الٹے طور پر ہاتھ پاؤں کاٹنے کا مطلب داياں ہاتھ اور باياں پير يا باياں ہات ٢۔٤٩
ہے۔ اس پر سولی مستزاد يعنی ہاتھ پير کاٹنے سے بھی اس کی آتش غضب ٹھنڈی نہ ہوئی مذيد 

  اس نے سولی پر لٹکانے کا اعالن کيا۔
 

ِّنَا ُمنَْقِلُبْوَن        ٓ ِاٰىل َرب   ۚ 50قَالُْوا َال َضْريَ ۡ ِاانَّ
  لوٹنے والے ہيں ہی۔ ) ہم تو اپنے رب کی طرف١انہوں نے کہا کوئی حرج نہيں (

الضير۔ کوئی حرج نہيں يا ہميں کوئی پرواه نہيں۔ يعنی اب جو سزا چاہے دے لے، ايمان  ١۔٥٠
  سے نہيں پھر سکتے۔
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َل الُْمْؤِمِنْنيَ         ُّنَا َخٰطٰينَآ َاْن ُكنَّآ َاوَّ َّْغِفَر لَنَا َرب   ۉ51ِاانَّ نَــْطَمُع َاْن ي

) ہميں اميد پڑتی ہے کہ ہمارا رب ہماری ١ے ايمان والے بنے ہيں (اس بنا پر کہ ہم سب سے پہل
  سب خطائيں معاف فرما دے گا۔

ُل اْلُمْئوِمنِْيَن اس اعتبار سے کہا کہ فرعون کی قوم مسلمان نہيں ہوئی اور انہوں نے  ١۔٥١ أوَّ
  قبول ايمان ميں سبقت کی۔

 
تََّبُعْوَن       َوَاْوَحْينَآ ِاٰىل ُمْوٰيسٓ َاْن َاْرسِ ِبِعَبادِ    52ْيٓ ِانَُّمكْ مُّ

اور ہم نے موسٰی کو وحی کی کہ راتوں رات ميرے بندوں کو نکال لے چل تم سب پيچھا کئے 
  )١جاؤ گے (

جب مصر ميں حضرت موسٰی عليہ السالم کا قيام لمبا ہو گيا اور ہر طرح سے انہوں نے  ١۔٥٢
ليکن اس کے باوجود وه ايمان النے پر تيار فرعون اور اس کے درباريوں پر حجت قائم کر دی۔ 

نہيں ہوئے، تو اب اس کے سوا کوئی چاره نہيں ره گيا تھا کہ انہيں عذاب سے دوچار کر کے 
سامان عبرت بنا ديا جائے۔ چنانچہ هللا تعاٰلی نے موسٰی عليہ السالم کو حکم ديا کہ راتوں رات 

رمايا کہ فرعون تمہارے پيچھے آئے گا، بنی اسرائيل کو لے کر يہاں سے نکل جائيں، اور ف
  گھبرانا نہيں۔

 
ِن ٰحِرشِْيَن       

ِٕ
  ۚ 53فََاْرَسَل ِفْرَعْوُن ِيف الَْمَداۗى

  فرعون نے شہروں ميں ہرکاروں کو بھيج ديا۔
 

ِذَمٌة قَِلْيلُْوَن          ۙ 54ِانَّ ٰهُٓؤَالِۗء لَِرشْ
  )١کہ يقيناً يہ گروه بہت ہی کم تعداد ميں ہے (

  يہ بطور تحقير کے کہا، ورنہ ان کی تعداد چھ الکھ بتالئی جاتی ہے۔ ١۔٥٤
 

ُظْوَن       
ِٕ
ُْم لَنَا لََغاۗى   ۙ 55َوِاهنَّ

  )١اور اس پر يہ ہميں سخت غضبناک کر رہے ہيں (
يعنی ميری اجازت کے بغير ان کا يہاں سے فرار ہونا ہمارے لئے غيظ و غضب کا باعث  ١۔٥٥
  ہے۔

 
  ۭ 56ِمْيٌع ٰحِذُرْوَن      َوِاانَّ لَجَ 

  )١اور يقيناً ہم بڑی جماعت ہيں ان سے چوکنا رہنے والے (
  اس ليے ان کی اس سازش کو ناکام بنانے کے ليے ہميں مستعد ہونے کی ضرورت ہے۔ ١۔  ٦ ۵
 

ُعُيْوٍن        ْن َجنٍّٰت وَّ   ۙ 57فََاْخَرْجٰهنُْم ِمّ
  ۔باآلخر ہم نے انہيں باغات سے اور چشموں سے

 
َمَقاٍم َكِرْميٍ        ُكُنْوٍز وَّ   ۙ 58وَّ

  )١اور خزانوں سے۔ اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کيا (
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يعنی فرعون اور اس کا لشکر بنی اسرائيل کے تعاقب ميں کيا نکال، کہ پلٹ کر اپنے  ١۔٥٨
مشيت سے انہيں  گھروں اور باغات ميں آنا نصيب ہی نہيں ہوا، يوں هللا تعاٰلی نے اپنی حکمت و

  تمام نعمتوں سے محروم کر کے ان کا وارث دوسروں کو بنا ديا۔
 

اِۗءيَْل       ٓ ِاْرسَ   ۭ 59َكٰذكِلَ ۭ َوَاْوَرْثٰهنَا بَِينْ
  )١اسی طرح ہوا اور ہم نے ان (تمام) چيزوں کا وارث بنی اسرائيل کو بنا ديا (

وه اس سے چھين کر ہم نے بنی  يعنی جو اقتدار اور بادشاہت فرعون کو حاصل تھی، ١۔٥٩
اسرائيل کو عطا کر دی۔ بعض کہتے ہيں کہ اس سے مراد مصر جيسا اقتدار اور دنياوی جاه 

جالل ہم نے بنی اسرائيل کو بھی عطا کيا۔ کيونکہ بنی اسرائيل، مصر سے نکل جانے کے بعد 
کسی دوسری قوم کو مصر واپس نہيں آئے۔ نيز سوره دخان ميں فرمايا کہ ' ہم نے اس کا وارث 

بنايا ' (أيسر التفاسير) اول الذکر اہل علم کہتے ہيں کہ قوما آخرين ميں قوم کا لفظ اگرچہ عام ہے 
ليکن يہاں سوره شعراء ميں جب بنی اسرائيل کو وارث بنانے کی صراحت آگئی ہے تو اس سے 

صر سے نکلنے مراد بھی قوم بنی اسرائيل ہی ہوگی۔ مگر خود قرآن کی صراحت کے مطابق م
کے بعد بنو اسرائيل کو ارض مقدس ميں داخل ہونے کا حکم ديا گيا اور ان کے انکار پر چاليس 

سال کے ليے يہ داخلہ مؤخر کرکے ميدان تيہ ميں بھٹکايا گيا پھر وه ارض مقدس ميں داخل 
يب ہوئے چنانچہ حضرت موسٰی عليہ السالم کی قبر حديث اسراء کے مطابق بيت المقدس کے قر
ہی ہے اس ليے صحيح معنی يہی ہے کہ جيسی نعمتيں آل فرعون کو مصر ميں حاصل تھيں 
ويسی ہی نعتيں اب بنو اسرائيل کو عطا کی گئيں ليکن مصر ميں نہيں بلکہ فلسطين ميں وهللا 

  اعلم۔
 

ْرشِِقْنيَ           60فََاتَْبُعْوُمهْ مُّ
  )١(پس فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب ميں نکلے 

يعنی جب صبح ہوئی اور فرعون کو پتہ چال کہ نبی اسرائيل راتوں رات يہاں سے نکل  ١۔٦٠
گئے، تو اس کے پندار اقتدار کو بڑی ٹھيس پہنچی۔ اور سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب ميں نکل 

  کھڑا ہوا۔
 

ُب ُمْوٰيسٓ ِاانَّ لَُمْدَرُكْوَن   ا تََراَۗء الَْجْمٰعِن قَاَل َاْحصٰ   61ۚ      فَلَمَّ
پس جب دونوں نے ايک دوسرے کو ديکھ ليا، تو موسٰی کے ساتھيوں نے کہا، ہم يقيناً پکڑ لئے 

  )١گئے (
يعنی فرعون کے لشکر کو ديکھتے ہی وه، گھبرا اٹھے کہ آگے سمندر ہے اور پيچھے  ١۔٦١

فرعون کا لشکر، اب بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ اب دوباره وہی فرعون اور اس کی غالمی 
  ہوگی۔

 
َهيِْدْيِن        ْ سـَ   62قَاَل الَكَّ  ۚ ِانَّ َمِعَي َرّيبِ

موٰسی نے کہا، ہرگز نہيں۔ يقين مانو، ميرا رب ميرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راه دکھائے گا 
)١(  

حضرت موسٰی عليہ السالم نے تسلی دی کہ تمہارا انديشہ صحيح نہيں، اب دوباره تم  ١۔٦٢
  ں جاؤ گے۔ ميرا رب يقينا نجات کے راستے کی نشاندہی فرمائے گا۔فرعون کی گرفت ميں نہي

 
ْوِد الَْعِظْميِ      ۚ 63     فََاْوَحْينَآ ِاٰىل ُمْوٰيسٓ َاِن اْرضِْب ِبَّعَصاَك الَْبْحَر ۭ فَانَْفلََق فََاكَن ُلكُّ ِفْرٍق َاكلطَّ
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پس اس وقت دريا پھٹ گيا ) ١ہم نے موسٰی کی طرف وحی بھيجی کہ دريا پر اپنی الٹھی مارو (
  )٢اور ہر ايک حصہ پانی کا مثل بڑے پہاڑ کے ہوگيا۔ (

چنانچہ هللا تعاٰلی نے يہ راہنمائی اور نشان دہی فرمائی کہ اپنی الٹھی سمندر پر مارو، جس  ١۔٦٣
سے دائيں طرف کا پانی دائيں طرف اور بائيں طرف کا پانی بائيں طرف رک گيا اور دونوں کے 

بن گيا کہا جاتا ہے کہ باره قبيلوں کے حساب سے باره راستے بن گئے تھے وهللا  بيچ راستہ
  عالم۔ 

فرق قطعہ بحر، سمندر کا حصہ طور پہاڑ۔ يعنی پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح  ٢۔٣  ٦ 
کھڑا ہو گيا يہ هللا تعاٰلی کی طرف سے معجزے کا صدور ہوا تاکہ موسٰی عليہ السالم اور ان کی 

  ون سے نجات پالے اس تائيد الہی کے بغير فرعون سے نجات ممکن نہيں تھی۔قوم فرع
 

َخرِْيَن           64َۚوَاْزلَْفنَا َمثَّ اْالٰ
  )۔١اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزديک ال کھڑا کر ديا (

اس سے مراد فرعون اور اس کا لشکر ہے يعنی ہم نے دوسروں کو سمندر کے قريب کر  ١۔٦٤
  ديا۔

 
ِعْنيَ        َواَ  َعٗهٓ َاْمجَ ْينَا ُمْوٰيس َوَمْن مَّ   65ْۚجنَ

  اور موسٰی عليہ السالم اور ان پر ايمان النے والوں کو ہم نے نجات دی۔
 

َخرِْيَن          ۭ 66ُمثَّ َاْغَرْقنَا اْالٰ
  )١پھر اور سب دوسروں کو ڈبو ديا (

ہم نے نجات دی اور فرعون اور اس کا موسٰی عليہ السالم اور ان پر ايمان النے والوں کو  ٢۔٦٦
لشکر جب انہی راستوں سے گزرنے لگا تو ہم نے سمندر کو دوباره حسب دستور رواں کر ديا، 

  جس سے فرعون اپنے لشکر سميت غرق ہو گيا۔
 

ْؤِمِنْنيَ       ُمهْ مُّ   67ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيًَة  ۭ َوَما َاكَن اَْكَرثُ
  )۔١ہے اور ان ميں کے اکثر لوگ ايمان والے نہيں (يقيناً اس ميں بڑی عبرت 

يعنی اگرچہ اس واقعے ميں، جو هللا کی نصرت و معاونت کا واضح مظہر ہے، بڑی  ١۔٦٧
  نشانی ہے ليکن اس کے باوجود اکثر لوگ ايمان النے والے نہيں۔

 
ِحْميُ        ََّك لَهَُو الَْعزِْيُز الرَّ   ۧ 68َوِانَّ َرب
  ب بڑا ہی غالب و مہربان ہے۔اور بيشک آپ کا ر

 
ْم نََبَا ِاْبٰرِهْميَ           ۘ 69َواتُْل عَلَْهيِ

  انہيں ابراہيم عليہ السالم کا واقعہ بھی سنا دو۔
 

ِبْيِه َوقَْوِمٖه َما تَْعُبُدْوَن            70ِاْذ قَاَل ِالَ
  ے ہو؟جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمايا کہ تم کس کی عبادت کرت

 
  71قَالُْوا نَْعُبُد َاْصنَاًما فَنََظلُّ لَهَا ٰعِكِفْنيَ         
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انہوں نے جواب ديا کہ عبادت کرتے ہيں بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بيٹھے ہيں 
)١(  

  يعنی رات دن ان کی عبادت کرتے ہيں۔ ١۔٧١
 

  72ۙقَاَل َهْل يَْسَمُعْونَُمكْ ِاْذ تَْدُعْوَن       
  آپ نے فرمايا کہ جب تم انہيں پکارتے ہو تو کيا وه سنتے بھی ہيں؟

 
ْوَن         73َاْو يَْنَفُعْونَُمكْ َاْو يَُرضُّ

  )۔١يا تمہيں نفع نقصان بھی پہنچا سکتے ہيں (
  يعنی اگر تم ان کی عبادت ترک کر دو تو کيا وه تمہيں نقصان پہنچاتے ہيں؟ ١۔٧٣

 
  74اَبَۗءاَن َكٰذكِلَ يَْفَعلُْوَن       قَالُْوا بَْل َوَجْداَنٓ اٰ 

  )١انہوں نے کہا يہ (ہم کچھ نہيں جانتے) ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پايا (
جب وه حضرت ابراہيم عليہ السالم کے سوال کا کوئی معقول جواب نہيں دے سکے تو يہ  ١۔٧٤

د سے يہی کچھ ہوتا آرہا ہے، ہم اسے نہيں کہہ کر چھٹکارا حاصل کر ليا۔ کہ ہمارے آبا و اجدا
  چھوڑ سکتے۔

 
ا ُكْنُمتْ تَْعُبُدْوَن          ۙ 75قَاَل َافََرَءيُْمتْ مَّ

  ) جنہيں تم پوج رہے ہو؟١آپ نے فرمايا کچھ خبر بھی ہے (
  افرائيتم کے معنی ہيں فھل أبٓصرتم وتفکرتم کيا تم نے غور و فکر کيا؟ ١۔٧٥

 
  ڮ76 اْالَْقَدُمْوَن      َانُْمتْ َوٰااَبُۗؤُمكُ 

  تم اور تمہارے اگلے باپ دادا،
 

ٓ ِاالَّ َربَّ الْٰعلَِمْنيَ       ْ ُْم عَُدوٌّ ِيلّ   ۙ 77فَِاهنَّ
  )٢) بجز سچے هللا تعاٰلی کے جو تمام جہان کا پالنہار ہے (١وه سب ميرے دشمن ہيں (

نے والے ہو۔ بعض نے اس کا اس لئے کہ تم سب هللا کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر ١۔٧٦
مطلب يہ بيان کيا ہے کہ جن کی تم اور تمہارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہيں، وه سب معبود 

  ميرے دشمن ہيں يعنی ان سے بيزار ہوں۔ 
  يعنی وه دشمن نہيں، بلکہ وه تو دنيا و آخرت ميں ميرا ولی اور دوست ہے۔ ٢۔٧٧ 
 

ْي َخلََقِينْ فَهَُو َهيِْديْ  ِ   ۙ 78ِن      اذلَّ
  )١جس نے مجھے پيدا کيا ہے اور وہی ميری رہبری فرماتا ہے (

  يعنی دين اور دنيا کے مصالح اور منافع کی طرف۔ ١۔٧٨
 

ْي ُهَو يُْطِعُمِينْ َويَْسِقْنيِ        ِ   ۙ 79َواذلَّ
  )١وہی مجھے کھالتا پالتا ہے (

نی ہم پيتے ہيں، اسے مہيا کرنے يعنی بہت سے اقسام کے رزق پيدا کرنے واال اور جو پا ١۔٧٩
  واال وہی هللا ہے
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  ۽80َوِاَذا َمرِْضُت فَهَُو يَْشِفْنيِ      
  )١اور جب ميں بيمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے (

بيماری کو دور کر کے شفا عطا کرنے واال بھی وہی ہے يعنی دواؤں ميں شفا کی تاثير  ١۔٨٠
ورنہ دوائيں بھی بے اثر ثابت ہوتی ہيں بيماری بھی اگرچہ هللا  بھی اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔

کے حکم اور مشيت سے ہی آتی ہے ليکن اس کی نسبت هللا کی طرف نہيں کی بلکہ اپنی طرف 
  کی يہ گويا هللا کے ذکر ميں اس کے ادب واحترام کے پہلو کو ملحوظ رکھا۔

 
ِيْنيِ       ْي يُِمْيـتُـِينْ ُمثَّ ُحيْ ِ   ۙ 81َواذلَّ

  )١اور وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زنده کردے گا (
  يعنی قيامت والے دن جب سارے لوگوں کو زنده فرمائے گا، مجھے بھی زنده کرے گا۔ ١۔٨١

 
ْيِن      ِيتْ يَْوَم ادّلِ َّْغِفَر ِيلْ َخِطْيۗـــــــَٔ ْيٓ َاْطَمـُع َاْن ي ِ   82َۭواذلَّ

  )١روز جزا ميں ميرے گناہوں کو بخش دے گا (اور جس سے اميد بندھی ہوئی ہے کہ وه 
يہاں اميد، يقين کے معنی ميں ہے۔ کيونکہ کسی بڑی شخصيت سے اميد، يقين کے  ١۔٨٤

مترادف ہی ہوتی ہے اور هللا تعاٰلی تو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، اس سے وابستہ اميد، 
ں جہاں بھی هللا کے لئے َعَسٰی کا يقينی کيوں نہيں ہوگی اسی لئے مفسرين کہتے ہيں کہ قرآن مي

لفظ استعمال ہوا ہے وه يقين ہی کے مفہوم ميں ہے۔ خطيئتی، خطيئۃ واحد کا صيغہ ہے ليکن 
خطايا جمع کے معنی ميں ہے انبياء عليہم السالم اگرچہ معصوم ہوتے ہيں اس ليے ان سے کسی 

ی پر محمول کرتے ہوئے بڑے گناه کا صدور ممکن نہيں پھر بھی اپنے بعض افعال کو کوتاہ
  بارگاه الہی ميں عفو وطلب ہوں گے۔

 
ِلِحْنيَ       َالْـِحْقِينْ اِبلّصٰ   ۙ 83َرّبِ َهْب ِيلْ ُحْمكًا وَّ

  ) عطا فرما اور مجھے نيک لوگوں ميں مال دے۔١اے ميرے رب! مجھے قوت فيصلہ (
يا هللا کے حدود و حکم يا حکمت سے مراد علم و فہم، قوت فيصلہ، يا نبوت و رسالت  ١۔٨٣

  احکام کی معرفت ہے۔
 

ِخرِْيَن       ْ ِلَساَن ِصْدٍق ِيف اْالٰ   ۙ 84َواْجَعْل ِيلّ
  )١اور ميرا ذکر خير پچھلے لوگوں ميں بھی باقی رکھ (

يعنی جو لوگ ميرے بعد قيامت تک آئيں گے، وه ميرا ذکر اچھے لفظوں ميں کرتے رہيں،  ١۔٨٤
ی جزا هللا تعاٰلی دنيا ميں ذکر جميل اور ثنائے حسن کی صورت اس سے معلوم ہوا کہ نيکيوں ک

ميں بھی عطا فرماتا ہے۔ جيسے حضرت ابراہيم عليہ السالم کا ذکر خير ہر مذہب کے لوگ 
  کرتے ہيں، کسی کو بھی ان کی عظمت و تکريم سے انکار نہيں ہے۔

 
َِّة النَِّعْميِ        َرثَِة َجن   85َۙواْجَعلِْينْ ِمْن وَّ

  مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں ميں سے بنادے۔
 

ِّْنيَ        اۗل َّٗه َاكَن ِمَن الضَّ ٓ ِان   86َۙواْغِفْر ِالَِيبْ
  )١اور ميرے باپ کو بخش دے يقيناً وه گمراہوں ميں سے تھا (

يہ دعا اس وقت کی تھی، جب ان پر واضح نہيں تھا کہ مشرک (هللا کے دشمن) کے لئے  ١۔٨٦
رت جائز نہيں، جب هللا نے واضح کر ديا، تو انہوں نے اپنے باپ سے بيزاری کا دعائے مغف



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	829	of	1441	

َعَدھَآ اِيَّاهُ   ْوِعَدٍة وَّ ِ  ۚ◌ اظہار کر ديا (َوَما َكاَن اْستِْغفَاُر اِْبٰرِھْيَم اِلَبِْيِه ااِلَّ َعْن مَّ ّٰ ِّ ا تَـبَيََّن لَٗهٓ اَنَّٗه َعُدوٌّ  فَلَمَّ
اَ ِمْنهُ  اهٌ َحلِْيٌم)  اِنَّ  ۭ◌ تَبَرَّ   )114۔ التوبہ:9اِْبٰرِھْيَم اَلَوَّ

 
ِزِينْ يَْوَم يُْبَعثُْوَن          ۙ 87َوَال ُختْ

  )١اور جس دن کہ لوگ دوباره جالئے جائيں مجھے رسوا نہ کر (
يعنی تمام مخلوق کے سامنے ميرا مؤاخذه کرکے يا عذاب سے دوچار کرکے حديث ميں  ١۔٨٧

دن، جب حضرت ابراہيم عليہ السالم اپنے والد کو برے حال ميں ديکھيں آتا ہے کہ قيامت والے 
گے، تو ايک مرتبہ پھر هللا کی بارگاه ميں ان کے لئے مغفرت کی درخواست کريں گے اور 

فرمائيں گے يا هللا! اس سے زياده ميرے لئے رسوائی اور کيا ہوگی؟ هللا تعاٰلی فرمائے گا کہ ميں 
کردی ہے۔ پھر ان کے باپ کو نجاست ميں لتھڑے ہوئے بجو کی نے جنت کافروں پر حرام 

  شکل ميں جہنم ميں ڈال ديا جائے گا (صحيح بخاری)
 

َال بَُنْوَن           ۙ 88يَْوَم َال يَْنَفُع َماٌل وَّ
  جس دن کہ مال اور اوالد کچھ کام نہ آئے گی۔

 
َ ِبَقلٍْب َسِلْميٍ         ۭ 89ِاالَّ َمْن َاَىت اهلّلٰ

  )١فائده واال وہی ہوگا جو هللا تعاٰلی کے سامنے بےعيب دل لے کر جائے ( ليکن
قلب سليم يا بےعيب دل سے مراد وه دل ہے جو شرک سے پاک ہو۔ يعنی کلب مومن۔ اس  ١۔٨٩

لئے کافر اور منافق کا دل مريض ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہيں، بدعت سے خالی اور سنت پر 
مال متاع کی محبت سے پاک دل اور بعض کے نزديک، مطمئن دل، بعض کے نزديک دنيا کے 

جہالت کی تاريکيوں اور اخالقی ذاللتوں سے پاک دل۔ يہ سارے مفہوم بھی صحيح ہو سکتے 
  ہيں۔ اس لئے کہ قلب مومن مذکوره تمام برائيوں سے پاک ہوتا ہے۔

 
  ۙ 90َوُاْزِلَفِت الَْجنَُّة ِللُْمتَِّقْنيَ       

  ے جنت بالکل نزديک ال دی جائے گی۔اور پرہيزگاروں کے لئ
 

  ۙ 91َوبُّرَِزِت الَْجِحْميُ لِلْٰغِويَْن        
  )١اور گمراه لوگوں کے لئے جہنم ظاہر کر دی جائے گی (

مطلب يہ ہے کہ جنت اور دوزخ ميں داخل ہونے سے پہلے ان کو سامنے کر ديا جائے گا۔  ١۔٩١
  سرور ميں مذيد اضافہ ہو جائے گا۔جس سے کافروں کے غم ميں اور اہل ايمان کے 

 
  92َۙوِقْيَل لَهُْم َايَْن َما ُكْنُمتْ تَْعُبُدْوَن       

  اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے رہے وه کہاں ہيں؟
 

ْوَن        ْونَُمكْ َاْو يَنْتَِرصُ ِ  ۭ َهْل يَْنُرصُ   ۭ 93ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ
  )١ھے، کيا وه تمہاری مدد کرتے ہيں؟ يا کوئی بدلہ لے سکتے ہيں (جو هللا تعاٰلی کے سوا ت

  يعنی تم سے عذاب ٹال ديں يا خود اپنے نفس کو اس سے بچاليں۔ ١۔٩٣
 

  ۙ 94فَُكْبِكُبْوا ِفْهيَا ُمهْ َوالَْغاٗوَن        
  )۔١پس وه سب اور کل گمراه لوگ جہنم ميں اوندھے منہ ڈال ديئے جائيں گے (
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عبودين اور عابدين سب کو مال ڈنگر کی طرح ايک دوسرے کے اوپر ڈال ديا يعنی م ١۔٩٤
  جائے گا۔

 
ُعْوَن          ۭ 95َوُجنُْوُد ِابِْليَْس َاْمجَ

  ) بھی وہاں۔١اور ابليس کے تمام لشکر (
  اس سے مراد وه لشکر ہيں جو لوگوں کو گمراه کرتے تھے۔ ١۔٩٥

 
َتِصُمْوَن     ۙ 96   قَالُْوا َوُمهْ ِفْهيَا َخيْ

  آپس ميں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہيں گے۔
 

ِبْنيٍ       ِ  ِاْن ُكنَّا لَِفْي َضٰلٍل مُّ   ۙ 97اَتهلّلٰ
  کہ قسم هللا کی! يقيناً ہم تو کھلی غلطی پر تھے۔

 
ْيُمكْ ِبَرّبِ الْٰعلَِمْنيَ        98ِاْذ نَُسّوِ

  )١جبکہ تمہيں رب العالمين کے برابر سمجھ بيٹھے تھے (
ا ميں تو ہر تراشا ہوا پتھر اور، مشرکوں کو خدائی اختيارات کا حامل نظر آتا ہے۔ ليکن دني ١۔٩٨

  قيامت کو پتہ چلے گا کہ يہ کھلی گمراہی تھی کہ وه انہيں رب کے برابر سمجھتے رہے۔
 

َّنَآ ِاالَّ الُْمْجرُِمْوَن          99َوَمآ َاَضل
  )١راه نہيں کيا تھا (اور ہميں تو سوا ان بدکاروں کے کسی اور نے گم

يعنی وہاں جا کر احساس ہوگا کہ ہميں دوسرے مجرموں نے گمراه کيا۔ دنيا ميں انہيں  ١۔٩٩
متوجہ کيا جاتا ہے کہ فالں فالں کام گمراہی ہے۔ بدعت ہے شرک ہے تو نہيں مانتے نہ غور 

  وفکر سے کام ليتے ہيں کہ حق و باطل ان پر واضح ہو سکے۔
 

  ۙ ١٠٠َشاِفِعْنيَ     فََما لَنَا ِمْن 
  اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہيں۔

 
ْميٍ          ١٠١َوَال َصِديٍْق َمحِ

  )۔١اور نہ کوئی (سچا) غم خوار دوست (
گناه گار اہل ايمان کی سفارش تو هللا کی اجازت کے بعد انبياء صلحاء بالخصوص  ١۔١٠١

کافروں اور مشرکوں کے لئے سفارش  حضرت نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم فرمائيں گے۔ ليکن
  کرنے کی کسی کو اجازت ہوگی نہ حوصلہ، اور نہ وہاں کوئی دوستی ہی کام آئے گی۔

 
ًة فَنَُكْوَن ِمَن الُْمْؤِمِنْنيَ         ١٠2فَلَْو َانَّ لَنَا َكرَّ

  )١اگر کاش کہ ہميں ايک مرتبہ پھر جانا ملتا تو ہم پکے سچے مومن بن جاتے۔ (
ل کفر و شرک، قيامت کے روز دوباره دنيا ميں آنے کی آرزو کريں گے تاکہ وه هللا اہ ١۔١٠٢

تعاٰلی کی اطاعت کرکے هللا کو خوش کرليں۔ ليکن هللا تعاٰلی نے دوسرے مقام پر فرمايا ہے کہ 
  اگر انہيں دوباره بھی دنيا ميں بھيج ديا جائے تو وہی کچھ کريں گے جو پہلے کرتے رہے تھے۔

 
ْؤِمنِْنيَ      ِانَّ ِيفْ  ُمهْ مُّ   ١٠٣ ٰذكِلَ َالٰيًَة   ۭ َوَما َاكَن اَْكَرثُ
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) ان ميں اکثر لوگ ايمان النے والے نہيں ١يہ ماجره يقيناً آپ کے لئے ايک زبردست نشانی ہے (
)٢(  

يعنی حضرت ابراہيم عليہ السالم کا بتوں کے بارے ميں اپنی قوم سے مناظره هللا کی  ١۔١٠٣
  الئل، يہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ هللا کے سوا کوئی معبود نہيں۔ توحيد کے د

بعض نے اس مرجع مشرکين مکہ يعنی قريش کو قرار ديا ہے يعنی ان کی اکثريت ايمان  ٢۔١٠٣
  النے والی نہيں۔

 
ِحْميُ       ََّك لَهَُو الَْعزِْيُز الرَّ   ۧ ١٠٤َوِانَّ َرب

  ان ہے۔يقيناً آپ کا پروردگار ہی غالب مہرب
 

بَْت قَْوُم نُْوحِۨ الُْمْرَسِلْنيَ         ښ١٠٥َكذَّ
  )١قوم نوح نے بھی نبيوں کو جھٹاليا (

قوم نوح عليہ السالم نے اگرچہ صرف اپنے پيغمبر حضرت نوح عليہ السالم کی تکذيب  ١۔٠٥
کی تھی۔ مگر چونکہ ايک نبی کی تکذيب، تمام نبيوں کی تکذيب کے مترادف ہے۔ اس لئے 

  ايا کہ قوم نوح عليہ السالم نے پيغمبروں کو جھٹاليا۔فرم
 

  ۚ ١٠٦ِاْذ قَاَل لَهُْم َاُخْوُمهْ نُْوٌح َاَال تَتَُّقْوَن    
  ) نوح (عليہ السالم) نے کہا کہ کيا تمہيں هللا کا خوف نہيں!١جبکہ ان کے بھائی (

  يک فرد تھے۔بھائی اس لئے کہا کہ حضرت نوح عليہ السالم ان ہی کی قوم کے ا ١۔١٠٦
 

ْ لَُمكْ َرُسْوٌل َاِمْنيٌ         ۙ ١٠٧ِاّىنِ
  )١سنو! ميں تمہاری طرف هللا کا ايماندار رسول ہوں (

يعنی هللا نے جو پيغام دے کر مجھے بھيجا ہے، وه بال کم و کاست تم تک پہنچانے واال  ١۔١٠٧
  ہوں، اس ميں کمی بيشی نہيں کرتا۔

 
َ َوَاِطْيُعوْ  َُّقوا اهلّلٰ   ۚ ١٠٨ِن     فَات

  )١تمہيں هللا سے ڈرنا چاہيے اور ميری بات ماننی چاہيے (
يعنی ميں تمہيں جو ايمان با اور شرک نہ کرنے کی دعوت دے رہا ہوں، اس ميں  ١۔١٠٨

  ميری اطاعت کرو۔
 

لُُمكْ عَلَْيِه ِمْن َاْجٍر ۚ ِاْن َاْجِرَي ِاالَّ عَٰيل َرّبِ الْٰعلَِمْنيَ  َـٔ   ١٠٩ۚ    َوَمآ َاْس
  )١ميں تم سے اس پر کوئی اجر نہيں چاہتا، ميرا بدلہ تو صرف رب العالمين کے ہاں ہے (

ميں تمہيں جو تبليغ کر رہا ہوں، اس کا کوئی اجر تم سے نہيں مانگتا، بلکہ اس کا اجر  ١۔١٠٩
  رب العالمين ہی کے ذمے ہے جو قيامت کو عطا فرمائے گا۔

 
َ َوَاِطيْ  َُّقوا اهلّلٰ   ۭ ١١٠ُعْوِن     فَات

  )١پس تم هللا کا خوف رکھو اور ميری فرمانبرداری کرو (
يہ تاکيد کے طور پر بھی ہے اور الگ الگ سبب کی بنا پر بھی، پہلے اطاعت کی  ١۔١١٠

  دعوت، امانت داری کی بنياد پر تھی اور اب يہ دعوت اطاعت عدم طمع کی وجہ سے ہے۔
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 َّ ْرَذلُْوَن     قَالُـْوٓا َانُْؤِمُن كَلَ َوات   ۭ ١١١َبَعَك اْالَ
  )١قوم نے جواب ديا کہ ہم تجھ پر ايمان الئيں! تيری تابعداری تو رذيل لوگوں نے کی ہے۔ (

االرذلون، ارذل کی جمع ہے، جاه و مال رکھنے والے، اور اس کی وجہ سے معاشرے  ١۔١١١
و حقير سمجھے جانے ميں کمتر سمجھے جانے والے اور ان ہی ميں وه لوگ بھی آجاتے ہيں ج

  والے پيشوں سے تعلق رکھتے ہيں
 

  ۚ ١١٢قَاَل َوَما ِعلِْمْى ِبَما َاكنُْوا يَْعَملُْوَن       
  )١آپ نے فرمايا! مجھے کيا خبر کہ وه پہلے کيا کرتے رہے؟ (

يعنی مجھے اس بات کا ذمہ دار نہيں ٹھہرايا گيا ہے کہ ميں لوگوں کے حسب نسب،  ١۔١١٢
اور ان کے پيشوں کی تفتيش کروں بلکہ ميری ذمہ داری صرف يہ ہے کہ ايمان  امارت و غربت

کی دعوت دوں اور جو اسے قبول کرلے، چاہے وه کسی حيثيت کا حامل ہو، اسے اپنی جماعت 
  ميں شامل کرلوں ۔

 
ْ لَْو تَْشُعُرْوَن          ۚ ١١٣ِاْن ِحَساُهبُْم ِاالَّ عَٰيل َرّيبِ
  ) ہے اگر تمہيں شعور ہو تو۔١کے ذمہ (ان کا حساب تو ميرے رب 

  يعنی ان کے ضميروں اور اعمال کی تفتيش يہ هللا کا کام ہے۔ ١۔١١٣
 

  ۚ ١١٤َوَمآ َااَن ِبَطاِرِد الُْمْؤِمِنْنيَ       
  )١ميں ايمان داروں کو دھکے دينے واال نہيں (

نے سے دور کر يہ ان کی اس خواہش کا جواب ہے کہ کمتر حيثيت کے لوگوں کو اپ ١۔١١٤
  دے، پھر ہم تيری جماعت ميں شامل ہو جائيں گے۔

 
ِبْنيٌ          ۭ ١١٥ِاْن َااَن ِاالَّ نَِذْيٌر مُّ

  )١ميں تو صاف طور پر ڈرا دينے واال ہوں (
پس جو هللا سے ڈر کر ميری اطاعت کرے گا، وه ميرا ہے اور ميں اس کا ہوں، چاہے  ١۔١١٥

  رذيل، کمينہ ہو يا حقير۔ دنيا کی نظر ميں وه شريف ہو يا
 

َّْم تَنْتَِه يٰنُْوُح لََتُكْونَنَّ ِمَن الَْمْرُجْوِمْنيَ        ْن ل ِٕ
  ١١٦ۭقَالُْوا لَى

  انہوں نے کہا کہ اے نوح! اگر تو باز نہ آيا تو يقيناً تجھے سنگسار کر ديا جائے گا۔
 

بُْوِن         ښ١١٧قَاَل َرّبِ ِانَّ قَْوِمْي َكذَّ
  اے ميرے پروردگار! ميری قوم نے مجھے جھٹال ديا۔ آپ نے کہا

 
ِعَي ِمَن الُْمْؤِمِنْنيَ       ـِينْ َوَمْن مَّ َجنِّ   ١١٨فَافْتَْح بَيِْينْ َوبَيَْهنُْم فَْتًحا وَّ

پس تو مجھ ميں اور ان ميں کوئی قطعی فيصلہ کردے اور مجھے اور ميرے باايمان ساتھيوں کو 
  نجات دے۔

 
ْيٰنُه  َعٗه ِيف الُْفكْلِ الَْمْشُحْوِن      فََاْجنَ   ۚ ١١٩َوَمْن مَّ

چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھيوں کو بھری ہوئی کشتی ميں (سوار کراکر) نجات دے 
  دی۔
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  ۭ ١٢٠ُمثَّ َاْغَرْقنَا بَْعُد الْٰبِقْنيَ      

  )١بعد ازاں باقی تمام لوگوں کو ڈبو ديا (
زر چکی ہيں اور کچھ آئنده بھی آئيں گی کہ حضرت نوح يہ تفيصالت کچھ پہلے بھی گ ١۔١٢٠

عليہ السالم کی ساڑھے نو سو سالہ تبليغ کے باوجود ان کی قوم کے لوگ بد اخالقی اور 
اعراض پر قائم رہے، باآلخر حضرت نوح عليہ السالم نے بد دعا کی، هللا تعاٰلی نے کشتی بنانے 

روری سازو سامان رکھنے کا حکم ديا اور يوں کا اور اس ميں مومن انسانوں، جانوروں اور ض
اہل ايمان کو بچا ليا گيا اور باقی سب لوگوں کو حٰتی کہ بيوی اور بيٹے کو بھی، جو ايمان نہيں 

  الئے تھے، غرق کر ديا گيا۔
 

ْؤِمِنْنيَ      ُمهْ مُّ   ١٢١ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيًَة  ۭ َوَما َاكَن اَْكَرثُ
  ی عبرت ہے۔ ان ميں سے اکثر لوگ ايمان النے والے تھے بھی نہيں۔يقيناً اس ميں بہت بڑ

 
ِحْميُ       ََّك لَهَُو الَْعزِْيُز الرَّ   ۧ ١٢٢َوِانَّ َرب

  اور بيشک آپ کا پروردگار البتہ وہی ہے زبردست رحم کرنے واال۔
 

بَْت عَاُدۨ الُْمْرَسِلْنيَ         ښ١٢٣َكذَّ
  )١عاديوں نے بھی رسولوں کو جھٹاليا (

عاد، ان کے جد اعٰلی کا نام تھا، جس کے نام پر قوم کا نام پڑ گيا۔ يہاں عاد قبيلہ تصور  ١۔١٢٣
بَْت (صيغہ مؤنث) اليا گيا ہے۔   کر کےَکذَّ

 
  ۚ ١٢٤ِاْذ قَاَل لَهُْم َاُخْوُمهْ ُهْوٌد َاَال تَتَُّقْوَن      

  ؟۔) نے کہا کہ کيا تم ڈرتے نہيں١جبکہ ان سے ان کے بھائی ہود (
ہود عليہ السالم کو بھی عاد کا بھائی اس لئے کہا گيا ہے کہ ہر نبی اسی قوم کا ايک فرد  ١۔١٢٤

ہوتا ہے، جس کی طرف اسے مبعوث کيا جاتا تھا اور اسی اعتبار سے انہيں اس قوم کا بھائی 
ے قرار ديا گيا۔ جيسا کہ آگے بھی آئے گا اور انبياء ورسل کی يہ بشريت بھی ان کی قوموں ک
ايمان النے ميں رکاوٹ بنی رہی ہے ان کا خيال تھا کہ نبی کو بشر نہيں، مافوق البشر ہونا 

چاہيے آج بھی اس مسلمہ حقيقت سے بےخبر لوگ پيغمبر اسالم حضرت نبی کريم صلی هللا عليہ 
وسلم کو مافوق البشر باور کرانے پر تلے رہتے ہيں حاالنکہ وه بھی خاندان قريش کے ايک فرد 

  جن کی طرف اوال ان کو پيغمبر بنا کر بھيجا گيا تھا۔ تھے
 

ْ لَُمكْ َرُسْوٌل َاِمْنيٌ         ۙ ١٢٥ِاّىنِ
  ميں تمہارا امانتدار پيغمبر ہوں۔

 
َ َوَاِطْيُعْوِن       ُقوا اهلّلٰ َـّ   ۚ ١٢٦فَات

  پس هللا سے ڈرو اور ميرا کہا مانو !۔
 

لُُمكْ عَلَْيِه ِمْن َاْجٍر ۚ َـٔ   ١٢٧ِۭاْن َاْجِرَي ِاالَّ عَٰيل َرّبِ الْٰعلَِمْنيَ      َوَمآ َاْس
ميں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہيں کرتا، ميرا ثواب تو تمام جہان کے پروردگار کے ہی 

  پاس ہے۔
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  ۙ ١٢٨َاتَبْنُْوَن ِبُلكِّ ِريْعٍ ٰايًَة تَْعَبثُْوَن     

  )۔١مارت) بنا رہے ہو (کيا تم ايک ايک ٹيلے پر بطور کھيل تماشہ يادگار (ع
ريع، ريعۃ، کی جمع ہے۔ ٹيلہ، بلند جگہ، پہاڑ، دره يا گھاٹی يہ ان گزر گاہوں پر کوئی  ١۔١٢٨

عمارت تعمير کرتے جو بلندی پر ايک نشانی مشہور ہوتی۔ ليکن اس کا مقصد اس ميں رہنا نہيں 
مايا کہ يہ تم ايسا کام ہوتا بلکہ صرف کھيل کود ہوتا تھا۔ حضرت ہود عليہ السالم نے منع فر

کرتے ہو، جس ميں وقت اور وسائل کا بھی ضياع ہے اور اس کا مقصد بھی ايسا ہے جس سے 
دين اور دنيا کا کوئی مفاد وابستہ نہيں بلکہ صرف کھيل کود ہوتا ہے بيکار محض بےفائده ہونے 

  ميں کوئی شک نہيں۔
 

ْونَ  دُلُ َُّمكْ َختْ   ١٢٩ۚ     َوتَتَِّخُذْوَن َمَصاِنَع لََعل
  )١اور بڑی صنعت والے (مضبوط محل تعمير) کر رہے ہو، گويا کہ تم ہميشہ يہيں رہو گے (

اسی طرح وه بڑی مضبوط اور عالی شان رہائشی عمارتيں تعمير کرتے تھے، جيسے وه  ١۔١٢٩
  ہميشہ انہی محالت ميں رہيں گے۔

 
ُمتْ َجبَّاِريَْن       ُمتْ بََطشـْ   ١٣٠َۚوِاَذا بََطشـْ

 )١اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو (
  يہ ان کے ظلم و تشدد اور قوت و طاقت کی طرف اشاره ہے۔ ١۔١٣٠

 
َ َوَاِطْيُعْوِن       َُّقوا اهلّلٰ   ۚ ١٣١فَات

  )١هللا سے ڈرو اور ميری پيروی کرو (
نہماک اور ظلم و سرکشی پر جب ان کے اوصاف قبيحہ بيان کيئے جو ان کے دنيا ميں ا ١۔ ١٣١

  داللت کرتے ہيں تو پھر انہيں دوباره تقوٰی اور اپنی اطاعت کی دعوت دی۔
 

ُمكْ ِبَما تَْعلَُمْوَن       ْيٓ َاَمدَّ ِ ُقوا اذلَّ َـّ   ۚ ١٣٢َوات
  اس سے ڈرو جس نے ان چيزوں سے تمہاری امداد کی جنہيں تم نہيں جانتے۔

 
بَنِ  نَْعاٍم وَّ ُمكْ اِبَ   ڌ١٣٣ْنيَ     َاَمدَّ

  اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اوالد سے۔
 

ُعُيْوٍن         ١٣٤َۚوَجنٍّٰت وَّ
  باغات اور چشموں سے۔

 
ْٓ َاَخاُف عَلَْيُمكْ عََذاَب يَْوٍم َعِظْميٍ        ۭ ١٣٥ِاّىنِ

  )۔١مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا انديشہ ہے (
پر اصرار جاری رکھا اور هللا تعاٰلی نے تمہيں جو نعمتيں عطا يعنی اگر تم نے اپنے کفر  ١۔١٣٥

فرمائی ہيں، ان کا شکر ادا نہ کيا، تو تم عذاب اٰلہی کے مستحق قرار پا جاؤ گے۔ يہ عذاب دنيا 
ميں بھی آسکتا ہے اور آخرت تو ہے ہی عذاب و ثواب کے لئے۔ وہاں تو عذاب سے چھٹکارا 

  ممکن ہی نہيں ہوگا۔
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َن الْٰوِعِظْنيَ     قَالُْوا سَ    ١٣٦َۙواٌۗء عَلَْينَآ َاَوَعــْظَت َاْم لَْم تَُكْن ِمّ
  انہوں نے کہا کہ آپ وعظ کہيں يا وعظ کہنے والوں ميں نہ ہوں ہم يکساں ہيں۔

 
ِلْنيَ       ۙ ١٣٧ِاْن ٰھَذآ ِاالَّ ُخلُُق اْالَوَّ

  )١يہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے (
ں ہيں جو پہلے بھی لوگ کرتے آئے ہيں يا يہ مطلب ہے کہ ہم جس دين يعنی وہی باتي ١۔١٣٧

اور عادات و روايات پر قائم ہيں، وه وہی ہيں جن پر ہمارے آباء و اجداد کار بند رہے، مطلب 
  دونوں سورتوں ميں يہ ہے کہ ہم آبائی مذہب کو نہيں چھوڑ سکتے۔

 
ِبْنيَ       ُن ِبُمَعذَّ   ۚ ١٣٨َوَما َحنْ

  )١رگز عذاب نہيں ديئے جائيں گے (اور ہم ہ
جب انہوں نے اس امر کا اظہار کيا کہ ہم تو اپنا آبائی دين نہيں چھوڑيں گے، تو اس ميں  ١۔١٣٨

عقيده آخرت کا انکار بھی تھا۔ اس لئے انہوں نے عذاب ميں مبتال ہونے کا بھی انکار کيا۔ کيونکہ 
  مانتا اور روز جزا کو تسليم کرتا ہے۔ عذاب اٰلہی کا انديشہ تو اسے ہوتا ہے جو هللا کو

 
ْؤِمِنْنيَ      ُمهْ مُّ بُْوُه فََاْهلَْكٰهنُْم ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيًَة  ۭ َوَما َاكَن اَْكَرثُ   ١٣٩فََكذَّ

) يقيناً اس ميں ١چونکہ عاديوں نے حضرت ہود کو جھٹاليا، اس لئے ہم نے انہيں تباه کر ديا (
  ے اکثر بے ايمان تھے۔نشانی ہے اور ان ميں س

قوم عاد، دنيا کی مضبوط ترين اور قوی ترين قوم تھی، جس کی بابت هللا نے فرمايا  ١۔١٣٩
) ' اس جيسی قوم پيدا ہی نہيں کی گئی ' يعنی جو قوت 8۔ الفجر:89(الَّتِْي لَْم يُْخلَْق ِمْثلُھَا فِي اْلباَِلِد) 

ةً) اور شدت و جبروت ميں اس جيسی ہو۔ اس لئے يہ  کہا کرتی تھی (َمْن اََشدُّ ِمنَّا قُوَّ
) ' کون قوت ميں ہم سے زياده ہے ' ليکن جب اس قوم نے بھی کفر کا راستہ 15۔فصلت:41

چھوڑ کر ايمان و تقوٰی اختيار نہيں کيا تو هللا تعاٰلی نے سخت ہوا کی صورت ميں ان پر عذاب 
ہا۔ باد تند آتی اور آدمی کو اٹھا کر فضا فرمايا جو مکمل سات راتيں اور آٹھ دن ان پر مسلط ر

ميں بلند کرتی اور پھر زور سے سر کے بل زمين پر پٹخ ديتی۔ جس سے اس کا دماغ پھٹ اور 
ٹوٹ جاتا اور بغير سر کے ان کے الشے اس طرح زمين پر پڑے ہوتے گويا وه کھجور کے 

ڑی مضبوط عمارتيں بنا کھوکھلے تنے ہيں۔ انہوں نے پہاڑوں، کھوؤں اور غاروں ميں بڑی ب
رکھی تھيں۔ پينے کے لئے گہرے کنوئيں کھود رکھے تھے، باغات کی کثرت تھی۔ ليکن جب هللا 

  کا عذاب آيا تو کوئی چيز ان کے کام نہ آئی اور انہيں صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ ديا گيا۔
 

ِحْميُ      ََّك لَهَُو الَْعزِْيُز الرَّ   ۧ ١٤٠َوِانَّ َرب
  رب وہی ہے غالب مہربان۔بيشک آپ کا 

 
بَْت ثَُمْوُد الُْمْرَسِلْنيَ         ښ١٤١َكذَّ

  ) نے بھی پيغمبروں کو جھٹاليا۔١ثموديوں (
ثمود کا مسکن حضر تھا جو حجاز کے شمال ميں ہے، آجکل اسے مدائن صالح کہتے  ١۔ ١٤١

ے ان بستيوں سے ہيں۔ (ايسر التفاسير) يہ عرب تھے۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم تبوک جاتے ہوئ
  گزر کر گئے تھے، جيسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

 
  ۚ ١٤٢ِاْذ قَاَل لَهُْم َاُخْوُمهْ ٰصِلٌح َاَال تَتَُّقْوَن      



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	836	of	1441	

  ان کے بھائی صالح نے فرمايا کہ کيا تم هللا سے نہيں ڈرتے؟
 

ْ لَُمكْ َرُسْوٌل َاِمْنيٌ          ۙ ١٤٣ِاّىنِ
  پيغمبر ہوں۔ ميں تمہاری طرف هللا کا امانت دار

 
َ َوَاِطْيُعْوِن        َُّقوا اهلّلٰ   ۚ ١٤٤فَات

  تو تم هللا سے ڈرو اور ميرا کہا مانو۔
 

ُلُمكْ عَلَْيِه ِمْن َاْجٍر  ۚ ِاْن َاْجرَِي ِاالَّ عَٰيل َرّبِ الْٰعلَِمْنيَ       َـٔ   ۭ ١٤٥َوَمآ َاْس
  س پروردگار عالم پر ہی ہے۔ميں اس پر تم سے کوئی اجرت نہيں مانگتا، ميری اجرت تو ب

 
ُكْوَن ِيفْ َما ٰههُنَآ ٰاِمِنْنيَ       ۙ ١٤٦َاتُْرتَ

  )١کيا ان چيزوں جو يہاں ہيں تم امن کے ساتھ چھوڑ ديئے جاؤ گے (
يعنی يہ نعمتيں کيا تمہيں ہميشہ حاصل رہيں گی، نہ تمہيں موت آئے گی نہ عذاب؟  ١۔١٤٦

يسا نہيں ہوگا بلکہ عذاب يا موت کے ذريعے سے، جب هللا استفہام انکاری اور توبيخی ہے يعنی ا
چاہے گا، تم ان نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے اس ميں ترغيب ہے کہ هللا کی نعمتوں کا شکر 

ادا کرو اور اس پر ايمان الؤ اور اگر ايمان و شکر کا راستہ اختيار نہيں کيا تو پھر تباہی و 
  بربادی تمہارا مقدر ہے۔

 
 ّٰ ُعُيْوٍن     ِيفْ َجن   ١٤٧ٍۙت وَّ

  يعنی ان باغوں اور ان چشموں۔
 

ٍل َطلُْعهَا َهِضْميٌ        َخنْ ُزُرْوعٍ وَّ   ١٤٨ۚوَّ
  )۔١اور ان کھيتوں اور ان کھجوروں کے باغوں ميں جن کے شگوفے نرم و نازک ہيں (

 يہ ان نعمتوں کی تفصيل ہے جن سے وه بہره ور تھے، طلع، کھجور کے اس شگوفے ١۔١٤٨
کو کہتے ہيں جو پہلے پہل نکلتا يعنی طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد کھجور کا يہ پھل بلح، پھر 

بسر، پھر رتب اور اس کے بعد تمر کہالتا ہے۔ (ايسر التفاسر) باغات ميں ديگر پھلوں کے ساتھ 
کھجور کا پھل بھی آجاتا ہے ليکن عربوں ميں چونکہ کھجور کی بڑی اہميت ہے اس ليے اس کا 

صی طور پر بھی ذکر کيا ھضيم کے اور بھی کئی معانی بيان کيے گئے ہيں مثال لطيف خصو
  اور نرم ونازک۔ تہ بہ تہ وغيره

 
  ۚ ١٤٩َوتَْنِحُتْوَن ِمَن الِْجَباِل بُُيْواًت ٰفرِِهْنيَ      

  )١اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پر تکلف مکانات بنا رہے ہو (
ت سے زياده فنکارانہ مہارت کا مظاہره کرتے ہوئے يا فخرو غرور فَاِرِھْيَن يعنی ضرور ١۔١٤٩

کرتے ہوئے، جيسے آجکل لوگوں کا حال ہے۔ آج بھی عمارتوں پر غير ضروری آرائشوں اور 
فنکارانہ مہارتوں کا خوب خوب مظاہره ہو رہا ہے اور اس کے ذريعے سے ايک دوسرے پر 

  برتری اور فخرو غرور کا اظہار بھی۔
 

َّقُ  َ َوَاِطْيُعْوِن     فَات   ۚ ١٥٠وا اهلّلٰ
  پس هللا سے ڈرو اور ميری اطاعت کرو۔
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ا َاْمَر الُْمْرسِِفْنيَ         ١٥١َۙوَال تُِطْيُعْوٓ

  ) اطاعت سے باز آجاؤ۔١بے باک حد سے گزر جانے والوں کی (
الفت ميں ُمْسِرفِْيَن سے مراد وه رؤسا اور سردار ہيں جو کفر و شرک کے داعی اور مخ ١۔١٥١

  پيش پيش تھے۔
 

يَْن يُْفِسُدْوَن ِيف اْالَْرِض َوَال يُْصِلُحْوَن        ِ   ١٥٢اذلَّ
  جو ملک ميں فساد پھيال رہے ہيں اور اصالح نہيں کرتے۔

 
رِْيَن       ََّمآ َانَْت ِمَن الُْمَسحَّ   ١٥٣ۚقَالُْوٓا ِان

  ے۔وه بولے کہ بس تو ان ميں سے ہے جن پر جادو کر ديا گيا ہ
 

ِدِقْنيَ      يٍَة ِاْن ُكْنَت ِمَن الّصٰ ثْلُنَا ښ فَْاِت اِبٰ   ١٥٤َمآ َانَْت ِاالَّ بََرشٌ ِمّ
  تو تو ہم جيسا ہی انسان ہے۔ اگر تو سچوں سے ہے تو کوئی معجزه لے آ۔

 
ْعلُْوٍم      ُب يَْوٍم مَّ لَُمكْ ِرشْ ٌب وَّ َّهَا ِرشْ   ۚ ١٥٥قَاَل ٰهِذٖه اَنقٌَة ل

يا يہ ہے اونٹنی، پانی پينے کی ايک باری اس کی اور ايک مقرره دن کی باری پانی آپ نے فرما
  )۔١پينے کی تمہاری (

يہ وہی اونٹنی تھی جو ان کے مطالبے پر پتھر کی ايک چٹان سے بطور معجزه ظاہر  ١۔١٥٥
ن ہوئی تھی ايک دن اونٹنی کے لئے اور ايک دن ان کے لئے پانی مقرر کر ديا گيا تھا، اور ا

سے کہہ ديا گيا تھا کہ جو دن تمہارا پانی لينے کا ہوگا، اونٹنی گھاٹ پر نہيں آئے گی اور جو دن 
  اونٹنی کے پانی پينے کا ہوگا، تمہيں گھاٹ پر آنے کی اجازت نہيں ہے۔

 
ٍء فَيَْاُخَذُمكْ عََذاُب يَْوٍم َعِظْميٍ      ْوَها ِبُسْوۗ   ١٥٦َوَال تََمسُّ

سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ايک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہاری گرفت کر (خبر دار) اسے برائی 
  )١لے گا (
دوسری بات انہيں يہ کہی گئی کہ اس اونٹنی کو کوئی بری نيت سے ہاتھ نہ لگائے، نہ  ١۔١٥٦

اسے نقصان پہنچايا جائے۔ چنانچہ يہ اونٹنی اسی طرح ان کے درميان رہی۔ گھاٹ سے پانی پيتی 
ا کر گزاره کرتی۔ کہا جاتا ہے کہ قوم ثمود اس کا دودھ دوہتی اور اس سے اور گھاس چاره کھ

  فائده اٹھاتی۔ ليکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنايا۔
 

  ۙ ١٥٧فََعَقُرْوَها فََاْصَبُحْوا نِٰدِمْنيَ      
  )۔٢ہوگئے () بس وه پشيمان ١پھر بھی انہوں نے اس کی کوچيں کاٹ ڈاليں، (

يعنی باوجود اس بات کے کہ وه اونٹنی، هللا کی قدرت کی ايک نشانی اور پيغمبر کی  ١۔١٥٧
صداقت کی دليل تھی، قوم ثمود ايمان نہيں الئی اور کفر و شرک کے راستے پر گامزن رہی اور 

اليں اس کی سرکشی يہاں تک بڑھی کہ باآلخر قدرت کی زنده نشانی ' اونٹنی ' کی کوچيں کاٹ ڈ
  يعنی اس کے ہاتھوں پيروں کو زخمی کر ديا، جس سے وه بيٹھ گئی اور پھر اسے قتل کر ديا۔ 

يہ اس وقت ہوا جب اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح عليہ السالم نے کہا کہ اب  ٢۔١٥٧
تمہيں صرف تين دن کی مہلت ہے، چوتھے دن تمہيں ہالک کر ديا جائے گا اس کے بعد جب 
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عالمتيں ظاہر ہونی شروع ہوگئيں تو پھر ان کی طرف سے بھی اظہار ندامت  واقع عذاب کی
  ہونے لگا۔ ليکن عالمات عذاب ديکھ لينے کے بعد ندامت اور توبہ کا کوئی فائده نہيں۔

 
ْؤِمِنْنيَ         ُمهْ مُّ   ١٥٨فََاَخَذُمهُ الَْعَذاُب ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيًَة   ۭ َوَما َاكَن اَْكَرثُ

  ) بيشک اس ميں عبرت ہے۔ اور ان ميں اکثر لوگ مومن نہ تھے۔١ور عذاب نے آدبوچا (ا
يہ عذاب زمين سے زلزلے اور اوپر سے سخت چنگھاڑ کی صورت ميں آيا، جس سے  ٢۔١٥٨

  سب کی موت واقع ہوگئی۔
 

ِحْميُ        ََّك لَهَُو الَْعزِْيُز الرَّ   ١٥٩َۧوِانَّ َرب
  ردست اور مہربان ہے۔اور بيشک آپ کا رب بڑا زب

 
بَْت قَْوُم لُْوِطۨ الُْمْرَسِلْنيَ         ښ١٦٠َكذَّ

  ) نے بھی نبيوں کو جھٹاليا۔١قوم لوط (
حضرت لوط عليہ السالم، حضرت ابراہيم عليہ السالم کے بھائی ہارون بن آزر کے بيٹے  ١۔١٦٠

کر بھيجا گيا تھا۔ ان کی تھے۔ اور ان کو حضرت ابراہيم عليہ السالم ہی کی زندگی ميں نبی بنا
  قوم ' سدوم ' اور ' عموريہ ' ميں رہتی تھی۔ يہ بستياں شام کے عالقے ميں تھيں۔

 
  ١٦١ِۚاْذ قَاَل لَهُْم َاُخْوُمهْ لُْوٌط َاَال تَتَُّقْوَن       

  ان سے ان کے بھائی لوط(عليہ السالم) نے کہا کيا تم هللا کا خوف نہيں رکھتے؟
 

ْ لَُمكْ رَ    ۙ ١٦٢ُسْوٌل َاِمْنيٌ      ِاّىنِ
  ميں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں۔

 
َ َوَاِطْيُعْوِن      ُقوا اهلّلٰ َـّ   ۚ ١٦٣فَات

  پس تم هللا سے ڈرو اور ميری اطاعت کرو۔
 

لُُمكْ عَلَْيِه ِمْن َاْجٍر  ۚ ِاْن َاْجرَِي ِاالَّ عَٰيل َرّبِ الْٰعلَِمْنيَ       َـٔ   ۭ ١٦٤َوَمآ َاْس
ں تم ميں سے اس پر کوئی بدلہ نہيں مانگتا ميرا اجر تو صرف هللا تعاٰلی پر ہے جو تمام جہان مي

  کا مالک ہے۔
 

ْكَراَن ِمَن الْٰعلَِمْنيَ       تُْوَن اذلُّ   ۙ ١٦٥َااَتْ
  کيا تم جہان والوں ميں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو۔

 
ُُّمكْ  ْن َاْزَواِجُمكْ  ۭ بَْل َانُْمتْ قَْوٌم ٰعُدْوَن      َوتََذُرْوَن َما َخلََق لَُمكْ َرب   ١٦٦ّمِ

) بلکہ ١اور تمہاری جن عورتوں کو هللا تعاٰلی نے تمہارا جوڑا بنايا ہے ان کو چھوڑ ديتے ہو (
  )۔٢تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے (

ی، اسی يہ قوم لوط کی سب سے بری عادت تھی، جس کی ابتداء اسی قوم سے ہوئی تھ ١۔١٦٦
لئے اس فعل بد کو لواطت سے تعبير کيا جاتا ہے يعنی بد فعلی جس کا آغاز قوم لوط سے ہوا 

ليکن اب يہ بد فعلی پوری دنيا ميں عام ہے بلکہ يورپ ميں تو اسے قانوناً جائز تسليم کر ليا گيا 
کہ مرد  ہے يعنی ان کے ہاں اب سرے سے گناه ہی نہيں ہے۔ جس قوم کا مذاج اتنا بگڑ گيا ہو
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عورت کا ناجائز جنسی مالپ (بشرطيکہ باہمی رضامندی سے ہو) ان کے نزديک جرم نہ ہو، تو 
  وہاں دو مردوں کا آپس ميں بدفعلی کرنا کيونکر گناه اور ناجائز ہو سکتا ہے۔؟ اعاذنا هللا منہ

عادون۔ عاد کی جمع ہے عربی ميں عاد کے معنی ہيں حد سے تجاوز کرنے واال  ٢۔  ٦   ٦ ١
يعنی حق کو چھوڑ کر باطل کو اور حالل کو چھوڑ کر حرام کو اختيار کرنے واال هللا تعاٰلی نے 
نکاح شرعی کے ذريعے سے عورت کو فرج سے اپنی جنسی خواہش کی تسکين کو حالل قرار 

ديا ہے اور اس کام کے ليے مرد کی دبر کو حرام قوم لوط نے عورتوں کی شرم گاہوں کو 
  دبر اس کام کے ليے استعمال کی اور يوں اس نے حد سے تجاوز کيا۔ چھوڑ کر مردوں کی

 
َّْم تَنْتَِه يٰلُْوُط لََتُكْونَنَّ ِمَن الُْمْخَرِجْنيَ       ْن ل ِٕ

  ١٦٧قَالُْوا لَى
  )١انہوں نے جواب ديا کہ اے لوط! اگر تو باز نہ آيا تو يقيناً نکال ديا جائے گا (

م کے وعظ نصيحت کے جواب ميں انہوں نے کہا تو بڑا يعنی حضرت لوط عليہ السال ١۔١٦٧
پاک باز بنا پھرتا ہے۔ ياد رکھنا اگر تو باز نہ آيا تو ہم اپنی بستی ميں تجھے رہنے ہی نہيں ديں 

  گے۔
 

َن الَْقاِلْنيَ       ْ ِلَعَمِلُمكْ ِمّ   ۭ ١٦٨قَاَل ِاّىنِ
  )١آپ نے فرمايا، ميں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں (

  يعنی ميں اسے پسند نہيں کرتا اور اس سے سخت بيزار ہوں۔ ١۔١٦٨
 

ا يَْعَملُْوَن        ِينْ َوَاْهِيلْ ِممَّ   ١٦٩َرّبِ َجنِّ
  ميرے پروردگار! مجھے اور ميرے گھرانے کو اس (وبال) سے بچا لے جو يہ کرتے ہيں۔

 
ِعْنيَ       ٓ َاْمجَ ْيٰنُه َوَاْههَلٗ   ۙ ١٧٠فَنَجَّ

  اسکے متعلقين کو سب کو بچاليا۔پس ہم نے اسے اور 
 

ْوًزا ِيف الْٰغِربِْيَن        ۚ ١٧١ِاالَّ َجعُ
  )١بجز ايک بڑھيا کے وه پيچھے ره جانے والوں ميں ہوگئی (

اس سے مراد حضرت لوط عليہ السالم کی بوڑھی بيوی ہے جو مسلمان نہيں ہوئی تھی،  ١۔١٧١
  چنانچہ وه بھی اپنی قوم کے ساتھ ہالک کردی گئی۔

 
َخرِْيَن       ْراَن اْالٰ   ۚ ١٧٢ُمثَّ َدمَّ

  پھر ہم نے باقی اور سب کو ہالک کر ديا۔
 

َطًرا  ۚ فََساَۗء َمَطُر الُْمْنَذِرْيَن      ْم مَّ   ١٧٣َوَاْمَطْراَن عَلَْهيِ
اور ہم نے ان پر خاص قسم کا مينہ برسايا، پس بہت ہی برا مينہ تھا جو ڈرائے گئے ہوئے 

  )١لوگوں پر برسا (
يعنی نشان زده کھنگر پتھروں کی بارش سے ہم نے ان کو ہالک کيا اور ان کی بستيوں کو  ١۔ 

  ميں بيان ہے۔ ٨٣۔٨٢ان پر الٹ ديا گيا، جيسا کہ سورة ہود، 
 

ْؤِمِنْنيَ       ُمهْ مُّ   ١٧٤ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيًَة  ۭ َوَما َاكَن اَْكَرثُ
  يں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے۔يہ ما جره بھی سرا سر عبرت ہے۔ ان م
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ِحْميُ        ََّك لَهَُو الَْعزِْيُز الرَّ   ١٧٥َۧوِانَّ َرب

  بيشک تيرا پروردگار وہی غلبے واال مہربانی واال۔
 

ْيَكِة الُْمْرَسِلْنيَ       ُب لْــــــَٔ َب َاْحصٰ   ښ١٧٦َكذَّ
  ) نے بھی رسولوں کو جھٹاليا۔١ايکہ والوں (

جنگل کو کہتے ہيں۔ اس سے حضرت شعيب عليہ السالم کی قوم اور بستی ' مدين ' اَْيَکۃَ،  ١۔١٧٦
کے اطراف کے باشندے مراد ہيں۔ اور کہا جاتا ہے کہ ايکہ کے معنی گھنا درخت اور ايسا ايک 
درخت مدين کے نواحی آبادی ميں تھا۔ جس کی پوجا پاٹ ہوتی تھی۔ حضرت شعيب عليہ السالم 

ود دعوت و تبليغ مدين سے لے کر اس کی نواحی آبادی تک تھا جہاں ايک کا دائره نبوت اور حد
درخت کی پوجا ہوتی تھی۔ وہاں کے رہنے والوں کو اصحاب االيکہ کہا گيا ہے۔ اس لحاظ سے 
اصحاب االيکہ اور اہل مدين کے پيغمبر ايک ہی يعنی حضرت شعيب عليہ السالم تھے اور يہ 

چونکہ قوم نہيں بلکہ درخت تھا۔ اس ليے اخوت نسبی کا يہاں  ايک ہی پيغمبر کی امت تھی۔ ايکہ
ذکر نہيں کيا جس طرح کہ دوسرے انبياء کے ذکر ميں ہے البتہ جہاں مدين کے ضمن ميں 

حضرت شعيب عليہ السالم کا نام ليا گيا ہے وہاں ان کے اخوت نسبی کا ذکر بھی ملتا ہے کيونکہ 
عيبا۔ کاالعراف۔ بعض مفسرين نے اصحاب االيکہ کی مدين قوم کا نام ہے والی مدين اخاھم ش

طرف ليکن امام ابن کثير نے فرمايا ہے کہ صحيح بات يہی ہے کہ يہ ايک ہی امت ہے اوفوا 
لکيل والميزان کا جو وعظ اہل مدين کو کيا گيا يہی وعظ يہاں اصحاب االيکہ کو کيا جا رہا ہے 

  ہيں۔جس سے صاف واضح ہے کہ يہ ايک ہی امت ہے دو ن
 

  ١٧٧ِۚاْذ قَاَل لَهُْم ُشَعْيٌب َاَال تَتَُّقْوَن      
  جبکہ ان سے شعيب عليہ السالم نے کہا کہ کيا تمہيں ڈر خوف نہيں؟۔

 
ْ لَُمكْ َرُسْوٌل َاِمْنيٌ         ۙ ١٧٨ِاّىنِ

  ميں تمہاری طرف امانتدار رسول ہوں۔
 

َ َوَاِطْيُعْوِن       َُّقوا اهلّلٰ   ۚ ١٧٩فَات
  خوف کھاؤ اور ميری فرمانبرداری کرو۔ هللا کا

 
لُُمكْ عَلَْيِه ِمْن َاْجٍر ۚ ِاْن َاْجِرَي ِاالَّ عَٰيل َرّبِ الْٰعلَِمْنيَ      َـٔ   ١٨٠َۭوَمآ َاْس

  ميں اس پر تم سے کوئی اجرت نہيں چاہتا، ميرا اجر تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے۔
 

  ۚ ١٨١نُْوا ِمَن الُْمْخِرسِْيَن      َاْوفُوا اْلَكْيَل َوَال تَُكوْ 
  )١ناپ پورا بھرا کرو کم دينے والوں ميں شموليت نہ کرو (

يعنی جب تم لوگوں کو ناپ کر دو تو اسی طرح پورا دو، جس طرح ليتے وقت تم پورا  ١۔١٨١
ناپ کر ليتے ہو۔ لينے اور دينے کے پيمانے الگ الگ مت رکھو، کہ ديتے وقت کم دو اور ليتے 

  وقت پورا لو!
 

  ١٨٢َۚوِزنُْوا اِبلِْقْسَطاِس الُْمْسـَتِقْميِ      
  )١اور سيدھی صحيح ترازو سے توال کرو (
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  اسی طرح تول ميں ڈنڈی مت مارو بلکہ پورا صحيح تول کر دو! ١۔١٨٢
 

َياَۗءُمهْ َوَال تَْعثَْوا ِيف اْالَْرِض ُمْفِسِدْيَن        ١٨٣َۚوَال تَْبَخُسوا النَّاَس َاشـْ
) بےباکی کے ساتھ زمين ميں فساد نہ مچاتے ١لوگوں کو ان کی چيزيں کمی سے نہ دو (

  )٢پھرو۔(
  يعنی لوگوں کو ديتے وقت ناپ يا تول ميں کمی مت کرو۔  ١۔١٨٣
يعنی هللا کی نافرمانی مت کرو اس سے زمين ميں فساد پھيلتا ہے بعض نے اس سے مراد  ٢۔٨٣

بھی يہ قوم کرتی تھی جيسا کہ دوسرے مقام پر ہے۔ ( َواَل وه رہزنی لی ہے جس کا ارتکاب 
)۔ راستوں ميں لوگوں کو ڈرانے کے ليے مت بيٹھو۔ 86۔ االعراف:7تَْقُعُدْوا بُِكلِّ ِصَراٍط تُْوِعُدْوَن) 

  ابن کثير۔
 

ِلْنيَ        َ اْالَوَّ ْي َخلََقُمكْ َوالِْجِبةلَّ ِ َُّقوا اذلَّ   ١٨٤َۭوات
  )١ھو جس نے خود تمہيں اور اگلی مخلوق کو پيدا کيا۔ (اس هللا کا خوف رک

جبلۃ اور جبل مخلوق کے معنی ميں ہے جس طرح دوسرے مقام پر شيطان کے بارے  ١۔١٨٤
) اس نے تم ميں سے 62۔يس:36اَفَلَْم تَُكْونُْوا تَـْعقِلُْوَن)  ۭ◌ ميں فرمايا۔ (َولَقَْد اََضلَّ ِمْنُكْم ِجباِّلً َكثِْيًرا 

مخلوق کو گمراه کيا اس کا استعمال بڑی جماعت کے ليے ہوتا ہے۔ وھو الجمع ذو  بہت ساری
  العدد الکثير من الناس۔ فتح القدير۔

 
رِْيَن      ََّمآ َانَْت ِمَن الُْمَسحَّ   ١٨٥ۙقَالُْوٓا ِان

  انہوں نے کہا تو ان ميں سے ہے جن پر جادو کر ديا جاتا ہے۔
 

َُّظنَُّك لَِمَن الْٰكِذِبْنيَ       َوَمآ َانَْت ِاالَّ بََرشٌ مِّ    ١٨٦ۚثْلُنَا َوِاْن ن
انہوں نے کہا تو تو ہم جيسا ايک انسان ہے اور ہم تجھے جھوٹ بولنے والوں ميں سے ہی 

  )١سمجھتے ہيں (
يعنی تو جو دعوا کرتا ہے کہ مجھے هللا نے وحی و رسالت سے نوازا ہے، ہم تجھے  ١۔١٨٦

ہيں، کيونکہ تو بھی ہم جيسا انسان ہے۔ پھر تو اس شرف سے  اس دعوے ميں جھوٹا سمجھتے
  مشرف کيونکر ہو سکتا ہے۔

 
ِدِقْنيَ         َماِۗء ِاْن ُكْنَت ِمَن الّصٰ َن السَّ   ١٨٧ۭفََاْسِقطْ عَلَْينَا ِكَسًفا ِمّ

  )١اگر تو سچے لوگوں ميں سے ہے تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے (
السالم کی تہديد کے جواب ميں انہوں نے کہا کہ اگر تو واقعی يہ حضرت شعيب عليہ  ١۔١٨٧

  سچا ہے تو جا ہم تجھے نہيں مانتے، ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا کر دکھا!
 

ٓ َاْعَملُ ِبَما تَْعَملُْوَن        ْ   ١٨٨قَاَل َرّيبِ
  )١کہا کہ ميرا رب خوب جاننے واال ہے جو کچھ تم کر رہے ہو (

و شرک کر رہے ہو، سب هللا کے علم ميں ہے اور وہی اس کی جزا يعنی تم جو کفر  ١۔١٨٨
تمہيں دے گا، اگر چاہے گا تو دنيا ميں بھی دے دے گا، يہ عذاب اور سزا اس کے اختيار ميں 

  ہے۔
 

َّٗه َاكَن عََذاَب يَْوٍم َعِظْميٍ        ِ  ۭ ِان ةلَّ بُْوُه فََاَخَذُمهْ عََذاُب يَْوِم الظُّ   ١٨٩فََكذَّ
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) وه بڑے ١انہوں نے اسے جھٹاليا تو انہيں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ ليا ( چونکہ
  بھاری دن کا عذاب تھا۔

انہوں نے بھی کفار مکہ کی طرح آسمانی عذاب مانگا تھا، هللا نے اس کے مطابق ان پر  ١۔١٨٩
ت عذاب نازل فرما ديا اور وه اس طرح کے بعض روايات کے مطابق سات دن تک ان پر سخ

گرمی اور دھوپ مسلط کر دی، اس کے بعد بادلوں کا ايک سايہ آيا اور يہ سب گرمی اور دھوپ 
کی شدت سے بچنے کے لئے اس سائے تلے جمع ہوگئے اور کچھ سکھ کا سانس ليا ليکن چند 

لمحے بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہوگئے، زمين زلزلے سے لرز اٹھی اور 
انہيں ہميشہ کے لئے موت کی نيند سال ديا يوں تين قسم کا عذاب ان پر  ايک سخت چنگھاڑ نے

آيا اور يہ اس دن آيا جس دن ان پر بادل سايہ فگن ہوا، اس لئے فرمايا کہ سائے والے دن کے 
  عذاب نے انہيں پکڑ ليا۔

 
ْؤِمنِْنيَ        ُمهْ مُّ   ١٩٠ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيًَة   ۭ َوَما َاكَن اَْكَرثُ

  يقيناً اس ميں بڑی نشانی ہے اور ان ميں کے اکثر مسلمان نہ تھے۔
 

ِحْميُ        ََّك لَهَُو الَْعزِْيُز الرَّ   ١٩١َۧوِانَّ َرب
  اور يقيناً تيرا پروردگار البتہ وہی ہے غلبے واال مہربانی واال

 
َّٗه لََتْزنِيُْل َرّبِ الْٰعلَِمْنيَ         ۭ ١٩٢َوِان

  قرآن) رب العالمين کا نازل فرمايا ہوا ہے۔اور بيشک و شبہ يہ (
 

ْوُح اْالَِمْنيُ          ۙ ١٩٣نََزَل ِبِه الرُّ
  )١اسے امانت دار فرشتہ لے کر آيا ہے (

کفار مکہ نے قرآن کے وحی اٰلہی اور منزل من هللا ہونے کا انکار کيا اور اسی بنا پر  ١۔١٩٣
 تعاٰلی نے انبيا عليہم السالم کے واقعات بيان رسالت محمديہ اور دعوت محمديہ کا انکار کيا۔ هللا

کرکے يہ واضح کيا کہ يہ قرآن يقينا وحی اٰلہی ہے اور محمد (صلی هللا عليہ وسلم) هللا کے 
سچے رسول ہيں۔ کيونکہ اگر ايسا نہ ہوتا تو يہ پيغمبر جو پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے گزشتہ 

ن کر سکتا تھا؟ اس لئے يہ قرآن يقينا هللا رب العالمين انبياء اور قوموں کے واقعات کس طرح بيا
  ہی کی طرف سے نازل کرده ہے جسے ايک امانت دار فرشتہ جبرائيل عليہ السالم لے کر آئے۔

 
  ۙ ١٩٤عَٰيل قَلِْبَك ِلَتُكْوَن ِمَن الُْمْنِذِريَْن       
  )٢ں () کہ آپ آگاه کر دينے والوں ميں سے ہوجائي١آپ کے دل پر اترا ہے (

دل کا بطور خاص اس لئے ذکر فرمايا کہ حواس باختہ ميں دل ہے سب سے زياده  ١۔١٩٤
  ادراک اور حفظ کی قوت رکھتا ہے۔

  يعنی نزول قرآن کی علت ہے۔ ٢۔١٩٤
 

ِبْنيٍ          ۭ ١٩٥ِبِلَساٍن َعَرِيبٍّ مُّ
  صاف عربی زبان ميں ہے۔

 
ِلْنيَ        َّٗه لَِفْي ُزبُِر اْالَوَّ   ١٩٦َوِان

  )١اگلے نبيوں کی کتابوں ميں بھی اس قرآن کا تذکره ہے (
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يعنی جس طرح پيغمبر آخری زمان صلی هللا عليہ وسلم کے ظہور و بعث کا اور آپ  ١۔١٩٦
صلی هللا عليہ وسلم کی صفات کا تذکره پچھلی کتابوں ميں ہے، اسی طرح اس قرآن کے نزول 

ی گئی تھی۔ ايک دوسرے معنی يہ کئے گئے ہيں کی خوشخبری بھی سابقہ آسمانی کتابوں ميں د
کہ يہ قرآن مجيد، بہ اعتبار ان احکام کے، جن پر شريعتوں کا اتفاق رہا ہے، پچھلی کتابوں ميں 

  بھی موجود رہا ہے۔
 

اِۗءيَْل      ٓ ِاْرسَ َّْعلََمٗه عُلَٰمُۗؤا بَِينْ َّهُْم ٰايًَة َاْن ي   ۭ ١٩٧َاَولَْم يَُكْن ل
  )١نی کافی نہيں کہ حقانيت قرآن کو بنی اسرائيل کے علماء بھی جانتے ہيں (کيا انہيں يہ نشا

کيونکہ ان کتابوں ميں آپ صلی هللا عليہ وسلم کا اور قرآن کا ذکر موجود ہے۔ يہ کفار  ١۔١٩٧
مکہ، مذہبی معامالت ميں يہود کی طرح رجوع کرتے تھے۔ اس اعتبار سے فرمايا کہ کيا ان کا 

نا اس بات کی دليل نہيں ہے کہ محمد صلی هللا عليہ وسلم، هللا کے سچے رسول يہ جاننا اور بتال
اور يہ قرآن هللا کی طرف سے نازل کرده ہے۔ پھر يہود کی اس بات کو مانتے ہوئے پيغمبر پر 

  ايمان کيوں نہيں التے؟
 

ِمْنيَ        لْٰنُه عَٰيل بَْعِض اْالَْجعَ   ١٩٨َولَْو نَزَّ
  شخص پر نازل فرماتے۔ اور اگر ہم کسی عجمی

 
ا َاكنُْوا ِبٖه ُمْؤِمِنْنيَ       ْم مَّ   ١٩٩فََقَرَاٗه عَلَْهيِ

  )١پس وه ان کے سامنے اس کی تالوت کرتا تو يہ اسے باور کرنے والے نہ ہوتے (
يعنی کسی عجمی زبان ميں نازل کرتے تو يہ کہتے کہ يہ ہماری سمجھ ميں ہی نہيں آتا۔  ١۔١٩٩

َعَربِيٌّ جيسے (َولَْو جَ  لَْت ٰاٰيتُٗه ڼَءاَْعَجِميٌّ وَّ قَالُْوا لَْواَل فُصِّ قُْل ھَُو لِلَِّذْيَن ٰاَمنُْوا  ۭ◌ َعْلٰنهُ قُْرٰانًا اَْعَجِميًّا لـَّ
ِشفَا ھَُو َعلَْيِھْم َعًمى  ۭ◌ ٌء ۗ◌ ھًُدى وَّ َكانٍ ٕٮَِك يُنَادَ ۗ◌ اُولٰ  ۭ◌ َوالَِّذْيَن اَل يُْؤِمنُْوَن فِْيٓ ٰاَذانِِھْم َوْقٌر وَّ  ۢ◌ ْوَن ِمْن مَّ

  ) ميں ہے۔44۔فصلت:41بَِعْيٍد) 
 

  ٢٠٠َۭكٰذكِلَ َسلَْكٰنُه ِيفْ قُلُْوِب الُْمْجرِِمْنيَ       
  )١اسی طرح ہم نے گنہگاروں کے دلوں ميں اس انکار کو داخل کر ديا ہے (

  يعنی َسلَْکنَاهُ ميں ضمير کا مرجع کفر و تکذيب اور جحود و عناد ہے۔ ١۔٢٠٠
 
ِلْميَ     َال    ٢٠١ۙيُْؤِمنُْوَن ِبٖه َحّىتٰ يََرُوا الَْعَذاَب اْالَ

  وه جب تک دردناک عذابوں کو مالحظہ نہ کرليں ايمان نہ الئيں گے۔
 

ُمهْ َال يَْشُعُرْوَن        ٢٠٢ۙفَيَْاِتَهيُْم بَْغَتًة وَّ
  پس وه عذاب ان کو ناگہاں آجائے گا انہيں اس کا شعور بھی نہ ہوگا۔

 
ُن ُمنَْظُرْوَن     فَيَقُ    ۭ ٢٠٣ْولُْوا َهْل َحنْ

  )۔١اس وقت کہيں گے کہ کيا ہميں کچھ مہلت دی جائے گی (
  ليکن مشاہده عذاب کے بعد مہلت نہيں دی جاتی، نہ اس وقت کی توبہ ہی مقبول ہے۔ ١۔٢٠٣

 
َتْعِجلُْوَن        ٢٠٤َافَِبَعَذاِبنَا يَسـْ

  )١ہيں ( پس کيا يہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے
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يہ اشاره ہے ان کے مطالبے کی طرف جو اپنے پيغمبر سے کرتے رہے ہيں کہ اگر تو  ١۔٢٠٤
  سچا ہے تو عذاب لے آ۔

 
تَّْعٰهنُْم ِسـنِْنيَ        ٢٠٥َۙافََرَءيَْت ِاْن مَّ

  اچھا يہ بھی بتاؤ کہ اگر ہم نے انہيں کئی سال بھی فائده اٹھانے ديا۔
 

 ُ ا َاكن   ٢٠٦ْۙوا يُْوعَُدْوَن      ُمثَّ َجاَۗءُمهْ مَّ
  پھر انہيں وه عذاب آلگا جن سے يہ دھمکائے جاتے تھے۔

 
ا َاكنُْوا يَُمـتَُّعْوَن        ٢٠٧َۭمآ َاْغٰىن َعْهنُْم مَّ

  )۔١تو جو کچھ بھی يہ برتتے رہے اس ميں سے کچھ بھی فائده نہ پہنچا سکے گا (
پھر انہيں اپنے عذاب کی گرفت ميں ليں، تو کيا يعنی اگر ہم نے انہيں مہلت دے ديں اور  ١۔٢٠٧

  دنيا کا مال و متاع ان کے کچھ کام آئے گا؟ يعنی انہيں عذاب سے بچا سکے گا؟ نہيں يقينا نہيں۔
 

  ٢٠٨َوَمآ َاْهلَْكنَا ِمْن قَْريٍَة ِاالَّ لَهَا ُمنِْذُرْوَن      
  اس کے لئے ڈرانے والے تھے۔ ہم نے کسی بستی کو ہالک نہيں کيا ہے مگر اسی حال ميں کہ

 
  ٢٠٩ۇ ِذْكٰري ڕ َوَما ُكنَّا ٰظِلِمْنيَ     

  )١نصيحت کے طور پر اور ہم ظلم کرنے والے نہيں ہيں (
يعنی ارسال رسل اور انزار کے بغير اگر ہم کسی بستی کو ہالک کر ديتے تو يہ ظلم  ١۔٢٠٩

ں کے مطابق ہم نے پہلے ہر بستی ميں ہوتا، تاہم ہم نے ايسا ظلم نہيں کيا بلکہ عدل کے تقاضو
رسول بھيجے، جنہوں نے اہل بستی کو عذاب اٰلہی سے ڈرايا اور اس کے بعد جب انہوں نے 

اور  ١٥پيغمبر کی بات نہيں مانی، تو ہم نے انہيں ہالک کيا۔ يہی مضمون بنی اسرائيل۔ 
  وغيره ميں بھی بيان کيا گيا ہے۔ ٥٩قصص۔

 
ٰيِطْنيُ     َوَما تََزنَّلَْت ِبِه ا   ٢١٠لشـَّ

  اس قرآن کو شيطان نہيں الئے۔
 

تَِطْيُعْوَن         ٢١١َۭوَما يَنَْۢبِغْي لَهُْم َوَما يَسـْ
  نہ وه اس قابل ہيں، نہ انہيں اس کی طاقت ہے۔

 
ْمعِ لََمْعُزْولُْوَن       ُْم َعِن السَّ   ۭ ٢١٢ِاهنَّ

  )١بلکہ وه سننے سے محروم کر ديئے گئے ہيں (
ن آيات ميں قرآن کی، شيطانی دخل اندازيوں سے، محفوظيت کا بيان ہے۔ ايک تو اس ا ١۔٢١٢

لئے کہ شيا طين کا قرآن لے کر نازل ہونا، ان کے الئق نہيں ہے۔ کيونکہ ان کا مقصد شر و فساد 
اور منکرات کی اشاعت ہے، جب کہ قرآن کا مقصد نيکی کا حکم اور فروغ اور منکرات کا سد 

ونوں ايک دوسرے کی ضد اور باہم منافی ہيں۔ دوسرے يہ کہ شياطين اس کی باب ہے گويا د
طاقت بھی نہيں رکھتے، تيسرے، نزول قرآن کے وقت شياطين اس کے سننے سے دور اور 

محروم رکھے گئے، آسمانوں پر ستاروں کو چوکيدار بنا ديا گيا تھا اور جو بھی شيطان اوپر جاتا 
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تے اور بھسم کر ديتے، اس طرح هللا تعاٰلی نے قرآن کو يہ ستارے اس پر بجلی بن کر گر
  شياطين سے بچانے کا خصوصی اہتمام فرمايا۔

 
ِبْنيَ        ِ ِاٰلـهًا ٰاَخَر فَتَُكْوَن ِمَن الُْمَعذَّ   ٢١٣ۚفََال تَْدُع َمَع اهلّلٰ

  و جائےپس تو هللا کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی سزا پانے والوں ميں سے ہ
 

ْقَرِبْنيَ      تََك اْالَ   ۙ ٢١٤َوَانِْذْر َعِشْريَ
  )١اپنے قريبی رشتہ والوں کو ڈرا دے (

پيغمبر کی دعوت صرف رشتہ داروں کے لئے نہيں، بلکہ پوری قوم کے لئے ہوتی ہے  ١۔٢١٤
اور نبی صلی هللا عليہ وسلم تو پوری نسل انسانی کے لئے ہادی اور رہبر بن کر آئے تھے۔ 

يبی رشتہ داروں کو دعوت ايمان، دعوت عام کے منافی نہيں، بلکہ اسی کا ايک حصہ يا اس قر
کا ترجيحی پہلو ہے۔ جس طرح حضرت ابراہيم عليہ السالم نے بھی سب سے پہلے اپنے باپ 

آزر کو توحيد کی دعوت دی تھی۔ اس حکم کے بعد نبی صلی هللا عليہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ 
اَحا کہہ کر آواز دی۔ يہ کلمہ اس وقت بوال جاتا ہے جب دشمن اچانک حملہ کر گئے اور يَا َصبَ 

دے، اس کے ذريعہ سے قوم کو خبردار کيا جاتا ہے۔ يہ کلمہ سن کر لوگ جمع ہوگئے، آپ نے 
قريش کے مختلف قبيلوں کے نام لے لے کر فرمايا، بتالؤ اگر ميں تمہيں يہ کہوں کہ اس پہاڑی 

لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، تو کيا تم مانو گے؟ سب کی پشت پر دشمن کا 
نے کہا ہاں، يقينا ہم تصديق کريں گے۔ آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا کہ مجھے هللا نے نذير 

بنا کر بھيجا ہے، ميں تمہيں ايک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں، اس پر ابو لہب نے کہا، تيرے لئے 
تو نے ہميں اس لئے باليا تھا؟ اس کے جواب ميں يہ سوره تبت نازل ہوئی (صحيح ہالکت ہو، کيا 

بخاری) آپ نے اپنی بيٹی فاطمہ اور اپنی پھوپھی حضرت صفيہ کو بھی فرمايا تم هللا کے ہاں 
  بچاؤ کا بندوبست کرلو ميں وہاں تمہارے کام نہيں آسکوں گا۔

 
ََّبَعَك ِمَن    ۚ ٢١٥الُْمْؤِمِنْنيَ      َواْخِفْض َجنَاَحَك ِلَمِن ات

  اس کے ساتھ نرمی سے پيش آ، جو بھی ايمان النے واال ہو کہ تيری تابعداری کرے۔
 

ا تَْعَملُْوَن       مَّ ٌء ِمّ ْ بَِرْيۗ   ٢١٦فَِاْن َعَصْوَك فَُقْل ِاّىنِ
 اگر يہ لوگ تيری نافرمانی کريں تو اعالن کر دے کہ ميں ان کاموں سے بيزار ہوں جو تم کر

  رہے ہو۔
 

ِحْميِ      ْ عََيل الَْعزِْيِز الرَّ   ۙ ٢١٧ۚ◌ َوتََولكَّ
  اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان هللا پر رکھ۔

 
ْي يَٰرىَك ِحْنيَ تَُقْوُم      ِ   ۙ ٢١٨اذلَّ

  جو تجھے ديکھتا رہتا ہے جبکہ تو کھڑا ہوتا ہے۔
 

ِجِدْيَن     َُّبَك ِيف الّسٰ   ٢١٩َوتَقَل
  )١کے درميان تيرا گھومنا پھرنا بھی (اور سجده کرنے والوں 

  يعنی جب تو تنہا ہوتا ہے، تب بھی هللا ديکھتا ہے اور جب لوگوں ميں ہوتا ہے تب بھی۔ ١۔٢١٩
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ِمْيُع الَْعِلْميُ        َّٗه ُهَو السَّ   ٢٢٠ِان
  وه بڑا ہی سننے واال اور خوب ہی جاننے واال ہے۔

 
ئُُمكْ عَٰيل َمْن تََزنَّلُ  ِّ ٰيِطْنيُ       َهْل ُانَب   ٢٢١ۭالشـَّ

  کيا ميں تمہيں بتاؤں کہ شيطان کس پر اترتے ہيں۔
 

  ۙ ٢٢٢تََزنَُّل عَٰيل ُلكِّ َافَّاٍك َاِثـْميٍ     
  )١وه ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہيں (

يعنی اس قرآن کے نزول ميں شيطان کا کوئی دخل نہيں ہے، کيونکہ شيطان تو جھوٹوں  ١۔٢٢٢
  يعنی کاہنوں، نجوميوں وغيره) پر اترتے ہيں نہ کہ انبياء صالحين پر۔اور گنہگاروں (

 
ُمهْ ٰكِذبُْوَن       ْمَع َواَْكَرثُ ُّلُْقْوَن السَّ   ٢٢٣ۭي

  )١(اچٹتی) ہوئی سنی سنائی پہنچا ديتے ہيں اور ان ميں سے اکثر جھوٹے ہيں (
ے ہيں، ان کاہنوں کو آکر يعنی ايک آدھ بات، جو کسی طرح وه سننے ميں کامياب ہو جات ١۔٢٢٣

  بتال ديتے ہيں، جن کے ساتھ وه جھوٹی باتيں اور بھی مال ليتے ہيں۔
 

َِّبُعهُُم الَْغاٗوَن       َعَراُۗء يَت   ۭ ٢٢٤َوالشُّ
  شاعروں کی پيروی وه کرتے ہيں جو بہکے ہوئے ہوں۔

 
ْيُمْوَن       ِ ُْم ِيفْ ُلكِّ َواٍد هيَّ   ٢٢٥َۙالَْم تََر َاهنَّ

  پ نے نہيں ديکھا کہ شاعر ايک ايک بيابان ميں سر ٹکراتے پھرتے ہيں۔کيا آ
 

ُْم يَُقْولُْوَن َما َال يَْفَعلُْوَن        ٢٢٦َۙوَاهنَّ
  )١اور وه کہتے ہيں جو کرتے نہيں (

شاعروں کی اکثريت چونکہ ايسی ہوتی ہے کہ وه اصول کی بجائے، ذاتی پسند و ناپسند  ١۔٢٢٦
کرتے ہيں۔ عالوه ازيں اس ميں غلو اور مبالغہ آرائی سے کام ليتے ہيں کے مطابق اظہار رائے 

اور شاعرانہ تخيالت ميں کبھی ادھر اور کبھی ادھر بھٹکتے ہيں، اس لئے فرمايا کہ ان کے 
پيچھے لگنے والے بھی گمراه ہيں، اسی قسم کے اشعار کے لئے حديث ميں بھی فرمايا گيا ہے 

انا، جو اسے خراب کر دے، شعر سے بھر جانے سے بہتر ہے ' کہ 'پيٹ کو لہو پيپ سے بھر ج
  (ترمذی و مسلم وغيره)

 
ْوا ِمْنۢ بَْعِد َما ُظِلُمْوا  انْتَــَرصُ ا وَّ َ َكِثْريً ِلٰحِت َوَذَكُروا اهلّلٰ لُوا الّصٰ ْيَن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ يَْن َظلَُمْوٓا َايَّ ُمنَْقلٍَب  ۭ ِاالَّ اذلَّ ِ َّْنَقِلُبْوَن       َوَسـَيْعَملُ اذلَّ   ۧ ٢٢٧ي

) اور نيک عمل کئے اور بکثرت هللا تعاٰلی کا ذکر کيا اور اپنی ١سوائے ان کے جو ايمان الئے (
) جنہوں نے ظلم کيا ہے وه بھی ابھی جان ليں گے کہ کس کروٹ ٢مظلومی کے بعد انتقام ليا (

  )٣الٹتے ہيں (
ا، جن کی شاعری صداقت اور حقائق پر اس سے ان شاعروں کو مستشٰنی فرما ديا گي ١۔٢٢٧

مبنی ہے اور استثنا ايسے الفاظ سے فرمايا جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ ايماندار، عمل صلح 
پر کاربند اور کثرت سے هللا کا ذکر کرنے واال شاعر، جس ميں جھوٹ، غلو اور افراط اور 

  نانہ صفات سے عاری ہوں۔تفريط ہو، کر ہی نہيں سکتا۔ يہ ان ہی لوگوں کا کام ہے جو موم
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يعنی ايسے مومن شاعر، ان کافر شعرا کا جواب ديتے ہيں، جس ميں انہوں نے  ٢۔٢٢٧
مسلمانوں کی (برائی) کی ہو۔ جس طرح حضرت حسان بن ثابت کافروں کی شاعری کا جواب 
ان ديا کرتے تھے اور خود نبی صلی هللا عليہ وسلم ان کو فرماتے کہ ' ان (کافروں) کی ہجو بي

  کرو، جبرائيل عليہ السالم بھی تمہارے ساتھ ہيں (صحيح بخاری) 
يعنی کون سی جگہ وه لوٹتے ہيں؟ اور وه جہنم ہے۔ اس ميں ظالموں کے لئے سخت  ٣۔٢٢٧

وعيد ہے۔ جس طرح حديث ميں بھی فرمايا گيا ہے ' تم ظلم سے بچو! اس لئے کہ ظلم قيامت 
  سلم)والے دن اندھيروں کا باعث ہوگا (صحيح م

 
 

 سورة النمل
 )٩٣۔ تعداد آيات  ٢٧(سورة النمل ۔ سوره نمبر 

ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ  ِبْسِم اهلّلٰ
  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے

 
ِبْنيٍ        Ǻٰۙطۗس ۣ ِتكْلَ ٰايُٰت الُْقْرٰاِن َوِكَتاٍب مُّ

  ہيں قرآن کی (يعنی واضح) اور روشن کتاب کی۔طس، يہ آيتيں 
نَْمل،چيو نٹی کو کہتے ہيں۔ اس سورت ميں چيونٹيوں کا ايک واقعہ نقل کيا گيا ہے، جس کی وجہ 

  سے اس کو سوره نمل کہا جاتا ہے۔
 

ي ِللُْمْؤِمِنْنيَ       بُْرشٰ   ۙ Ąُهًدى وَّ
  ہدايت اور خوشخبری ايمان والوں کے لئے۔

 
 ُ يَْن ي ِ ِخَرِة ُمهْ يُْوِقنُْوَن      اذلَّ ٰكوَة َوُمهْ اِبْالٰ ٰلوَة َويُْؤتُْوَن الزَّ   Ǽِقْيُمْوَن الصَّ

  )۔١جو نماز قائم کرتے ہيں اور زکوة ادا کرتے ہيں اور آخرت پر يقين رکھتے ہيں (
يہ مضمون متعدد جگہ گزر چکا ہے کہ قرآن کريم ويسے تو پوری نسل انسانی کی ہدايت  ١۔٣

نازل ہوا ہے ليکن اس سے حقيقتاً راه ياب وہی ہونگے جو ہدايت کے طالب ہونگے، کے لئے 
جو لوگ اپنے دل اور دماغ کی کھڑکيوں کو حق کے ديکھنے اور سننے سے بند يا اپنے دلوں 

کو گناہوں کی تاريکيوں سے مسخ کرليں گے، قرآن انہيں کس طرح سيدھی راه پر لگا سکتا ہے، 
طرح ہے جو سورج کی روشنی سے فيض ياب نہيں ہو سکتے، درآں  ان کی مثال اندھوں کی

  حاليکہ سورج کی روشنی پورے عالم کی درخشانی کا سبب ہے۔
 

الَهُْم فَهُْم يَْعَمهُْوَن      َّنَّا لَهُْم َاْمعَ ِخَرِة َزي يَْن َال يُْؤِمنُْوَن اِبْالٰ ِ   ۭ Ćِانَّ اذلَّ
) ہيں، ١ہيں ان کے کرتوت زينت دار کر دکھائے (جو لوگ قيامت پر ايمان نہيں التے ہم نے ان

  )٢پس وه بھٹکتے پھرتے ہيں (
يہ گناہوں کا وبال اور بدلہ ہے کہ برائياں ان کو اچھی لگتی ہيں اور آخرت پر عدم ايمان اس  ١۔٤

کا بنيادی سبب ہے اس کی نسبت هللا کی طرف اس لئے کی گئی ہے کہ ہر کام اس کی مشيت 
ہم اس ميں بھی هللا کا وہی اصول کار فرما ہے کہ نيکوں کے لئے نيکی کا سے ہی ہوتا ہے، تا
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راستہ اور بدوں کے لئے بدی کا راستہ آسان کر ديا جاتا ہے۔ ليکن ان دونوں ميں سے کسی ايک 
  راستے کا اختيار کرنا، يہ انسان کے اپنے ارادے پر منحصر ہے۔

ہيں، اس کی حقيقت سے وه آشنا نہيں يعنی گمراہی کے جس راستے پر وه چل رہے ہوتے  ٢۔٤
  ہوتے اور صحيح راستے کی طرف رہنمائی نہيں پاتے۔

 
ْوَن      ِخَرِة ُمهُ اْالَْخَرسُ ُء الَْعَذاِب َوُمهْ ِيف اْالٰ يَْن لَهُْم ُسْوۗ ِ َِٕك اذلَّ

  Ĉُاوٰلۗى
  يہی لوگ ہيں جن کے لئے برا عذاب ہے اور آخرت ميں بھی وه سخت نقصان يافتہ ہيں۔

 
ْن َحِكْميٍ عَِلْميٍ       ُ ََّك لَُتلَقَّى الُْقْرٰاَن ِمْن دلَّ   Čَوِان

  بيشک آپ کو هللا حکيم و عليم کی طرف سے قرآن سکھايا جا رہا ہے۔
 

 َ ـَربٍ َاْو ٰاِتْيُمكْ ِبِشهَاٍب قَب ْهنَا ِخبَ ٓ ٰانَْسُت اَنًرا  ۭ َسٰاِتْيُمكْ ّمِ ْ ٓ ِاّىنِ َُّمكْ تَْصَطلُْوَن      ِاْذ قَاَل ُمْوٰيس ِالَْههِلٖ ََّعل   Ċٍس ل
(ياد ہوگا) جبکہ موسٰی (عليہ السالم) نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ميں نے آگ ديکھی ہے، 

ميں وہاں سے يا تو کوئی خبر لے کر يا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارا لے کر ابھی تمہارے پاس 
  )١آجاؤں گا تاکہ تم سينک تاپ کر لو (

کا واقعہ ہے جب حضرت موسٰی عليہ السالم مدين سے اپنی اہليہ کو ساتھ لے  يہ اس وقت ١۔٧
کر واپس آرہے تھے، رات کو اندھيرے ميں راستے کا علم نہيں تھا اور سردی سے بچاؤ کے 

  لئے آگ کی ضرورت تھی۔
 

بْ  ا َجاَۗءَها نُْوِدَي َاْنۢ بُْوِرَك َمْن ِيف النَّاِر َوَمْن َحْولَهَا  ۭ َوسـُ ِ َرّبِ الْٰعلَِمْنيَ      فَلَمَّ   Ďٰحَن اهلّلٰ
جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وه جو اس آگ ميں ہے اور برکت ديا گيا ہے وه 

  )۔٢) اور پاک ہے هللا جو تمام جہانوں کا پالنے واال ہے (١جو اس کے آس پاس ہے (
عنی کوه طور پر، تو ديکھا دور سے جہاں آگ کے شعلے لپکتے نظر آئے، وہاں پہنچے ي ١۔٨

کہ سر سبز درخت سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہيں۔ يہ حقيقت ميں آگ نہيں تھی، هللا کا نور 
تھا، جس کی تجلی آگ کی طرح محسوس ہوتی تھی َمْن فَی النَّاِر ميں َمْن سے مراد هللا تبارک و 

اس کے ارد گرد) سے مراد موسٰی اور تعاٰلی اور نار سے مراد اس کا نور ہے اور َوَمْن َحْولَھَا (
فرشتے، حديث ميں هللا تعاٰلی کی ذات کے حجاب (پردے) کو نور (روشنی) اور ايک روايت ميں 

نار (آگ) سے تعبير کيا گيا ہے اور فرمايا ہے، کہ ' اگر اپنی ذات کو بےنقاب کر دے تو اس کا 
  جالل تمام مخلوقات کو جال کر رکھ دے ' (صحيح مسلم)

 
ُ الَْعزِْيُز الَْحِكْميُ        يٰمُ  َّٗهٓ َااَن اهلّلٰ   Ḍْۙوٰيسٓ ِان

  ) با حکمت۔١موٰسی! سن بات يہ ہے کہ ميں ہی هللا ہوں غالب (
درخت سے ندا کا آنا، حضرت موسٰی عليہ السالم کے لئے باعث تعجب تھا۔ هللا تعاٰلی نے  ١۔٩

  فرمايا، موٰسی! تعجب نہ کر ميں ہی هللا ہوں۔
 
لَْم يَُعقِّْب  ۭ يُٰمْوٰيس َال َختَْف  ۣ اِ َوَالْ  ّىلٰ ُمْدِبًرا وَّ َا َجاۗنٌّ وَّ ا َرٰاَها َهتَْزتُّ َاكَهنَّ يَّ الُْمْرَسلُْوَن       ِق َعَصاَك  ۭ فَلَمَّ ْ َال َخيَاُف دَلَ   ڰ10ّىنِ

انپ ہے تو اپنی الٹھی ڈال دے، موسٰی نے جب اسے ہلتا جلتا ديکھا اس طرح کہ گويا وه ايک س
) ٢تو منہ موڑے ہوئے پيٹھ پھير کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ ديکھا، اے موٰسی! خوف نہ کھا (

  ميرے حضور ميں پيغمبر ڈرا نہيں کرتے۔
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اس سے معلوم ہوا کہ پيغمبر عالم الغيب نہيں ہوتے، ورنہ موسٰی عليہ السالم اپنے ہاتھ کی  ١۔١٠
ر کو بھی ال حق ہو سکتا ہے کيونکہ وه بھی الٹھی سے نہ ڈرتے دوسرا، طبعی خوف پيغمب

  باآلخر انسان ہی ہوتے ہيں۔
 

ِحْميٌ         ْ غَُفْوٌر رَّ ٍء  فَِاّىنِ َل ُحْسـنًا بَْعَد ُسْوۗ   11ِاالَّ َمْن َظَملَ ُمثَّ بَدَّ
) پھر اس کے عوض نيکی کريں اس برائی کے پيچھے تو ميں بھی ١ليکن جو لوگ ظلم کريں (

  )۔٢ہربان ہوں (بخشنے واال م
  يعنی ظالم کو تو خوف ہونا چاہيے کہ هللا تعاٰلی اس کی گرفت نہ فرما لے ١۔١١
  يعنی ظالم کی توبہ بھی قبول کرليتا ہوں۔ ٢۔١١

 
ٍء  ۣ ِيفْ ِتْسعِ ٰايٍٰت ِاٰىل ِفْرَعْوَن َوقَْوِمٖه ۭ ُرْج بَْيَضاَۗء ِمْن غَْريِ ُسْوۗ ُْم َاكنُْوا قَْوًما ٰفِسِقْنيَ        َوَاْدِخْل يََدَك ِيفْ َجْيِبَك َختْ   12ِاهنَّ

) تو نو ١اور اپنا ہاتھ اپنے گريبان ميں ڈال، وه سفيد چمکيال ہو کر نکلے گا بغير کسی عيب کے (
  ) يقيناً وه بدکاروں کا گروه ہے۔٢نشانياں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا (

  يہ الٹھی کے ساتھ دوسرا معجزه انہيں ديا گيا۔يعنی بغير برص وغيره کی بيماری کے۔  ١۔١٢
نشانيوں ميں سے ہيں، جن کے ذريعے سے ميں  ٩فِْی تْسِع آيَاِت يعنی يہ دو معجزے ان  ٢۔١٢

نشانيوں کی  ٩نے تيری مدد کی ہے۔ انہيں لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جا، ان 
َءھُْم ۗ◌ ِءْيَل اِْذ َجاۗ◌ ْل بَنِْيٓ اِْسَراـٔ◌◌َ ــــبَيِّٰنٍت فَسْ  ۢ◌ َع ٰاٰيتٍ تفصيل کے لئے ديکھئے(َولَقَْد ٰاتَْينَا ُمْوٰسي تِسْ 
  ) کا حاشيہ۔101۔ االسراء:17فَقَاَل لَٗه فِْرَعْوُن اِنِّْى اَلَظُنَُّك ٰيُمْوٰسي َمْسُحْوًرا) 

 
ِبْنيٌ         ٌر مُّ ًة قَالُْوا ٰھَذا ِحسْ ا َجاَۗءْهتُْم ٰايٰتُنَا ُمْبِرصَ   ۚ 13فَلَمَّ

) ہمارے معجزے پہنچے تو کہنے لگے يہ تو ١پس جب ان کے پاس آنکھيں کھول دينے والے (
  صريح جادو ہے۔

  ُمْبِصَرةً، واضح اور روشن يا اسم فاعل مفعول کے معنی ميں ہے ١۔١٣
 

ا  ۭ فَانُْظْر َكْيَف َاكَن عَ  عُلُوًّ   ۧ 14اِقبَُة الُْمْفِسِدْيَن        َوَجَحُدْوا ِهبَا َواْستَْيَقنَْهتَآ َانُْفُسهُْم ُظلًْما وَّ
انہوں نے انکار کر ديا حاالنکہ ان کے دل يقين کر چکے تھے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر 

  ) پس ديکھ ليجئے کہ ان فتنہ پرواز لوگوں کا انجام کيسا کچھ ہوا۔١(
  استکبار تھا۔يعنی علم کے باوجود جو انہوں نے انکار کيا تو اس کی وجہ ان کا ظلم اور  ١۔١٤

 
ْن ِعَبادِ  لَنَا عَٰيل َكِثْريٍ ّمِ ْي فَضَّ ِ ِ اذلَّ   15ِه الُْمْؤِمِنْنيَ        َولََقْد ٰاتَيْنَا َداٗوَد َوُسلَْيٰمَن ِعلًْما ۚ َوقَاَال الَْحْمُد هلِلّٰ

کے  ) اور دونوں نے کہا، تعريف اس هللا١اور يقيناً ہم نے داؤد اور سليمان کو علم دے رکھا تھا (
  لئے ہے جس نے ہميں اپنے بہت سے ايمان دار بندوں پر فضيلت عطا فرمائی ہے۔

سورت کے شروع ميں فرمايا گيا تھا کہ يہ قرآن هللا کی طرف سے سکھاليا جاتا ہے اس  ١۔١۵
کی دليل کے طور پر حضرت موسٰی عليہ السالم کا مختصرا قصہ بيان فرمايا اور اب دوسری 

السالم و سليمان عليہ السالم کا يہ قصہ ہے انبيا عليہم السالم کے يہ دليل حضرت داؤد عليہ 
واقعات اس بات کی دليل ہيں کہ حضرت محمد صلی هللا عليہ وسلم هللا کے سچے رسول ہيں علم 

سے مراد نبوت کے علم کے عالوه وه علم ہے جن سے حضرت داؤد عليہ السالم اور سليمان 
گيا تھا جيسے حضرت داؤد عليہ السالم کو لوہے کی صنعت  عليہ السالم کو بطور خاص نوازا

کا علم اور حضرت سليمان عليہ السالم کو جانوروں کی بوليوں کا علم عطا کيا گيا تھا ان دونوں 
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باپ بيٹوں کو اور بھی بہت کچھ عطا کيا گيا تھا ليکن يہاں صرف علم کا ذکر کيا گيا ہے جس 
  ب سے بڑی نعمت ہے ۔سے واضح ہوتا ہے کہ علم هللا کی س

 
ٍء ۭ ِانَّ  ْريِ َوُاْوتِيْنَا ِمْن ُلكِّ َيشْ ِّْمنَا َمنِْطَق الطَّ َا النَّاُس عُل هيُّ َ   16 ٰھَذا لَهَُو الَْفْضُل الُْمِبْنيُ       َوَوِرَث ُسلَْيٰمُن َداٗوَد َوقَاَل اٰيٓ

کی بولی سکھائی گئی ) اور کہنے لگے لوگو! ہميں پرندوں ١اور داؤد کے وارث سليمان ہوئے (
  ) بيشک يہ بالکل کھال ہوا فضل اٰلہی ہے۔٣) اور ہم سب کچھ ميں سے ديئے گئے ہيں (٢ہے (
اس سے مراد نبوت اور بادشاہت کی وراثت ہے، جس کے وارث صرف سليمان عليہ  ١۔١٦

السالم قرار پائے۔ ورنہ حضرت داؤد عليہ السالم کے اور بھی بيٹے تھے جو اس کی وراثت 
محروم رہے۔ ويسے بھی انبياء کی وراثت علم ميں ہی ہوتی ہے، جو مال اسباب وه چھوڑ  سے

جاتے ہيں، وه صدقہ ہوتا ہے، جيسا کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ہے (البخاری کتاب 
  الفرائض و مسلم، کتاب الجہاد) 

ر بطور خاص اس لئے کيا بولياں تو تمام جانور کی سکھالئی گئی تھيں ليکن پرندوں کا ذک ٢۔١٦
گيا ہے کہ پرندے سائے کے لئے ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ اور بعض کہتے ہيں کہ صرف 

  پرندوں کی بولياں سکھالئی گئی تھيں اور چونٹياں بھی منجملہ پرندوں کے ہيں۔ (فتح القدير) 
 جس کی ان کو ضرورت تھی، جيسے علم، نبوت، حکمت، مال، جن و انس اور طيور و ٣۔١٦

  حيوانات کی تسخير وغيره۔
 

ْريِ فَهُْم يُْوَزُعْوَن         17َوُحِرشَ ِلُسلَْيٰمَن ُجنُْوُدٗه ِمَن الِْجّنِ َواْالِنِْس َوالطَّ
) ہر ١سليمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند ميں سے جمع کئے گئے (

  )٢ہر قسم الگ الگ درجہ بندی کردی گئی (
ں حضرت سليمان عليہ السالم کی اس انفرادی خصوصيت و فضيلت کا ذکر ہے، اس مي ١۔١٧

جس ميں وه پوری تاريخ انسانيت ميں ممتاز ہيں کہ ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر ہی نہ 
تھی بلکہ جنات، حيوانات اور چرند پرند حٰتی کہ ہوا تک ان کے ماتحت تھی، اس ميں کہا گيا 

کے تمام لشکر يعنی جنوں، انسانوں اور پرندوں سب کو جمع کيا گيا۔ ہے کہ سليمان عليہ السالم 
  يعنی کہيں جانے کے لئے يہ الؤ لشکر جمع کيا گيا۔

يعنی سب کو الگ الگ گروہوں ميں تقسيم (قسم وار) کر ديا جاتا تھا، مثاًل انسانوں، جنوں  ٢۔١٧
  کا گروه، پرندوں اور حيوانات کا گروه وغيره وغيره۔

 
ٓ اِ  ِطَمنَُّمكْ َحّىتٰ َا النَّْمُل اْدُخلُْوا َمٰسِكنَُمكْ ۚ َال َحيْ َٓاهيُّ ـٰ ّ   18ُسلَْيٰمُن َوُجنُْوُدٗه  ۙ َوُمهْ َال يَْشُعُرْوَن         َذآ َاتَْوا عَٰيل َواِد النَّْمِل ۙ قَالَْت نَْمـةَلٌ ي

اپنے اپنے گھروں  جب وه چيونٹيوں کے ميدان ميں پہنچے تو ايک چيونٹی نے کہا اے چيو نٹيو!
  )١ميں گھس جاؤ، ايسا نہ ہو کہ بےخبری ميں سليمان اور اسکا لشکر تمہيں روند ڈالے (

اس سے ايک تو يہ معلوم ہوا کہ حيوانات ميں بھی ايک خاص قسم کا شعور موجود ہوتا  ١۔١٨
اتنی ہے۔ گو وه انسانوں سے بہت کم اور مختلف ہے۔ دوسرا، يہ کہ حضرت سليمان عليہ السالم 

عظمت و فضيلت کے باوجود عالم الغيب نہيں تھے۔ اس لئے چيونٹيوں کو خطره محسوس ہوا کہ 
کہيں بےخبری ميں ہم روند نہ دی جائيں۔ تيسرا يہ کہ حيوانات بھی اس عقيده صحيحہ سے بہره 
 ور تھے اور ہيں کہ هللا کے سوا کوئی عالم الغيب نہيں۔ جيسا کہ آگے آنے والے ہدہد کے واقعے

سے بھی اس کی مذيد تائيد ہوتی ہے۔ چوتھا يہ کہ حضرت سليمان عليہ السالم پرندوں کے عالوه 
ديگر جانوروں کی بولياں بھی سمجھتے تھے۔ يہ علم بطور اعجاز هللا تعاٰلی نے انہيں عطا فرمايا 

  تھا، جس طرح تسخير جنات وغيره اعجازی شان تھی۔
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ْن قَْوِلهَ َم َضاِحًاك ِمّ َل َصاِلحً فَتَبَسَّ يَّ َوَاْن َاْمعَ ٓ َانَْعْمَت عََيلَّ َوعَٰيل َوادِلَ َِّيتْ ٓ َاْن َاْشُكَر ِنْعَمَتَك ال ِتَك ِيفْ ِعَباِدَك ا َوقَاَل َرّبِ َاْوِزْعِينْ ا تَْرٰضىُه َوَاْدِخلِْينْ ِبَرْمحَ
ِلِحْنيَ          19الّصٰ

عا کرنے لگے کہ اے اس کی اس بات سے حضرت سليمان مسکرا کر ہنس ديئے اور د
پروردگار! تو مجھے توفيق دے کہ ميں تيری نعمتوں کا شکر بجا الؤں جو تو نے مجھ پر انعام 

) اور ميرے ماں باپ پر اور ميں ايسے نيک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش ١کی ہيں (
  )٢رہے مجھے اپنی رحمت سے نيک بندوں ميں شامل کر لے۔(

ق کی گفتگو سن کر سمجھ لينے سے حضرت سليمان عليہ السالم چيونٹی جيسی حقير مخلو ١۔١٩
  کے دل ميں شکر گزاری کا احساس پيدا ہوا کہ هللا نے مجھ پر کتنا انعام فرمايا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جنت مومنوں ہی کا گھر ہے اس ميں کوئی بھی هللا کی رحمت کے  ٢۔١٩
ی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا سيدھے بغير داخل نہيں ہو سکے گا اسی ليے حديث ميں نب

سيدھے اور حق کے قريب رہو اور يہ بات جان لو کہ کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے 
جنت ميں نہيں جائے گا صحابہ رضی هللا نے عرض کيا يا رسول هللا آپ بھی؟ آپ نے فرمايا ہاں 

جھے اپنے دامن ميں ميں بھی اس وقت تک جنت ميں نہيں جاؤں گا جب تک هللا کی رحمت م
  نہيں ڈھانک لے گی ۔ صحيح بخاری ۔

 
ِٕـِبْنيَ       

ْريَ فََقاَل َما ِيلَ َالٓ َاَرى الْهُْدُهَد  ڮ َاْم َاكَن ِمَن الَْغاۗى   20َوتََفقََّد الطَّ
آپ نے پرندوں کی ديکھ بھال کی اور فرمانے لگے يہ کيا بات ہے کہ ميں ہدہد کو نہيں ديکھتا؟ 

  )١وه غير حاضر ہے؟ (کيا واقعی 
  يعنی موجود تو ہے، مجھے نظر نہيں آرہا يا يہاں موجود ہی نہيں ہے۔ ١۔٢٠

 
ِبْنيٍ        ْ ِبُسلْٰطٍن مُّ نَّٗهٓ َاْو لََيْاِتيَّينِ بَنَّٗه عََذااًب َشِديًْدا َاْو َالَاْذَحبَ عَّذِ   21َالُ

ے سامنے کوئی صريح دليل بيان يقيناً ميں اسے سزا دونگا، يا اسے ذبح کر ڈالوں گا، يا مير
  کرے۔

 
َِّقْنيٍ        َباٍ ِبنََبٍا ي طْ ِبٖه َوِجْئُتَك ِمْن سـَ   22فََمَكَث غَْريَ بَِعْيٍد فََقاَل َاَحْطتُّ ِبَما لَْم ُحتِ

کچھ زياده دير نہيں گزری تھی کہ آکر اس نے کہا ميں ايک ايسی چيز کی خبر اليا ہوں کہ 
  ) کی ايک سچی خبر تيرے پاس اليا ہوں۔٢) ميں سبا (١، (تجھے اس کی خبر ہی نہيں

  احاطہ کے معنی ہيں کسی چيز کی بابت مکمل علم اور معرفت حاصل کرنا  ١۔٢٢
َسبَا ايک شخص کے نام پر ايک قوم کا نام بھی تھا اور ايک شہر کا بھی۔ يہاں شہر مراد  ٢۔٢٢

رب يمن کے نام سے معروف ہے ہے۔ يہ صنعا (يمن) سے تين دن کے فاصلے پر ہے اور ما
  (فتح القدير)

 
ٍء وَّ لَهَا َعْرٌش َعِظْميٌ        ْ َوَجْدتُّ اْمَرَاًة تَْمِلُكهُْم َوُاْوِتيَْت ِمْن ُلكِّ َيشْ   23ِاّىنِ

) جسے ہر قسم کی چيز سے کچھ ١ميں نے ديکھا کہ ان کی بادشاہت ايک عورت کر رہی ہے (
  )۔٢ت بھی بڑی عظمت واال ہے (نہ کچھ ديا گيا ہے اور اس کا تخ

يعنی ہدہد کے لئے بھی يہ امر باعث تعجب تھا کہ سبا ميں ايک عورت حکمران ہے۔ ليکن  ١۔٢٣
آجکل کہا جاتا ہے کہ عورتيں بھی ہر معاملے ميں مردوں کے برابر ہيں۔ اگر مرد حکمران ہو 

مات کے خالف ہے۔ سکتا ہے تو عورت کيوں نہيں ہوسکتی، حاالنکہ يہ نظريہ اسالمی تعلي
  عورت کی سربراہی کے عدم جواز پر قرآن و حديث ميں واضح دالئل موجود ہيں۔ 
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ہاتھ تھی اور اس  ٣٠ہاتھ اور انچائی  ٤٠ہاتھ اور عرض  ٨٠کہا جاتا ہے کہ اس کا طول  ٢۔٢٣
ميں موتی، سرخ يا قوت اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے، وهللا اعلم۔ (فتح القدير) ويسے يہ قول 

بالغے سے خالی نہيں معلوم ہوتا۔ يمن ميں بلقيس کا جو محل ٹوٹی پھوٹی شکل ميں موجود ہے م
  اس ميں اتنے بڑے تخت کی گنجائش نہيں۔

 
ُمهْ عَ  الَهُْم فََصدَّ ْيٰطُن َاْمعَ ِ َوَزيََّن لَهُُم الشـَّ ْمِس ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ َا َوقَْوَمَها يَْسُجُدْوَن ِللشَّ بِ َوَجْدهتُّ   24ْۙيِل فَهُْم َال َهيَْتُدْوَن        ِن السَّ

ميں نے اسے اور اس کی قوم کو، هللا تعاٰلی کو چھوڑ کر سورج کو سجده کرتے ہوئے پايا، 
) پس وه ١شيطان نے ان کے کام انہيں بھلے کرکے دکھال کر صحيح راه سے روک ديا ہے (

  ہدايت پر نہيں آتے۔
کو يہ شعور ہے کہ غيب کا علم انبياء بھی نہيں  اس کا مطلب يہ ہے کہ جس طرح پرندوں ١۔٢٤

جانتے، جيسا کہ ہدہد نے حضرت سليمان عليہ السالم کو کہا کہ ميں ايک ايسی اہم خبر اليا ہوں 
جس سے آپ بھی بےخبر ہيں، اسی طرح وه هللا کی وحدانيت کا احساس و شعور بھی رکھتے 

از ميں کہا کہ يہ ملکہ اور اس کی قوم هللا ہيں۔ اسی لئے يہاں ہدہد نے حيرت و استعجاب کے اند
کے بجائے، سورج کی پجاری ہے اور شيطان کے پيچھے لگی ہوئی ہے۔ جس نے ان کے لئے 

  سورج کی عبادت کو بھال کر کے دکھاليا ہوا ہے۔
 

ٰمٰوِت َواْالَْرِض َويَْعَملُ مَ  رُِج الَْخْبَء ِيف السَّ ْي ُخيْ ِ ِ اذلَّ ُفْوَن َوَما تُْعِلُنْوَن       َاالَّ يَْسُجُدْوا هلِلّٰ   {السجدە}25ا ُختْ
کہ اسی هللا کے لئے سجدے کريں جو آسمانوں اور زمينوں کی پوشيده چيزوں کو باہر نکالتا ہے 

  ) اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وه سب کچھ جانتا ہے۔١(
يزيں نباتات، معدنيات اور يعنی آسمان سے بارش برساتا اور زمين سے اس کی مخفی چ ١۔٢٥

  ديگر زمينی خزانے ظاہر فرماتا اور نکالتا ہے۔
 

ُ َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُهَو َربُّ الَْعْرِش الَْعِظْميِ         ۞26َاهلّلٰ
  اسکے سوا کوئی معبود برحق نہيں وه عظمت والے عرش کا مالک ہے۔

 
  27       قَاَل َسنَنُْظُر َاَصَدْقَت َاْم ُكْنَت ِمَن اْلٰكِذِبْنيَ 

  ) نے کہا، اب ہم ديکھيں گے کہ تو نے سچ کہا ہے يا تو جھوٹا ہے۔١سليمان (
مالک تو هللا تعاٰلی کائنات کی ہرچيز کا ہے ليکن يہاں صرف عرش عظيم کا ذکر کيا، ايک  ١۔٢٧

تو اس لئے کہ عرش اٰلہی کائنات کی سب سے بڑی چيز اور سب سے برتر ہے۔ دوسرا، يہ 
کے لئے کہ ملکہ سبا کا تخت شاہی بھی، گو بہت بڑا ہے ليکن اسے عرش عظيم واضح کرنے 

سے کوئی نسبت ہی نہيں ہے جس پر هللا تعاٰلی اپنی شان کے مطابق مستوی ہے۔ ہدہد نے چونکہ 
توحيد کا وعظ اور شرک کا رد کيا ہے اور هللا کی عظمت و شان کو بيان کيا ہے، اس لئے حديث 

نوروں کو قتل مت کرو۔ چيونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور صرد يعنی لٹورا ' ميں آتا ہے ' چار جا
  (مسند احمد)

 
ْم ُمثَّ تََولَّ َعْهنُْم فَانُْظْر َماَذا يَْرِجُعْوَن          28ِاْذَهْب ِبِّكٰتِيبْ ٰھَذا فََالِْقْه ِالَْهيِ

ھ کہ وه کيا جواب ميرے اس خط کو لے جاکر انہيں دے دے پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور ديک
  )۔١ديتے ہيں (

  يعنی ايک جانب ہٹ کر چھپ جا اور ديکھ کہ وه آپس ميں کيا گفتگو کرتے ہيں۔ ١۔٢٨
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ٓ ُالِْقَي ِاَيلَّ ِكٰتٌب َكِرْميٌ         ْ َا الَْملَُؤا ِاّىنِ هيُّ َ   29قَالَْت اٰيٓ
  وه کہنے لگی اے سردارو! ميری طرف ايک باوقعت خط ڈاال گيا ہے۔

 
 َّ ِحْميِ      ِان ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ َّٗه ِبْسِم اهلّلٰ   ۙ 30ٗه ِمْن ُسلَْيٰمَن َوِان

  جو سليمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان هللا کے نام سے شروع ہے۔
 

  31َۧاالَّ تَْعلُْوا عََيلَّ َوْاتُْوِينْ ُمْسِلِمْنيَ       
  )١لمان بن کر ميرے پاس آجاؤ (يہ کہ تم ميرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مس

جس طرح نبی صلی هللا عليہ وسلم نے بھی بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، جن ميں  ١۔٣١
انہيں اسالم قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اسی طرح سليمان عليہ السالم نے بھی اسے 

لے لکھا جاتا اسالم قبول کرنے کی دعوت بذريعہ خط دی۔ آج کل مکتوب اليہ کا نام خط ميں پہ
ہے ليکن سلف کا طريقہ يہی تھا جو حضرت سليمان عليہ السالم نے اختيار کيا کہ پہلے اپنا نام 

  تحرير کيا ۔
 

ٓ َاْمرِْي ۚ َما ُكْنُت قَاِطَعًة َاْمًرا َحّىتٰ تَْشهَُدْوِن       َا الَْملَُؤا َافُْتْوِينْ ِيفْ هيُّ َ   32قَالَْت اٰيٓ
تم ميرے اس معاملہ ميں مجھے مشوره دو۔ ميں کسی امر کا  اس نے کہا اے ميرے سردار!

  قطعی فيصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہيں کرتی۔
 

ُمرِْيَن        اْالَْمُر ِالَْيِك فَانُْظرِْي َماَذا اَتْ ُاولُْوا اَبٍْس َشِديٍْد   ڏ وَّ ٍة وَّ ُن ُاولُْوا قُوَّ   33قَالُْوا َحنْ
) آگے آپ کو ١يا کہ ہم طاقت اور قوت والے سخت لڑنے بھڑنے والے ہيں (ان سب نے جواب د

  )٢اختيار ہے آپ خود ہی سوچ ليجئے کہ ہميں آپ کيا کچھ حکم فرماتی ہيں (
يعنی ہمارے پاس قوت اور اسلحہ بھی ہے اور لڑائی کے وقت نہايت پا مردی سے لڑنے  ١۔٣٣

  ت نہيں ہے۔ والے بھی ہيں، اس لئے جھکنے اور دبنے کی ضرور
  اس لئے کہ ہم تو آپ کے تابع ہيں، جو حکم ہوگا، بجا الئيں گے۔ ٢۔٣٣

 
 َ ً  ۚ َوَكٰذكِلَ ي َة َاْهِلهَآ َاِذةلَّ ا َاِعزَّ   34ْفَعلُْوَن      قَالَْت ِانَّ الُْملُْوَك ِاَذا َدَخلُْوا قَْريًَة َافَْسُدْوَها َوَجَعلُْوٓ

) تو اسے اجاڑ ديتے ہيں اور وہاں کے ١ں گھستے ہيں (اس نے کہا کہ بادشاه جب کسی بستی مي
  )۔٣) اور يہ لوگ بھی ايسا ہی کريں گے (٢باعزت لوگوں کو ذليل کر ديتے ہيں (

  يعنی طاقت کے ذريعے سے فتح کرتے ہوئے۔  ١۔٣٤
  يعنی قتل و غارت گری کرکے اور قيدی بنا کر۔  ٢۔٣٤
و ملکہ سبا کی تائيد ميں ہے اور بعض کے بعض مفسرين کے نزديک يہ هللا کا قول ہے ج ٣۔٣٤

  نزديک يہ بلقيس ہی کا کالم اور اس کا تتمہ ہے اور يہی سياق کے زياده قريب ہے۔
 

ٍَّة فَٰنِظَرٌة ِمبَ يَْرِجُع الُْمْرَسلُْوَن       ْم ِهبَِدي ْ ُمْرِسةَلٌ ِالَْهيِ   35َوِاّىنِ
ں گی کہ قاصد کيا جواب لے کر لوٹتے ہيں ميں انہيں ايک ہديہ بھيجنے والی ہوں، پھر ديکھ لو

)١(  
اس سے اندازه ہو جائے گا کہ سليمان عليہ السالم کوئی دنيا دار بادشاه ہے يا نبی مرسل،  ١۔٣٥

جس کا مقصد هللا کے دين کا غلبہ ہے۔ اگر ہديہ قبول نہيں کيا تو يقينا اس کا مقصد دين کی 
  غير چاره نہيں ہوگا۔اشاعت و سر بلندی ہے، پھر ہميں بھی اطاعت ب
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آ ٰاٰتىُمكْ ۚ بَْل َانُْمتْ  مَّ ُ َخْريٌ ِمّ ْونَِن ِبَماٍل ۡفََمآ ٰاٰتىـِنۦ اهلّلٰ ا َجاَۗء ُسلَْيٰمَن قَاَل َاتُِمدُّ َِّتُمكْ تَْفَرُحْوَن      فَلَمَّ   36ِهبَِدي
ال سے پس جب قاصد حضرت سليمان عليہ السالم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمايا کيا تم م

) مجھے تو ميرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو ١مجھے مدد دينا چاہتے ہو؟ (
  )۔٢اس نے تمہيں ديا ہے پس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو (

يعنی تم ديکھ نہيں رہے، کہ هللا نے مجھے ہرچيز سے نوازا ہوا ہے۔ پھر تم اس ہدئيے  ١۔٣٦
کتے ہو؟ يہ دريافت کرنا انکاری ہے۔ يعنی کوئی سے ميرے مال و دولت ميں کيا اضافہ کر س

  اضافہ نہيں کر سکتے۔ 
يہ بطور توبيخ کے کہا کہ تم اس ہديئے پر فخر کرو اور خوش ہو، ميں تو اس سے خوش  ٢۔٣٦

ہونے سے رہا، اس لئے کہ ايک تو دنيا ميرا مقصود ہی نہيں۔ دوسرے هللا نے مجھے وه کچھ ديا 
  و نہيں ديا۔ تيسرے، مجھے نبوت سے بھی سرفراز کيا گيا ہے۔ہے جو پورے جہان ميں کسی ک

 
ُمهْ ٰص  ً وَّ ْهنَآ َاِذةلَّ ُْم ِمّ ُنْوٍد الَّ ِقَبَل لَهُْم ِهبَا َولَنُْخرَِجهنَّ ُْم ِجبُ ْم فَلَنَْاِتيَهنَّ   37ِغُرْوَن       ِاْرِجْع ِالَْهيِ

شکر الئيں گے جن کے سامنے ) ہم ان (کے مقابلہ) پر وه ل١جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، (
  )۔٢پڑنے کی ان ميں طاقت نہيں اور ہم انہيں ذليل و پست کرکے وہاں سے نکال باہر کريں گے (

يہاں صيغہ واحد سے مخاطب کيا جب کہ اس سے قبل صيغہ جمع سے خطاب کيا تھا  ١۔٣٧
  کيونکہ خطاب ميں کبھی پوری جماعت کو ملحوظ رکھا گيا ہے کبھی امير کو ۔

حضرت سليمان عليہ السالم نرے بادشاه ہی نہيں تھے، هللا کے پيغمبر بھی تھے۔ اس لئے  ٢۔٣٧ 
ان کی طرف سے لوگوں کو ذليل خوار کيا جانا ممکن نہيں تھا، ليکن جنگ و قتال کا نتيجہ يہی 
ہوتا ہے کيونکہ جنگ نام ہی کشت و خون اور اسيری کا ہے اور ذلت و خواری سے يہی مراد 

 کے پيغمبر لوگوں کو خواه مخواه ذليل خوار نہيں کرتے۔ جس طرح نبی صلی هللا ہے، ورنہ هللا
  عليہ وسلم کا طرز عمل اور اسوه، حسنہ جنگوں کے موقع پر رہا۔

 
تُْوِينْ ُمْسِلِمْنيَ        ْ ِتيِْينْ ِبَعْرِشهَا قَْبَل َاْن ايَّ ُُّمكْ اَيْ َا الَْملَُؤا َاي َهيُّ   38قَاَل اٰيٓ

ايا اے سردارو! تم ميں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے آپ نے فرم
  )١ہی اس کا تخت مجھے ال دے (

حضرت سليمان عليہ السالم کے اس جواب سے ملکہ نے اندازه لگا ليا کہ وه سليمان عليہ  ١۔٣٨
تياری شروع  السالم کا مقابلہ نہيں کر سکيں گے چنانچہ انہوں نے مطيع و منقاد ہو کر آنے کی

کردی۔ سليمان عليہ السالم کو بھی ان کی آمد کی اطالع مل گئی تو آپ نے انہيں مذيد اپنی 
اعجازی شان دکھانے کا پروگرام بنايا اور انکے پہنچنے سے قبل ہی اس کا تخت شاہی اپنے 

  پاس منگوانے کا بندوبست کيا۔
 

َن الِْجّنِ َااَن ٰاِتْيَك ِبهٖ  ْ عَلَْيِه لََقِويٌّ َاِمْنيٌ         قَاَل ِعْفرِيٌْت ِمّ َقاِمَك ۚ  َوِاّىنِ   39قَْبَل َاْن تَُقْوَم ِمْن مَّ
) اٹھيں اس سے پہلے ہی پہلے ميں ١ايک قوی ہيکل جن کہنے لگا آپ اپنی اس مجلس سے (

) ہوں، يقين مانئے کہ ميں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار ٢اسے آپ کے پاس ال ديتا (
)٣(  

اس سے وه مجلس مراد ہے، جو مقدمات کی سماعت کے لئے حضرت سليمان عليہ السالم  ١۔٣٩
  صبح سے نصف النہار تک منعقد فرماتے تھے۔ 

اس سے معلوم ہوا کہ وه يقينا ايک جن ہی تھا جنہيں هللا تعاٰلی نے انسانوں کے مقابلے ميں  ٢۔٣٩
ے ليے چاہے وه کتنا ہی زور آور ہو يہ غير معمولی قوتوں سے نوازا ہے کيونکہ کسی انسان ک
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ممکن ہی نہيں ہے کہ وه بيت المقدس سے مآرب يمن جائے اور پھر وہاں سے تخت شاہی اٹھا 
  الئے اور ڈيڑھ ہزار ميل کا يہ فاصلہ جسے دو طرفہ شمار کيا جائے تو تين ہزار ميل بنتا ہے

ان بھی اول تو اتنے بڑے تخت تين يا چار گھنٹے ميں ٍطے کر لے ايک طاقتور سے طاقتور انس
کو اٹھا ہی نہيں سکتا اور اگر وه مختلف لوگوں يا چيزوں کا سہارا لے کر اٹھوا بھی لے تو اتنی 

  قليل مدت ميں اتنا سفر کيوں کر ممکن ہے ۔
يعنی ميں اسے اٹھا کر ال بھی سکتا ہوں اور اس کی کسی چيز ميں ہيرا پھيری بھی نہيں  ٣۔٣٩

  کروں گا۔
 

ا َرٰاُه ُمسـْ قَاَل  َن اْلِكٰتِب َااَن ٰاِتْيَك ِبٖه قَْبَل َاْن يَّْرتَدَّ ِالَْيَك َطْرفَُك  ۭ فَلَمَّ ْي ِعْنَدٗه ِعْملٌ ِمّ ِ ٓ َءَاْشُكُر َاْم اَْكُفُر  ۭ اذلَّ ْ  ڷ ِلَيْبلَُوِينْ ا ِعْنَدٗه قَاَل ٰھَذا ِمْن فَْضِل َرّيبِ َتِقرًّ
ََّما يَْشُكُر  ْ غَِينٌّ َكِرْميٌ       َوَمْن َشَكَر فَِان   40ِلنَْفِسٖه ۚ َوَمْن َكَفَر فَِانَّ َرّيبِ

جس کے پاس کتاب کا علم تھا وه بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائيں اس سے بھی پہلے ميں اسے آپ 
) جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پايا تو فرمانے لگے يہی ١کے پاس پہنچا سکتا ہوں (

ھے آزمائے کہ ميں شکر گزاری کرتا ہوں يا ناشکری، شکر ميرے رب کا فضل ہے، تاکہ مج
گزار اپنے ہی نفع کے لئے شکر گزاری کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو ميرا پروردگار (بے 

  پروا اور بزرگ) غنی اور کريم ہے۔
يہ کون شخص تھا جس نے يہ کہا؟ يہ کتاب کون سی تھی؟ اور يہ علم کيا تھا، جس کے  ١۔٤٠

وٰی کيا گيا؟ اس ميں مفسرين کے مختلف اقوال ہيں، ان تينوں کی پوری حقيقت هللا زور پر يہ دع
تعاٰلی ہی جانتا ہے۔ يہاں قرآن کريم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وه اتنا ہی ہے کہ وه کوئی 

انسان ہی تھا، جس کے پاس کتاب اٰلہی کا علم تھا، هللا تعاٰلی نے کرامات اور اعجاز کے طور پر 
يہ قدرت دے دی کہ پلک جھپکتے ميں وه تخت لے آيا۔ کرامت اور معجزه نام ہی ايسے  اسے

کاموں کا ہے جو ظاہری اسباب اور امور عاديہ کے يکسر خالف ہوں اور وه هللا تعاٰلی کی قدرت 
و مشيت سے ہی ظہور پذير پاتے ہيں۔ اس لئے نہ شخصی قوت قابل تعجب ہے اور نہ اس علم 

ی ضرورت، جس کا ذکر يہاں ہے۔ کيونکہ يہ تو اس شخص کا تعارف ہے جس کا سراغ لگانے ک
کے ذريعے سے يہ کام ظاہری طور پر انجام پايا، ورنہ حقيقت ميں تو يہ مشيت اٰلہی ہی کی کار 

فرمائی ہے جو چشم زدن ميں، جو چاہے، کر سکتی ہے۔ حضرت سليمان عليہ السالم بھی اس 
وں نے ديکھا کہ تخت موجود ہے تو اسے فضل ربی سے حقيقت سے آگاه تھے، اس لئے انہ

  تعبير کيا۔
 

ْيَن َال َهيَْتُدْوَن         ِ   41قَاَل نَكُِّرْوا لَهَا َعْرَشهَا نَْنُظْر َاَهتَْتِدْيٓ َاْم تَُكْوُن ِمَن اذلَّ
يا ان ) دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ يہ راه پاليتی ہے ١حکم ديا کہ اس تخت ميں کچھ پھير بدل کر (

  )٢ميں سے ہوتی ہے جو راه نہيں پاتے (
  يعنی اس کے رنگ روپ يا واضح و شکل شباہت ميں تبديلی کردو۔  ١۔٤١
يعنی وه اس بات سے آگاه ہوتی ہے کہ يہ تخت اسی کا ہے يا اس کو سمجھ نہيں پاتی؟  ٢۔٤١

کر بھی اس پر راه  دوسرا مطلب ہے کہ وه راه ہدايت پاتی ہے يا نہيں؟ يعنی اتنا بڑا معجزه ديکھ
  ہدايت واضح ہوتی ہے يا نہيں؟

 
َّٗه ُهَو  ۚ َوُاْوِتيْنَا الِْعْملَ ِمْن قَْبِلَها َوُكنَّا ُمْس  ا َجاَۗءْت ِقْيَل َاٰهَكَذا َعْرُشِك  ۭ قَالَْت َاكَن   42ِلِمْنيَ      فَلَمَّ

تخت ہے؟ اس نے  پھر جب وه آگئی تو اس سے کہا (دريافت کيا) گيا کہ ايسا ہی تيرا (بھی)
  )٢) ہميں اس سے پہلے ہی علم ديا گيا تھا اور ہم مسلمان تھے (١جواب ديا کہ يہ گويا وہی ہے (
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ردو بدل سے چونکہ اس کی وضع شکل ميں کچھ تبديلی آگئی تھی، اس لئے اس نے  ١۔٤٢
پھر  صاف الفاظ ميں اس کے اپنے ہونے کا اقرار بھی نہيں کيا اور ردو بدل کے باوجود انسان

بھی اپنی چيز کو پہچان ليتا ہے، اس لئے اپنے ہونے کی نفی بھی نہيں کی۔ اور يہ کہا ' گويا يہ 
  وہی ہے ' اس ميں اقرار ہے نہ نفی۔ بلکہ نہايت محتاط جواب ہے۔ 

يعنی يہاں آنے سے قبل ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ آپ هللا کے نبی ہيں اور آپ کے مطيع و  ٢۔٤٢
يکن امام ابن کثير و شوکانی وغيره نے اسے حضرت سليمان عليہ السالم کا منقاد ہوگئے تھے۔ ل

قول قرار ديا ہے کہ ہميں پہلے ہی يہ علم دے ديا گيا تھا کہ ملکہ سبا تابع فرمان ہو کر حاضر 
  خدمت ہوگی۔

 
َا َاكنَْت ِمْن قَْوٍم ٰكفِ  ِ  ۭ ِاهنَّ َّْعُبُد ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ َها َما َاكنَْت ت   43رِْيَن       َوَصدَّ

اسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وه هللا کے سوا پرستش کرتی رہی تھی، يقيناً وه کافر 
  )١لوگوں ميں تھی (

يعنی اسے هللا کی عبادت سے جس چيز نے روک رکھا تھا وه غير هللا کی عبادت تھی،  ١۔٤٣
لئے توحيد کی حقيقت سے اور اس کی وجہ يہ تھی کہ اس کا تعلق ايک کافر قوم سے تھا، اس 

بےخبر رہی، يعنی هللا نے يا هللا کے حکم سے سليمان عليہ السالم نے اسے غير هللا کی عبادت 
  سے روک ديا ؛ ليکن پہال قول زياده صحيح ہے (فتح القدير)

 
َكَشَفْت َعْن َساقَ  ًة وَّ ا َرَاتُْه َحِسبَْتُه لُجَّ َح  ۚ فَلَمَّ ْ ْ َظلَْمُت نَْفِيسْ َوَاْسلَْمُت َمَع ِقْيَل لَهَا اْدُخِيل الرصَّ ْن قََواِرْيَر  ڛ قَالَْت َرّبِ ِاّىنِ ٌد ِمّ َمرَّ ٌح مُّ َّٗه َرصْ ْهيَا  ۭ قَاَل ِان

ِ َرّبِ الْٰعلَِمْنيَ         ۧ 44ُسلَْيٰمَن هلِلّٰ
اس سے کہا گيا کہ محل ميں چلی چلو، جسے ديکھ کر يہ سمجھ کر کہ يہ حوض ہے اس نے 

) فرمايا يہ تو شيشے سے منڈھی ہوئی عمارت ہے، کہنے لگی ميرے ١اں کھول ديں (اپنی پنڈلي
پروردگار! ميں نے اپنے آپ پر ظلم کيا۔ اب ميں سليمان کے ساتھ هللا رب العالمين کی مطيع اور 

  )٢فرمانبردار بنتی ہوں۔ (
ت سليمان يہ محل شيشے کا بنا ہوا تھا، جس کا صحن اور فرش بھی شيشے کا تھا۔ حضر ١۔٤٤

عليہ السالم نے اپنی نبوت کے اعجازی مظاہرے دکھانے کے بعد مناسب سمجھا کہ اسے اپنی 
دنياوی شان و شوکت کی بھی ايک جھلک دکھال دی جائے جس ميں هللا نے انہيں تاريخ انسانيت 
و ميں ممتاز کيا تھا۔ چنانچہ اس محل ميں داخل ہونے کا حکم ديا گيا، جب وه داخل ہونے لگی ت

اس نے اپنے پانچے چڑھا لئے۔ شيشے کا فرش اسے پانی معلوم ہوا جس سے اپنے کپڑوں کو 
  بچانے کے لئے اس نے کپڑے سميٹ لئے۔ 

يعنی جب اس پر فرش کی حقيقت واضح ہوئی تو اپنی کوتاہی اور غلطی کا بھی احساس  ٢۔٤٤
چکنے گھڑے ہوئے  ہوگيا اور اعتراف قصور کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا اعالن کرديا صاف

پتھروں کو ممرد کہا جاتا ہے اسی سے مراد ہے جو اس خوش شکل بچے کو کہا جاتا ہے جس 
کے چہرے پر ابھی ڈاڑھی مونچھ نہ ہو جس درخت پر پتے نہ ہوں اسے شجرة مرداء کہا جاتا 

يا جڑا ہوا ہے ۔ فتح القدير ۔ ليکن يہاں يہ تعبير يا جڑاؤ کے معنی ميں ہے يعنی شيشوں کا بنا ہوا 
محل۔ ملحوظہ:ملکہ سبا بلقيس کے مسلمان ہونے کے بعد کيا ہوا؟قرآن ميں يا کسی صحيح حديث 

ميں اس کی تفصيل نہيں ملتی تفسيری روايات ميں يہ ضرور ملتا ہے کہ ان کا باہم نکاح ہو گيا 
۔ تھا ليکن جب قرآن وحديث اس صراحت سے خاموش ہيں تو اس کی بابت خاموشی ہی بہتر ہے

  وهللا اعلم بالصواب۔
 

َتِصُمْوَن        َ فَِاَذا ُمهْ فَرِيْٰقِن َخيْ   45َولََقْد َاْرَسلْنَآ ِاٰىل ثَُمْوَد َاَخاُمهْ ٰصِلًحا َاِن اْعُبُدوا اهلّلٰ
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يقيناً ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھيجا کہ تم سب هللا کی عبادت کرو پھر بھی 
  )١ميں لڑنے جھگڑنے لگے ( وه دو فريق بن کر آپس

ان سے مراد کافر اور مومن ہيں، جھگڑنے کا مطلب ہر فريق کا يہ دعوٰی ہے کہ وه حق  ١۔٤٥
  پر ہے۔

 
َُّمكْ تُْرَمحُ  َ لََعل َتْغِفُرْوَن اهلّلٰ نَِة  ۚ لَْوَال تَسـْ ئَِة قَْبَل الَْحسـَ ِّ ي َتْعِجلُْوَن اِبلسَّ   46ْوَن       قَاَل يَٰقْوِم ِلَم تَسـْ

آپ نے فرمايا اے ميری قوم کے لوگو! تم نيکی سے پہلے برائی کی جلدی کيوں کر مچا رہے ہو 
  ) تم هللا تعاٰلی سے استغفار کيوں نہيں کرتے تاکہ تم پر رحم کيا جائے۔١(

يعنی ايمان قبول کرنے کی بجائے، تم کفر ہی پر کيوں اصرار کر رہے ہو، جو عذاب کا  ١۔٤٦
اپنے عناد و سرکشی کی وجہ سے کہتے بھی تھے کہ ہم پر عذاب لے آ۔ باعث ہے۔ عالوه ازيں 

  جس کے جواب ميں حضرت صالح عليہ السالم نے يہ کہا۔
 

ِ بَْل َانُْمتْ قَْوٌم تُْفتَُنْوَن       ُمكْ ِعْنَد اهلّلٰ ُ
ِٕ
َعَك  ۭ قَاَل ٰطۗ اَن ِبَك َوِبَمْن مَّ ْ ريَّ   47قَالُوا اطَّ

) ہيں؟ آپ نے فرمايا ١تيرے ساتھيوں کی بد شگونی لے رہے ( وه کہنے لگے ہم تيری اور
  )٣) ہے، بلکہ تم فتنے ميں پڑے ہوئے لوگ ہو (٢تمہاری بد شگونی هللا کے ہاں (

عرب جب کسی کام کا يا سفر کا اراده کرتے تو پرندے کو اڑاتے اگر وه دائيں جانب اڑتا  ١۔٤٧
يا سفر پر روانہ ہو جاتے اور اگر بائيں تو اسے نيک شگون سمجھتے اور وه کام کر گزرتے 

جانب اڑتا تو بد شگونی سمجھتے اور اس کام يا سفر سے رک جاتے (فتح القدير) اسالم ميں يہ 
  بدشگونی اور نيک شگونی جائز نہيں ہے البتہ فال نکالنا جائز ہے

اصل سبب  يعنی اہل ايمان نحوست کا باعث نہيں ہيں جيسا کہ تم سمجھتے ہو بلکہ اس کا ٢۔٤٧
هللا ہی کے پاس ہے کيونکہ قضا وتقدير اسی کے اختيار ميں ہے مطلب يہ ہے کہ تمہيں جو 

  نحوست پہنچی ہے وه هللا کی طرف سے ہے اور اس کا سبب تمہارا کفر ہے ۔ فتح القدير 
  يا گمراہی ميں ڈھيل دے کر تمہيں آزمايا جا رہا ہے۔ ٣۔٤٧

 
ُّْفِسُدْوَن ِيف اْالَْرِض َوَال يُْصِلُحْوَن        َوَاكَن ِيف الَْمِديْنَِة ِتْسَعةُ    48َرْهطٍ ي

اس شہر ميں نو سردار تھے جو زمين ميں فساد پھيالتے رہتے تھے اور اصالح نہيں کرتے 
  تھے۔

 
ٖه َما َشهِْدانَ  تَـنَّٗه َوَاْههَلٗ ُمثَّ لَـنَُقْولَنَّ ِلَوِلّيِ ِّ ِ لَـُنَبي ْوا اِبهلّلٰ   49 َمْهكِلَ َاْههِلٖ َوِاانَّ لَٰصِدقُْوَن       قَالُْوا تََقاَمسُ

انہوں نے آپس ميں بڑی قسميں کھا کر عہد کيا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر 
) اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ ديں گے کہ ہم اس کے اہل کی ١ہم چھاپہ ماريں گے (

  )٢ں (ہالکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہي
يعنی صالح عليہ السالم کو اور اس کے گھر والوں کو قتل کر ديں گے، يہ قسميں انہوں  ١۔٤٩

نے اس وقت کھائيں، جب اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح عليہ السالم نے کہا کہ تين دن 
کے بعد تم پر عذاب آجائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عذاب کے آنے سے قبل ہی ہم صالح عليہ السالم 

  اور ان کے گھر والوں کا صفايا کر ديں۔ 
يعنی ہم قتل کے وقت وہاں موجود نہ تھے ہميں اس بات کا علم ہے کہ کون انہيں قتل کر  ٢۔٤٩

  گيا ہے۔
 

ُمهْ َال يَْشُعُرْوَن        َمَكْراَن َمْكًرا وَّ   50َوَمَكُرْوا َمْكًرا وَّ
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  )۔٣) اور وه اسے سمجھتے ہی نہ تھے (٢) اور ہم نے بھی (١انہوں نے مکر (خفيہ تدبير) کيا (
ان کا مکر يہی تھا کہ انہوں نے باہم حلف اٹھايا کہ رات کی تاريکی ميں اس منصوبہ قتل  ١۔٥٠

کو بروئے کار الئيں اور تين دن پورے ہونے سے پہلے ہی ہم صالح عليہ السالم اور ان کے 
  گھر والوں کو ٹھکانے لگا ديں۔ 

س سازش کا بدلہ ديا اور انہيں ہالک کر ديا۔ اسے بھی َمَکْرنَا َمْکًرا يعنی ہم نے ان کی ا ٢۔٥٠
  کے طور پر تعبير کيا گيا۔ 

  هللا کی اس تدبير (مکر) کو سمجھتے ہی نہ تھے۔ ٣۔٥٠
 

ِعْنيَ          ْرٰهنُْم َوقَْوَمهُْم َاْمجَ   51فَانُْظْر َكْيَف َاكَن عَاِقبَُة َمْكِرِمهْ ۙ َاانَّ َدمَّ
کھ لے ان کے مکر کا انجام کيسا کچھ ہوا؟ کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو (اب) دي

  )١غارت کر ديا (
سرداروں کو ہی نہيں، بلکہ ان کی قوم کو بھی مکمل طور پر ہالک  ٩يعنی ہم نے مذکوره  ١۔٥١

کر ديا۔ کيونکہ وه قوم ہالکت کے اصل سبب کفر ميں مکمل طور پر ان کے ساتھ شريک تھی 
اور گو عملی طور ان کے منصوبہ قتل ميں شريک نہ ہو سکی تھی۔ کيونکہ يہ منصوبہ خفيہ تھا۔ 
ليکن ان کی منشاء اور دلی آرزو کے عين مطابق تھا اس لئے وه بھی گويا اس مکر ميں شريک 

افراد نے حضرت صالح عليہ السالم اور ان کے اہل کے خالف تيار کيا تھا۔ اس لئے  ٩تھی جو 
  م ہی ہالکت کی مستحق قرار پائی۔پوری قو

 
َّْعلَُمْوَن         52فَِتكْلَ بُُيْوُهتُْم َخاِويًَة ِبَما َظلَُمْوا  ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيًَة ِلَّقْوٍم ي

يہ ہيں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہيں، جو لوگ علم رکھتے ہيں 
  ان کے لئے اس ميں بڑی نشانی ہے۔

 
يَْن ٰاَمنُْوا َوَاكنُْوا يَتَُّقْوَن       وَ  ِ ْينَا اذلَّ   53َاْجنَ

  ہم نے ان کو جو ايمان الئے تھے اور پرہيزگار تھے بال بال بچاليا۔
 

ْوَن        تُْوَن الَْفاِحَشَة َوَانُْمتْ تُْبِرصُ   54َولُْوًطا ِاْذ قَاَل ِلقَْوِمٖهٓ َااَتْ
ے اپنی قوم سے کہا کہ باوجود ديکھنے بھالنے کے پھر ) اس ن١اور لوط کا (ذکر کر) جبکہ (
  )٢بھی تم بدکاری کر رہے ہو (

يعنی لوط عليہ السالم کا قصہ ياد کرو، جب لوط عليہ السالم نے کہا يہ قوم عموريہ اور  ١۔٥٤
  سدوم بستيوں ميں رہائش پذير تھی۔ 

رت قلب ہے۔ اور اگر يعنی يہ جاننے کے باوجود کہ يہ بےحيائی کا کام ہے۔ يہ بصا ٢۔٥٤
بصارت ظاہری يعنی آنکھوں سے ديکھنا مراد ہو تو معنی ہونگے کہ نظروں کے سامنے يہ کام 
کرتے ہو، يعنی تمہاری سرکشی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ چھپنے کا تکلف بھی نہيں کرتے 

  ہو۔
 

َِّساِۗء  ۭ ْن ُدْوِن الن ِٕنَُّمكْ لََتْاتُْوَن الّرَِجاَل َشهَْوًة ِمّ
ـهَلُْوَن         َاى   55بَْل َانُْمتْ قَْوٌم َجتْ

) حق يہ ہے ١يہ کيا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ (
  )٢کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو (

يہ تکرار توبيخ کے لئے ہے کہ يہ بےحيائی وہی لواطت ہے جو تم عورتوں کو چھوڑ کر  ١۔٥٥
  فطری شہوت رانی کے طور پر کرتے ہو۔ مردوں سے غير 
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يا اس کی حرمت سے يا اس معصيت کی سزا سے تم بےخبر ہو۔ ورنہ شايد يہ کام نہ  ٢۔٥٥
  کرتے۔

 
ََّتَطهَّ ُْم ُااَنٌس ي ْن قَْريَِتُمكْ ۚ ِاهنَّ ا ٰاَل لُْوٍط ِمّ   56   ُرْوَن     فََما َاكَن َجَواَب قَْوِمٖهٓ ِاالَّ َاْن قَالُْوٓا َاْخرُِجْوٓ

قوم کا جواب بجز اس کہنے کہ اور کچھ نہ تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے شہر بدر کر دو، يہ 
  )١تو بڑے پاکباز بن رہے ہيں (

  بطور طنز اور استہزاء کے کہا۔ ١۔٥٦
 

ْرٰهنَا ِمَن الْٰغِربِيَْن          ٓ ِاالَّ اْمَرَاتَٗه  ۡ قَدَّ ْيٰنُه َوَاْههَلٗ   57فََاْجنَ
ے اسے اور اس کے اہل کو بجز اس کی بيوی کے سب کو بچا ليا، اس کا اندازه تو باقی پس ہم ن

  )۔١ره جانے والوں ميں ہم لگا ہی چکے تھے (
يعنی پہلے ہی اس کی بابت يہ اندازه يعنی تقدير اٰلہی ميں تھا وه انہی پيچھے ره جانے  ١۔٥٧

  والوں ميں ہوگی جو عذاب سے دو چار ہونگے۔
 

َطًرا  ۚ فََساَۗء َمَطُر الُْمْنَذِرْيَن      َوَاْمَطْرانَ  ْم مَّ   ۧ 58 عَلَْهيِ
) پس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ١اور ان پر ايک (خاص قسم کی) بارش برسادی (

  )٢ہوئی۔ (
ان پر عذاب آيا، اس کی تفصيل پہلے گزر چکی ہے کہ ان کی بستيوں کو الٹ ديا گيا اور  ١۔٥٨

  ہوئی۔  کھنگرو کی بارش
يعنی جنہيں پيغمبروں کے ذريعے سے ڈرايا گيا اور ان پر حجت قائم کر دی گئی ليکن وه  ٢۔۵٨

  تکذيب وانکار سے باز نہيں آئے ۔
 

ا يُْرشُِكْوَن        ُ َخْريٌ َامَّ يَْن اْصَطٰفى ۭ ٰاهلّۗلٰ ِ ِ َوَسٰملٌ عَٰيل ِعَباِدِه اذلَّ   59ۭقُِل الَْحْمُد هلِلّٰ
) کيا ١مام تعريف هللا ہی کے لئے ہے اور اس کے برگزيده بندوں پر سالم ہے (تو کہہ دے کہ ت

  )٢هللا تعاٰلی بہتر ہے يا وه جنہيں يہ لوگ شريک ٹھہرا رہے ہيں۔ (
جن کو هللا نے رسالت اور بندوں کی رہنمائی کے لئے چنا تاکہ لوگ صرف ايک هللا کی ١۔٥٩

  عبادت کريں۔ 
نی هللا ہی کی عبادت بہتر ہے کيونکہ جب خالق رازق اور مالک يہ استفہام تقريری ہے يع ٢۔۵٩

يہی ہے تو عبادت کا مستحق کوئی دوسرا کيوں کر ہو سکتا ہے جو نہ کسی چيز کا خالق ہے نہ 
رازق اور مالک خير اگرچہ تفضيل کا صيغہ ہے ليکن يہاں تفضيل کے معنی ميں نہيں ہے 

دان باطلہ ميں تو سرے سے کوئی خير ہے ہی مطلق بہتر کے معنی ميں ہے اس ليے کہ معبو
  نہيں ۔

 

  20پاره  
 

َق َذاَت هبَْ 
ِٕ
َماِۗء َماًۗء  ۚ فََانَْۢبتْنَا ِبٖه  َحَداۗى َن السَّ ٰمٰوِت َواْالَْرَض َوَاْنَزَل لَُمكْ ِمّ ْن َخلََق السَّ ـَرَها   ۭ َءِاهٰلٌ  مَّ َامَّ ِبتُْوا َجشَ ِ   ۭ بَْل ُمهْ قَْوٌم َجٍة  ۚ َما َاكَن لَُمكْ َاْن تُْنۢ َع اهلّلٰ

َّْعِدلُْوَن         ۭ 60ي
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بھال بتاؤ؟ کہ آسمانوں کو اور زمين کو کس نے پيدا کيا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی؟ پھر 
اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگائے؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے، 

) (سيدھی راه ٣) بلکہ يہ لوگ ہٹ جاتے ہيں (٢بھی ہے؟ () کيا هللا کے ساتھ اور کوئی معبود ١(
  سے)۔

يہاں سے پچھلے جملے کی تشريح اور اس کے دالئل دئيے جا رہے ہيں کہ وہی هللا ١۔٠  ٦
پيدائش، رزق اور تدبير وغيره ميں متفرد ہے۔ کوئی اسکا شريک نہيں ہے۔ فرمايا آسمانوں کو 

اال، ان ميں درخشاں کواکب، روشن ستارے اور اتنی بلندی اور خوبصورتی کے ساتھ بنانے و
گردش کرنے والے افالک بنانے واال اسی طرح زمين اور آسمان سے بارش برسا کر اس کے 
ذريعے سے بارونق باغات اگانے واال کون ہے؟ کيا تم ميں سے کوئی ايسا ہے جو زمين سے 

ور اعتراف کرتے تھے درخت ہی اگا کر دکھا دے؟ ان سب کے جواب ميں مشرکين بھی کہتے ا
کہ يہ سب کچھ کرنے واال هللا تعاٰلی ہے، جيسا کہ قرآن ميں دوسرے مقام پر ہے۔ (َولَٕٮِْن َساَْلتَھُْم 

َما َل ِمَن السَّ ْن نَّزَّ ُ   ۢ◌ ًء فَاَْحيَا بِِه ااْلَْرَض ِمنْ ۗ◌ ِء َماۗ◌ مَّ ِ  ۭ◌ بَْعِد َمْوتِھَا لَيَقُْولُنَّ ّهللاٰ ّٰ ِ ْل اَْكثَُرھُْم بَ  ۭ◌ قُِل اْلَحْمُد 
  ) 63۔ العنکبوت:29اَل يَْعقِلُْوَن) 

يعنی ان سب حقيقتوں کے باوجود کيا هللا کے ساتھ کوئی اور بھی ہستی ايسی ہے، جو  ٢۔٠  ٦ 
عبادت کے الئق ہو؟ يا جس نے ان ميں سے کسی چيز کو پيدا کيا ہو؟ يعنی کوئی ايسا نہيں جس 

امن کا ان آيات ميں مفہوم يہ ہے کہ کيا وه ذات جو ان نے کچھ بنايا ہو يا عبادت کے الئق ہو۔ 
تمام چيزوں کو بنانے والی ہے۔ اس شخص کی طرح ہے جو ان ميں سے کسی چيز پر قادر 

  نہيں؟ (ابن کثير)
  اس کا دوسرا ترجمہ ہے کہ وه لوگ هللا کا ہمسر اور نظير ٹھہراتے ہيں۔ ٣۔٠  ٦ 
 

جَ  ْن َجَعَل اْالَْرَض قََراًرا وَّ ِ ۭ  بَْل َامَّ َع اهلّلٰ َجَعَل لَهَا َرَواِيسَ َوَجَعَل بَْنيَ الَْبْحَرْيِن َحاِجًزا  َۭء ِاهٰلٌ مَّ ًرا وَّ ُمهْ َال يَْعلَُمْوَن       َعَل ِخٰللَهَآ َاْهنٰ   ۭ 61اَْكَرثُ
) اور اس کے درميان نہريں جاری کر ديں اور اس کے ١کيا وه جس نے زمين کو قرار گاه بنايا (

) کيا هللا کے ساتھ اور کوئی معبود ٢ہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درميان روک بنا دی (لئے پ
  بھی ہے؟ بلکہ ان ميں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہيں۔

يعنی ساکن اور ثابت، نہ ہلتی ہے، نہ ڈولتی ہے اگر ايسا نہ ہوتا تو زمين پر رہنا ممکن ہی  ١۔٦١
مقصد بھی زمين کو حرکت کرنے سے اور ڈولنے  نہ ہوتا زمين پر بڑے بڑے پہاڑ بنانے کا

  سے روکنا ہی ہے۔ 
ٰھَذا ِمْلٌح اَُجاٌج   ٢۔٦١ اس کی تشريح کے لئے ديکھيں (َوھَُو الَِّذْي َمَرَج اْلبَْحَرْيِن ٰھَذا َعْذٌب فَُراٌت وَّ
ْحُجْوًرا)  ۚ◌  ِحْجًرا مَّ   ) کا حاشيہ۔53۔ الفرقان:25َوَجَعَل بَْينَھَُما بَْرَزًخا وَّ
 

 ِ َع اهلّلٰ َعلُُمكْ ُخلَـَفاَۗء اْالَْرِض َۭءِاهٰلٌ مَّ َء َوَجيْ ْوۗ ْيُب الُْمْضَطرَّ ِاَذا َدعَاُه َويَْكِشُف السُّ ِ ْن جيُّ ا تََذكَُّرْوَن     َامَّ   ۭ 62 ۭ قَِلْيًال مَّ
) اور ١بے کس کی پکار کو جب کہ وه پکارے، کون قبول کر کے سختی کو دور کر ديتا ہے (

) کيا هللا تعاٰلی کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصيحت و ٢مين کا خليفہ بنانا ہے (تمہيں ز
  عبرت حاصل کرتے ہو۔

يعنی وہی هللا ہے جسے سختی کے وقت پکارا جاتا اور مصيبتوں کے وقت جس سے  ١۔٦٢
اميديں وابستہ کی جاتی ہيں اس کی طرف رجوع کرتا اور برائی کو وہی دور کرتا ہے۔ مزيد 

  ٥٣سوره النمل۔ ٦٧مالحظہ ہو سورة اال سراء۔ 
يعنی ايک امت کے بعد دوسری، ايک قوم کے بعد دوسری قوم اور ايک نسل کے بعد  ٢۔٦٢

دوسری نسل پيدا کرنا ہے۔ ورنہ اگر وه سب کو ايک ہی وقت ميں وجود بخش ديتا تو زمين تنگ 
سب کو ايک دوسرے کی ٹانگ  ہونے کا شکوه کرتی معيشت ميں بھی دشوارياں پيدا ہوتيں اور
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کھنچنے ميں ہی مصروف و سرگرداں رہتے۔ يعنی يکے بعد ديگرے انسانوں کو پيدا کرنا اور 
  ايک کو دوسرے کا جانشين بنانا، يہ بھی اس کی کمال مہربانی ہے۔

 
ِ َوالَْبْحِر َوَمْن يُّْرِسُل الّرِيَٰح بُْرشً  ِْدْيُمكْ ِيفْ ُظلُٰمِت الَْربّ ْن هيَّ ُ َمعَّا يُْرشُِكْوَن     َامَّ ِ  ۭ تَٰعَىل اهلّلٰ َع اهلّلٰ ِتٖه  ۭ َءِاهٰلٌ مَّ   63ۭا بَْنيَ يََدْي َرْمحَ

) اور جو اپنی رحمت سے ١کيا وه جو تمہيں خشکی اور تری کی تاريکيوں ميں راه دکھاتا ہے (
ور معبود بھی ہے ) کيا هللا کے ساتھ کوئی ا٢پہلے ہی خوشخبرياں دينے والی ہوائيں چالتا ہے (

  جنہيں يہ شريک کرتے ہيں ان سب سے هللا بلند و باال تر ہے۔
يعنی آسمانوں پر ستاروں کو درخشانی عطا کرنے واال کون ہے؟ جن سے تم تاريکيوں  ١۔٦٣

ميں راه پاتے ہو، پہاڑوں اور واديوں کا پيدا کرنے واال کون ہے جو ايک دوسرے کے لئے 
  ں اور راستوں کی نشان دہی کا بھی۔ سرحدوں کا کام بھی ديتے ہي

يعنی بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائيں، جو بارش کی خوشخبری ہی نہيں ہوتيں، بلکہ ان سے  ٢۔٦٣
  خشک سالی کے مارے ہوئے لوگوں ميں خوشی کی لہر بھی دوڑ جاتی ہے۔

 
َن السَّ  َّْرُزقُُمكْ ِمّ َّْبَدُؤا الَْخلَْق ُمثَّ يُِعْيُدٗه َوَمْن ي ْن ي ِ  ۭ قُْل َهاتُْوا بُْرَهانَُمكْ ِاْن ُكْنُمتْ ٰصِدِقْنيَ      َامَّ َع اهلّلٰ   64َماِۗء َواْالَْرِض  ۭ َءِاهٰلٌ مَّ

) اور جو تمہيں آسمان ١کيا وه جو مخلوق کی اول دفعہ پيدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا (
ود ہے کہہ ديجئے کہ اگر ) کيا هللا کے ساتھ کوئی اور معب٢اور زمين سے روزياں دے رہا ہے (

  سچے ہو تو اپنی دليل الؤ۔
  يعنی قيامت والے دن تمہيں دوباره زندگی عطا فرمائے گا۔ ١۔٦٤
يعنی آسمان سے بارش نازل فرما کر، زمين سے اس کے چھپے خزانے (غلہ جات اور  ٢۔٦٤

  ميوے) پيدا فرماتا ہے اور يوں آسمان و زمين کی برکتوں کو کھول ديتا ہے۔
 
َن يُْبَعثُْوَن      قُلْ  ُ  ۭ َوَما يَْشُعُرْوَن َاايَّ ٰمٰوِت َواْالَْرِض الَْغْيَب ِاالَّ اهلّلٰ   65الَّ يَْعَملُ َمْن ِيف السَّ

کہہ ديجئے کہ آسمان والوں ميں سے زمين والوں ميں سے سوائے هللا کے کوئی غيب نہيں 
  ئے جائيں گے۔) انہيں تو يہ بھی نہيں معلوم کہ کب اٹھ کھڑے ک١جانتا (
يعنی جس طرح مذکوره معامالت ميں هللا تعاٰلی اکيال ہے، اس کا کوئی شريک نہيں۔ اسی  ١۔٦٥

طرح غيب کے علم ميں بھی وه متفرد ہے۔ اس کے سوا کوئی عالم الغيب نہيں۔ نبيوں اور 
ں بتال ديتا رسولوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا هللا تعاٰلی وحی اور الہام کے ذريعے سے انہي

ہے اور جو علم کسی کے بتالنے سے حاصل ہو، اس کے عالم کو عالم الغيب نہيں کہا جاتا۔ 
حضرت عائشہ فرماتی ہيں کہ جو شخص يہ گمان رکھتا ہے کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم آئنده کل 

ہ وه تو پيش آنے والے حاالت کا علم رکھتے ہيں، اس نے هللا پر بہت بڑا بہتان باندھا اس لئے ک
فرما رہا ہے کہ آسمان و زمين ميں غيب کا علم صرف هللا کو ہے ' (صحيح بخاری) حضرت 

قتاده فرماتے ہيں کہ هللا تعاٰلی نے ستارے تين مقاصد کے ليے بنائے ہيں۔ آسمان کی زينت، 
 رہنمائی کا ذريعہ اور شيطان کو سنگسار کرنا۔ ليکن هللا تعاٰلی کے احکام سے بےخبر لوگوں نے
ان سے غيب کا علم حاصل کرنے (کہانت) کا ڈھونگ رچا ليا ہے۔ مثال کہتے ہيں جو فالں فالں 
ستارے کے وقت نکاح کرے گا تو يہ يہ ہوگا فالں فالں ستارے کے وقت سفر کرے گا تو ايسا 

ايسا ہوگا ۔ فالں فالں ستارے کے وقت پيدا ہوگا تو ايسا ايسا ہوگا وغيره وغيره۔ يہ سب 
يں۔ ان کے قياسات کے خالف اکثر ہوتا رہتا ہے۔ ستاروں، پرندوں اور جانورں سے ڈھکوسلے ہ

غيب کا علم کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ جبکہ هللا کا فيصلہ تو يہ ہے کہ آسمان و زمين ميں 
  هللا کے سوا کوئی غيب نہيں جانتا۔ (ابن کثير)
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ِخَرِة    ۣ بَْل ُمهْ  َرَك ِعلُْمهُْم ِيف اْالٰ ْوَن      بَِل اّدٰ ْهنَا َمعُ ْهنَا  ڹ  بَْل ُمهْ ِمّ   66ِۧيفْ َشّكٍ ِمّ
) بلکہ يہ اس کی طرف سے شک ميں ١بلکہ آخرت کے بارے ميں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، (

  )۔٢ہيں۔ بلکہ يہ اس سے اندھے ہيں (
  يعنی ان کا علم آخرت کے وقوع کا وقت جاننے سے عاجز ہے۔) ١(
 

يَْن َكفَ  ِ ِٕنَّا لَُمْخَرُجْوَن     َوقَاَل اذلَّ
ٰااَبُۗؤاَنٓ َاى ا َءِاَذا ُكنَّا تُٰراًب وَّ   67ُرْوٓ

کافروں نے کہا کہ کيا جب ہم مٹی ہوجائيں گے اور ہمارے باپ دادا بھی۔ کيا ہم پھر نکالے جائيں 
  گے۔

 
ٓ َاَسا ُن َوٰااَبُۗؤاَن ِمْن قَْبُل ۙ ِاْن ٰهَذآ ِاالَّ ِلْنيَ       لََقْد ُوِعْداَن ٰهَذا َحنْ   68ِطْريُ اْالَوَّ

ہم اور ہمارے باپ دادوں کو بہت پہلے سے يہ وعدے ديئے جاتے رہے۔ کچھ نہيں يہ تو صرف 
  )۔١اگلوں کے افسانے ہيں (

  يعنی اس ميں حقيقت کوئی نہيں، بس ايک دوسرے سے سن کر يہ کہتے چلے آ رہے ہيں۔ ١۔٦٨
 

ْوا ِيف اْالَْرِض فَانُْظُروْ    69ا َكْيَف َاكَن عَاِقَبُة الُْمْجرِِمْنيَ       قُْل ِسْريُ
  کہہ ديجئے کہ زمين ميں چل پھر کر ذرا ديکھو تو سہی کہ گنہگاروں کا کيسا انجام ہوا (ا)

يہ ان کافروں کے قول کا جواب ہے کہ پچھلی قوموں کو ديکھو کہ کيا ان پر هللا کا عذاب ) ١(
يل ہے۔ اسی طرح قيامت اور اس زندگی کے بارے ميں نہيں آيا؟ جو پيغمبروں کی صداقت کی دل

  بھی ہمارے رسول جو کہتے ہيں، يقينا سچ ہے۔
 

ا يَْمُكُرْوَن       مَّ ْم َوَال تَُكْن ِيفْ َضْيٍق ِمّ َزْن عَلَْهيِ   70َوَال َحتْ
  آپ ان کے بارے ميں غم نہ کريں اور ان کے داؤں گھات سے تنگ دل نہ ہوں۔

 
  71 ٰهَذا الَْوْعُد ِاْن ُكْنُمتْ ٰصِدِقْنيَ      َويَُقْولُْوَن َمٰىت 

  کہتے ہيں کہ يہ وعده کب ہے اگر سچے ہو تو بتال دو۔
 

َتْعِجلُْوَن      ْي تَسـْ ِ   72قُْل َعٰىسٓ َاْن يَُّكْوَن َرِدَف لَُمكْ بَْعُض اذلَّ
ريب جواب ديجئے! کہ شايد بعض وه چيزيں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی ق

  )١ہوگئی ہوں (
اس سے مراد جنگ بدر کا وه عذاب ہے جو قتل اور اسيری کی شکل ميں کافروں کو  ١۔٧٢

پہنچايا يا عذاب قبر ہے َرِدَف، قرب کے معنی ميں ہے، جيسے سواری کی عقبی نشست پر 
  بيٹھنے والے کو رديف کہا جاتا ہے۔

 
ْو فَْضٍل عََيل النَّاِس َوٰلكِ  ََّك ذَلُ ُمهْ َال يَْشُكُرْوَن     َوِانَّ َرب   73نَّ اَْكَرثَ

يقيناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل واال ہے ليکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہيں 
)١(  

يعنی عذاب ميں تاخير، يہ بھی هللا کے فضل و کرم کا ايک حصہ ہے، ليکن لوگ پھر بھی  ١۔٧٣
  اس سے انکار کر کے ناشکری کرتے ہيں۔

 
ََّك لََيْعَملُ َما تُِكنُّ ُصُدْوُرُمهْ َوَما يُْعِلُنْوَن       َوِانَّ    74َرب
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بيشک آپ کا رب ان چيزوں کو بھی جانتا ہے جنہيں ان کے سينے چھپا رہے ہيں اور جنہيں 
  ظاہر کر رہے ہيں۔

 
ِبْنيٍ      َماِۗء َواْالَْرِض ِاالَّ ِيفْ ِكٰتٍب مُّ َبٍة ِيف السَّ

ِٕ
  75 َوَما ِمْن غَاۗى

  )١آسمان اور زمين کی کوئی پوشيده چيز بھی ايسی نہيں جو روشن اور کھلی کتاب ميں نہ ہو (
اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ ان ہی غائب چيزوں ميں اس عذاب کا علم بھی ہے جس  ١۔٧٥

کے لئے يہ کفار جلدی مچاتے ہيں ليکن اس کا وقت بھی هللا نے لوح محفوظ ميں لکھ رکھا ہے 
وہی جانتا ہے اور جب وه وقت آ جاتا ہے جو اس نے کسی قوم کی تباہی کے لئے جسے صرف 

لکھ رکھا ہے، تو پھر اسے تباه کر ديتا ہے۔ يہ مقرره وقت آنے سے پہلے جلدی کيوں کرتے 
  ہيں؟

 
تَلِ  ْي ُمهْ ِفْيِه َخيْ ِ اِۗءيَْل اَْكَرثَ اذلَّ ٓ ِاْرسَ   76ُفْوَن       ِانَّ ٰهَذا الُْقْرٰاَن يَُقصُّ عَٰيل بَِينْ

يقيناً يہ قرآن بنی اسرائيل کے سامنے ان اکثر چيزوں کا بيان کر رہا جن ميں يہ اختالف کرتے 
  )١ہيں (
اہل کتاب يعنی يہود و نصارٰی مختلف فرقوں اور گروہوں ميں بٹ گئے تھے۔ ان کے  ١۔٧٦

وہين کرتے تھے عقائد بھی ايک دوسرے سے مختلف تھے۔ يہود حضرت عيسٰی عليہ السالم کی ت
اور عيسائی ان کی شان ميں غلو۔ حٰتی کہ انہيں، هللا يا هللا کا بيٹا قرار دے ديا۔ قرآن کريم نے ان 
کے حوالے سے ايسی باتيں بيان فرمائيں، جن سے حق واضح ہو جاتا ہے اور اگر وه قرآن کے 

  ار کم ہو سکتا ہے۔بيان کرده حقائق کو مان ليں تو ان کے عقائدی اختالف اور تفريق و انتش
 

ٌة ِلّلُْمْؤِمِنْنيَ       َرْمحَ َّٗه لَهًُدى وَّ   77َوِان
  )١اور يہ قرآن ايمان والوں کے لئے يقيناً ہدايت اور رحمت ہے (

مومنوں کا اختصاص اس لئے کہ وہی قرآن سے فيض ياب ہوتے ہيں۔ انہيں ميں وه بنی  ١۔ ٧٧
  اسرائيل بھی ہيں جو ايمان لے آئے تھے۔

 
ْمكِٖه  ۚ َوُهَو الَْعزِْيُز الَْعِلْميُ       اِ  ََّك يَْقِيضْ بَيَْهنُْم ِحبُ   ڌ78نَّ َرب

) وه بڑا ہی غالب اور دانا ١آپ کا رب ان کے درميان اپنے حکم سے سب فيصلے کر دے گا (
  ہے۔
يعنی قيامت ميں ان کے اختالفات کا فيصلہ کر کے حق کو باطل سے ممتاز کر دے گا اور  ١۔٧٨
س کے مطابق جزا و سزا کا اہتمام فرمائے گا يا انہوں نے اپنی کتابوں ميں جو تعريفيں کی ہيں، ا

  دنيا ميں ہی ان کا پرده چاک کر کے ان کے درميان فيصلہ فرما دے گا۔
 

ََّك عََيل الَْحّقِ الُْمِبْنيِ        ِ  ۭ ِان ْ عََيل اهلّلٰ   79فَتََولكَّ
  )١ہ رکھئے، يقيناً آپ سچے اور کھلے دين پر ہيں (پس آپ يقيناً هللا ہی پر بھروس

  يعنی اپنا معاملہ اسی کے سپرد کر ديں اور اسی پر اعتماد کريں، وہی آپ کا مددگار ہے۔ ١۔٧٩
 

َّْوا ُمْدِبرِيَْن       عَاَۗء ِاَذا َول مَّ ادلُّ ََّك َال تُْسِمُع الَْمْوٰىت َوَالتُْسِمُع الصُّ   80ِان
) جبکہ پيٹھ ١و سنا سکتے ہيں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہيں (بيشک آپ نہ مردوں ک

  پھيرے روگرداں جا رہے ہوں۔
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يہ ان کافروں کی پروا نہ کرنے اور صرف هللا پر بھروسہ رکھنے کی دوسری وجہ ہے  ١۔٨٠
 کہ يہ لوگ مرده ہيں جو کسی کی بات سن کر فائده نہيں اٹھا سکتے يا بہرے ہيں جو سنتے ہيں

نہ سمجھتے ہيں اور نہ راه ياب ہونے والے ہيں۔ گويا کافروں کو مردوں سے تشبيہ دی جن ميں 
حس ہوتی ہے نہ عقل اور بہروں سے، جو وعظ و نصيحت سنتے ہيں نہ دعوت الی هللا قبول 

  کرتے ہيں۔
 

 ُّ ْم  ۭ ِاْن تُْسِمُع ِاالَّ َمْن ي ْسِلُمْوَن      َوَمآ َانَْت ِهبِٰدي الُْعْمِى َعْن َضٰللَِهتِ يِٰتنَا فَهُْم مُّ   81ْؤِمُن اِبٰ
) آپ تو صرف انہيں ١اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر رہنمائی کر سکتے ہيں (

  سنا سکتے ہيں جو ہماری آيتوں پر ايمان الئے ہيں پھر وه فرمانبردار ہو جاتے ہيں۔
آپ ان کی اس طرح رہنمائی نہيں فرما يعنی جن کو هللا تعاٰلی حق سے اندھا کر دے،  ١۔٨١

  سکتے جو انہيں مطلوب يعنی ايمان تک پہنچا دے۔
 

ُمهُْم ۙ َانَّ النَّاَس َاكنُْوا اِبٰ  َن اْالَْرِض تَُلكِّ ًَّة ِمّ ْم َاْخَرْجنَا لَهُْم َداۗب   ۧ 82يِٰتنَا َال يُْوِقنُْوَن      َوِاَذا َوقََع الَْقْوُل عَلَْهيِ
) ہم زمين سے ان کے لئے ايک جانور ١ب کا وعده ثابت ہو جائے گا، (جب ان کے اوپر عذا

  ) کہ لوگ ہماری آيتوں پر يقين نہيں کرتے تھے۔٢نکاليں گے جو ان سے باتيں کرتا ہوگا (
  يعنی جب نيکی کا حکم دينے واال اور برائی سے روکنے واال نہيں ره جائے گا۔  ١۔٨٢
ت ميں سے ہے جيسا کہ حديث ميں ہے۔ نبی صلی هللا يہ وہی ہے جو قرب قيامت کی عالما ٢۔٨٢

عليہ وسلم نے فرمايا ' قيامت اس وقت تک قائم نہيں ہوگی جب تک تم دس نشانياں نہ ديکھ لو، ان 
ميں ايک جانور نکلنا ہے۔ (صحيح بخاری) دوسری روايت ميں ہے ' سب سے پہلی نشانی جو 

سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت  ظاہر ہوگی، وه ہے سورج کا مشرق کی بجائے، مغرب
جانور کا نکلنا۔ ان دونوں ميں سے جو پہلے ظاہر ہوگی، دوسری اس کے فوراً بعد ظاہر ہو 

  جائے گی (صحيح بخاری)
 

يِٰتنَا فَهُْم يُْوَزُعْوَن        ُب اِبٰ ْن يَُّكّذِ مَّ ٍة فَْوًجا ِمّ ُرشُ ِمْن ُلكِّ ُامَّ   83َويَْوَم َحنْ
امت ميں سے ان لوگوں کے گروه کو جو ہماری آيتوں کو جھٹالتے تھے گھير اور جس دن ہم ہر 

  )١گھار کر الئيں گے پھر وه سب کے سب الگ کر ديئے جائيں گے (
يا قسم قسم کر ديئے جائيں گے۔ يعنی زانيوں کا ٹولہ، شرابيوں کا ٹولہ وغيره۔ يا يہ معنی  ١۔٨٣

اُدھر اور آگے پيچھے ہونے سے روکا جائے گا  ہيں کہ ان کو روکا جائے گا۔ يعنی ان کو اِدھر
  اور سب کو ترتيب وار ال کر جہنم ميں پھينک ديا جائے گا۔

 
اَذا ُكْنُمتْ تَْعَملُْوَن        ْيُطْوا ِهبَا ِعلًْما َامَّ يِٰيتْ َولَْم ُحتِ بُْمتْ اِبٰ ٓ ِاَذا َجاُۗءْو قَاَل اََكذَّ   84َحّىتٰ

تعاٰلی فرمائے گا کہ تم نے ميری آيتوں کو باوجوديکہ  جب سب کے سب آپہنچيں گے تو هللا
  )٢) اور يہ بھی بتالؤ کہ تم کيا کرتے رہے؟ (١تمہيں ان کا پورا علم نہ تھا کيوں جھٹاليا؟ (

يعنی تم نے ميری توحيد اور دعوت کے دالئل سمجھنے کی کوشش ہی نہيں کہ اور اس  ١۔٨٤
  کے بغير ہی ميری آيتوں کو جھٹالتے رہے۔ 

  جس کی وجہ سے تمہيں ميری باتوں پر غور کرنے کا موقع ہی نہيں مال۔ ٢۔٨٤
 

ْم ِبَما َظلَُمْوا فَهُْم َال يَْنِطُقْوَن         85َوَوقََع الَْقْوُل عَلَْهيِ
بسبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کيا تھا ان پر بات جم جائے گی اور وه کچھ بول نہ سکيں گے 

)١(  
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ی عذر نہيں ہوگا کہ جسے وه پيش کر سکيں۔ يا قيامت کی ہولناکيوں يعنی ان کے پاس کوئ ١۔٨٥
کی وجہ سے بولنے کی قدرت سے ہی محروم ہونگے اور بعض کے نزديک يہ اس وقت کی 

  کيفيت کا بيان ہے جب ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی۔
 

 َ َّْيَل ِليَْسُكنُْوا ِفْيِه َوالهنَّ ُّْؤِمنُْوَن       َالَْم يََرْوا َاانَّ َجَعلْنَا ال ا  ِۭانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيٍٰت ِلّـَقْوٍم ي   86اَر ُمْبِرصً
کيا وه ديکھ نہيں رہے ہيں کہ ہم نے رات کو اس لئے بنايا ہے کہ وه اس ميں آرام حاصل کرليں 

) يقيناً اس ميں ان لوگوں کے لئے نشانياں ہيں جو ١اور دن کو ہم نے دکھالنے واال بنايا ہے (
  يمان و يقين رکھتے ہيں۔ا

  تاکہ وه اس ميں کسب معاش کے لئے دوڑ دھوپ کر سکيں۔ ١۔٨٦
 

 َ ُ  ۭ َوُلكٌّ َات ٰمٰوِت َوَمْن ِيف اْالَْرِض ِاالَّ َمْن َشاَۗء اهلّلٰ ْوِر فََفزَِع َمْن ِيف السَّ   87ْوُه ٰدِخرِْيَن       َو يَْوَم يُْنَفُخ ِيف الصُّ
و سب کے سب آسمانوں والے اور زمين والے گھبرا اٹھيں گے جس دن صور پھونکا جائے گا ت

) اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے ٢) مگر جسے هللا تعاٰلی چاہے (١(
  حاضر ہونگے۔

 
صور سے مراد وہی قرن ہے جس ميں اسرائيل عليہ السالم هللا کے حکم سے پھونک  ١۔٨٧

ھبرا کر بےہوش اور دوسری پھونک ميں موت سے ہم ماريں گے پہلی پھونک ميں ساری دنيا گ
کنار ہو جائے گی اور تيسری پھونک ميں سب لوگ قبروں سے زنده ہو کر اٹھ کھڑے ہونگے 

جس سے سب لوگ ميدان محشر ميں اکھٹے ہو جائيں گے۔ يہاں کون سا نفحہ مراد ہے؟ امام ابن 
تيسرا نفحہ ہے جب لوگ قبروں سے کثير کے نزديک يہ پہال نفحہ اور امام شوکانی کے نزديک 

  اٹھيں گے۔
يہ مشتثٰنی لوگ کون ہونگے۔ بعض کے نزديک انبياء و شہدا، بعض کے نزديک فرشتے  ٢۔٨٧

اور بعض کے نزديک سب اہل ايمان ہيں۔ امام شوکانی فرماتے ہيں کہ ممکن ہے کہ تمام 
  محفوظ ہوں گے۔مذکورين ہی اس ميں شامل ہوں کيونکہ اہل ايمان حقيقی گھبراہٹ سے 

 
ءٍ  ْيٓ َاتَْقَن ُلكَّ َيشْ ِ ِ اذلَّ َحاِب  ۭ ُصْنَع اهلّلٰ ِىهَ تَُمــرُّ َمرَّ السَّ ُهبَا َجاِمَدًة وَّ سـَ َّٗه َخِبْريٌ ِبَما تَْفَعلُْوَن         َۭوتََرى الِْجَباَل َحتْ   88 ِان

بادل کی طرح اڑتے  اور پہاڑوں کو ديکھ کر اپنی جگہ جمے ہوئے خيال کرتے ہيں ليکن وه بھی
) جو کچھ تم کرتے ٢) يہ ہے صنعت هللا کی جس نے ہرچيز کو مضبوط بنايا ہے (١پھريں گے (

  ہو اس سے وه باخبر ہے۔
يہ قيامت والے دن ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہوں پر نہيں رہيں گے بلکہ بادلوں کی طرح چليں  ١۔٨٨

  گے اور اڑيں گے۔ 
ے ہوگا جس نے ہرچيز کو مضبوط بنايا ہے۔ ليکن وه ان يعنی يہ هللا کی عظيم قدرت س ٢۔٨٨

  مضبوط چيزوں کو بھی روئی کے گالوں کی طرح کر دينے پر قادر ہے۔
 

ٍذ ٰاِمنُْوَن       
ِٕ
َّْوَمى ْن فََزعٍ ي ْهنَا  ۚ َوُمهْ ِمّ نَِة فهََلٗ َخْريٌ ِمّ   89َمْن َجاَۗء اِبلَْحسـَ

بدلہ ملے گا اور وه اس دن گھبراہٹ سے  جو لوگ نيک عمل الئيں گے انہيں اس سے بہتر
  )١بےخوف ہوں گے (

  يعنی حقيقی اور بڑی گھبراہٹ سے وه محفوظ ہوں گے۔ ١۔٨٩
 

َزْوَن ِاالَّ َما ُكْنُمتْ تَْعَملُْوَن        ئَِة فَُكبَّْت ُوُجْوُههُْم ِيف النَّاِرۭ  َهْل ُجتْ ِّ ي   90َوَمْن َجاَۗء اِبلسَّ
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گے وه اوندھے منہ آگ ميں جھونک ديئے جائيں گے۔ صرف وہی  اور جو برائی لے کر آئيں
  بدلہ ديئے جاؤ گے جو تم کرتے رہے ہو۔

 
ُاِمْرُت َاْن اَُكْونَ  ٍء  ۡ وَّ َمهَا َوهَلٗ ُلكُّ َيشْ ْي َحرَّ ِ ِة اذلَّ ََّمآ ُاِمْرُت َاْن َاْعُبَد َربَّ ٰهِذِه الَْبدْلَ   ۙ 91 ِمَن الُْمْسِلِمْنيَ       ِان

و بس يہی حکم ديا گيا ہے کہ ميں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس مجھے ت
) جس کی ملکيت ہرچيز ہے اور مجھے بھی فرمايا گيا ہے کہ ١نے اسے حرمت واال بنايا ہے (

  ميں فرماں برداروں ميں ہو جاؤں۔
انہ اس سے مراد مکہ شہر ہے اس کا بطور خاص اس لئے ذکر کيا ہے کہ اسی ميں خ ١۔٩١

کعبہ ہے اور يہی رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کو بھی سب سے زياده محبوب تھا ' حرمت واال 
ی کہ کانٹا توڑنا  ' کا مطلب ہے اس ميں خون ريزی کرنا، ظلم کرنا، شکار کرنا درخت کاٹنا حتّٰ

  بھی منع ہے (بخاری کتاب الجنائز)
 

ََّمآ َااَن ِمَن الُْمْنِذِرْيَن       َوَاْن َاتْلَُوا الُْقْرٰاَن  ۚ فََمِن اْهَتدٰ  ََّما َهيْتَِدْي ِلنَْفِسٖه  ۚ َوَمْن َضلَّ فَُقْل ِان   92ى فَِان
اور ميں قرآن کی تالوت کرتا رہوں، جو راه راست پر آجائے وه اپنے نفع کے لئے راه راست پر 

ميں سے ہوں  آئے گا۔ اور جو بہک جائے تو کہہ ديجئے! کہ ميں صرف ہوشيار کرنے والوں
  )۔١(

يعنی ميرا کام صرف تبليغ ہے۔ ميری دعوت و تبليغ سے مسلمان ہو جائے گا، اس ميں  ١۔٩٢
اسی کا فائده ہے کہ هللا کے عذاب سے بچ جائے گا، اور جو ميری دعوت کو نہيں مانے گا، تو 

ه چکھائے ميرا کيا؟ هللا تعاٰلی خود ہی اس سے حساب لے لے گا اور اسے جہنم کے عذاب کا مز
  گا۔
 

َُّك ِبَغاِفٍل َمعَّا تَْعَملُْوَن       ِ َسُريِيُْمكْ ٰايِٰتٖه فَتَْعرِفُْوَهنَا  ۭ َوَما َرب   ۧ 93َوقُِل الَْحْمُد هلِلّٰ
) وه عنقريب اپنی نشانياں دکھائے گا جنہيں ١کہہ ديجئے کہ تمام تعريفيں هللا ہی کو سزاوار ہيں (

  )۔٢چھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہيں (تم (خود) پہچان لو گے اور جو ک
  کہ جو کسی کو اس وقت تک عذاب نہيں ديتا جب تک دليل قائم نہيں کر ديتا۔ ١۔٩٣
ہم انہيں آفاق وانفس ميں اپنی نشانياں دکھالئيں گے تاکہ ان پر حق واضح ہو جائے اگر  ٢۔٩٣

وقت تو ان نشانيوں کو ديکھ کر  زندگی ميں يہ نشانياں ديکھ کر ايمان نہيں التے تو موت کے
ضرور پہچان ليتے ہيں۔ ليکن اس وقت کی معرفت کوئی فائده نہيں پہنچاتی، اس لئے کہ اس وقت 

  ايمان مقبول نہيں۔
  بلکہ ہرچيز کو وه ديکھ رہا ہے۔ اس ميں کافروں کے لئے ترہيب شديد اور تہديد عظيم ہے۔ ٢۔٩٣

 
 

 سورة القصص
 )٨٨۔ تعداد آيات  ٢٨(سورة القصص ۔ سوره نمبر 

 
 

ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ
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  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

  Ǻٰطۗسّمۗ      
  طسم

 
  Ąِتكْلَ ٰايُٰت اْلِكٰتِب الُْمِبْنيِ      

  يہ آيتيں ہيں روشن کتاب کی۔
 

ُّْؤِمنُْوَن      نَْتلُْوا عَلَْيَك ِمنْ  ََّبِا ُمْوٰىس َوِفْرَعْوَن اِبلَْحّقِ ِلقَْوٍم ي   Ǽن
ہم آپ کے سامنے موسٰی اور فرعوں کا صحيح واقعہ بيان کرتے ہيں ان لوگوں کے لئے جو 

  )١ايمان رکھتے ہيں (
 يہ واقعہ اس بات کی دليل ہے کہ آپ هللا کے پيغمبر ہيں کيونکہ وحی اٰلہی کے بغير صديوں ١۔٣

قبل کے واقعات بالکل اس طريقے سے بيان کر دينا جس طرح پيش آتے ناممکن ہے، تاہم اس 
  کے باوجود اس سے فائده اہل ايمان ہی کو ہوگا کيونکہ وہی آپ کی باتوں کی تصديق کريں گے۔

 
َفًة مِّ 
ِٕ
َتْضِعُف َطاۗى َّسـْ َيًعا ي َّٗه َاكَن ِمَن الُْمْفِسِديَْن     ِانَّ ِفْرَعْوَن عََال ِيف اْالَْرِض َوَجَعَل َاْهلَهَا شـِ َتْحٖي ِنَساَۗءُمهْ  ۭ ِان ُِّح َابْنَاَۗءُمهْ َويَسـْ   Ćْهنُْم يَُذ ب

) اور وہاں کے لوگوں کو گروه گروه بنا ١يقيناً فرعون نے زمين ميں سرکشی کر رکھی تھی (
کيوں کو چھوڑ ديتا تھا ) اور ان کی لڑ٣) اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا (٢رکھا تھا (

  بيشک وه تھا ہی مفسدوں ميں سے۔
  يعنی ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا اور اپنے کو بڑا معبود کہالتا تھا۔  ١۔٤
  جن کے ذمے الگ الگ کام اور ڈيوٹياں تھيں۔  ٢۔٤
اس سے مراد بنی اسرائيل ہيں، جو اس وقت کی افضل ترين قوم تھی ليکن آزمائش کے  ٣۔٤
  ر پر فرعون کی غالم اور اس کی ستم زانيوں کا تختہ مشق بنی ہوئی تھی۔ طو
جس کی وجہ بعض نجوميوں کی پيش گوئی تھی کہ بنی اسرائيل ميں پيدا ہونے والے ايک  ٤۔٤

بچے کے ہاتھوں فرعون کی ہالکت اور اس کی سلطنت کا خاتمہ ہوگا۔ جس کا حل اس نے يہ 
ئيلی بچہ قتل کر ديا جائے۔ حاالنکہ اس احمق نے يہ نہيں سوچا نکاال کہ ہر پيدا ہونے واال اسرا

کہ اگر کاہن سچا ہے تو ايسا يقينا ہو کر رہے گا چاہے وه بچے قتل کرواتا رہے اور اگر وه 
جھوٹا ہے تو قتل کروانے کی ضرورت ہی نہيں تھی (فتح القدير) بعض کہتے ہيں کہ حضرت 

حبری منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی کہ ان کی نسل سے ابراہيم عليہ السالم کی طرف سے يہ خوش
ايک بچہ ہوگا جسکے ہاتھوں سلطنت مصر کی تباہی ہوگی۔ قبيلوں نے يہ بشارت بنی اسرائيل 

سے سنی اور فرعون کو اس سے آگاه کر ديا جس پر اس نے بنی اسرائيل کے بچوں کو مروانا 
  شروع کر ديا۔ (ابن کثير)

 
َُّمنَّ  َعلَهُُم الْٰوِرِثْنيَ     َونُرِيُْد َاْن ن َجنْ ًة وَّ ِٕمَّ

َعلَهُْم َاى ُتْضِعُفْوا ِيف اْالَْرِض َوَجنْ يَْن اسـْ ِ   ۙ Ĉعََيل اذلَّ
پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائيں جنہيں زمين ميں بيحد کمزور کر ديا گيا تھا، اور 

  )١ہم انہيں کو پيشوا اور (زمين) کا وارث بنائيں (
چہ ايسا ہی ہوا اور هللا تعاٰلی نے اس کمزور اور غالم قوم کو مشرق و مغرب کا وارث چنان ١۔٥

  (مالک و حکمران) بنا ديا نيز انہيں دين کا پيشوا اور امام بھی بنا ديا۔
 

ا َاكنُْوا َحيْذَ    Čُرْوَن      َونَُمكَِّن لَهُْم ِيف اْالَْرِض َونُرَِي ِفْرَعْوَن َوَهاٰمَن َوُجنُْوَدُمهَا ِمْهنُْم مَّ
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) اور فرعون اور ہامان اور ان کے ١اور يہ بھی کہ ہم انہيں زمين ميں قدرت و اختيار ديں (
  )۔٢لشکروں کو وه دکھائيں جس سے وه ڈر رہے ہيں (

يہاں زمين سے مراد ارض شام ہے جہاں وه کنعانيوں کی زمين کے وارث بنے کيونکہ  ١۔٦
  صر واپس نہيں گئے، وهللا اعلم۔ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائيل م

يعنی انہيں جو انديشہ تھا کہ ايک اسرائيلی کے ہاتھوں فرعون کی اور اس کے ملک و  ٢۔٦
  لشکر کی تباہی ہوگی، ان کے اس انديشے کو ہم نے حقيقت کر دکھايا۔

 
ْوُه ِالَْيِك َوَجاِعلُْوُه ِمَن الُْمْرَسِلْنيَ َوَاْوَحْينَآ ِاٰىلٓ ُاّمِ ُمْوٰىسٓ َاْن َاْرِضِعْيِه  ۚ فَِاَذا ِخْفِت عَلَْيِه  ـَزِينْ  ۚ ِاانَّ َراۗدُّ اِيفْ َوَال َحتْ   Ċ       فََالِْقْيِه ِيف الَْميِّ َوَال َختَ

) کہ اسے دودھ پالتی ره اور جب تجھے اس ١ہم نے موسٰی (عليہ السالم) کی ماں کو وحی کی (
) ٢ميں بہا دينا اور کوئی ڈر خوف يا رنج نہ کرنا (کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دريا 

  ) اور اسے اپنے پيغمبروں ميں بنانے والے ہيں۔٣ہم يقيناً اسے تيری طرف لٹانے والے ہيں (
وحی سے مراد يہاں دل ميں بات ڈالنا ہے، وه وحی نہيں ہے، جو انبياء پر فرشتے کے  ١۔٧

ريعے سے بھی آئی ہو، تب بھی اس ايک ذريعے سے نازل کی جاتی تھی اور اگر فرشتے کے ذ
وحی سے ام موسٰی عليہ السالم کا نبی ہونا ثابت نہيں ہوتا، کيونکہ فرشتے بعض دفعہ عام 

انسانوں کے پاس بھی آ جاتے ہيں۔ جيسے حديث ميں واقع، ابرص اور اعمی کے پاس فرشتوں 
  کا آنا ثابت ہے (متفق عليہ، بخاری، کتاب احاديث االنبياء) 

  يعنی دريا ميں ڈوب جانے يا ضائع ہو جانے سے ڈرنا اور اس کی جدائی کا غم نہ کرنا۔  ٢۔٧
يعنی ايسے طريقے سے کہ جس سے اس کی نجات يقينی ہو، کہتے ہيں کہ جب قتل اوالد  ٣۔٧

کا يہ سلسلہ زياده ہوا تو فرعون کی قوم کو خطره الحق ہوا کہ کہيں بنی اسرائيل کی نسل ہی ختم 
اور مشقت والے کام ہميں نہ کرنے پڑ جائيں۔ اس انديشے کا ذکر انہوں نے فرعون  نہ ہو جائے

سے کيا، جس پر نيا حکم جاری کر ديا گيا کہ ايک سال بچے قتل کئے جائيں اور ايک سال 
چھوڑ ديئے جائيں ؛ حضرت ہارون عليہ السالم اس سال پيدا ہوئے جس ميں بچے قتل نہ کئے 

ليہ السالم قتل والے سال پيدا ہوئے۔ ليکن هللا تعاٰلی نے ان کی جاتے تھے، جب کہ موسٰی ع
حفاظت کا سروسامان پيدا فرما ديا۔ کہ ايک تو ان کی والده پر حمل کے آثار اس طرح ظاہر نہيں 

فرمائے جس سے وه فرعون کی چھوڑی ہوئی دائيوں کی نگاه ميں آ جائيں اس لئے والدت کا 
اور يہ واقعہ حکومت کے منصوبہ بندوں کے علم ميں نہيں  مرحلہ تو خاموشی کے ساتھ ہوگيا

آيا، ليکن والدت کے بعد قتل کا انديشہ موجود تھا۔ جس کا حل خود هللا تعاٰلی نے وحی والقاء کے 
ذريعے سے موسٰی عليہ السالم کی ماں کو سمجھا ديا چنانچہ انہوں نے اسے تابوت ميں لٹا کر 

  ثير)دريائے نيل ميں ڈال ديا۔ (ابن ک
 

َحَزاًن  ۭ ِانَّ ِفْرَعْوَن َوَهاٰمَن َوُجنُْوَدُمهَا َاكنُْوا خٰ  ا وَّ ْنيَ      فَالَْتَقَطٗهٓ ٰاُل ِفْرَعْوَن ِلَيُكْوَن لَهُْم عَُدوًّ
ِٕ
  Ďِطـــــ

) کہ آخرکار يہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان ١آخر فرعوں کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا ليا (
) کچھ شک نہيں کہ فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا ٢ا (کے رنج کا باعث بن

  )۔٣کار (
يہ تابوت بہتا بہتا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گيا، جو لب دريا تھا اور وہاں فرعون کے  ١۔٨

  نوکروں چاکروں نے پکڑ کر باہر نکال ليا۔ 
آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر ليا تھا يہ عاقبت کے لئے ہے۔ يعنی انہوں نے تو اسے اپنا بچہ اور  ٢۔٨

نہ کہ دشمن سمجھ کر۔ ليکن انجام ان کے اس فعل کا يہ ہوا کہ وه ان کا دشمن اور رنج و غم کا 
  باعث، ثابت ہوا۔ 
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يہ اس سے پہلے کی تعليل ہے کہ موسٰی عليہ السالم ان کے لئے دشمن کيوں ثابت ہوئے؟  ٣۔٨
کار تھے، هللا تعاٰلی نے سزا کے طور پر ان کے  اس لئے کہ وه سب هللا کے نافرمان اور خطا
  پرورده کو ہی ان کی ہالکت کا ذريعہ بنا ديا۔

 
َّْنَفَعنَآ َاْو نَتَِّخَذٗه وَ  ْ َوكَلَ  ۭ َال تَْقُتلُْوُه ڰ َعٰىسٓ َاْن ي ُة عَْنيٍ ِيلّ ُمهْ َال يَْشُعُرْوَن      َوقَالَِت اْمَرَاُت ِفْرَعْوَن قُرَّ ا وَّ   Ḍدَلً

ر فرعون کی بيوی نے کہا يہ تو ميری اور تيری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو او
) اور يہ لوگ ٢) بہت ممکن ہے کہ يہ ہميں کوئی فائده پہنچائے يا ہم اسے اپنا ہی بيٹا بناليں (١(

  )۔٣شعور ہی نہيں رکھتے تھے (
ديکھا۔ بعض کے نزديک  يہ اس وقت کہا جب تابوت ميں ايک حسين و جميل بچہ انہوں نے ١۔٩

يہ اس وقت کا قول ہے جب موسٰی عليہ السالم نے فرعون کی داڑھی کے بال نوچ لئے تھے تو 
فرعوں نے ان کو قتل کرنے کا حکم ديا تھا۔ جمع کا صيغہ يا تو اکيلے فرعون کے لئے بطور 

  تعظيم کے کہا يا ممکن ہے وہاں اس کے کچھ درباری موجود رہے ہوں۔
  فرعون اوالد سے محروم تھا۔ کيونکہ  ٢۔٩
کہ يہ بچہ جسے وه اپنا بچہ بنا رہے ہيں، يہ تو وہی بچہ ہے جس کو مارنے کے لئے  ٣۔٩ 

  سينکڑوں بچوں کو موت کی نيد سال ديا گيا ہے۔
 

بَْطنَا عَٰيل قَ    10لِْهبَا ِلَتُكْوَن ِمَن الُْمْؤِمِنْنيَ      َوَاْصَبَح فَُؤاُد ُاّمِ ُمْوٰىس ٰفرِغًا  ِۭاْن َاكَدْت لَُتْبِدْي ِبٖه لَْوَالٓ َاْن رَّ
) قريب تھيں کہ اس واقعہ کو بالکل ظاہر ١موٰسی (عليہ السالم) کی والده کا دل بےقرار ہوگيا (

کر ديتيں اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے ديتے يہ اس لئے کہ وه يقين کرنے والوں ميں 
  )٢رہے (
کر سے فارغ(خالی) ہوگيا اور ايک ہی فکر يعنی موسٰی عليہ يعنی ان کا دل ہرچيز اور ف ١۔١٠

  السالم کا غم دل ميں سما گيا، جس کو اردو ميں بےقراری سے تعبير کيا گيا ہے۔ 
يعنی شدت غم سے يہ ظاہر کر ديتيں کہ يہ ان کا بچہ ہے ليکن هللا نے ان کے دل کو  ٢۔١٠

ليا کہ هللا نے اس موسٰی عليہ السالم کو  مضبوط کر ديا جس پر انہوں نے صبر کيا اور يقين کر
  بخريت واپس لٹانے کا جو وعده کيا ہے، وه پورا ہوگا۔

 
ُمهْ َال يَْشُعُرْوَن       ْت ِبٖه َعْن ُجنٍُب وَّ ْيِه ۡ فََبُرصَ   11َۙوقَالَْت ِالُْخِتٖه قُّصِ

پيچھے جا، تو ) سے کہا کہ تو اس کے پيچھے ١موٰسی عليہ السالم کی والده نے اس کی بہن (
  ) اور فرعون کو اس کا علم نہ ہوا۔٢وه اسے دور ہی دور سے ديکھتی رہی (

موسٰی کی بہن کا نام مريم بنت عمران تھا جس طرح حضرت عيسٰی عليہ السالم کی والده  ١۔١١
  کا مريم بنت عمران تھيں نام اور ولديت دونوں ميں اتحاد تھا۔

ی کہ اس نے ديکھ ليا کہ اسکا  چنانچہ وه دريا کے کنارے کنارے، ٢۔١١ ديکھتی رہی تھی، حتّٰ
  بھائی فرعون کے محل ميں چال گيا ہے۔

 
ُُّمكْ عَٰيلٓ َاْهِل بَيٍْت يَّْكُفلُْونَٗه لَُمكْ َوُمهْ  ْمنَا عَلَْيِه الَْمَراِضَع ِمْن قَْبُل فََقالَْت َهْل َاُدل   12هَلٗ نِٰصُحْوَن       َوَحرَّ

) يہ ١ہم نے موسٰی (عليہ السالم) پر دائيوں کا دودھ حرام کر ديا تھا ( ان کے پہنچنے سے پہلے
) ايسا گھرانا بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لئے پرورش کرے اور ٢کہنے لگی کہ ميں تمہيں (

  ہوں بھی اس بچے کے خير خواه۔
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ماں  يعنی ہم نے اپنی قدرت اور تکوينی حکم کے ذريعے سے موسٰی عليہ السالم کو اپنی ١۔١٢
کے عالوه کسی اور انا کا دودھ پينے سے منع کر ديا، چنانچہ بسيار کوشش کے باوجود کوئی 

  انا انہيں دودھ پالنے اور چپ کرانے ميں کامياب نہيں ہو سکی۔ 
يہ سب منظر ان کی ہمشيره خاموشی کے ساتھ ديکھ رہی تھيں، باآلخر بول پڑيں کہ ميں  ٢۔١٢

  س بچہ کی تمہارے لئے پرورش کرے۔ تمہيں ايسا گھرانا بتاؤں جو ا
چنانچہ انہوں نے ہمشيره موسٰی عليہ السالم سے کہا کہ جا اس عورت کو لے آ چنانچہ وه  ٣۔١٢

  دوڑی دوڑی گئی اور اپنی ماں کو، جو موسٰی عليہ السالم کی بھی ماں تھی، ساتھ لے آئی۔
 

ٖه َيكْ تَـَقرَّ َعْيُهنَا َوَال  ُمهْ َال يَْعلَُمْوَن       فََرَدْدنُٰه ِاٰىلٓ ُاّمِ ٰلِكنَّ اَْكَرثَ ِ َحقٌّ وَّ َزَن َوِلَتْعَملَ َانَّ َوعَْد اهلّلٰ   13ۧ َحتْ
) تاکہ اس کی آنکھيں ٹھنڈی رہيں اور آزرده ١پس ہم نے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچايا، (

  )٣نہيں جانتے۔ () ليکن اکثر لوگ ٢خاطر نہ ہو اور جان لے کہ هللا تعاٰلی کا وعده سچا ہے (
جب حضرت موسٰی عليہ السالم نے اپنی والده کا دودھ پی ليا، تو فرعون نے والده موسٰی  ١۔١٣

سے محل ميں رہنے کی استداعا کی تاکہ بچے کو صحيح پرورش اور نہگداشت ہو سکے۔ ليکن 
يہ طے پايا انہوں نے کہا کہ ميں اپنے خاوند اور بچوں کو چھوڑ کر يہاں نہيں ره سکتی۔ باآلخر 

کہ بچے کو وه اپنے ساتھ ہی گھر ميں لے جائيں اور وہيں اس کی پرورش کريں اور اس کی 
اجرت انہيں شاہی خزانے سے دی جائے گی، سبحان هللا! هللا کی قدرت کے کيا کہنے، دودھ 

اپنے بچے کو پالئيں اور تنخواه فرعون سے وصول کريں، رب نے موسٰی عليہ السالم کو واپس 
نے کا وعده کس احسن طريقے سے پورا فرمايا۔ ايک مرسل روايت ميں ہے۔ اس کاريگر کی لوٹا

مثال جو اپنی بنائی ہوئی چيز ميں ثواب اور خير کی نيت بھی رکھتا ہے، موسٰی عليہ السالم کی 
ماں کی طرح ہے جو اپنے ہی بچے کو دودھ پالتی ہے اور اس کی اجرت بھی وصول کرتی 

  اؤد)ہے۔ (مراسيل ابی د
يعنی بہت سے کام ايسے ہوتے ہيں کہ ان کے انجام کی حقيقت سے اکثر لوگ بےعلم  ٣۔١٣

ہوتے ہيں ليکن هللا کو اس کے حسن انجام کا علم ہوتا ہے۔ اسی لئے هللا نے فرمايا (ہو سکتا ہے 
جس چيز کو تم برا سمجھو، اس ميں تمہارے لئے خير ہو اور جس چيز کو تم پسند کرو، اس ميں 

ا ـٔ◌◌ً ـــيْ ـَوَعٰسٓى اَْن تَْكَرھُْوا شَ  ۚ◌ ہارے لئے شر کا پہلو ہو) (ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلقِتَاُل َوھَُو ُكْرهٌ لَُّكْم تم
ھَُو َخْيٌر لَُّكْم  ھَُو َشرٌّ لَّ ـٔ◌◌ً ـــــيْ ـَوَعٰسٓى اَْن تُِحبُّْوا شَ  ۚ◌ وَّ ُ يَْعلَُم َواَْنتُْم اَل تَْعلَُمْوَن)  ۭ◌ ُكْم ا وَّ  ۔2َوّهللاٰ

) دوسرے مقام پر فرمايا (ہو سکتا ہے تم کسی چيز کو برا سمجھو، اور هللا اس ميں 216البقرة:
َواَل ۭ◌ َء َكْرھًا  ۗ◌ تمہارے لئے خير کثير پيدا فرما دے) (ٰيٓاَيُّھَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا اَل يَِحلُّ لَُكْم اَْن تَِرثُوا النَِّسا

بَيِّنٍَة  تَْعُضلُْوھُنَّ لِتَْذھَبُْوا بِبَْعِض مَ  ٓ اَْن يَّاْتِْيَن بِفَاِحَشٍة مُّ فَاِْن  ۚ◌ َوَعاِشُرْوھُنَّ بِاْلَمْعُرْوِف  ۚ◌ آ ٰاتَْيتُُمْوھُنَّ ااِلَّ
ُ فِْيِه َخْيًرا َكثِْيًراـٔ◌◌ً ـــــيْ ـَكِرْھتُُمْوھُنَّ فََعٰسٓى اَْن تَْكَرھُْوا شَ  يَْجَعَل ّهللاٰ ) اس لئے 19۔ النساء:4) ا وَّ

ی اسی ميں ہے کہ وه اپنی پسند وناپسند سے قطع نظر ہر معاملے ميں هللا اور انسان کی بہتر
  رسول کے احکام کی پابندی کر لے کہ اسی ميں اس کے لئے خير اور حسن انجام ہے۔

 
ِنْنيَ       ِعلًْما  ۭ َوَكٰذكِلَ َجنْزِي الُْمْحسـِ َتٰوٓى ٰاتَيْٰنُه ُحْمكًا وَّ ٗه َواسـْ ا بَلََغ َاُشدَّ   14  َولَمَّ

اور جب (موٰسی عليہ السالم) اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہوگئے ہم نے انہيں 
  ) نيکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ ديا کرتے ہيں۔١حکمت و علم عطا فرمايا (

حکم اور علم سے مراد نبوت ہے تو اس مقام تک کس طرح پہنچے، اس کی تفصيل اگلی  ١۔١٤
عض مفسرين کے نزديک اس سے مراد نبوت نہيں بلکہ عقل اور دانش اور وه آيات ميں ہے۔ ب

  علوم ہيں جو انہوں نے اپنے آبائی اور خاندانی ما حول ميں ره کر سيکھے۔
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ْيعَ  ْن َاْهِلهَا فََوَجَد ِفْهيَا َرُجلَْنيِ يَـْقتَِتٰلِن ڭ ٰهَذا ِمْن شـِ ْي ِمْن َوَدَخَل الَْمِديْنََة عَٰيل ِحْنيِ غَْفةَلٍ ِمّ ِ ْيَعتِٖه عََيل اذلَّ ْي ِمْن شـِ ِ َتَغاثَُه اذلَّ ه  ٖ ۚ فَاسـْ ِتٖه َوٰهَذا ِمْن عَُدّوِ
ِبْنيٌ  ِضلٌّ مُّ َّٗه عَُدوٌّ مُّ ْيٰطِن  ۭ ِان ِل الشـَّ ٖه  ۙ فََوَكَزٗه ُمْوٰىس فََقٰىض عَلَْيِه  ڭ قَاَل ٰهَذا ِمْن َمعَ   15       عَُدّوِ

) ١ايسے وقت شہر ميں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت ميں تھے (اور موسٰی (عليہ السالم) ايک 
يہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پايا، يہ ايک تو اس کے رفيق ميں سے تھا اور دوسرا اس کے 

) اس کی قوم والے نے اس کے خالف جو اس کے دشمنوں ميں سے تھا ٢دشمنوں ميں سے (
کے مکا مارا جس سے وه مر گيا موسٰی  اس سے فرياد کی، جس پر موسٰی (عليہ السالم) نے اس

) يقيناً شيطان دشمن اور کھلے طور پر ٣(عليہ السالم) کہنے لگے يہ تو شيطانی کام ہے (
  )۔٤بہکانے واال ہے (

اس سے بعض نے مغرب اور عشاء کے درميان کا وقت اور بعض نے نصف النہار مراد  ١۔١٥
  ليا۔ جبکہ لوگ آرام کر رہے ہوتے ہيں۔ 

  نی فرعون کی قوم قبط ميں سے تھا۔ يع ٢۔١٥
اسے شيطانی فعل اس لئے قرار ديا کہ قتل ايک نہايت سنگين جرم ہے اور حضرت موسٰی  ٣۔١٥

  عليہ السالم کا مقصد اسے ہرگز قتل کرنا نہيں تھا۔ 
جس کی انسان سے دشمنی بھی واضح ہے اور انسان کو گمراه کرنے کے لئے وه جو جو  ٤۔١٥

  بھی مخفی نہيں۔جتن کرتا ہے وه 
 

ِحْميُ         َّٗه ُهَو الَْغُفْوُر الرَّ ْ َظلَْمُت نَْفِيسْ فَاْغِفْر ِيلْ فََغَفَر هَلٗ  ۭ ِان   16قَاَل َرّبِ ِاّىنِ
پھر دعا کرنے لگا کہ اے پروردگار! ميں نے خود اپنے اوپر ظلم کيا، تو مجھے معاف فرما دے 

  ش اور بہت مہربانی کرنے واال ہے۔) هللا تعاٰلی نے اسے بخش ديا، وه بخش١(
يہ اتفاقيہ قتل اگرچہ کبيره گناه نہيں تھا، کيونکہ کبيره گناہوں سے هللا تعاٰلی اپنے پيغمبروں  ١۔١٦

کی حفاطت فرماتا ہے۔ تاہم يہ بھی ايسا گناه نظر آتا تھا جس کے لئے بہت بخشش انہوں نے 
اس کی اطالع ملی تو اس کے بدلے  ضروری سمجھی۔ دوسرے، انہيں خطره تھا کہ فرعون کو

  انہيں قتل نہ کر دے۔
 

ا ِلّلُْمْجرِِمْنيَ         17قَاَل َرّبِ ِبَمآ َانَْعْمَت عََيلَّ فَلَْن اَُكْوَن َظهِْريً
کہنے لگے اے ميرے رب! جيسے تو نے مجھ پر يہ کرم فرمايا ميں بھی اب ہرگز کسی گنہگار 

  )١کا مددگار نہ بنوں گا (
ی جو کافر اور تيرے حکموں کا مخالف ہوگا، تو نے مجھ پر جو انعام کيا ہے، اس کے يعن ١۔١٧

  سبب ميں اس کا مددگار نہيں ہوں گا۔
 

ٗه اِبْالَْمِس يَْستَــْرصُِخٗه  ۭ قَاَل هَلٗ  ي اْستَـْنَرصَ ِ قَُّب فَِاَذا اذلَّ ََّرتَ ًِٕفا ي
َ فََاْصَبَح ِيف الَْمِديْنَِة َخاۗى ََّك ل ِبْنيٌ        ُمْوٰىسٓ ِان   18غَِويٌّ مُّ

) انديشہ کی حالت ميں خبريں لينے شہر ميں گئے، کہ اچانک وہی ١صبح ہی صبح ڈرتے (
شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فرياد کر رہا ہے۔ موسٰی (عليہ السالم) نے 

  )٢اس سے کہا کہ اس ميں شک نہيں تو تو صريح بےراه ہے (
  رتے ہوئے، ادھر ادھر جھانکتے اور اپنے بارے ميں انديشوں ميں مبتال۔ خائفا کے معنی ڈ١۔١٨
يعنی حضرت موسٰی عليہ السالم نے اس کو ڈانٹا کہ تو کل بھی لڑتا ہوا پايا گيا تھا اور آج  ٢۔١٨

  پھر تو کسی سے دست بہ گريبان ہے، تو صريح بےراه، يعنی جھگڑالو ہے۔
 

َّْبطِ  آ َاْن َاَراَد َاْن ي َّهَُما   ۙ قَاَل يُٰمْوٰىسٓ َاتُرِيُْد َاْن تَـْقتُلَِينْ امَكَ قَتَلَْت نَْفًسا اِبْالَْمِس ڰفَلَمَّ ْي ُهَو عَُدوٌّ ل ِ ٓ َاْن تَُكْوَن َجبَّاًرا ِيف اْالَْرِض َوَما  َش اِبذلَّ ِاْن تُرِيُْد ِاالَّ
  19تُرِيُْد َاْن تَُكْوَن ِمَن الُْمْصِلِحْنيَ       
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) موسٰی (عليہ ٢) وه فريادی کہنے لگا کہ (١ے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا (پھر جب اپن
السالم) کيا جس طرح تو نے کل ايک شخص کو قتل کيا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے، تو 

تو ملک ميں ظالم و سرکش ہونا چاہتا ہے اور تيرا اراده ہی نہيں کہ مالپ کرنے والوں ميں سے 
  ہو۔
حضرت موسٰی عليہ السالم نے چاہا کہ قطبی کو پکڑ ليں، کيونکہ وہی حضرت يعنی  ١۔ ١٩

  موسٰی عليہ السالم اور بنی اسرائيل کا دشمن تھا، تاکہ لڑائی زياده نہ بڑھے۔ 
فريادی (اسرائيلی) سمجھا کہ موسٰی عليہ السالم شايد اسے پکڑنے لگے ہيں تو وه بول اٹھا  ٢۔١٩

علم ميں يہ بات آ گئی کہ کل جو قتل ہوا تھا، اس کا قاتل کہ اے موٰسی، جس سے قبطی کے 
موسٰی عليہ السالم ہے، اس نے جا کر فرعون کو بتال ديا جس پر فرعون نے اس کے بدلے ميں 

  موسٰی عليہ السالم کو قتل کرنے کا عزم کر ليا۔
 

ْن َاْقَصا الَْمِديْنَِة يَْسٰعى ۡ قَاَل يُٰمْوٰىسٓ ِانَّ  ِصِحْنيَ      َوَجاَۗء َرُجٌل ِمّ ْ كَلَ ِمَن النّٰ تَِمُرْوَن ِبَك ِلَيْقتُلُْوَك فَاْخُرْج ِاّىنِ   20الَْمَالَ اَيْ
) اور کہنے لگا اے موٰسی! يہاں کے ١شہر کے پرلے کنارے سے ايک شخص دوڑتا ہوا آيا (

  سردار تيرے قتل کا مشوره کر رہے ہيں، پس تو جلد چال جا مجھے اپنا خير خواه مان
يہ آدمی کون تھا؟ بعض کے نزديک يہ فرعون کی قوم کا تھا جو در پرده حضرت موسٰی  ١۔٢٠

عليہ السالم کا خير خواه تھا۔ اور ظاہر ہے سرداروں کے مشورے کی خبر ايسے ہی آدمی کے 
ذريعے آنا زياده قرين قياس ہے۔ بعض کے نزديک يہ موسٰی عليہ السالم کا قريبی رشتے دار اور 

اور اقصائے شہر سے مراد منف ہے جہاں فرعون کا محل اور دارالحکومت تھا  اسرائيلی تھا۔
  اور يہ شہر کے آخری کنارے پر تھا۔

 
ِلِمْنيَ      ـِينْ ِمَن الْقَْوِم الّظٰ قَُّب ۡ قَاَل َرّبِ َجنِّ ََّرتَ ًِٕفا ي

  21ۧفََخـــَرَج ِمْهنَا َخاۗى
) کہنے ١ھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے (پس موسٰی (عليہ السام) وہاں سے خوفزده ہو کر ديک

  )٢لگے اے پروردگار! مجھے ظالموں کے گروه سے بچا لے۔ (
جب حضرت موسٰی عليہ السالم کے علم ميں يہ بات آئی تو وہاں سے نکل کھڑے ہوئے  ١۔٢١

  تاکہ فرعون کی گرفت ميں نہ آ سکيں۔
موسٰی عليہ السالم کے يعنی فرعون اور اس کے درباريوں سے، جنہوں نے باہم حضرت  ٢۔٢١

قتل کا مشوره کيا تھا، کہتے ہيں کہ حضرت موسٰی عليہ السالم کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا 
ہے؟ کيونکہ مصر چھوڑنے کا يہ حادثہ بالکل اچانک پيش آيا، پہلے سے کوئی خيال يا منصوبہ 

يں راستے کی نشان دہی نہيں تھا، چنانچہ هللا نے گھوڑے پر ايک فرشتہ بھيج ديا، جس نے انہ
  کی وهللا اعلم (ابن کثير)

 
ِبْيِل     ِْديَِينْ َسَواَۗء السَّ ٓ َاْن هيَّ ْ َه ِتلَْقاَۗء َمْديََن قَاَل َعٰىس َرّيبِ ا تََوجَّ   22َولَمَّ

اور جب مدين کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے اميد ہے کہ ميرا رب مجھے سيدھی 
  )١راه لے چلے گا (

انچہ هللا نے ان کی يہ دعا قبول فرمائی اور ايسے سيدھے راستے کی طرف ان کی چن ١۔٢٢
رہنمائی فرمائی جس سے ان کی دنيا بھی سنور گئی اور آخرت بھی يعنی وه ہادی بھی بن گئے 

  اور مہدی بھی، خود بھی ہدايت يافتہ اور دوسروں کو بھی ہدايت کا راستہ بتالنے والے۔
 

ا َوَرَد َماۗءَ  ُم اْمَرَاتَْنيِ تَُذْوٰدِن  ۚ  قَاَل َما  َولَمَّ َن النَّاِس يَْسُقْوَن ۋ َوَوَجَد ِمْن ُدْوِهنِ ًة ِمّ َخْطُبُمكَا  ۭ قَالََتا َال نَْسِقْي َحّىتٰ يُْصِدَر الّرِعَاُۗء    ۫ َمْديََن َوَجَد عَلَْيِه ُامَّ
ْيٌخ َكِبْريٌ         23َوَابُْواَن شـَ
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پہنچے تو ديکھا کہ لوگوں کی ايک جماعت وہاں پانی پال رہی ہے مدين کے پانی پر جب آپ 
) اور دو عورتيں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی دکھائی ديں، پوچھا کہ تمہارا کيا حال ١(

) اور ٣) وه بوليں کہ جب تک يہ چروا ہے واپس نہ لوٹ جائيں ہم پانی نہيں پالتيں (٢ہے (
  )٤ہيں ( ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے

يعنی جب مدين پہنچے تو اس کے کنويں پر ديکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے جو اپنے  ١۔٢٣
جانوروں کو پانی پال رہا ہے۔ مدين يہ قبيلے کا نام تھا اور حضرت ابراہيم عليہ السالم کی اوالد 
سے تھا، جب کہ حضرت موسٰی عليہ السالم حضرت يعقوب عليہ السالم کی نسل سے تھے جو 

ت ابراہيم عليہ السالم کے پوتے (حضرت اسحاق عليہ السالم کے بيٹے تھے۔ يوں اہل مدين حضر
اور موسٰی کے درميان نسبی تعلق بھی تھا (ايسرالتفاسير) اور يہی حضرت شعيب عليہ السالم کا 

  مسکن مبعث بھی تھا۔ 
کے دل  دو عورتوں کو اپنے جانور روکے، کھڑے ديکھ کر حضرت موسٰی عليہ السالم ٢۔٢٣

ميں رحم آيا اور ان سے پوچھا، کيا بات ہے تم اپنے جانوروں کو پانی نہيں پالتيں؟۔ رعاء راع 
  (چرواہا) کی جمع ہے۔

  تاکہ مردوں سے ہمارا اختالط نہ ہو۔  ٣۔٢٣
  والد صاحب بوڑھے ہيں اس لئے وه گھاٹ پر پانی پالنے کے لئے نہيں آ سکتے ٤۔٢٣

 
ْ ِلَمآ َاْنَزلَْت ِاَيلَّ ِمْن َخْريٍ فَِقْريٌ      فََسٰقى لَهَُما ُمثَّ تََوّيلٰٓ  ّلِ فََقاَل َرّبِ ِاّىنِ   24 ِاَىل الّظِ

پس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پال ديا پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے اے 
  )١پروردگار! تو جو کچھ بھالئی ميری طرف اتارے ميں اس کا محتاج ہوں (

عليہ السالم اتنا لمبا سفر کر کے مصر سے مدين پہنچے تھے، کھانے کے  حضرت موسیٰ  ١۔٢٤
لئے کچھ نہيں تھا، جب کہ سفر کی تھکان اور بھوک سے نڈھال تھے۔ چنانچہ جانوروں کو پانی 
پال کر ايک درخت کے سائے تلے آ کر مصروف دعا ہوگئے۔ خير کئی چيزوں پر بوال جاتا ہے، 

دت پر، قوت پر اور مال پر (ايسر التفاسير) يہاں اس کا اطالق کھانے پر، امور خير اور عبا
  کھانے پر ہوا ہے۔ يعنی ميں اس وقت کھانے کا ضرورت مند ہوں۔

 
 َ َُما تَْمِيشْ عََيل اْسـِتْحَياٍۗء  ۡ قَالَْت ِانَّ َاِيبْ يَْدُعْوَك ِلَيْجزِيََك َاْجَر َما َسَقْيَت ل ا َجاَۗءٗه َوقَصَّ عَلَْيِه الَْقَصَص  ۙ قَاَل َال َختَْف  ڣ نَا  ۭ   فَلَمَّ فََجاَۗءتُْه ِاْحٰد

ِلِمْنيَ          25َجنَْوَت ِمَن الْقَْوِم الّظٰ
) ١اتنے ميں ان دونوں عورتوں ميں سے ايک ان کی طرف شرم و حيا سے چلتی ہوئی آئی (

جو پانی پاليا  کہنے لگی کہ ميرے باپ آپ کو بال رہے ہيں تاکہ آپ نے ہمارے (جانوروں) کو
) جب حضرت موسٰی (عليہ السالم) ان کے پاس پہنچے اور ان سے ٢ہے اس کی اجرت ديں (

  )۔٣اپنا سارا حال بيان کيا تو وه کہنے لگے اب نہ ڈر تو نے ظالم قوم سے نجات پائی (
هللا نے حضرت موسٰی عليہ السالم کی دعا قبول فرمالی اور دونوں ميں سے ايک لڑکی  ١۔٢۵
بالنے آ گئی۔ لڑکی کی شرم و حيا کا قرآن نے بطور خاص ذکر کيا ہے کہ يہ عورت کا  انہں

اصل زيور ہے اور مردوں کی طرح حياء و حجاب سے بےنيازی اور بےباکی عورت کے لئے 
  شرعا ناپسنديده ہے۔

بچيوں کا باپ کون تھا؟ قرآن کريم نے وضاحت سے کسی کا نام نہيں ليا ہے۔ مفسرين کی  ٢۔٢٥
ثريت نے اس سے مراد حضرت شعيب عليہ السالم کو ليا ہے جو اہل مدين کی طرف مبعوث اک

ہوئے تھے۔ امام شوکانی نے بھی اسی قول کو ترجيح دی ہے۔ ليکن امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ 
حضرت شعيب عليہ السالم کا زمانہ نبوت، حضرت موسٰی عليہ السالم سے بہت پہلے کا ہے۔ 

ت شعيب عليہ السالم کا برادر زاده يا کوئی اور قوم شعيب عليہ السالم کا اس لئے يہاں حضر
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شخص مراد ہے، وهللا اعلم۔ بہرحال حضرت موسٰی عليہ السالم نے بچيوں کے ساتھ ہمدردی اور 
احسان کيا، وه بچيوں نے جا کر بوڑھے باپ کو بتاليا، جس سے باپ کے دل ميں بھی ہمدردی 

دلہ احسان کے ساتھ ديا جائے يا اس کی محنت کی اجرت ہی ادا کر دی پيدا ہوئی کہ احسان کا ب
  جائے۔
يعنی اپنے مصر کی سرگزشت اور فرعون کے ظلم و ستم کی تفصيل سنائی جس پر انہوں  ٣۔٢٥

نے کہا کہ يہ عالقہ فرعون کی حدود حکمرانی سے باہر ہے اس لئے ڈرنے کی ضرورت نہيں 
  فرما دی ہے۔ہے۔ هللا نے ظالموں سے نجات عطا 

 
َتْاِجْرُه  ۡ ِانَّ َخْريَ َمِن اْسـَتْاَجْرَت الْقَِويُّ اْالَِمْنيُ       بَِت اسـْ َ َُما اٰيٓ   26قَالَْت ِاْحٰد

ان دونوں ميں سے ايک نے کہا کہ ابا جی! آپ انہيں مزدوری پر رکھ ليجئے، کيونکہ جنہيں آپ 
  )١بوط اور امانتدار ہو (اجرت پر رکھيں ان ميں سے سب سے بہتر وه ہے جو مض

بعض مفسرين نے لکھا ہے کہ باپ نے بچيوں سے پوچھا تمہيں کس طرح معلوم ہے کہ  ١۔٢٦
يہ طاقتور بھی ہے اور ايمان دار بھی، جس پر بچيوں نے بتاليا کہ جس کنويں سے پانی پاليا، 

رورت ہوتی اس پر اتنا بھاری پتھر رکھا ہوتا ہے کہ اسے اٹھانے کے لئے دس آدميوں کی ض
ہے ليکن ہم نے ديکھا کہ اس شخص نے وه پتھر اکيلے ہی اٹھا ليا اور پھر بعد ميں رکھ ديا اسی 

طرح جب ميں اس کو بال کر ساتھ ال رہی تھی، تو چونکہ راستے کا علم مجھے ہی تھا، ميں 
آگے آگے چل رہی تھی اور يہ پيچھے پيچھے ليکن ہوا سے ميری چادر اڑ جاتی تھی تو اس 

خص نے کہا تو پيچھے چل، ميں آگے آگے چلتا ہوں تاکہ ميری نگاه تيرے جسم کے کسی ش
حصے پر نہ پڑے۔ راستے کی نشان دہی کے لئے پيچھے سے پتھر کی کنکری مار ديا کر، وهللا 

  اعلم (ابن کثير)
 

ٓ ُاِريُْد َاْن ُاْنِكَحَك ِاْحَدى ابْنَـَيتَّ ٰهَتْنيِ عَٰيلٓ َاْن اتَْ  ْ تَِجدُ قَاَل ِاّىنِ ا فَِمْن ِعْنِدَك  ۚ َوَمآ ُاِريُْد َاْن َاُشقَّ عَلَْيَك  ۭ سـَ ٓ ِاْن ُجَرِينْ ثَٰمـِينَ ِحَجٍج  ۚ فَِاْن َاتَْمْمَت َعْرشً ِينْ
ِلِحْنيَ       ُ ِمَن الّصٰ   27َشاَۗء اهلّلٰ

ہوں  اس بزرگ نے کہا ميں اپنی دونوں لڑکيوں ميں سے ايک کو آپ کے نکاح ٰميں دينا چاہتا
) ہاں اگر آپ دس سال پورے کريں ٢) اس (مہر پر) کہ آپ آٹھ سال تک ميرا کام کاج کريں (١(

تو يہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہيں يہ ہرگز نہيں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت ميں 
  )۔٤) هللا کو منظور ہے تو آگے چل کر مجھے بھال آدمی پائيں گے (٣ڈالوں (

ی لڑکی والے کی طرف سے نکاح کی خواہش کا اظہار معيوب ہمارے ملک ميں کس ١۔٢٧
سمجھا جاتا ہے ليکن شريعت هللا ميں يہ برا نہيں ہے۔ صفات محموده کا حامل لڑکا اگر مل جائے 
تو اسے يا اس کے گھر والوں سے اپنی لڑکی کے لئے رشتے کی بابت بات چيت کرنا برا نہيں 

الت مآب صلی هللا عليہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان ہے۔ بلکہ محمود اور پسنديده ہے، عہد رس
  هللا عليہم اجمعين ميں بھی يہی طريقہ تھا۔

اس سے علماء نے اجارے کے جواز پر استدالل کيا ہے يعنی کرائے اور اجرت پر مرد  ٢۔٢٧
  کی خدمات حاصل کرنا جائز ہے

و آٹھ سال کے بعد يعنی مزيد دو سال کی خدمت ميں مشقت اور ايزاء محسوس کريں ت ٣۔٢٧
  جانے کی اجازت ہوگی۔ 

  نہ جھگڑا کرونگا نہ اذيت پہنچاؤں گا، نہ سختی سے کام لونگا۔ ٤۔٢٧
 

ُ عَٰيل َما نَُقْوُل  ََّما اْالََجلَْنيِ قََضيُْت فََال عُْدَواَن عََيلَّ   ۭ َواهلّلٰ   ۧ 28َوِكْيٌل       قَاَل ٰذكِلَ بَيِْينْ َوبَيْنََك  ۭ َاي
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يہ السالم) نے کہا، خير تو يہ بات ميرے اور آپ کے درميان پختہ ہوگئی، ميں ان موٰسی (عل
) ہم جو کچھ کہہ رہے ١دونوں مدتوں ميں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زيادتی نہ ہو (

  )٢ہيں اس پر هللا (گواه اور) کارساز ہے (
يد رہنے کا مطالبہ نہ کيا يعنی آٹھ سال بعد يا دس سال کے بعد جانا چاہوں تو مجھ سے مز ١۔٢٨

  جائے۔ 
يہ بعض کے نزديک شعيب عليہ السالم يا برادر زاده شعيب عليہ السالم کا قول ہے اور  ٢۔٢٨

بعض کے نزديک حضرت موسٰی عليہ السالم کا ممکن ہے دونوں ہی کی طرف سے ہو کيونکہ 
ر اس کے ساتھ ہی ان کی جمع کا صيغہ ہے گويا دونوں نے اس معاملے پر هللا کو گواه ٹھہرايا او

لڑکی اور موسٰی عليہ السالم کے درميان رشتہ ازدواجی قائم ہوگيا۔ باقی تفصيالت کا هللا نے ذکر 
نہيں کيا۔ ويسے تو اسالم ميں طرفين کی رضامندی کے ساتھ نکاح کے لئے دو عادل گواه بھی 

  ضروری ہيں۔
 

ا قَٰىض ُمْوَىس اْالََجَل َوَساَر اِبَْههِلٖٓ  ْهنَا فَلَمَّ ٓ ٰاِتْيُمكْ ِمّ ْ ََّعّيلِ ٓ ٰانَْسُت اَنًرا ل ْ ْوِر اَنًرا  ۚ قَاَل ِالَْههِلِ اْمُكثُْوٓا ِاّىنِ َن النَّاِر لََعلَُّمكْ  ٰانََس ِمْن َجاِنِب الطُّ َربٍ َاْو َجْذَوٍة ّمِ ِخبَ
  29تَْصَطلُْوَن      

) تو کوه ٢الوں کو لے کر چلے () پوری کر لی اور اپنے گھر و١مو ٰسی عليہ السالم نے مدت (
طور کی طرف آگ ديکھی۔ اپنی بيوی سے کہنے لگے ٹھہرو! ميں نے آگ ديکھی ہے بہت 
  ممکن ہے کہ ميں وہاں سے کوئی خبر الؤں يا آگ کا کوئی انگاره الؤں تاکہ تم سينک لو۔

ر حضرت ابن عباس نے اس مدت سے دس سالہ مدت مراد لی ہے، کيونکہ يہی اکمل او ١۔٢٩
اطيب (يعنی خسر موسٰی عليہ السالم کے لئے خوشگوار اور مرغوب) تھی اور حضرت موسٰی 

عليہ السالم کے کريمانہ اخالق نے اپنے بوڑھے خسر کی دلی خواہش کے خالف کرنا پسند نہيں 
  کيا۔ 
  اس سے معلوم ہوا کہ خاوند اپنی بيوی کو جہاں چاہے لے جا سکتا ہے۔ ٢۔٢٩

 
َا آ َاٰت ُ َربُّ الْٰعلَِمْنيَ  ۸نُْوِدَي ِمْن َشا فَلَمَّ ٓ َااَن اهلّلٰ ْ َجَرِة َاْن يُّٰمـْوٰيسٓ ِاّىنِ َكِة ِمَن الشَّ   ۙ 30        الَْواِد اْالَيَْمِن ِيف الُْبْقَعِة الُْمٰربَ

پس جب وہاں پہنچے تو بابرکت زمين کے ميدان کے دائيں کنارے کے درخت ميں سے آواز 
  )۔٢موٰسی! يقيناً ميں ہی هللا ہوں سارے جہانوں کا پروردگار () کہ اے ١دئيے گئے (

يعنی آواز وادی کے کنارے سے آ رہی تھی، جو مغربی جانب سے پہاڑ کے دائيں طرف  ١۔٣٠
  تھی، يہاں درخت سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے جو دراصل رب کی تجلی کا نور تھا۔

اور ہم کالم ہے، وه ميں هللا ہوں رب  يعنی اے موٰسی! تجھ سے جو اس وقت مخاطب ٢۔٣٠
  العالمين۔

 
لَْم يَُعقِّْب  ۭ يُٰمْوٰيسٓ َاقْ  ّىلٰ ُمْدِبًرا وَّ َا َجاۗنٌّ وَّ ا َرٰاَها َهتَْزتُّ َاكَهنَّ ِمِنْنيَ        َوَاْن َالِْق َعَصاَك  ۭ فَلَمَّ ََّك ِمَن اْالٰ   31ِبْل َوَال َختَْف  ۣ ِان

نی الٹھی ڈال دے۔ پھر جب اس نے ديکھا کہ وه سانپ کی طرح پھن اور يہ بھی آواز آئی کہ اپ
پھال رہی ہے تو پيٹھ پھير کر واپس ہوگئے اور مڑ کر ُرخ بھی نہ کيا، ہم نے کہا اے موٰسی! 

  )١آگے آ ڈر مت، يقيناً تو ہر طرح امن واال ہے (
راز کئے جانے يہ موسٰی عليہ السالم کا وه معجزه ہے جو کوه طور پر، نبوت سے سرف ١۔٣١

کے بعد ان کو مال۔ چونکہ هللا کے حکم اور مشيت سے ظاہر ہوتا ہے کسی بھی انسان کے 
اختيار سے نہيں۔ چاہے وه جليل القدر پيغمبر اور نبی مقرب ہی کيوں نہ ہو۔ اس لئے جب موسٰی 

تی عليہ السالم کے اپنے ہاتھ کی الٹھی، زمين پر پھينکنے سے حرکت کرتی اور دوڑتی پنکار
سانپ بن گئی، تو حضرت موسٰی عليہ السالم بھی ڈر گئے۔ جب هللا تعاٰلی نے بتاليا اور تسلی دی 
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تو حضرت موسٰی عليہ السالم کا خوف دور ہوا اور يہ واضح ہوا کہ هللا تعاٰلی نے ان کی صداقت 
  کے لئے بطور دليل يہ معجزه انہيں عطا فرمايا ہے۔

 
َِّك اِ ُاْسكُلْ يََدَك ِيفْ َجْيِبَك  ب ْهِب فَٰذِنَك بُْرَهاٰنِن ِمْن رَّ ْم ِالَْيَك َجنَاَحَك ِمَن الرَّ اْمضُ ٍء ۡ وَّ ــُرْج بَْيَضاَۗء ِمْن غَْريِ ُسْوۗ ُْم َاكنُْوا قَْوًما َختْ ٖه  ۭ ِاهنَّ

ِٕ
ى ٰىل ِفْرَعْوَن َوَمَال۟

  32ٰفِسِقْنيَ       
ے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گا بالکل اپنے ہاتھ کو اپنے گريبان ميں ڈال وه بغير کسی قسم ک

) پس يہ دونوں ٢) اور خوف سے (بچنے کے لئے) اپنے بازو اپنی طرف مال لے (١سفيد (
معجزے تيرے لئے تيرے رب کی طرف سے ہيں فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، يقيناً 

  )۔٣وه سب کے سب بےحکم اور نافرمان لوگ ہيں (
  ھا جو انہيں عطا کيا گيا۔ يہ يد بيضاء دوسرا معجزه ت ١۔٣٢
الٹھی کا اژدھا بن جانے کی صورت ميں جو خوف حضرت موسٰی عليہ السالم کو الحق  ٢۔٣٢

ہوتا تھا، اس کا حل بتال ديا گيا کہ اپنا بازو اپنی طرف مال ليا کرو يعنی بغل ميں دبا ليا کرو جس 
ہ جب بھی کسی سے سے خوف جاتا رہا کرے گا۔ بعض مفسرين کہتے ہيں کہ يہ عام ہے ک

کوئی خوف محسوس ہو تو اس طرح کرنے سے خوف دور ہو جائے گا۔ امام ابن کثير فرماتے 
ہيں کہ حضرت موسٰی عليہ السالم کی اقتداء ميں جو شخص بھی گھبراہٹ کے موقع پر اپنے دل 

اء پر ہاتھ رکھے گا، تو اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا يا کم از کم ہلکا ہو جائے گا۔ ان ش
  هللا۔

يعنی فرعون اور اسکی جماعت کے سامنے يہ دونوں معجزے اپنی صداقت کی دليل کے  ٣۔٣٢ 
  طور پر پيش کرو۔ يہ لوگ هللا کی اطاعت سے نکل چکے ہيں اور هللا کے دين کے مخالف ہيں۔

 
َّْقُتلُْوِن       ْ قَتَلُْت ِمْهنُْم نَْفًسا فََاَخاُف َاْن ي   33قَاَل َرّبِ ِاّىنِ

ٰسی (عليہ السالم) نے کہا پروردگار! ميں نے ايک آدمی قتل کر ديا تھا۔ اب مجھے انديشہ ہے مو
  )١کہ وه مجھے بھی قتل کر ڈاليں گے (

يہ خطره تھا جو واقع حضرت موسٰی عليہ السالم کی جان کو الحق تھا، کيونکہ ان کے  ١۔٣٣
  ہاتھوں ايک قبطی قتل ہو چکا تھا۔

 
بُْوِن       َوَايِخْ ٰهُرْوُن ُهوَ  َُّكّذِ ٓ َاَخاُف َاْن ي ْ ٓ  ۡ ِاّىنِ قُِينْ َُّصّدِ ْ ِلَسااًن فََاْرِسهْلُ َمِعَي ِرْدًا ي   34َافَْصُح ِمّينِ

اور ميرا بھائی ہارون عليہ السالم مجھ سے بہت زياده فصيح زبان واال ہے تو اسے ميرا مددگار 
ف ہے کہ وه سب مجھے جھٹال ديں بنا کر ميرے ساتھ بھيج کہ مجھے سچا مانے، مجھے تو خو

  گے۔
اسرائيلی روايات کی رو سے حضرت موسٰی عليہ السالم کی زبان ميں لکنت تھی، جس  ١۔٣٤

کی وجہ يہ بيان کی گئی ہے کہ حضرت موسٰی عليہ السالم کے سامنے آگ کا انگاره اور 
س سے آپ کی زبان کھجور يا موتی رکھے گئے تو آپ نے انگاره اٹھا کر منہ ميں رکھ ليا تھا ج

جل گئی۔ يہ وجہ صحيح ہے يا نہيں؟ تاہم قرآن کريم کی اس نص سے يہ تو ثابت ہے کہ حضرت 
موسٰی عليہ السالم کے مقابلے ميں حضرت ہارون عليہ السالم فصيح اللسان تھے اور حضرت 

موسٰی عليہ السالم کی زبان ميں گره تھی۔ جس کے کھولنے کی دعا انہوں نے نبوت سے 
راز ہونے کے بعد کی۔ ردءا کے معنی ہيں معين، مددگار تقويت پہنچانے واال۔ يعنی ہارون سرف

  عليہ السالم اپنی فصاحت لسانی سے مجھے مدد اور تقويت پہنچائيں گے۔
 

يِٰتنَآ   َعُل لَُمكَا ُسلْٰطنًا فََال يَِصلُْوَن ِالَْيُمكَا  ڔاِبٰ ِخْيَك َوَجنْ ََّبَعُمكَا الْٰغِلُبْوَن       قَاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك اِبَ   35ڔ َانُْتَما َوَمِن ات
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هللا تعاٰلی نے فرمايا کہ ہم تيرے بھائی کے ساتھ تيرا بازو مضبوط کر ديں گے اور تم دونوں کو 
غلبہ ديں گے فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکيں گے بسبب ہماری نشانيوں کے، تم دونوں اور 

  )۔١رہيں گے ( تمہاری تابعداری کرنے والے غالب
يعنی حضرت موسٰی عليہ السالم کی دعا قبول کر لی گئی اور ان کی سفارش پر حضرت  ١۔٣۵

  ہارون عليہ السالم کو بھی نبوت سے سرفراز فرما کر ان کا ساتھی اور مددگار بنا ديا گيا۔
يں يعنی ہم تمہاری حفاظت فرمائيں گے، فرعون اور اس کے حوالی موالی تمہارا کچھ نہ ٢۔٣۵

  بگاڑ سکيں گے۔
يہ وہی مضمون ہے جو قرآن کريم ميں متعدد جگہ بيان کيا گيا مثالً، (قُْل ٰيٓاَْھَل اْلِكٰتِب لَْستُْم  ٣۔٣٥

بُِّكْم  ْن رَّ ْنِجْيَل َوَمآ اُْنِزَل اِلَْيُكْم مِّ ي تُقِْيُموا التَّْوٰرٮةَ َوااْلِ نْ ۭ◌ َعٰلي َشْيٍء َحتّٰ آ اُْنِزَل اِلَْيَك َولَيَِزْيَدنَّ َكثِْيًرا مِّ ھُْم مَّ
ُكْفًرا   بَِّك طُْغيَانًا وَّ ِ 68۔ المائده:5فاََل تَاَْس َعلَي اْلقَْوِم اْلٰكفِِرْيَن)  ۚ◌ ِمْن رَّ ، ( الَِّذْيَن يُبَلُِّغْوَن ِرٰسٰلِت ّهللاٰ

 َ ِ َحِسْيبًا) ۭ◌ َويَْخَشْونَٗه َواَل يَْخَشْوَن اََحًدا ااِلَّ ّهللاٰ ّٰ ُ اَلَْغلِبَنَّ اَنَا 39۔ االحزاب:33َوَكٰفى بِا ) (َكتََب ّهللاٰ
َ قَِويٌّ َعِزْيٌز)  ۭ◌ َوُرُسلِْي  ْنيَا 21۔ المجادلہ:58اِنَّ ّهللاٰ ) ( اِنَّا لَنَْنُصُر ُرُسلَنَا َوالَِّذْيَن ٰاَمنُْوا فِي اْلَحٰيوِة الدُّ

اِر   ۗ◌ لِِمْيَن َمْعِذَرتُھُْم َولَھُُم اللَّْعنَةُ َولَھُْم ُسوْ يَْوَم اَل يَْنفَُع الظّٰ  ۙ◌ 51َويَْوَم يَقُْوُم ااْلَْشھَاُد     ) 52ُء الدَّ
  )51-52۔غافر:40

 
ْعنَا ِهبَٰذا ِيفْٓ  َما َمسِ ْفَرتًى وَّ ٌر مُّ يِٰتنَا بَِيّنٍٰت قَالُْوا َما ٰهَذآ ِاالَّ ِحسْ ْوٰيس اِبٰ ا َجاَۗءُمهْ مُّ ِلْنيَ       فَلَمَّ ِٕنَا اْالَوَّ

  36 ٰااَبۗى
پس جب ان کے پاس موسٰی (عليہ السالم) ہمارے ديئے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے وه 

کہنے لگے يہ تو صرف گھڑا گھڑايا جادو ہے ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانہ ميں کبھی 
  )١نہيں سنا (

ی يعنی يہ دعوت کہ کائنات ميں صرف ايک ہی هللا اس کے الئق ہے کہ اس کی عبادت ک ١۔٣٦
جائے ہمارے لئے بالکل نئی بات ہے۔ يہ ہم نے سنی ہے نہ ہمارے باپ دادا اس توحيد سے واقف 

تھے مشرکين مکہ نے بھی نبی صلی هللا عليہ وسلم کی بابت کہا تھا ' اس نے تو تمام معبودوں 
  کو (ختم کر کے) ايک ہی معبود بنا ديا ہے؟ يہ تو بڑی ہی عجيب بات ہے '۔

 
َّٗه َال يُْفِلُح الظّٰ َوقَاَل ُمْوٰيس  اِر ۭ ِان ٓ َاْعَملُ ِبَمْن َجاَۗء اِبلْهُٰدى ِمْن ِعْنِدٖه َوَمْن تَُكْوُن هَلٗ عَاِقَبُة ادلَّ ْ   37ِلُمْوَن      َرّيبِ

حضرت موسٰی (عليہ السالم) کہنے لگے ميرا رب تعاٰلی اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس 
) يقيناً بے ٢ے لئے آخرت (اچھا) انجام ہوتا ہے () اور جس ک١کی ہدايت لے کر آتا ہے (
  )٣انصافوں کا بھال نہ ہوگا۔ (

يعنی مجھ سے اور تم سے زياده ہدايت کا جاننے واال هللا ہے، اس لئے جو بات هللا کی  ١۔٣٧
  طرف سے آئے گی، وه صحيح ہوگی يا تمہارے اور تمہارے باپ دادوں کی۔ 

هللا کی رضامندی اور اس کی رحمت و مغفرت کا اچھے انجام سے مراد آخرت ميں  ٢۔٣٧
  مستحق قرار پا جانا ہے اور يہ استحقاق صرف اہل توحيد کے حصے ميں آئے گا

ظالم سے مراد مشرک اور کافر ہيں، کيونکہ ظلم کے معنی ہيں۔ وضع الشئ فی غير محلہ  ٣۔٣٧
ھی چونکہ الوہيت کسی چيز کو اسکے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دينا۔ مشرک ب

کے مقام پر ايسے لوگوں کو بٹھا ديتے ہيں جو اس کے مستحق نہيں ہوتے۔ اسی طرح کافر بھی 
رب کے اصل مقام سے ناآشنا ہی رہتے ہيں۔ اس لئے يہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہيں اور يہ 

کاميابی سے يعنی آخرت ميں هللا کی رحمت و مغفرت سے محروم رہيں گے۔ اس آيت سے بھی 
لوم ہوا کہ اصل کاميابی آخرت ہی کی کاميابی ہے۔ دنيا ميں خوشحالی اور مال و اسباب کی مع

فراوانی حقيقی کاميابی کی نفی فرما رہا ہے جس کا صاف مطلب يہ ہے کہ حقيقی کاميابی آخرت 
  ہی کی کاميابی ہے نہ کہ دنيا کی چند روزه عارضی خوشحالی و فراوانی۔
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ْ َرصْحً َوقَاَل ِفْرَعْوُن اٰيَٓ  ْنيِ فَاْجَعْل ِيلّ ْن ِاهٰلٍ غَْريِْي  ۚ فََاْوِقْد ِيلْ ٰهيَاٰمُن عََيل الّطِ َا الَْمَالُ َما عَِلْمُت لَُمكْ ِمّ ْ َالَُظنُّٗه ِمَن هيُّ ِلـُع ِاٰىلٓ ِاهٰلِ ُمْوٰيس ۙ َوِاّىنِ ٓ َاطَّ ْ ََّعّيلِ ا ل
  38اْلٰكِذِبْنيَ       

ں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہيں جانتا۔ سن اے ہامان! فرعون کہنے لگا اے درباريو! مي
) پھر ميرے لئے ايک محل تعمير کر تو ميں موسٰی کے ١تو ميرے لئے مٹی کو آگ سے پکوا (

  )٣) اسے ميں جھوٹوں ميں سے ہی گمان کر رہا ہوں۔ (٢معبود کو جھانک لوں (
امان، فرعون کا وزير، مشير اور اس کے يعنی مٹی کو آگ ميں تپا کر اينٹيں تيار کر، ہ ١۔٣٨

  معامالت کا انتظام کرنے واال تھا۔
يعنی ايک اونچا اور مضبوط محل تيار کر، جس پر چڑھ کر ميں آسمان پر يہ ديکھ سکوں  ٢۔٣٨

  کہ وہاں ميرے سوا کوئی اور رب ہے۔ 
ساری کائنات  يعنی موسٰی (عليہ السالم) جو يہ دعوی کرتا ہے کہ آسمانوں پر رب ہے جو ٣۔٣٨

  کا پالن ہار ہے، ميں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔
 

ُْم ِالَْينَا َال يُْرَجُعْوَن          39َواْسـَتْكَربَ ُهَو َوُجنُْوُدٗه ِيف اْالَْرِض ِبَغْريِ الَْحّقِ َوَظنُّْوٓا َاهنَّ
وه ) اور سمجھ ليا کہ ١اس نے اس کے لشکروں نے ناحق طريقے پر ملک ميں تکبر کيا (

  ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائيں گے۔
زمين سے مراد ارض مصر ہے جہاں فرعون حکمران تھا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا  ١۔٣٩

تھا، يعنی ان کے پاس کوئی دليل ايسی نہيں تھی جو موسٰی عليہ السالم کے دالئل معجزات کا رد 
نے ہٹ دھرمی اور انکار کا کر سکتے ليکن استکبار بلکہ ان کا مظاہره کرتے ہوئے انہوں 

  راستہ اختيار کيا۔
 

ِلِمْنيَ          40فََاَخْذنُٰه َوُجنُْوَدٗه فَنََبْذٰهنُْم ِيف الَْميِّ  ۚ فَانْــُظْر َكْيَف َاكَن عَاِقَبُة الّظٰ
) اب ديکھ لے کہ ان گنہگاروں ١باآلخر ہم نے اس کے لشکروں کو پکڑ ليا اور دريا برد کر ديا (

  کيسا کچھ ہوا۔کا انجام 
يعنی جب ان کا کفر و طغيان حد سے بڑھ گيا اور کسی طرح بھی وه ايمان النے پر آماده  ١۔٤٠

  نہيں ہوئے تو باآلخر ايک صبح ہم نے انہيں دريا ميں غرق کر ديا۔
 

ْوَن     َّْدُعْوَن ِاَىل النَّاِر ۚ َويَْوَم الِْقٰيَمِة َال يُْنَرصُ ًة ي ِٕمَّ
  41  َوَجَعلْٰهنُْم َاى

) اور روز قيامت ١اور ہم نے انہيں ايسے امام بنا ديئے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بالئيں (
  مطلق مدد نہ کئے جائيں

يعنی جو بھی ان کے بعد ايسے لوگ ہوں گے جو هللا کی توحيد يا اس کے وجود کے منکر  ١۔٤١
  م کے داعی ہيں۔ہوں گے، تو ان کا امام و پيشوا يہی فرعونی سمجھے جائيں گے جو جہن

 
َن الَْمْقُبْوِحْنيَ       نَْيا لَْعنًَة  ۚ َويَْوَم الِْقٰيَمِة ُمهْ ِمّ   ۧ 42َوَاتَْبْعٰهنُْم ِيفْ ٰهِذِه ادلُّ

اور ہم نے اس دنيا ميں بھی ان کے پيچھے اپنی لعنت لگا دی اور قيامت کے دن بھی بدحال 
  )۔١لوگوں ميں سے ہونگے (

ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی اور آخرت ميں بھی وه بد حال ہونگے۔ يعنی دنيا ميں بھی  ١۔٤٢
  يعنی چہرے سياه اور آنکھيں نيلگوں جيسا کہ جہنميوں کے تذکرے ميں آتا ہے۔

 
َِٕر ِللنَّاِس َوُهًدى وَّ 

َّهُْم يََتَذكَُّرْوَن     َولََقْد ٰاتَيْنَا ُمْوَىس اْلِكٰتَب ِمْنۢ بَْعِد َمآ َاْهلَْكنَا الُْقُرْوَن اْالُْوٰىل بََصاۗى ََّعل ًة ل   43َرْمحَ
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اور ان اگلے زمانے والوں کو ہالک کرنے کے بعد ہم نے موسٰی (عليہ السالم) کو ايسی کتاب 
) تاکہ وه ٢) جو لوگوں کے لئے دليل اور ہدايت و رحمت ہو کر آئی تھی (١عنايت فرمائی (

  )٣نصيحت حاصل کرليں (
قوم يا نوح و عاد و ثمود وغيره قوم کی ہالکت کے بعد موسٰی  يعنی فرعون اور اس کی ١۔٤٣

  عليہ السالم کو کتاب (تورات) دی۔ 
جس سے وه حق کو پہچان ليں اور اسے اختيار کريں اور هللا کی رحمت کے مستحق قرار  ٢۔٤٣

  پائيں۔ 
غمبروں کی يعنی هللا کی نعمتوں کا شکر ادا کريں اور هللا پر ايمان الئيں اور اس کے پي ٣۔٤٣

  اطاعت کريں جو انہيں خير و رشد اور فالح حقيقی کی طرف بالتے ہيں۔
 

هِِدْيَن         ۙ 44َوَما ُكْنَت ِجبَاِنِب الَْغْرِيبِّ ِاْذ قََضْينَآ ِاٰىل ُمْوَىس اْالَْمَر َوَما ُكْنَت ِمَن الّشٰ
حکام کی وحی اور طور کے مغرب کی جانب جب کہ ہم نے موسٰی (عليہ السالم) کو حکم ا

  )١پہنچائی تھی، نہ تو تو موجود تھا اور نہ تو ديکھنے والوں ميں سے تھا (
يعنی کوه طور پر جب ہم نے موسٰی عليہ السالم سے کالم کيا اور اسے وحی و رسالت  ١۔٤٤

سے نوازا، اے محمد (صلی هللا عليہ وسلم) تو نہ وہاں موجود تھا اور نہ يہ منظر ديکھنے والوں 
تھا۔ بلکہ يہ غيب کی وه باتيں ہيں جو ہم نے وحی کے ذريعے سے تجھے بتال رہے ہيں  ميں سے

جو اس بات کی دليل ہيں کہ تو هللا کا سچا پيغمبر ہے۔ کيونکہ نہ تو نے يہ باتيں کسی سے 
سيکھی ہيں نہ خود ہی مشاہده کيا ہے۔ يہ مضمون اور بھی متعدد جگہ بيان کيا گيا ہے مثالً (ٰذلَِك 

َوَما ُكْنَت لََدْيِھْم ۠◌ َوَما ُكْنَت لََدْيِھْم اِْذ يُْلقُْوَن اَْقاَلَمھُْم اَيُّھُْم يَْكفُُل َمْريََم   ۭ◌ ِء اْلَغْيِب نُْوِحْيِه اِلَْيَك  ۗ◌ بَاۢ◌ اَنْ  ِمنْ 
ْنَت تَْعلَُمھَآ اَْنَت َواَل َما كُ  ۚ◌ ِء اْلَغْيِب نُْوِحْيھَآ اِلَْيَك ۗ◌ بَاۢ◌ ) (تِْلَك ِمْن اَنْ 44۔ آل عمران:3اِْذ يَْختَِصُمْوَن) 

ٗه ۗ◌ بَاۢ◌ ) (ٰذلَِك ِمْن اَنْ 49۔ہود:11اِنَّ اْلَعاقِبَةَ لِْلُمتَّقِْيَن) ړفَاْصبِْر  ړقَْوُمَك ِمْن قَْبِل ٰھَذا   ِء اْلقُٰري نَقُصُّ
َحِصْيٌد) ۗ◌ َعلَْيَك ِمْنھَا قَا َوَما ُكْنَت لََدْيِھْم اِْذ  ۚ◌ ْيِه اِلَْيَك ِء اْلَغْيِب نُْوحِ ۗ◌ بَاۢ◌ )، (ٰذلَِك ِمْن اَنْ 100۔ہود:11ٕٮٌِم وَّ

ا اَْمَرھُْم َوھُْم يَْمُكُرْوَن)  َوقَْد  ۚ◌ ِء َما قَْد َسبََق  ۗ◌ بَاۢ◌ )، (َكٰذلَِك نَقُصُّ َعلَْيَك ِمْن اَنْ 102۔يوسف:12اَْجَمُعْوٓ
  ) وغيره ميں۔99۔طہ:20ٰاتَْيٰنَك ِمْن لَُّدنَّا ِذْكًرا) 

 
ْم ٰايِٰتنَا  ۙ وَ َوٰلِكنَّآ َانَْشْااَن  ٓ َاْهِل َمْديََن تَْتلُْوا عَلَْهيِ ُم الُْعُمُر ۚ َوَما ُكْنَت اَثِواًي ِيفْ   45ٰلِكنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلْنيَ       قُُرْواًن فَتََطاَوَل عَلَْهيِ

) اور نہ تو مدين کے ٢) جن پر لمبی مدتيں گزر گيئں (١ليکن ہم نے بہت سی نسليں پيدا کيں (
) کہ ان کے سامنے ہماری آيتوں کی تالوت کرتا بلکہ ہم ہی ٣لوں ميں سے تھا (رہنے وا

  )٤رسولوں کے بھيجنے والے ہيں (
قرون، قرن کی جمع ہے، زمانہ ليکن يہاں امتوں کے معنی ميں ہے يعنی اے محمد صلی  ١۔٤٥

نے کئی امتيں هللا عليہ وسلم آپ کے اور موسٰی عليہ السالم کے درميان جو زمانہ ہے اس ميں ہم 
  پيدا کيں۔

يعنی مراد ايام سے شرائع و احکام بھی متغير ہوگئے اور لوگ بھی دين کو بھول گئے،  ٢۔٤٥
جس کی وجہ سے انہوں نے هللا کے حکموں کو پس پشت ڈال ديا اور ان کے عہد کو فراموش 

يہ مطلب  کر ديا اور يوں اس کی ضرورت پيدا ہوگئی کہ ايک نئے بنی کو معبوث کيا جائے يا
ہے کہ طول زماں کی وجہ سے عرب کے لوگ نبوت و رسالت کو بالکل ہی بھال بيٹھے، اس 

  لئے آپ کی نبوت پر انہيں تعجب ہو رہا ہے اور اسے ماننے کے لئے تيار نہيں ہيں۔ 
  جس سے آپ خود اس واقعے کی تفصيالت سے آگاه ہو جاتے۔  ٣۔٤٥
نا کر بھيجا ہے اور پچھلے حاالت و واقعات سے اور اسی اصول پر ہم نے آپ کو رسول ب ٤۔٤٥

  آپ کو باخبر کر رہے ہيں۔
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 َّ ْن ن ُْم ِمّ آ َاٰت َِّك ِلُتْنِذَر قَْوًما مَّ ب ْن رَّ ًة ِمّ ْمحَ ْوِر ِاْذ اَنَديْنَا َوٰلِكْن رَّ َّهُْم يَتََذكَُّرْوَن          َوَما ُكْنَت ِجبَاِنِب الطُّ ْن قَْبكِلَ لََعل   46ِذيٍْر ِمّ

) بلکہ تيرے پروردگار کی طرف سے ١اور نہ تو طور کی طرف تھا جب کہ ہم نے آواز دی (
) اس لئے کہ تو ان لوگوں کو ہوشيار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے ٢ايک رحمت ہے (

  ) کيا عجب کہ وه نصيحت حاصل کرليں ۔٣کوئی ڈرانے واال نہيں پہنچا (
و موسٰی عليہ السالم کے واقعے کا علم بھی آپ کو نہ يعنی اگر آپ رسول برحق نہ ہوتے ت ١۔٤٦

  ہوتا۔ 
يعنی آپ کا علم، مشاہده روئيت کا نتيجہ نہيں ہے بلکہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے  ٢۔٤٦

  کہ اس نے آپ کو نبی بنايا اور وحی سے نوازا۔ 
لے اس سے مراد اہل مکہ اور عرب ہيں جن کی طرف نبی صلی هللا عليہ وسلم سے پہ ٣۔٤٦

کوئی نبی نہيں آيا، کيونکہ حضرت ابراہيم عليہ السالم کے بعد نبوت کا سلسلہ خاندان ابراہيمی 
ہی ميں رہا اور ان کی بعث بنی اسرائيل کی طرف سے ہی ہوتی رہی بنی اسماعيل يعنی عربوں 

ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم پہلے نبی تھے اور سلسلہ نبوت کے خاتم تھے۔ ان کی طرف نبی 
ھيجنے کی ضرورت اس لئے نہيں سمجھی گئی ہوگی کہ دوسرے انبياء کی دعوت اور ان کا ب

پيغام ان کو پہنچتا رہا ہوگا۔ کيونکہ اس کے بغير ان کے لئے کفر و شرک پر جمے رہنے کا 
  عذر موجود رہے گا اور يہ عذر هللا نے کسی کے لئے باقی نہيں چھوڑا ہے۔

 
َّنَا لَْوَالٓ َاْرَسلَْت ِالَْينَا َرُسْوًال فَنَتَِّبَع ٰايِٰتَك وَ َولَْوَالٓ َاْن تُِصْيَهبُْم مُّ  ْم فَيَُقْولُْوا َرب َمْت َايِْدْهيِ   47نَُكْوَن ِمَن الُْمْؤِمِنْنيَ       ِصْيَبٌة ِبَما قَدَّ

اگر يہ بات نہ ہوتی کہ انہيں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھيجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی 
ہنچتی تو يہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی رسول کيوں نہ مصيبت پ

  )۔١بھيجا کہ ہم تيری آيتوں کی تابعداری کرتے اور ايمان والوں ميں سے ہو جاتے (
يعنی ان کے اسی عذر کو ختم کرنے کے لئے ہم نے آپ کو ان کی طرف بھيجا ہے  ١۔٤٧

نبياء کی تعليمات مسخ اور ان کی دعوت فراموش ہو کيونکہ طول زمانی کی وجہ سے گزشتہ ا
چکی ہے اور ايسے ہی حاالت کسی نئے نبی کی ضرورت کے متقاضی ہوتے ہيں يہی وجہ ہے 

کہ هللا تعاٰلی نے پيغمبر آخرالزمان حضرت محمد صلی هللا عليہ وسلم کی تعليمات (قرآن و 
ر ايسا تکوينی انتظام فرما ديا ہے حديث) کو مسخ ہونے اور تغير و تحريف سے محفوظ رکھا او

جس سے آپ کی دعوت دنيا کے کونے کونے تک پہنچ گئی ہے اور مسلسل پہنچ رہی ہے تاکہ 
کسی نئے نبی کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ اور جو شخص اس ' ضرورت ' کا دعو ٰی کر کے 

  نبوت کا ڈھونگ رچاتا ہے، وه جھوٹا اور دجال ہے۔
 

ا َجاَۗءُمهُ الْ  ٰرِن تَٰظهََر   ڠ َوقَالُْوٓا ِاانَّ ِبُلكٍّ ٰكِفُرْوَن     َحقُّ ِمْن ِعْنِداَن قَالُْوا لَْوَالٓ ُاْوِيتَ ِمثَْل َمآ ُاْوِيتَ ُمْوٰيس  ۭ َاَولَْم يَْكُفُرْوا ِبَمآ ُاْوِيتَ ُمْوٰيس فَلَمَّ ِمْن قَْبُل ۚ قَالُْوا ِحسْ
48  

تو کہتے ہيں کہ يہ وه کيوں نہيں ديا گيا  پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آپہنچا
) اچھا تو کيا موسٰی (عليہ السالم) کو جو کچھ ديا ١جيسے ديئے گئے تھے موسٰی (عليہ السالم) (

) صاف کہا تھا کہ يہ دونوں جادوگر ہيں جو ٢گيا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہيں کيا تھا (
  ے منکر ہيں۔ايک دوسرے کے مددگار ہيں اور ہم تو ان سب ک

يعنی حضرت موسٰی عليہ السالم کے سے معجزات، جيسے الٹھی کا سانپ بن جانا اور  ١۔٤٨
  ہاتھ کا چمکنا وغيره

يعنی مطلوبہ معجزات، اگر دکھا بھی ديئے جائيں تو کيا فائده، جنہيں ايمان نہيں النا، وه ہر  ٢۔٤٨
گے۔ کيا موسٰی عليہ السالم  طرح کی نشانياں ديکھنے کے باوجود ايمان سے محروم ہی رہيں
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کے مذکوره معجزات ديکھ کر فرعونی مسلمان ہوگئے تھے، انہوں نے کفر نہيں کيا؟ يا يکفُروا 
کی ضمير قريش مکہ کی طرف ہے يعنی کيا انہوں نے نبوت محمديہ سے پہلے موسٰی عليہ 

  السالم کے ساتھ کفر نہيں کيا۔ 
راد حضرت موسٰی و ہارون عليہما السالم ہوں پہلے مفہوم کے اعتبار سے دونوں سے م ٣۔٤٨

گے اور دوسرے مفہوم اس سے قرآن اور تورات مراد ہونگے يعنی دونوں جادو ہيں جو ايک 
دوسرے کے مددگار ہيں اور ہم سب کے يعنی موسٰی عليہ السالم اور محمد صلی هللا عليہ وسلم 

  کے منکر ہيں۔ (فتح القدير)
 

َِّبْعُه ِاْن ُكْنُمتْ ٰصِدِقْنيَ    قُْل فَْاتُْوا ِبِكٰتٍب مِّ  ِ ُهَو َاْهٰدى ِمْهنَُمآ َات   49ْن ِعْنِد اهلّلٰ
کہہ دے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی هللا کے پاس سے کوئی ايسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے 

  )١زياده ہدايت والی ہو ميں اسی کی پيروی کرونگا (
قرآن مجيد اور تورات دونوں جادو ہيں، تو تم يعنی اگر تم اس دعوے ميں سچے ہو کہ  ١۔٤٩

کوئی اور کتاب اٰلہی پيش کر دو، جو ان سے زياده ہدايت والی ہو، ميں اس کی پيروی کرونگا، 
  کيونکہ ميں ہدايت کا طالب اور پيرو ہوں۔

 
َِّبُعْوَن َاْهَواَۗءُمهْ  ۭ َومَ  ََّما يَت َتِجْيُبْوا كَلَ فَاعَْملْ َان َّْم يَسـْ ِلِمْنيَ     فَِاْن ل َ َال َهيِْدي الَْقْوَم الّظٰ ِ  ۭ ِانَّ اهلّلٰ َن اهلّلٰ ََّبَع َهٰوىُه ِبغَْريِ ُهًدى ِمّ ِن ات   ۧ 50ْن َاَضلُّ ِممَّ

) تو تو يقين کر لے کہ يہ صرف اپنی خواہش کی پيروی کر رہے ١پھر اگر يہ تيری نہ مانيں (
) بغير هللا ٢خواہش کے پيچھے پڑا ہوا ہو (ہيں اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے؟ جو اپنی 

  )٣کی رہنمائی کے، بيشک هللا تعاٰلی ظالم لوگوں ہدايت نہيں ديتا۔ (
يعنی قرآن و تورات سے زياده ہدايت والی کتاب پيش نہ کر سکيں اور يقينا نہيں کر سکيں  ١۔٥٠

  گے۔ 
کی پيروی کرنا يہ سب  يعنی هللا کی طرف سے نازل کرده ہدايت کو چھوڑ کر خواہش نفس ٢۔٥٠

سے بڑی گمراہی ہے اور اس لحاظ سے يہ قريش مکہ سب سے بڑے گمراه ہيں جو ايسی 
  حرکت کا ارتکاب کر رہے ہيں۔

 
َّهُْم يََتَذكَُّرْوَن       لْنَا لَـهُُم الْقَْوَل لََعل   ۭ 51َولََقْد َوصَّ

تاکہ وه نصيحت حاصل ) ١اور ہم برابر پے درپے لوگوں کے لئے اپنا کالم بھيجتے رہے (
  )٢کريں۔(

يعنی ايک رسول کے بعد دوسرا رسول، ايک کتاب کے بعد دوسری کتاب ہم بھيجتے رہے  ١۔۵١
  اور اس طرح مسلسل لگاتار ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ 

مقصد اس سے يہ تھا کہ لوگ پچھلے لوگوں کے انجام سے ڈر کر اور ہماری باتوں سے  ٢۔۵١
  کر کے ايمان لے آئيں۔نصيحت حاصل 

 
يَْن ٰاتَيْٰهنُُم اْلِكٰتَب ِمْن قَْبهِلٖ ُمهْ ِبٖه يُْؤِمنُْوَن       ِ   52َاذلَّ

  جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنايت فرمائی وه تو اس پر ايمان رکھتے ہيں۔
اس سے مراد يہودی ہيں جو مسلمان ہوگئے تھے، جيسے عبد هللا بن سالم وغيره يا وه  ١۔٥٢
سائی ہيں جو حبشہ سے نبی صلی هللا عليہ وسلم کی خدمت ميں آئے تھے اور آپ کی زبان عي

  مبارک سے قرآن کريم سن کر مسلمان ہوگئے تھے (ابن کثير)
 

ِّنَآ ِاانَّ ُكنَّا ِمْن قَْبهِلٖ ُمْسِلِمْنيَ  ب َُّه الَْحقُّ ِمْن رَّ ْم قَالُْوٓا ٰاَمنَّا ِبٖهٓ ِان   53     َوِاَذا يُْتٰىل عَلَْهيِ
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اور جب اس کی آيتيں ان کے پاس پڑھی جاتی ہيں تو وه کہہ ديتے ہيں کہ اس کے ہمارے رب 
  )١کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ايمان ہے ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہيں۔ (

يہ اسی حقيقت کی طرف اشاره ہے جسے قرآن کريم ميں کئی جگہ بيان کيا گيا ہے کہ ہر  ١۔۵٣
کے پيغمبروں نے جس دين کی دعوت دی، وه اسالم ہی تھا اور ان نبيوں کی دعوت  دور ميں هللا

پر ايمان النے والے مسلمان ہی کہالتے تھے۔ يہود يا نصاری وغيره کی اصطالحيں لوگوں کی 
اپنی خود ساختہ ہيں جو بعد ميں ايجاد ہوئيں۔ اسی اعتبار سے نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم پر 

ے اہل کتاب (يہود يا عيسائيوں) نے کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی مسلمان چلے آ ايمان النے وال
  رہے ہيں۔ يعنی سابقہ انبياء کے پيروکار اور ان پر ايمان رکھنے والے ہيں۔

 
ا رَ  ئََة َوِممَّ ِّ ي نَِة السَّ ْوا َويَْدَرُءْوَن اِبلَْحسـَ تَْنيِ ِبَما َصَربُ رَّ َِٕك يُْؤتَْوَن َاْجَرُمهْ مَّ

  54َزْقٰهنُْم يُْنِفُقْوَن     ُاوٰلۗى
) يہ انکی بدی کو ٹال ديتے ١يہ اپنے کئے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا اجر ديتے جائيں گے (

  ) اور ہم نے جو انہيں دے رکھا ہے اس ميں سے ديتے رہتے ہيں۔٢ہيں (
بت صبر سے مراد ہر قسم کے حاالت ميں انبياء اور کتاب الہی پر ايمان اور اس پر ثا ١۔۵٤

قدمی سے قائم رہنا ہے۔ پہلی کتاب آئی تو اس پر، اس کے بعد دوسری پر ايمان رکھا۔ پہلے نبی 
پر ايمان الئے، اس کے بعد دوسرا نبی آ گيا تو اس پر ايمان الئے۔ ان کے لئے دوہرا اجر ہے، 

، تين حديث ميں بھی ان کی يہ فضيلت بيان کی گئی ہے۔ نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا
آدميوں کے لئے دوہرا اجر ہے، ان ميں ايک وه اہل کتاب ہے جو اپنے نبی پر ايمان رکھتا تھا 

  اور پھر مجھ پر ايمان لے آيا۔
يعنی برائی کا جواب برائی سے نہيں ديتے، بلکہ معاف کر ديتے ہيں اور درگزر سے کام  ٢۔۵٤

  ليتے ہيں۔
 

ُعوا اللَّْغَو َاْعَرُضْوا َعنْ  الُُمكْ  ۡ َسٰملٌ عَلَْيُمكْ ۡ َال نَبْتَِغي الْٰجهِِلْنيَ      َوِاَذا َمسِ الُنَا َولَُمكْ َاْمعَ   55ُه َوقَالُْوا لَنَآ َاْمعَ
) کان ميں پڑتی ہے تو اس سے کناره کر ليتے ہيں اور کہہ ديتے ہيں کہ ١اور جب بيہوده بات (

) ہم جاہلوں سے ٢سالم ہو (ہمارے عمل ہمارے لئے اور تمہارے عمل تمہارے لئے، تم پر 
  (الجھنا) نہيں چاہتے۔

  يہاں لغو سے مراد وه سب و شتم اور دين کے ساتھ استہزاء ہے جو مشرکين کرتے تھے۔ ١۔۵۵
يہ سالم، سالم تحيہ نہيں بلکہ سالم متارکہ ہے يعنی ہم تم جيسے جاہلوں سے بحث اور  ٢۔٥٥

ے ہيں جاہلوں کو دور ہی سے سالم، ظاہر گفتگو کے روادار ہی نہيں، جيسے اردو ميں بھی کہت
  ہے سالم سے مراد ترک بول چال اور آمنا سامنا ہی ہے۔

 
ََّشاُۗء  َۚوُهَو َاْعَملُ اِبلُْمهْتَِديَْن       َ َهيِْدْي َمْن ي ََّك َال َهتِْدْي َمْن َاْحَبْبَت َوٰلِكنَّ اهلّلٰ   56ِان
اٰلی ہی جسے چاہے ہدايت کرتا ہے۔ ہدايت آپ جسے چاہيں ہدايت نہيں کر سکتے بلکہ هللا تع

  )١والوں سے وہی خوب آگاه ہے (
يہ آيت اس وقت نازل ہوئی، جب نبی صلی هللا عليہ وسلم کے ہمدرد اور غمسار چچا ابو  ١۔٥٦

طالب کا انتقال ہونے لگا تو آپ صلی هللا عليہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ چچا اپنی زبان سے 
ُ کہہ ديں تاکہ قيامت والے دن ميں هللا سے ان کی مغفرت کی سفارش کر ايک مرتبہ الَ اِٰلہ اِ  الَّ ّهللاٰ

سکوں۔ ليکن وہاں پر دوسرے رؤسائے قريش کی موجودگی کی وجہ سے ابو طالب قبول ايمان 
کی سعادت سے محروم رہے اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوگيا نبی صلی هللا عليہ وسلم کو اس 

۔ اس موقع پر هللا تعاٰلی نے يہ آيت نازل فرما کر نبی صلی هللا عليہ وسلم پر بات کا بڑا صدمہ تھا
واضح کيا کہ آپ کا کام صرف تبليغ و دعوت اور راہنمائی ہے۔ ليکن ہدايت کے اوپر چال دينا يہ 
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ہمارا کام ہے۔ ہدايت اسے ہی ملے گی جسے ہم ہدايت سے نوازنا چاہيں نہ کہ اسے جسے آپ 
  پسند کريں (صحيح بخاری) ہدايت پر ديکھنا

 
ـٰىبٓ  ْ َّهُْم َحَرًما ٰاِمنًا جيُّ ْف ِمْن َاْرِضنَا  ۭ َاَولَْم نَُمكِّْن ل َِّبعِ الْهُٰدى َمَعَك نَُتَخطَّ َّت ُمهْ َال يَْعلَُمْوَن       َوقَالُْوٓا ِاْن ن انَّ َوٰلِكنَّ اَْكَرثَ ُ ْن دلَّ ْزقًا ِمّ ٍء ِرّ   ِالَْيِه ثََمٰرُت ُلكِّ َيشْ

57  
کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدايت کے تابعدار بن جائيں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک 

) جہاں ٢) کيا ہم نے انہيں امن و امان اور حرمت والے حرم ميں جگہ نہيں دی؟ (١لئے جائيں (
) ليکن ان ٣تمام چيزوں کے پھل کھينچے چلے آتے ہيں جو ہمارے پاس بطور رزق کے ہيں (

  سے اکثر کچھ نہيں جانتے۔ميں 
يعنی ہم جہاں ہيں، وہاں ہميں رہنے ديا جائے گا اور ہميں اذيتوں سے يا مخالفين سے  ١۔۵٧

جنگ و پيکار سے دوچار ہونا پڑے گا۔ يہ بعض کفار نے ايمان نہ النے کا عذر پيش کيا۔ هللا نے 
  جواب ديا۔ 

اٰلی نے اس شہر کو، جس ميں يہ رہتے يعنی ان کا يہ عذر غير معقول ہے، اس لئے هللا تع ٢۔٥٧
ہيں، امن واال بنايا ہے جب يہ شہر ان کے کفر و شرک کی حالت ميں ان کے لئے امن کی جگہ 

  ہے تو کيا اسالم قبول کر لينے کے بعد وه ان کے لئے امن کی جگہ نہيں رہے گا؟
والے ہر يہ مکے کی وه خصوصيت ہے جس کا مشاہده الکھوں حاجی اور عمره کرنے  ٣۔٥٧

سال کرتے ہيں کہ مکے ميں پيداوار نہ ہونے کے باوجود نہايت فروانی سے ہر قسم کا پھل بلکہ 
  دنيا بھر کا سامان ملتا ہے۔

 
ْنۢ بَْعِدِمهْ ِاالَّ قَلِ  َهتَا  ۚ فَِتكْلَ َمٰسِكُهنُْم لَْم تُْسَكْن ِمّ ُن الْٰوِرِثْنيَ        ْيًال  ۭ وَ َوَمكْ َاْهلَْكنَا ِمْن قَْريَةٍ بَِطَرْت َمِعيْشـَ   58ُكنَّا َحنْ

اور ہم نے بہت سی وه بستياں تباه کر ديں جو اپنی عيش و عشرت ميں اترانے لگی تھيں، يہ ہيں 
) اور ہم ہی ہيں آخر سب ١ان کی رہائش کی جگہيں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئيں (

  )۔٢کچھ کے وارث (
ہے کہ تم ديکھتے نہيں کہ هللا کی نعمتوں سے فيض ياب ہو کر  يہ اہل مکہ کو ڈرايا جا رہا ١۔٥٨

هللا کی ناشکری کرنے اور سرکشی کرنے والوں کا انجام کيا ہوا، آج ان کی بيشتر آبادياں کھنڈر 
بنی ہوئی يا صرف صفحات تاريخ پر ان کا نام ره گيا ہے۔ اور اب آتے جاتے مسافر ہی ان ميں 

سستا ليں، ان کی نحوست کی وجہ سے کوئی بھی ان ميں مستقل کچھ دير کے لئے سستا ليں تو 
  رہنا پسند نہيں کرتا۔ 

  يعنی ان ميں سے کوئی بھی باقی نہ رہا جو ان مکانوں اور مال و دولت کا وارث ہوتا۔ ٢۔٥٨
 

َّْتلُْوا عَلَهيِْ  هَا َرُسْوًال ي ٓ ُاّمِ َُّك ُمهْكِلَ الُْقٰرى َحّىتٰ يَْبَعَث ِيفْ   59ْم ٰايِٰتنَا  ۚ َوَما ُكنَّا ُمهِْلـِيك الُْقٰرٓى ِاالَّ َوَاْهلَُها ٰظِلُمْوَن         َوَما َاكَن َرب
تيرا رب کسی ايک بستی کو بھی اس وقت تک ہالک نہيں کرتا جب تک کہ ان کی بڑی بستی 

کو  ) اور ہم بستيوں١ميں اپنا کوئی پيغمبر نہ بھيج دے جو انہيں ہماری آيتيں پڑھ کر سنا دے (
  )٢اسی وقت ہالک کرتے ہيں جب کہ وہاں والے ظلم و ستم پر کمر کس ليں (

يعنی تمام حجت کے بغير کسی کو ہالک نہيں کرتا، ہر چھوٹے بڑے عالقے ميں نبی نہيں  ١۔٥٩
آيا، بلکہ مرکزی مقامات پر نبی آتے رہے اور چھوٹے عالقے اس کے زير اثر ميں آ جماتے 

  رہے ہيں۔ 
بھيجنے کے بعد وه بستی والے ايمان نہ التے اور کفر و شرک پر اپنا اصرار يعنی نبی  ٢۔٥٩

بِظُْلٍم  يُْھلَِك اْلقُٰريـجاری رکھتے تو پھر انہيں ہالک کر ديا جاتا، يہی مضمون (َوَما َكاَن َربَُّك لِ 
اَْھلُھَا ُمْصلُِحْوَن)    ) ميں بھی بيان کيا گيا ہے۔117۔ہود:11وَّ



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	884	of	1441	

 
َابْٰقى ۭ َافََال تَْعِقلُْوَن   َوَمآ ُاْوِتيُْمتْ  ِ َخْريٌ وَّ نَْيا َوِزيْنَُهتَا  ۚ َوَما ِعْنَد اهلّلٰ ٍء فََمَتاُع الَْحٰيوِة ادلُّ ْن َيشْ   ۧ 60      ِمّ

اور تمہيں جو کچھ ديا گيا ہے صرف زندگی دنيا کا سامان اور اسی کی رونق ہے، ہاں هللا کے 
  )۔١ہے۔ کيا تم نہيں سمجھتے (پاس جو ہے وه بہت ہی بہتر اور ديرپا 

کيا اس حقيقت سے بھی تم بےخبر ہو کہ يہ دنيا اور اس کی رونقيں عارضی بھی ہيں اور  ١۔٦٠
حقير بھی، جب کہ هللا تعاٰلی نے اہل ايمان کے لئے اپنے پاس جو نعمتيں، آسائشيں اور سہولتيں 

ہے ' هللا کی قسم دنيا، آخرت کے تيار کر رکھی ہيں وه دائمی بھی ہيں اور عظيم بھی، حديث ميں 
مقابلے ميں ايسی ہے جيسے تم سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر ميں ڈبو کر نکال لے، 

  ديکھے کہ سمندر کے مقابلے ميں انگلی ميں کتنا پانی ہوگا۔ (صحيح بخاری)
 

تَّْعٰنُه َمتَا عَْدنُٰه َوْعًدا َحَسـنًا فَهَُو َالِقْيِه َمكَْن مَّ نَْيا ُمثَّ ُهَو يَْوَم الِْقٰيَمِة ِمَن الُْمْحَرضِْيَن      َافََمْن وَّ   61َع الَْحٰيوِة ادلُّ
کيا وه شخص جس سے ہم نے نيک وعده کيا ہے وه قطعاً پانے واال ہے مثل اس شخص کے ہو 

سکتا ہے؟ جسے ہم نے زندگانی دنيا کی کچھ يونہی دے دی پھر باآلخر وه قيامت کے روز پکڑا 
  )١ر کيا جائے گا (باندھا حاض

يعنی سزا اور عذاب کا مستحق ہوگا مطلب ہے اہل ايمان، وعده اٰلہی کے مطابق نعمتوں  ١۔٦١
  سے بہره ور اور نافرمان عذاب سے دو چار، کيا يہ دونوں برابر ہو سکتے ہيں۔

 
يَْن ُكْنُمتْ تَْزُمعُوْ  ِ َاكِۗءَي اذلَّ ْم فَيَُقْوُل َاْيَن ُرشَ   62َن        َويَْوَم يُنَاِدْهيِ

اور جس دن هللا تعاٰلی انہيں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہيں اپنے گمان ميں ميرا شريک ٹھہرا 
  )١رہے تھے کہاں ہيں (

يعنی وه بت يا اشخاص ہيں، جن کو تم دنيا ميں ميری الوہيت ميں شريک گردانتے تھے،  ١۔٦٢
ياز ديتے تھے، آج کہاں ہيں؟ کيا وه انہيں مدد کے لئے پکارتے تھے اور ان کے نام کی نذر ن

تمہاری مدد کر سکتے ہيں اور تمہيں ميرے عذاب سے چھڑا سکتے ہيں؟ يہ تقريع وتوبيخ کے 
طور پر هللا تعاٰلی ان سے کہے گا، ورنہ وہاں هللا کے سامنے کس کو مجال دم زدنی ہوگی؟ يہی 

ْلٰنُكْم مضمون هللا تعاٰلی نے سوره االنعام، (َولَقَْد ِجْئتُُمْونَ  ا َخوَّ تََرْكتُْم مَّ ٍة وَّ َل َمرَّ ا فَُراٰدي َكَما َخلَْقٰنُكْم اَوَّ
لَقَْد تَّقَطََّع بَْينَُكْم  ۭ◌ ُؤا ۗ◌ َءُكُم الَِّذْيَن َزَعْمتُْم اَنَّھُْم فِْيُكْم ُشَركٰ ۗ◌ َوَما نَٰري َمَعُكْم ُشفََعا ۚ◌ َء ظُھُْوِرُكْم ۗ◌ َوَرا

ا ُكْنتُْم تَ    ) اور ديگر بہت سے مقامات پر بيان فرمايا ہے۔94۔ االنعام:6ْزُعُمْوَن) َوَضلَّ َعْنُكْم مَّ
 

ْيَن َاْغَويْنَا  ۚ َاْغَوْيٰهنُْم امَكَ غََويْنَا  ۚ  ِ َّنَا ٰهُٓؤَالِۗء اذلَّ ُم الَْقْوُل َرب ْيَن َحقَّ عَلَْهيِ ِ اَن يَْعُبُدْونَ قَاَل اذلَّ   63       تََربَّْااَنٓ ِالَْيَك  ۡ َما َاكنُْوٓا ِاايَّ
) کہ اے ہمارے پروردگار! يہی وه ہيں جنہيں ہم نے ١جن پر بات آچکی وه جواب ديں گے (

) تھا ہم نے انہيں اس طرح بہکايا جس طرح ہم بہکے تھے ہم تيری سرکار ميں ٢بہکا رکھا (
  اپنی دست برادری کرتے ہيں يہ ہماری عبادت نہيں کرتے

قرار پا چکے ہوں گے، مثالً سرکش شياطين اور دعوٰی  يعنی جو عذاب اٰلہی کے مستحق ١۔٦٣۔ 
  کفر و شرک وغيره وه کہيں گے۔ 

  يہ جاہل عوام کی طرف اشاره ہے جن کو دعوٰی کفر نے اور شياطين نے گمراه کيا تھا۔  ٢۔٣  ٦ 
يعنی ہم تو تھے ہی گمراه ليکن ان کو بھی اپنے ساتھ گمراه کئے رکھا۔ مطلب يہ ہے کہ  ٣۔٣  ٦ 

ن پر کوئی جبر نہيں کيا تھا، بس ہمارے ادنی سے اشارے پر ہماری طرح ہی انہوں نے ہم نے ا
  بھی گمراہی احتيار کر لی۔

يعنی ہم ان سے بيزار اور الگ ہيں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہيں ہے، مطلب يہ ہے کہ  ٤۔٣  ٦ 
  وہاں يہ تابع اور متبوع، چيلے اور گرو ايک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔
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بلکہ درحقيقت اپنی خواہشات کی پيروی کرتے تھے۔ يعنی وه معبودين، جن کی لوگ دنيا  ۵۔٣  ٦ 
ميں عبادت کرتے تھے، اس بات سے ہی انکار کر ديں گے کہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے۔ 

  اس مضمون کو قرآن کريم ميں کئی جگہ بيان کيا گيا ہے۔
 

َاكَۗءُمكْ فََدَعْوُمهْ فَملَْ  ُْم َاكنُْوا َهيَْتُدْوَن      َوِقْيَل اْدُعْوا ُرشَ َتِجْيُبْوا لَهُْم َوَرَاُوا الَْعَذاَب  ۚ لَْو َاهنَّ   64 يَسـْ
) وه بالئيں گے ليکن انہيں وه جواب تک نہ ديں گے ١کہا جائے گا کہ اپنے شريکوں کو بالؤ (

  )٣) کاش يہ لوگ ہدايت پا ليتے۔(٢اور سب عذاب ديکھ ليں گے (
د طلب کرو، جس طرح دنيا ميں کرتے تھے کيا وه تمہاری مدد کرتے يعنی ان سے مد ١۔٦٤

ہيں؟ پس وه پکاريں گے، ليکن وہاں کس کو يہ جرت ہوگی کہ جو يہ کہے کہ ہاں ہم تمہاری مدد 
  کرتے ہيں؟

  يعنی يقين کرليں گے کہ ہم سب جہنم کا ايندھن بننے والے ہيں۔  ٢۔٤  ٦ 
و کريں گے کہ کاش دنيا ميں ہدايت کا راستہ اپنا ليتے يعنی عذاب ديکھ لينے کے بعد آرز ٣۔٤  ٦ 

ِءَي الَِّذْيَن َزَعْمتُْم فََدَعْوھُْم فَلَْم يَْستَِجْيبُْوا ۗ◌ تو آج وه اس حشر سے بچ جاتے۔(َويَْوَم يَقُْوُل نَاُدْوا ُشَرَكا
ْوبِقًا   َواقُِعْوھَا َولَْم يَِجُدْوا َعْنھَا َمْصِرفًا   َوَراَ اْلُمْجِرُمْوَن النَّاَر فَ 52لَھُْم َوَجَعْلنَا بَْينَھُْم مَّ ا اَنَّھُْم مُّ ظَنُّْوٓ

  ) ميں بھی يہ مضمون بيان کيا گيا ہے۔52-53۔ الکہف:18)  ۧ◌ 53
 

ْم فَيَُقْوُل َماَذآ َاَجْبُمتُ الُْمْرَسِلْنيَ         65َويَْوَم يُنَاِدْهيِ
  )۔١کيا جواب ديا؟ (اس دن انہيں بال کر پوچھے گا کہ تم نے نبيوں کو 

اس سے پہلے کی آيات ميں توحيد سے متعلق سوال تھا، يہ ندائے ثانی رسالت کے بارے  ١۔٦٥
  ميں 

ہے، يعنی تمہاری طرف ہم نے رسول بھيجے تھے، تم نے ان کے ساتھ کيا معاملہ کيا، ان کی 
ا دين کونسا دعوت قبول کی تھی؟ جس طرح قبر ميں سوال ہوتا ہے، تيرا پيغمبر کون ہے؟ تير

ہے؟ مومن تو صحيح جواب دے ديتا ہے ليکن کافر کہتا ہے مجھے تو کچھ معلوم نہيں، اسی 
، ان پر   طرح قيامت والے دن انہيں اس سوال کا جواب نہيں سوجھے گا۔ اسی لئے آگے فرمايا

 تمام حبريں اندھی ہو جائيں گی، يعنی کوئی دليل ان کی سمجھ ميں نہيں آئے گی جسے وه پيش
کر سکيں۔ يہاں دالئل کو احبار سے تعبير کر کے اس طرف اشاره فرما ديا کہ ان کے باطل 

عقائد کے لئے حقيقت ميں ان کے پاس کوئی دليل ہے ہی نہيں، صرف قصص و حکايات ہيں، 
  جيسے آج بھی قبر پرستوں کے پاس من گھڑت کراماتی قصوں کے سوا کچھ نہيں۔

 
 ْۢ ن ُم اْالَ ٍذ فَهُْم َال يَتََساَۗءلُْوَن      فََعِمَيْت عَلَْهيِ

ِٕ
  66َباُۗء يَْوَمى

  )۔١اس دن ان کی تمام دليليں گم ہوجائيں گی اور ايک دوسرے سے سوال تک نہ کريں گے (
  کيونکہ انہيں يقين ہو چکا ہوگا کہ سب جہنم ميں داحل ہونے والے ہيں۔ ١۔  ٦   ٦
 

ا َمْن اَتَب َوٰاَمَن َوَمعَِل َصاِلًحا   67فََعٰيسٓ َاْن يَُّكْوَن ِمَن الُْمْفِلِحْنيَ        فََامَّ
ہاں جو شخص توبہ کر لے ايمان لے آئے اور نيک کام کرے يقين ہے کہ وه نجات پانے والوں 

  ميں سے ہو جائے گا۔
 

 َ ِ َوت ْبٰحَن اهلّلٰ ُة  ۭ سـُ َتاُر  ۭ َما َاكَن لَهُُم الِْخَريَ لُُق َما يََشاُۗء َوَخيْ َُّك َخيْ   68ٰعٰىل َمعَّا يُْرشُِكْوَن      َوَرب
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اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پيدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن ليتا ہے ان ميں سے کسی کو 
) هللا ہی کے لئے پاکی ہے وه بلند تر ہے ہر اس چيز سے کہ لوگ شريک ١کوئی اختيار نہيں (

  کرتے ہيں۔
لے ميں کسی کو سرے سے کوئی اختيار ہی يعنی هللا تعاٰلی مختار کل ہے اس کے مقاب ١۔٦٨

  نہيں، چہ جائکہ کوئی مختار کل ہو۔
 

َُّك يَْعَملُ َما تُِكنُّ ُصُدْوُرُمهْ َوَما يُْعِلُنْوَن         69َوَرب
  ان کے سينے جو کچھ چھپاتے ہيں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہيں آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے۔

 
ُ َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ  ِخَرِة  ۡ َوهَلُ الُْحْمكُ َوِالَْيِه تُْرَجُعْوَن        َوُهَو اهلّلٰ ْوٰىل َواْالٰ   70ُهَو  ۭ هَلُ الَْحْمُد ِيف اْالُ

وہی هللا ہے اس کے سوا کوئی الئق عبادت نہيں، دنيا اور آخرت ميں اسی کی تعريف ہے۔ اسی 
  کے لئے فرمانروائی ہے اور اسی کی طرف تم سب پھيرے جاؤ گے۔

 
ِتْيُمكْ بِ قُْل َارَ  ِ اَيْ َمًدا ِاٰىل يَْوِم الِْقٰيَمِة َمْن ِاهٰلٌ غَْريُ اهلّلٰ َّْيَل َرسْ ُ عَلَْيُمكُ ال   71ِضَياٍۗء  ۭ َافََال تَْسَمُعْوَن     َءيُْمتْ ِاْن َجَعَل اهلّلٰ

کہہ ديجئے! کہ ديکھو تو سہی اگر هللا تعاٰلی تم پر رات ہی رات قيامت تک برابر کر دے تو 
  هللا کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی الئے؟ کيا تم سنتے نہيں ہو؟ سوائے

 
ِ ايَْ  َمًدا ِاٰىل يَْوِم الِْقٰيَمِة َمْن ِاهٰلٌ غَْريُ اهلّلٰ َاَر َرسْ ُ عَلَْيُمكُ الهنَّ   72ْوَن        ِتْيُمكْ ِبلَْيٍل تَْسُكنُْوَن ِفْيِه  ۭ َافََال تُْبِرصُ قُْل َاَرَءيُْمتْ ِاْن َجَعَل اهلّلٰ

پوچھئے! کہ يہ بھی بتا دو کہ اگر هللا تعاٰلی تم پر ہميشہ قيامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی 
سوائے هللا کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے؟ جس ميں تم آرام حاصل کر 

  سکو، کيا تم ديکھ نہيں رہے ہو؟
 

َّْيَل وَ  ِتٖه َجَعَل لَُمكُ ال ْمحَ َاَر ِلتَْسُكنُْوا ِفْيِه َوِلَتبْتَُغْوا ِمْن فَْضهِلٖ َولََعلَُّمكْ تَْشُكُرْوَن     َوِمْن رَّ   73الهنَّ
اس نے تو تمہارے لئے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر ديئے ہيں کہ تم رات ميں آرام 

  )۔١( ) يہ اس لئے کہ تم شکر ادا کرو١کرو اور دن ميں اس کی بھيجی ہوئی روزی تالش کرو (
دن اور رات، يہ دونوں هللا کی بہت بڑی نعمتيں ہيں۔ رات کو تاريک بنايا تاکہ سب لوگ ١۔٧٣

آرام کر سکيں۔ اس اندھيرے کی وجہ سے ہر مخلوق سونے اور آرام کرنے پر مجبور ہے۔ ورنہ 
اگر آرام کرنے اور سونے کے اپنے اپنے اوقات ہوتے تو کوئی بھی مکمل طريقے سے سونے 

، جب کہ معاشی تگ و دو اور کاروبار جہاں کے لئے نيند کا پورا کرنا نہايت ضروری نہ پاتا
ہے۔ اس کے بغير توانائی بحال نہيں ہوتی۔ اگر کچھ لوگ سو رہے ہوتے اور کچھ لوگ جاگ کر 

مصروف تگ و تاز ہوتے، تو سونے والوں کے آرام و راحت ميں خلل پڑتا، نيز لوگ ايک 
محروم رہتے، جب کہ دنيا کا نظام ايک دوسرے کے تعاون و دوسرے کے تعاون سے بھی 

تناصر کا محتاج ہے اس لئے هللا نے رات کو تاريک کر ديا تاکہ ساری مخلوق بيک وقت آرام 
کرے اور کوئی کسی کی نيند اور آرام ميں مخل نہ ہو سکے۔ اسی طرح دن کو روشن بنايا تاکہ 

سے کر سکے۔ دن کی يہ روشنی نہ ہوتی تو انسان  روشنی ميں انسان اپنا کاروبار بہتر طريقے
کو جن مشکالت کا سامنا کرنا پڑتا، اسے ہر شخص باآسانی سمجھتا اور اس کا ادارک رکھتا 
ہے۔ هللا نے اپنی ان نعمتوں کے حوالے سے اپنی توحيد کا اثبات فرمايا ہے کہ بتالؤ اگر هللا 

کے لئے تم پر رات ہی مسلط کر دے۔ تو کيا هللا  تعاٰلی دن اور رات کا يہ نظام ختم کر کے ہميشہ
کے سوا کوئی اور معبود ايسا ہے جو تمہيں دن کی روشنی عطا کر دے؟ يا اگر وه ہميشہ کے 

لئے دن ہی دن رکھے تو کيا کوئی تمہيں رات کی تاريکی سے بہره ور کر سکتا ہے، جس ميں 



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	887	of	1441	

ل مہربانی ہے کہ اس نے دن اور رات کا تم آرام کر سکو؟نہيں يقينا نہيں۔ يہ صرف هللا کی کما
ايسا نظام قائم کر ديا ہے کہ رات آتی ہے تو دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور انسان کسب و 

  محنت کے ذريعے سے هللا کا فضل (روزی) تالش کرتا ہے۔
 يعنی هللا کی حمد و ثنا بھی بيان کرو (يہ زبانی شکر ہے) اور هللا کی دی ہوئی دولت، ٢۔٧٣ 

صالحيتوں اور توانائيں کو اس کے احکام و ہدايات کے مطابق استعمال کرو۔ (يہ عملی شکر 
  ہے)

 
ْوَن      يَْن ُكْنُمتْ تَْزُمعُ ِ َاكِۗءَي اذلَّ ْم فَيَُقْوُل َاْيَن ُرشَ   74َويَْوَم يُنَاِدْهيِ

رتے تھے وه اور جس دن انہيں پکار کر هللا تعاٰلی فرمائے گا کہ جنہيں تم ميرے شريک خيال ک
  کہاں ہيں؟

 
ِ َوَضلَّ َعْهنُمْ  ٍة َشهِْيًدا فَُقلْنَا َهاتُْوا بُْرَهانَُمكْ فََعِلُمْوٓا َانَّ الَْحقَّ هلِلّٰ ْوَن      َونََزْعنَا ِمْن ُلكِّ ُامَّ ا َاكنُْوا يَْفَرتُ   75ۧ مَّ

) پس اس وقت ٢() کہ اپنی دليليں پيش کرو ١اور ہم ہر امت ميں سے ايک گواه الگ کرليں گے (
) اور جو کچھ بہتان وه جوڑتے تھے سب ان ٣جان ليں گے کہ حق هللا تعاٰلی کی طرف سے (

  کے پاس سے کھو جائے گا۔
اس گواه سے مراد پيغمبر ہے۔ يعنی ہر امت کے پيغمبر کو اس امت سے الگ کھڑا کر  ١۔٧٥

  ديں گے۔ 
وجود ميرے شريک ٹھہراتے تھے يعنی دنيا ميں ميرے پيغمبروں کی دعوت توحيد کے با ٢۔٧٥

  اور ميرے ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے تھے، اس کی دليل پيش کرو۔ 
  يعنی وه حيران اور ساکت کھڑے ہونگے، کوئی جواب اور دليل انہيں نہيں سوجھے گی۔  ٣۔٧٥
  يعنی ان کے کام نہيں آئے گا۔ ٤۔٧۵

 
 َ ِة  ۤ ِاْذ قَاَل هَلٗ ِانَّ قَاُرْوَن َاكَن ِمْن قَْوِم ُمْوٰيس فََبٰغى عَل ُا اِبلُْعْصَبِة ُاوِيل الُْقوَّ ٗه لََتُنْوۗ ْم  ۠  َوٰاتَيْٰنُه ِمَن اْلُكنُْوِز َمآ ِانَّ َمَفاِحتَ بُّ ْهيِ َ َال ُحيِ  قَْوُمٗه َال تَْفَرْح ِانَّ اهلّلٰ

  76الَْفرِِحْنيَ       
م نے اسے (اس قدر) خزانے دے ) ہ١قارون تھا تو قوم موسٰی سے، ليکن ان پر ظلم کرنے لگا (

) ايک بار اس ٢رکھے تھے کہ کئی کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجياں اٹھا سکتے تھے (
  )۔٤) هللا تعاٰلی اترانے والوں سے محبت نہيں رکھتا (٣کی قوم نے کہا کہ اتر امت (

انی کی وجہ سے اپنی قوم بنی اسرائيل پر اس کا ظلم يہ تھا کہ اپنے مال و دولت کی فراو ١۔٧٦
ان کا استخفاف کرتا تھا۔ بعض کہتے ہيں کہ فرعون کی طرف سے يہ اپنی قوم بنی اسرائيل پر 

  عامل مقرر تھا اور ان پر ظلم کرتا تھا۔
تنوء کے معنی تميل (جھکنا) جس طرح کوئی شخص بھاری چيز اٹھاتا ہے تو بوجھ کی  ٢۔٧٦

ا بوجھ اتنا زياده تھا کہ ايک طاقتور جماعت وجہ سے ادھر ادھر لڑکھڑاتا ہے اس کی چابيوں ک
  بھی اسے اٹھاتے ہوئے گرانی محسوس کرتی تھی۔ 

  يعنی تکبر اور غرور مت کرو، بعض نے بخل، معنی کئے ہيں، بخل مت کر۔  ٣۔٧٦
  يعنی تکبر اور غرور کرنے والوں کو يا بخل کرنے والوں کو پسند نہيں کرتا۔ ٤۔  ٦ ٧
 

َ َوابَْتغِ ِفْيَمآ ٰاتٰ  ُ ِالَْيَك َوَال ت ٓ َاْحَسَن اهلّلٰ نَْيا َوَاْحِسْن امَكَ ِخَرَة َوَال تَنَْس نَِصْيَبَك ِمَن ادلُّ اَر اْالٰ ُ ادلَّ بُّ الُْمْفِسِدْيَن      ىَك اهلّلٰ َ َال ُحيِ ْبغِ الَْفَساَد ِيف اْالَْرِض  ۭ ِانَّ اهلّلٰ
77  

ں سے آخرت کے گھر کی تالش بھی رکھ اور جو کچھ تجھے هللا تعاٰلی نے دے رکھا ہے اس مي
) اور اپنے دنياوی حصے کو نہ بھول جا جيسے کہ هللا تعاٰلی نے تيرے ساتھ احسان کيا ہے ١(
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) يقين مان کہ هللا مفسدوں کو ٤) اور ملک ميں فساد کا خواہاں نہ ہو (٣تو بھی اچھا سلوک کر (
  ناپسند رکھتا ہے۔

ور راہوں پر خرچ کر، جہاں هللا تعاٰلی پسند فرماتا ہے، يعنی اپنے مال کو ايسی جگہوں ا ١۔٧٧
  اس سے تيری آخرت سنورے گی اور وہاں اس کا تجھے اجر ثواب ملے گا۔ 

يعنی دنيا کے مباحات پر بھی اعتدال کے ساتھ خرچ کر مباحات دنيا کيا ہيں؟ کھانا پينا،  ٢۔٧٧
تيرے رب کا حق ہے، اسی  لباس، گھر اور نکاح وغيره، مطلب يہ ہے کہ جس طرح تجھ پر

طرح تيرے اپنے نفس کا، بيوی بچوں کا اور مہمانوں وغيره کا بھی حق ہے، ہر حق والے کو 
  اس کا حق دے۔

هللا نے تجھے مال دے کر تجھ پر احسان کيا ہے تو مخلوق پر حرچ کر کے ان پر احسان  ٣۔٧٧
  کر۔
طرح مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کے يعنی تيرا مقصد زمين ميں فساد پھيالنا نہ ہو۔ اسی  ٤۔٧٧

  بجائے بدسلوکی مت کر، نہ معصيتوں کا ارتکاب کر کہ ان تمام باتوں سے فساد پھيلتا ہے۔
 

َ قَْد َاْهكَلَ ِمْن قَْبهِلٖ ِمَن الُْقرُ  ََّمآ ُاْوِتيُْتٗه عَٰيل ِعْملٍ ِعْنِدْي  ۭ َاَولَْم يَْعَملْ َانَّ اهلّلٰ ُم الُْمْجرُِمْوَن        ْوِن َمْن ُهَو َاشَ قَاَل ِان ُل َعْن ُذنُْوِهبِ َـٔ ًعا  ۭ َوَال يُْس اَْكَرثُ َمجْ ًة وَّ دُّ ِمنُْه قُوَّ
78  

) کيا اسے اب ١قارون نے کہا يہ سب کچھ مجھے ميری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی ديا گيا ہے (
ارت کر ديا جو اس تک يہ نہيں معلوم کہ هللا تعاٰلی نے اس سے پہلے بہت سے بستی والوں کو غ

) اور گنہگاروں کی باز پرس ٢سے بہت زياده قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے (
  )٣ايسے وقت نہيں کی جاتی (

ان نصيحتوں کے جواب ميں اس نے يہ کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے کسب وتجارت کا  ١۔٧٨
و کرم سے اسکا کيا تعلق ہے؟ جو جو فن آتا ہے، يہ دولت تو اسکا اور ثمر ہے، هللا کے فضل 

سرے معنی يہ کيے گئے ہيں کہ هللا نے مجھے يہ مال ديا ہے تو اس نے اپنے علم کی وجہ سے 
ديا ہے کہ ميں اس کا مستحق ہوں اور ميرے ليے اس نے يہ پسند کيا ہے۔ جيسے دوسرے مقام 

تکليف پہنچتی ہے تو ہميں ، جب انسان کو  پر انسانوں کا ايک اور قول هللا نے نقل فرمايا ہے 
پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی نعمت سے نواز ديتے ہيں تو کہتا ہے ( اِنََّمآ اُْوتِْيتُٗه َعٰلي ِعْلٍم 

) أی۔ علی علم من هللا يعنی مجھے يہ نعمت اس ليے ملی ہے کہ هللا کے 78۔ القصص:28ِعْنِدْي) 
، جب ہم انسان پر تکليف کے بعد اپنی رحمت علم ميں ميں اس کا مستحق تھا، ايک مقام پر ہے،

) أی۔ ہذا أستحقہ يہ تو ميرا استحقاق ہے (ابن 50۔فصلت:41کرتے ہيں تو کہتا ہے۔ (ٰھَذا لِي) (
کثير) بعض کہتے ہيں کہ قارون کو کيميا (سونا بنانے کا) علم آتا تھا، يہاں يہی مراد ہے اسی 

ليکن امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ يہ علم سراسر  ئی تھی۔  کيميا گری سے اس نے اتنی دولت کما
جھوٹ، فريب اور دھوکہ ہے۔ کوئی شخص اس بات پر قادر نہيں ہے کہ وه کسی چيز کی ماہيت 
تبديل کر دے۔ اس ليے قارون کے ليے بھی يہ ممکن نہيں تھا کہ وه دوسری دھاتوں کو تبديل کر 

  ر جمع کر ليتا۔کے سونا بنا ليا کرتا اور اس طرح دولت کے انبا
يعنی قوت اور مال کی فروانی۔ يہ فضيلت کا باعث نہيں، اگر ايسا ہوتا تو پچھلی قوميں  ٢۔٧٨ 

تباه و برباد نہ ہوتيں۔ اسلئے قارون کا اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے اور اسے باعث فضيلت 
  گرداننے کا کوئی جواز نہيں۔ 

ان کی وجہ سے مستحق عذاب قرار دئے گئے يعنی جب گناه اتنی زياده تعداد ميں ہوں کہ  ٣۔٧٨
  ہوں تو پھر ان سے باز پرس نہيں ہوتی، بلکہ اچانک ان کا مواخذه کر ليا جاتا ہے۔

 
نَْيا يٰلَْيَت لَنَا ِمثَْل َمآ  يَْن يُرِيُْدْوَن الَْحٰيوَة ادلُّ ِ ْو َحظٍّ َعِظْميٍ       ُۙاْوِيتَ قَاُرْونُ فََخـــَرَج عَٰيل قَْوِمٖه ِيفْ ِزيْنَِتٖه  ۭ قَاَل اذلَّ َّٗه ذَلُ   79 ِان
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) تو دنياوی زندگی کے ١پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع ميں نکال (
) کاش کہ ہميں بھی کسی طرح وه مل جاتا جو قارون کو ديا گيا ہے۔ يہ تو ٢متوالے کہنے لگے (

  بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔
  اتھ۔ يعنی زينت و آرائش کے س ١۔٧٩
يہ کہنے والے کون تھے؟ بعض کے نزديک ايماندار ہی تھے جو اس کی امارت و شوکت  ٢۔٧٩

  کے مظاہرے سے متاثر ہوگئے تھے اور بعض کے نزديک کافر تھے۔
 

 ُ ِ َخْريٌ ِلَّمْن ٰاَمَن َوَمعَِل َصاِلًحا ۚ َوَال ي يَْن ُاْوتُوا الِْعْملَ َويْلَُمكْ ثََواُب اهلّلٰ ِ ْوَن       َوقَاَل اذلَّ ِربُ ىهَآ ِاالَّ الّصٰ   80لَقّٰ
ذی علم انہيں سمجھانے لگے کہ افسوس! بہتر چيز تو وه ہے جو بطور ثواب انہيں ملے گی جو 

) کے دل ميں ڈالی جاتی ہے جو ٢) يہ باتيں انہی (١هللا پر ايمان الئيں اور نيک عمل کريں (
  صبر کرنے والے ہوں۔

لم تھا اور دنيا اور اس کے مظاہر کی اصل حقيقت سے باخبر يعنی جن کے پاس دين کا ع ١۔٨٠
تھے، انہوں نے کہا کہ يہ کيا ہے؟ کچھ بھی نہيں۔ هللا نے اہل ايمان اور اعمال صالح بجا النے 
والوں کے لئے جو اجر و ثواب رکھا ہے وه اس سے کہيں زياده بہتر ہے۔ جيسے حديث قدسی 

ے نيک بندوں کے لئے ايسی ايسی چيزيں تيار کر رکھی ہيں ميں ہے۔ هللا فرماتا ہے ' ميں نے اپن
جنہيں کسی آنکھ نے نہيں ديکھا، کسی کان نے نہيں سنا اور نہ کسی کے وہم و گمان ميں ان کا 

  ذکر ہوا ' (البخاری کتاب التوحيد)
کے  يعنی يلقاھا ميں ھا کا مرجع، کلمہ ہے اور يہ قول هللا کا ہے۔ اور اگر اسے اہل علم ہی ٢۔٨٠

قول کا تتمہ قرار ديا جائے تو ھا کا مرجع جنت ہوگی يعنی جنت کے مستحق وه صابر ہی ہوں 
  گے جو دنياوی لذتوں سے کناره کش اور آحرت کی زندگی ميں رغبت رکھنے والے ہوں گے۔

 
ْونَٗه ِمْن  َّْنُرصُ ِ ۤ  َوَما َاكَن ِمَن الُْمْنَتِرصِيَْن      فََخَسْفنَا ِبٖه َوِبَداِرِه اْالَْرَض  ۣ فََما َاكَن هَلٗ ِمْن ِفئٍَة ي   81ُدْوِن اهلّلٰ

) اور هللا کے سوا کوئی جماعت اس ١(آخرکار) ہم نے اس کے محل سميت زمين ميں دھنسا ديا (
  کی مدد کے لئے تيار نہ ہوئی نہ وه خود اپنے بچانے والوں ميں سے ہو سکا۔

کے محل اور خزانوں سميت زمين ميں  يعنی قارون کو اس کے تکبر کی وجہ سے اس ١۔٨١
، ايک آدمی اپنی ازار زمين   دھنسا ديا۔ حديث ميں ہے کہ رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا

پر لٹکائے جا رہا تھا (هللا کو اس کا يہ تکبر پسند نہيں آيا) اور اسے زمين ميں دھنسا ديا گيا، پس 
  گا، ۔وه قيامت تک زمين ميں دھنستا چال جائے 

 
ََّشاۗءُ  ْزَق ِلَمْن ي َ يَبُْسُط الّرِ يَْن تََمـنَّْوا َمَاكنَٗه اِبْالَْمِس يَُقْولُْوَن َوْيَاكَنَّ اهلّلٰ ِ َّٗه َال يُْفِلُح َوَاْصَبَح اذلَّ ُ عَلَْينَا لََخَسَف ِبنَا  َۭوْيَاكَن نَّ اهلّلٰ  ِمْن ِعَباِدٖه َويَْقِدُر ۚ لَْوَالٓ َاْن مَّ

  82َۧن       اْلٰكِفُروْ 
اور جو لوگ کل اس کے مرتبہ پر پہنچنے کی آرزو مندياں کر رہے تھے وه آج کہنے لگے کہ 

) کہ هللا تعاٰلی ہی اپنے بندوں ميں سے جس کے لئے چاہے روزی کشاده ١کيا تم نہيں ديکھتے (
) کيا ٢يتا (کر ديتا ہے اور تنگ بھی؟ اگر هللا تعاٰلی ہم پر فضل نہ کرتا تو ہميں بھی دھنسا د

  )۔٣ديکھتے نہيں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کاميابی نہيں ہوتی (
مکان سے مراد دنياوی مرتبہ و منزلت ہے جو دنيا ميں عارضی طور پر ملتا ہے۔ جيسے  ١۔٨٢

قارون کو مال تھا، مطلب يہ ہے کہ قارون کی سی دولت و حشمت کی آرزو کرنے والوں نے 
ھا تو کہا کہ مال و دولت، اس بات کی دليل نہيں ہے کہ هللا جب قارون کا عبرت ناک حشر ديک

تعاٰلی اس صاحب مال سے راضی بھی ہے۔ کيا تم نے نہيں ديکھا کہ هللا تعاٰلی کسی کو مال زياده 
ديتا ہے اور کسی کو کم اس کا تعلق اس کی مشيت اور حکمت بالغہ سے ہے جسے اس کے سوا 
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کی رضا کی اور مال کی کمی اس کی نارضگی کی دليل  کوئی نہيں جانتا، مال کی فروانی اس
  نہيں ہے نہ يہ معيار فضيلت ہے۔ 

  يعنی ہم بھی اسی حشر سے دوچار ہوتے جس سے قارون دو چار ہوا۔  ٢۔٨٢
يعنی قارون نے دولت پا کر شکر گزاری کے بجائے ناشکری اور معصيت کا راست  ٣۔٨٢

  سا ہوا؟ ديکھو مجھے جو ديده عبرت نگاه ہو۔اختيار کيا تو ديکھ لو اس کا انجام بھی کي
 

ا ِيف اْالَْرِض َوَال فََساًدا  ۭ َوالَْعاِقَبُة  ْيَن َال يُرِيُْدْوَن عُلُوًّ ِ َعلُهَا ِلذلَّ ِخَرُة َجنْ اُر اْالٰ   83ِللُْمتَِّقْنيَ       ِتكْلَ ادلَّ
ں اونچائی بڑائی اور آخرت کا يہ بھال گھر ہم ان ہی کے لئے مقرر کر ديتے ہيں جو زمين مي

فخر نہيں کرتے نہ فساد کی چاہت رکھتے ہيں پرہزگاروں کے لئے نہايت ہی عمده انجام ہے۔ 
)١(  

علو کا مطلب ہے ظلم و زيادتی، لوگوں سے اپنے کو بڑا اور برتر سمجھنا اور باور  ١۔٨٣
ھيانا يا نافرمانيوں کرانا، تکبر اور فخر غرور کرنا اور فساد کے معنی ہيں ناحق لوگوں کا مال ہت

کا ارتکاب کرنا کہ ان دونوں باتوں سے زمين ميں فساد پھيلتا ہے۔ فرمايا کہ متقين کا عمل و 
اخالق ان برائيوں اور کوتاہيوں سے پاک ہوتا ہے اور تکبر کے بجائے ان کے اندر تواضع، 

ی جنت اور فروتنی اور معصيت کيثی کی بجائے اطاعت کيسی ہوتی ہے اور آخرت کا گھر يعن
  حسن انجام انہی کے حصے ميں آئے گا۔

 
يِّ  لُوا السـَّ يَْن َمعِ ِ ئَِة فََال ُجيَْزى اذلَّ ِّ ي ْهنَا  ۚ َوَمْن َجاَۗء اِبلسَّ   84ٰاِت ِاالَّ َما َاكنُْوا يَْعَملُْوَن      َمْن َجاَۗء اِبلَْحـَسـنَِة فهََلٗ َخْريٌ ِمّ
) اور جو برائی لے کر آئے گا تو ايسے ١گا (جو شخص نيکی الئے گا اسے اس سے بہتر ملے 

  )٢بد اعمالی کرنے والوں کو ان کے انہی اعمال کا بدلہ ديا جائے گا جو وه کرتے تھے۔ (
يعنی کم از کم ہر نيکی کا بدلہ دس گنا تو ضرور ہی ملے گا، اور جس کے لئے هللا چاہے  ١۔٨٤

  گا، اس سے بھی زياده، کہيں زياده، عطا فرمائے گا۔
يعنی نيکی کا بدلہ تو بڑھا چڑھا کر ديا جائے گا ليکن برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہی  ٢۔٨٤

ملے گا۔ يعنی نيکی کی جزا ميں هللا کے فضل و کرم کا اور بدی کی جزا ميں اس کے عدل کا 
  مظاہره ہوگا۔

 
ْي فََرَض عَلَْيَك الُْقْرٰاَن لََراۗدَُّك ِاٰىل َمَعاٍد  ۭ قُ  ِ ِبْنيٍ        ِانَّ اذلَّ ٓ َاْعَملُ َمْن َجاَۗء اِبلْهُٰدى َوَمْن ُهَو ِيفْ َضٰلٍل مُّ ْ ّيبِ   85ْل رَّ

) کہہ ٢) وه آپ کو دوباره پہلی جگہ النے واال ہے (١جس هللا نے آپ پر قرآن نازل فرمايا ہے (
ں ديجئے کہ ميرا رب اسے بخوبی جانتا ہے جو ہدايت اليا اور اس سے بھی کھلی گمراہی مي

  )٣ہے۔ (
  يا اس کی تالوت اور اس کی تبليغ و دعوت آپ پر فرض کی ہے۔  ١۔٨٥
يعنی آپ کے مولد مکہ، جہاں سے آپ نکلنے پر مجبور کر ديئے گئے تھے۔ حضرت ابن  ٢۔٨۵

عباس رضی هللا عنہ سے صحيح بخاری ميں اس کی يہی تفسير نقل ہوئی ہے۔ چنانچہ ہجرت کے 
ہجری ميں فاتحانہ طور پر مکے ميں دوباره  ٨پورا ہوگيا اور آپ  آٹھ سال بعد هللا کا يہ وعده

تشريف لے گئے۔ بعض نے معاد سے مراد قيامت لی ہے۔ يعنی قيامت والے دن آپ کو اپنی 
  طرف لوٹائے گا اور تبليغ رسالت کے بارے ميں پوچھے گا۔ 

ن کے آبائی اور يہ مشرکين کے اس جواب ميں ہے جو وه نبی صلی هللا عليہ وسلم کو ا ٣۔٨۵
روايتی مذہب سی انحراف کی بنا پر گمراه سمجھتے تھے۔ فرمايا، ميرا رب خوب جانتا ہے کہ 

گمراه ميں ہوں، جو هللا کی طرف سے ہدايت لے کر آيا ہوں يا تم ہو، جو هللا کی طرف سے آئی 
  ہوئی ہدايت کو قبول نہيں کر رہے ہو؟
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ُّلْٰقٓى ا ِلّـْلٰكِفرِْيَن        َوَما ُكْنَت تَْرُجْوٓا َاْن ي َِّك فََال تَُكْونَنَّ َظهِْريً ب ْن رَّ ًة ِمّ   ۡ 86ِالَْيَك اْلِكٰتُب ِاالَّ َرْمحَ

) ليکن يہ ١آپ کو تو کبھی خيال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی (
  )٣ہ ہونا چاہيے () اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار ن٢آپ کے رب کی مہربانی سے اترا (

يعنی نبوت سے قبل آپ کے وہم گمان ميں بھی نہيں تھا کہ آپ کو رسالت کے لئے چنا  ١۔٨٦
  جائے گا اور آپ پر کتاب اٰلہی کا نزول ہوگا۔ 

يعنی نبوت و کتاب سے سرفرازی، هللا کی خاص رحمت کا نتيجہ ہے جو آپ پر ہوئی اس  ٢۔٨٦
نہيں ہے، جسے محنت اور سعی و کاوش سے حاصل سے معلوم ہوا کہ نبوت کوئی ايسی چيز 

کيا جا سکتا ہے۔ هللا تعاٰلی اپنے بندوں ميں سے جسے چاہتا رہا، نبوت و رسالت سے مشرف 
فرماتا رہا، جيسا کہ حضرت محمد صلی هللا عليہ وسلم کو اس سلسلہ الزہب کی آخری کڑی قرار 

  دے کر اسے موقوف فرما ديا 
اٰلہی کا شکر آپ اس طرح ادا کريں کہ کافروں کی مدد اور  اب اس نعمت اور فضل ٣۔٨٦

  ہمنوائی نہ کريں۔
 

َِّك َوَال تَُكْونَنَّ ِمَن الُْمْرشِ  ِ بَْعَد ِاْذ ُاْنزِلَْت ِالَْيَك َواْدُع ِاٰىل َرب ََّك َعْن ٰايِٰت اهلّلٰ ن   ۚ 87ِكْنيَ      َوَال يَُصدُّ
آيتوں کی تبليغ سے روک نہ ديں اس کے بعد کہ يہ  خيال رکھئے کہ يہ کفار آپ کو هللا تعاٰلی کی

آپ کی جانب اتاری گئيں، تو اپنے رب کی طرف بالتے رہيں اور شرک کرنے والوں ميں سے 
  )١نہ ہوں۔ (

يعنی ان کافروں کی باتيں، انکی ايذاء رسانی اور انکی طرف سے تبليغ و دعوت کی راه  ١۔٨٧
اس کی تبليغ سے نہ روک ديں۔ بلکہ آپ پوری تن دہی ميں رکاوٹيں، آپ کو قرآن کی تالوت اور 

  اور يکسوئی سے رب کی طرف بالنے کا کام کرتے رہيں۔
 

ٗه  ۭ هَلُ الُْحْمكُ  ٍء َهاكِلٌ ِاالَّ َوهْجَ ِ ِاٰلــهًا ٰاَخَر  ۘ َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُهَو   ۣ ُلكُّ َيشْ   ۧ 88 َوِالَْيِه تُْرَجُعْوَن      َوَال تَْدُع َمَع اهلّلٰ
) بجز هللا تعاٰلی کے کوئی اور معبود نہيں، ١هللا تعاٰلی کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا (

) اور ٣) (اور ذات) اسی کے لئے فرمانروائی ہے (٢ہرچيز فنا ہونے والی ہے مگر اس کا منہ (
  )٤تم اس کی طرف لو ٹائے جاؤ گے۔ (

ذريعے سے، نہ نذر نياز کے ذريعے، نہ  يعنی کسی اور کی عبادت نہ کرنا، نہ دعا کے ١۔٨٨
ہی قربانی کے ذريعے سے کہ يہ سب عبادات ہيں جو صرف ايک هللا کے لئے خاص ہيں۔ قرآن 
ميں ہر جگہ غير هللا کی عبادت کو پکارنے سے تعبير کيا گيا ہے، جس سے مقصود اسی نکتے 

  کی وضاحت ہے کہ غير هللا
ان سے استغاثہ کرنا، ان سے دعائيں اور التجائيں کرنا کو ما فوق اال سباب طريقے سے پکارنا، 

  يہ ان کی عبادت ہی ہے جس سے انسان مشرک بن جاتا ہے۔ 
وجھہ (اس کا منہ) سے مراد هللا کی ذات ہے جو وجہ (چہره) سے متصف ہے۔ يعنی هللا  ٢۔٨٨

  کے سوا ہرچيز ہالک اور فنا ہو جانے والی ہے۔ 
چاہے، نافذ ہوتا ہے اور اسی کا حکم، جس کا وه اراده کرے،  يعنی اسی کا فيصلہ، جو وه ٣۔٨٨

  چلتا ہے۔ 
  تاکہ وه نيکوں کو ان کی نيکيوں کی جزا اور بدوں کو انکی بديوں کی سزا دے۔ ٤۔٨٨
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 سورة العنکبوت
 )٦٩۔ تعداد آيات  ٢٩(سورة العنکبوت ۔ سوره نمبر 

ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ
  کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے شروع

 
  ۚ Ǻالّۗمۗ      
  ا لم

 
َُّقْولُْوٓا ٰاَمنَّا َوُمهْ َال يُْفتَُنْوَن      ُكْوٓا َاْن ي ُّْرتَ   Ąَاَحِسَب النَّاُس َاْن ي

ئے ہيں ہم کيا لوگوں نے يہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ايمان ال
  )١انہيں بغير آزمائے ہوئے ہی چھوڑ ديں گے؟ (

يعنی يہ گمان کہ صرف زبان سے ايمان النے کے بعد، بغير امتحان لئے، انہيں ديا جائے  ١۔٢
گا، صحيح نہيں۔ بلکہ انہيں جان و مال کی تکاليف اور ديگر آزمائشوں کے ذريعہ سے جانچا 

  مومن و منافق کا پتہ چل جائے۔پرکھا جائے گا تاکہ کھرے کھوٹے کا اور 
 

يَْن َصَدقُْوا َولََيْعلََمنَّ اْلٰكِذِبْنيَ      ِ ُ اذلَّ يَْن ِمْن قَْبِلهِْم فَلََيْعلََمنَّ اهلّلٰ ِ   Ǽَولَقَْد فَتَنَّا اذلَّ
ان اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا يقيناً هللا تعاٰلی انہيں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہيں اور 

  )١معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہيں۔ ( انہيں بھی
يعنی يہ سنت اٰلہيہ ہے جو پہلے سے چلی آرہی ہے۔ اس لئے وه اس امت کے مومنوں کی  ١۔٣

بھی آزمائش کرے گا، جس طرح پہلی امتوں کی آزمائش کی گئی۔ ان آيات کی شان نزول کی 
ا نشانہ وه کفار مکہ روايات ميں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس ظلم و ستم کی شکايت کی جس ک

کی طرف سے بنے ہوئے تھے اور رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم سے دعا کی درخواست کی 
تاکہ هللا تعاٰلی ان کی مدد فرمائے آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ' يہ تشدد و ايذاء تو اہل ايمان 

انہيں ايک گھڑا کھود کر کی تاريخ کا حصہ ہے تم سے پہلے بعض مومنوں کا يہ حال کيا گيا کہ 
اس ميں کھڑا کر ديا گيا اور پھر ان کے سروں پر آرا چال ديا گيا، جس سے ان کے جسم دو 
حصوں ميں تقسيم ہوگئے، اسی طرح لوہے کی کنگھياں ان کے گوشت پر ہڈيوں تک پھيری 

اری) گئيں۔ ليکن يہ ايذائيں انہيں دين حق سے پھيرنے ميں کامياب نہيں ہوئيں ' (صحيح بخ
حضرت عمار، انکی والده حضرت سميہ اور والد حضرت ياسر، حضرت صہيب، بالل ومقداد 
وغيرہم رضوان هللا عليہم اجمعين پر اسالم کے ابتدائی دور ميں جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے 

گئے، وه صفحات تاريح ميں محفوظ ہيں۔ يہ واقعات ہی ان آيات کے نزول کا سبب بنے۔ تاہم 
  کے اعتبار سے قيامت تک کے اہل ايمان اس ميں داخل ہيں۔ عموم الفاظ

 
ُمكُْوَن      ِبُقْواَن  ۭ َساَۗء َما َحيْ َّسـْ ٰاِت َاْن ي ـّيِ ْيَن يَْعَملُْوَن السَّ ِ   Ćَاْم َحِسَب اذلَّ

کيا جو لوگ برائياں کر رہے ہيں انہوں نے يہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے قابو سے باہر ہوجائيں 
  )٢کيسی بری تجويزيں کر رہے ہيں ( ) يہ لوگ١گے (

  يعنی ہم سے بھاگ جائيں گے اور ہماری گرفت ميں نہ آسکيں گے۔  ١۔٤
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يعنی هللا کے بارے ميں کس ظن فاسد ميں يہ مبتال ہيں، جب کہ وه ہرچيز پر قادر ہے اور  ٢۔٤
ونکر ہر بات سے باخبر بھی۔ پھر اس کی نافرمانی کر کے اس کے مؤاخذه و عذاب سے بچنا کي

  ممکن ہے؟
 

ِمْيُع الَْعِلْميُ       ِ َالٍٰت  ۭ َوُهَو السَّ ِ فَِانَّ َاَجَل اهلّلٰ   Ĉَمْن َاكَن يَْرُجْوا ِلَقاَۗء اهلّلٰ
) وه سب کچھ ١جسے هللا کی مالقات کی اميد ہو پس هللا کا ٹھہرايا ہوا وقت يقيناً آنے واال ہے (

  )٢سننے واال سب کچھ جاننے واال ہے۔ (
نی جسے آخرت پر يقين ہے اور وه اجر و ثواب کی اميد پر اعمال صالحہ کرتا ہے۔ هللا يع١۔۵

تعاٰلی اس کی اميديں بر الئے گا اور اسے اس کے عملوں کی مکمل جزاء عطا فرمائے گا، 
  کيونکہ قيامت يقينا برپا ہو کر رہے گی اور هللا کی عدالت ضرور قائم ہوگی۔

عاؤں کا سننے واال اور ان کے پيچھے اور ظاہر سب عملوں کو وه بندوں کی باتوں اور د ٢۔۵ 
  جاننے واال ہے اسکے مطابق وه جزا اور سزا بھی يقينا دے گا۔

 
َ لَغَِينٌّ َعِن الْٰعلَِمْنيَ        ََّما ُجيَاِهُد ِلنَْفِسٖه  ۭ ِانَّ اهلّلٰ   Čَوَمْن َجاَهَد فَِان

کوشش کرتا ہے۔ ويسے تو هللا تعاٰلی تمام جہان  اور ہر ايک کوشش کرنے واال اپنے ہی بھلے کی
  )١والوں سے بےنياز ہے (

يعنی جو نيک عمل کرے گا، اس کا فائده اسی کو ہوگا۔ ورنہ هللا تعاٰلی تو اپنے بندوں کے  ١۔٦
افعال سے بےنياز ہے۔ اگر سارے کے سارے متقی بن جائيں تو اس سے اس کی سلطنت ميں 

سب نافرمان ہو جائيں تو اس سے اس کی بادشاہی ميں کمی نہيں  قوت و اضافہ نہيں ہوگا اور
ہوگی۔ الفاظ کی مناسبت سے اس ميں جہاد مع الکفار بھی شامل ہے کہ وه بھی من جملہ اعمال 

  صالحہ ہی ہے۔
 

 ُ ْم َولَنَْجزِيَهنَّ ٰاِهتِ ِلٰحِت لَنَُكفَِّرنَّ َعْهنُْم َسـّيِ لُوا الّصٰ ْيَن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ ْي َاكنُْوا يَْعَملُْوَن      َواذلَّ ِ   Ċْم َاْحَسَن اذلَّ
اور جن لوگوں نے يقين کيا اور مطابق سنت کام کيے ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر 

  )١ديں گے اور انہيں نيک اعمال کے بہترين بدلے ديں گے (
محض اپنے فضل و  يعنی باوجود اس بات کے کہ هللا تعاٰلی تمام مخلوق سے بےنياز ہے، وه ١۔٧

کرم سے اہل ايمان کو ان کے عملوں کی بہترين جزا عطا فرمائے گا۔ اور ايک ايک نيکی پر 
  کئی کئی گنا اجر ثواب دے گا۔

 
يِْه ُحْسـنًا  ۭ َوِاْن َجاَهٰدَك ِلتُْرشَِك ِيبْ َما لَيَْس كَلَ ِبٖه ِعْملٌ فََال تُِطعْ  نَْساَن ِبَوادِلَ ْينَا اْالِ ئُُمكْ ِبَما ُكْنُمتْ تَْعَملُْوَن        ۭهَُماَوَوصَّ ِّ   Ď ِاَيلَّ َمْرِجُعُمكْ فَُانَب

) ہاں اگر وه يہ ١ہم ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصيحت کی ہے (
کوشش کريں کہ آپ ميرے ساتھ اسے شريک کرليں جس کا آپ کو علم نہيں تو ان کا کہنا نہ 

کا لوٹنا ميری ہی طرف ہے پھر ميں ہر اس چيز سے جو تم کرتے تھے  ) تم سب٢مانيئے (
  تمہيں خبر دوں گا۔

قرآن کريم کے متعدد مقامات پر هللا تعاٰلی نے اپنی توحيد و عبادت کا حکم دينے کے ساتھ  ١۔٨
والدين کے ساتھ جس سلوک کی تاکيد کی ہے۔ جس سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ 

کے تقاضوں کو صحيح طريقہ سے وہی سمجھ سکتا ہے اور انہيں ادا کر  ربوبيت (هللا واحد)
سکتا ہے جو والدين کی اطاعت و خدمت کے تقاضوں کو سمجھتا اور ادا کرتا ہے۔ جو شخص يہ 

بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ دنيا ميں اس کا وجود والدين کی باہمی قربت کا نتيجہ اور ان 
مہربانی اور شفقت کا ثمره ہے۔ اس لئے مجھے ان کی کی تربيت و پرداخت، ان کی نہايت 
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خدمت ميں کوئی کوتاہی اور ان کی اطاعت سے سرتابی نہيں کرنی چاہيے اور يقينا خالق کائنات 
کو سمجھنے اور اس کی توحيد و عبادت کے تقاضوں کی ادائيگی سے بھی قاصر رہے گا۔ اسی 

بڑی تاکيد آئی ہے۔ ايک حديث ميں والدين  لئے احاديث ميں بھی والدين کے ساتھ حسن سلوک کی
کی رضامندی کو هللا کی رضا اور ان کی ناراضگی کو رب کی نارضگی کا باعث قرار ديا گيا 

  ہے۔ 
يعنی والدين اگر شرک کا حکم ديں (اور اسی ميں ديگر معاصی کا حکم شامل ہے) اور اس  ٢۔٨

چاہيے 'کيونکہ هللا کی نافرمانی  کے لئے خاص کوشش بھی کريں تو ان کی اطاعت نہيں کرنی
ميں کسی کی اطاعت نہيں '۔ اس آيت کے شان نزول ميں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی هللا 

عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے پر انکی والده نے کہا کہ ميں نہ کھاؤں گی نہ پيوں 
يہ وسلم) کی نبوت کا انکار کر گی، يہاں تک کہ مجھے موت آجائے يا پھر تو محمد (صلی هللا عل

  دے، باآلخر يہ اپنی والده کو زبردستی منہ کھول کر کھالتے، جس پر يہ آيت نازل ہوئی
 

ِلِحْنيَ       ُْم ِيف الّصٰ ِلٰحِت لَـُنْدِخلَهنَّ لُوا الّصٰ ْيَن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ   Ḍَواذلَّ
نے نيک بندوں ميں شمار کرلوں گا۔ اور جن لوگوں نے ايمان قبول کيا اور نيک کام کئے انہيں اپ

)١(  
يعنی اگر کسی کے والدين مشرک ہوں گے تو مومن بيٹا نيکوں کے ساتھ ہوگا، والدين کے  ١۔٩

ساتھ نہيں۔ اس ليے کہ گو والدين دنيا ميں اس کے بہت قريب رہے ہوں گے ليکن اس کی محبت 
  تحت وه زمره صالحين ميں ہوگا۔ دينی اہل ايمان ہی کے ساتھ تھی بنابريں المرء مع من أحب کے

 
ۭ  ِ ِ َجَعَل ِفْتنََة النَّاِس َكَعَذاِب اهلّلٰ ِ فَِاَذآ ُاْوِذَي ِيف اهلّلٰ َُّقْوُل ٰاَمنَّا اِبهلّلٰ ُ اِبَ  َوِمَن النَّاِس َمْن ي َِّك لََيُقْولُنَّ ِاانَّ ُكنَّا َمَعُمكْ  ۭ َاَولَيَْس اهلّلٰ ب ْن رَّ ْن َجاَۗء نَْرصٌ ّمِ

ِٕ
عَْملَ ِبَما َولَى

  10ِيفْ ُصُدْوِر الْٰعلَِمْنيَ      
اور بعض لوگ ايسے بھی ہيں جو زبانی کہتے ہيں کہ ہم ايمان الئے ہيں ليکن جب هللا کی راه 

ميں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ايذاء دہی کو هللا تعاٰلی کے عذاب کی طرح بنا لتے 
) ٣) تو پکار اٹھتے ہيں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہيں (٢( ) ہاں اگر هللا کی مدد آجائے١ہيں، (

  )٤کيا دنيا جہان کے سينوں ميں جو کچھ ہے اسے هللا تعاٰلی جانتا نہيں ہے؟ (
اس ميں اہل نفاق يا کمزور ايمان والوں کا حال بيان کيا گيا ہے کہ ايمان کی وجہ سے انہيں  ١۔١٠

ان کے ليے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ نتيجتا وه ايمان  ايذاء پہنچتی ہے تو عذاب الہی کی طرح وه
  سے پھر جاتے اور دين عوام کو اختيار کر ليتے ہيں۔

  يعنی مسلمانوں کو فتح و غلبہ نصيب ہو جائے۔  ٢۔١٠ 
يعنی تمہارے دينی بھائی ہيں، يہ وہی مضمون ہے جو دوسرے مقام پر اس طرح بيان  ٣۔١٠

يکھتے رہتے ہيں، اگر تمہيں هللا کی طرف سے فتح ملتی ہی، فرمايا گيا ہے کہ وه لوگ تمہيں د
تو کہتے ہيں کيا ہم تمہارے ساتھ نہيں تھے؟ اور اگر حاالت کافروں کے ليے کچھ سازگار ہوتے 
ہيں تو کافروں سے جا کر کہتے ہيں کہ کيا ہم نے تم کو گھير نہيں ليا تھا۔ اور مسلمانوں سے تم 

َعُكْم  ۚ◌ َن يَتََربَُّصْوَن بُِكْم کو نہيں پجايا تھا۔ (الَِّذيْ  ا اَلَْم نَُكْن مَّ ِ قَالُْوٓ َن ّهللاٰ َواِْن َكاَن  ڮفَاِْن َكاَن لَُكْم فَْتٌح مِّ
َن اْلُمْؤِمنِْيَن   ۙ◌ لِْلٰكفِِرْيَن نَِصْيٌب  ا اَلَْم نَْستَْحِوْذ َعلَْيُكْم َونَْمنَْعُكْم مِّ ُ يَْحُكُم بَْينَُكْم يَ ۭ◌ قَالُْوٓ ّٰ َولَْن  ۭ◌ ْوَم اْلقِٰيَمِة  فَا

ُ لِْلٰكفِِرْيَن َعلَي اْلُمْؤِمنِْيَن َسبِْياًل )    )141۔ النساء:4يَّْجَعَل ّهللاٰ
يعنی کيا هللا ان باتوں کو نہيں جانتا جو تمہارے دلوں ميں ہے اور تمہارے ضميروں ميں  ٤۔١٠

  پوشيده ہے۔ گو تم زبان سے مسلمانوں کا ساتھی ہونا ظاہر کرتے ہو۔
 

ْيَن ٰاَمنُْوا َولََيْعلََمنَّ الُْمٰنِفِقْنيَ       ِ ُ اذلَّ   11َولََيْعلََمنَّ اهلّلٰ
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جو لوگ ايمان الئے انہيں بھی ظاہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا 
)١(  
ن کی اسکا مطلب ہے کہ هللا تعاٰلی خوشی اور تکليف دے کر آزمائے گا تاکہ منافق اور موم) ١(

تميز ہو جائے جو دونوں حالتوں ميں هللا کی اطاعت کرے گا، وه مومن ہے اور جو صرف 
خوشی اور راحت ميں اطاعت کرے گا تو اس کے معنی يہ ہيں کہ وه صرف اپنے حظ نفس کا 

ى نَْعلََم اْلُمٰجھِ  ِدْيَن ِمْنُكْم مطيع ہے، هللا کا نہيں۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا۔ (َولَنَْبلَُونَُّكْم َحتّٰ
بِِرْيَن  ) ہم تمہيں ضرور آزمائينگے، تاکہ ہم جان ليں تم 31۔ محمد:47اَْخبَاَرُكْم)  ۟◌ َونَْبلَُوا ۙ◌ َوالّصٰ

،۔ جنگ احد کے بعد،  ميں مجاہد اور صابر کون ہيں اور تمہارے ديگر حاالت بھی جانچيں گے 
ُ لِيََذَر جس ميں مسلمان اختيار و امتحان کی بھٹی سے گزارے گئے تھ ے، فرمايا (َما َكاَن ّهللاٰ

ى يَِمْيَز اْلَخبِْيَث ِمَن الطَّيِِّب)  ) نہيں ہے هللا تعاٰلی کہ 179۔ آل عمران:3اْلُمْؤِمنِْيَن َعٰلي َمآ اَْنتُْم َعلَْيِه َحتّٰ
وه چھوڑ دے مومنوں کو، اس حالت پر جس پر کہ تم ہو، يہاں تک کہ وه جدا کر دے ناپاک کو 

  ۔پاک سے
 

ِمِلْنيَ مِ  َِّبُعْوا َسِبْيلَنَا َولْنَْحِمْل َخٰطٰيُمكْ ۭ َوَما ُمهْ ِحبٰ ْيَن ٰاَمنُوا ات ِ يَْن َكَفُرْوا ِلذلَّ ِ ُْم لَٰكِذبُْوَن      َوقَاَل اذلَّ ٍء  ۭ ِاهنَّ ْن َيشْ   12ْن َخٰطٰهيُْم ِمّ
ے گناه ہم اٹھا ليں گے کافروں نے ايمانداروں سے کہا کہ تم ہماری راه کی تابعداری کرو تمہار

) حاالنکہ وه ان کے گناہوں ميں سے کچھ بھی نہيں اٹھانے والے، يہ تو محض جھوٹے ہيں۔ ١(
)٢(  

يعنی تم اسی آبائی دين کی طرف لوٹ آؤ، جس پر ہم ابھی تک قائم ہيں، اس لئے کہ وہی  ١۔١٢
تو اس کے ذمے دين صحيح ہے، اگر اس روايتی مذہب پر عمل کرنے سے تم گناه گار ہو گے 

  دار ہم ہيں، وه بوجھ ہم اپنی گردنوں پر اٹھائيں گے۔
هللا تعاٰلی نے فرمايا يہ جھوٹے ہيں۔ قيامت کا دن تو ايسا ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کا بوجھ  ٢۔١٢ 

نہيں اٹھائے گا۔ وہاں تو ايک دوست، دوسرے دوست کو نہيں پوچھے گا چاہے ان کے درميان 
حتی کہ رشتے دار ايک دوسرے کا بوجھ نہيں اٹھائيں گے۔ اور يہاں بھی نہايت گہری دوستی ہو۔ 

  اس بوجھ کے اٹھانے کی نفی فرمائی۔
 

 َ لُنَّ يَْوَم الِْقٰيَمِة َمعَّا َاكنُْوا ي َـٔ َع َاثَْقاِلهِْم ۡ َولَيُْس ْوَن      َولََيْحِملُنَّ َاثْـَقالَهُْم َوَاثْـَقاًال مَّ   13ْۧفَرتُ
) اور جو کچھ ١ے بوجھ ڈھوليں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی (البتہ يہ اپن

  افترا پردازياں کر رہے ہيں ان سب کی بابت ان سے باز پرس کی جائے گی۔
يعنی يہ ائمہ کفر اور داعيان ضالل اپنا ہی بوجھ نہيں اٹھائيں گے، بلکہ ان لوگوں کے  ١۔١٣

انکی سعی و کاوش سے گمراه ہوئے تھے۔ يہ مضمون سورة گناہوں کا بوجھ بھی ان پر ہوگا جو 
النحل ميں بھی گزر چکا ہے۔ حديث ميں ہے، جو ہدايت کی طرف بالتا ہے، اس کے لئے اپنی 
نيکيوں کے اجر کے ساتھ ان لوگوں کی نيکيوں کا اجر بھی ہوگا جو اس کی وجہ سے قيامت 

جر ميں کوئی کمی ہو۔ اور جو تک ہدايت کی پيروی کريں گے، بغير اس کے کہ ان کے ا
گمراہی کا داعی ہوگا اس کے لئے اپنے گناہوں کے عالوه ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی 
ہوگا جو قيامت تک اس کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختيار کرنے والے ہونگے۔، بغير اس 

انے والوں کے کہ ان کے گناہوں ميں کمی ہو۔ اسی اصول سے قيامت تک ظلم سے قتل کيے ج
کے خون کا گناه آدم عليہ السالم کے پہلے بيٹے (قابيل) پر ہوگا۔ اس ليے کہ سب سے پہلے اسی 

  نے ناحق قتل کيا تھا۔
 

ْوفَ  ِسْنيَ عَاًما  ۭ فََاَخَذُمهُ الطُّ نٍَة ِاالَّ َمخْ ْم َالَْف سـَ   14ِلُمْوَن      اُن َوُمهْ ظٰ َولََقْد َاْرَسلْنَا نُْوًحا ِاٰىل قَْوِمٖه فَلَِبَث ِفْهيِ
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اور ہم نے نوح (عليہ السالم) کو ان کی قوم کی طرف بھيجا وه ان ميں ساڑھے نو سو سال تک 
  ) پھر تو انہيں طوفان نے دھر پکڑا اور وه تھے ظالم۔١رہے (
قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ ان کی دعوت و تبليغ کی عمر ان کی پوری عمر  ١۔١٤

صراحت نہيں کی گئی۔ بعض کہتے ہيں چاليس سال نبوت سے قبل اور ساٹھ  کتنی تھی؟ اس کی
  سال طوفان کے بعد، اس ميں شامل کر لئے جائيں۔ اور بھی کئی اقوال ہيں۔ و هللا اعلم۔

 
ِفْينَِة َوَجَعلْٰهنَآ ٰايًَة ِلّـلْٰعلَِمْنيَ        َب السَّ ْيٰنُه َوَاْحصٰ   15فََاْجنَ

والوں کو نجات دی اور اس واقعہ کو ہم نے تمام جہان کے لئے عبرت کا پھر ہم نے انہيں کشتی 
  نشان بنا ديا۔

 
َُّمكْ ِاْن ُكْنُمتْ تَْعلَُمْوَن   ُقْوُه  ۭ ٰذِلُمكْ َخْريٌ ل َـّ َ َوات   16     َوِاْبٰرِهْميَ ِاْذ قَاَل ِلَقْوِمِه اْعُبُدوا اهلّلٰ
ے فرمايا کہ هللا تعاٰلی کی عبادت کرو اور اس سے اور ابراہيم (عليہ السالم) نے بھی اپنی قوم س

  ڈرتے رہو، اگر تم ميں دانائی ہے تو يہی تمہارے لئے بہتر ہے۔
 

 ِ يَْن تَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ ِ لُُقْوَن ِافًْاك  ۭ ِانَّ اذلَّ َختْ ِ َاْواَثاًن وَّ ََّما تَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ ْزَق َواْعُبُدْوُه َواْشُكُرْوا هَلٗ  ۭ  َال يَْمِلُكْوَن لَُمكْ ِان ِ الّرِ  ِرْزقًا فَابَْتُغْوا ِعْنَد اهلّلٰ
  17ِالَْيِه تُْرَجُعْوَن      

) ١تم تو هللا کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتيں دل سے گھڑ ليتے ہو (
تمہاری روزی کے مالک نہيں پس سنو! جن جنکی تم هللا تعاٰلی کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وه 

تمہيں چاہيے کہ تم هللا تعاٰلی ہی سے روزياں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی 
  )٣) اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ (٢شکر گزاری کرو (

اوثان وثن کی جمع ہے۔ جس طرح اصنام، صنم کی جمع ہے۔ دونوں کے معنی بت کے  ١۔١٧
يں صنم، سونے، چاندی، پيتل اور پتھر کی مورت کو اور وثن مورت کو بھی ہيں۔ بعض کہتے ہ

اور چونے کے پتھر وغيره کے بنے ہوئے آستانوں کو بھی کہتے ہيں۔ تحلقون افکا کے معنی 
ہيں تکذبون کذبا، جيسا کہ متن کے ترجمہ سے واضح ہے۔ دوسرے معنی ہيں تعملونہا وتنحتونہا 

نہيں بناتے اور گھڑتے ہو۔ مفہوم کے اعتبار سے دونوں ہی لالفک، جھوٹے مقصد کے ليے ا
معنی صحيح ہيں۔ يعنی هللا کو چھوڑ کر جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، وه تو پتھر کے بنے 

ہوئے ہيں جو سن سکتے ہيں نہ ديکھ سکتے ہيں، نقصان پہنچا سکتے ہيں نہ نفع۔ اپنے دل سے 
کی صداقت کی تمہارے پاس نہيں ہے يہ بت تم نے  ہی تم نے انہيں گھڑ ليا ہے کوئی دليل تو ان

خود اپنے ہاتھوں سے تراشے ہيں جب کہ ان کی ايک خاص شکل و صورت بن جاتی ہے تو تم 
سمجھتے ہو کہ ان ميں خدائی اختيارات آگئے ہيں اور ان سے تم اميديں وابستہ کر کے انہيں 

  حاجت روا اور مشکل کشا باور کر ليتے ہو۔
بت تمہاری روزی کے اسباب و وسائل ميں سے کسی بھی چيز کے مالک نہيں  يعنی جب ٢۔١٧ 

ہيں، نہ بارش برسا سکتے ہيں، نہ زمين ميں درخت اگا سکتے ہيں اور نہ سورج کی حرارت 
پہنچا سکتے ہيں اور نہ تمہيں وه صالحيتيں دے سکتے ہيں، جنہيں بروئے کار ال کر تم قدرت 

و، تو پھر تم روزی هللا ہی سے طلب کرو، اسی کی عبادت کی ان چيزوں سے فيض ياب ہوتے ہ
  اور اسی کی شکر گزاری کرو۔

يعنی مر کر اور پھر دوباره زنده ہو کر جب اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی بارگاه ميں  ٣۔١٧
پيش ہونا ہے تو پھر اس کا در چھوڑ کر دوسروں کے در پر اپنی جبين نياز کيوں جھکاتے ہو؟ 

دوسروں کی عبادت کيوں کرتے ہو؟ اور دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا اس کے بجائے 
  کيوں سمجھتے ہو؟
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ُسْوِل ِاالَّ الَْبٰلـُغ الُْمِبْنيُ       ْن قَْبِلُمكْ  ۭ َوَما عََيل الرَّ َب ُاَمٌم ِمّ بُْوا فََقْد َكذَّ   18َوِاْن تَُكّذِ

) رسول کے ذمے تو ١جھٹاليا ہے ( اور اگر تم جھٹالؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی
  )٢صرف صاف طور پر پہنچا دينا ہی ہے۔ (

يہ حضرت ابراہيم عليہ السالم کا قول بھی ہو سکتا ہے، جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا۔ يا  ١۔١٨
هللا تعاٰلی کا قول ہے جس ميں اہل مکہ سے خطاب ہے اور اس ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم کو 

ہے کہ کفار مکہ اگر آپ کو جھٹال رہے ہيں، تو اس سے گھبرانے کی تسلی دی جا رہی 
ضرورت نہيں ہے، پيغمبروں کے ساتھ يہی ہوتا آيا ہے پہلی امتيں بھی رسولوں کو جھٹالتی اور 

  اس کا نتيجہ بھی ہالکت و تباہی کی صورت ميں بھگتتی رہی ہيں۔ 
ی راه ياب ہوتا ہے يا نہيں؟ اس اس ليے آپ بھی تبليغ کا کام کرتے رہيے۔ اس سے کوئ ٢۔١٨

کے ذمے دار آپ نہيں ہيں، نہ آپ سے اسکی بابت پوچھا ہی جائے گا، کيونکہ ہدايت دينا نہ دينا 
يہ صرف هللا کے اختيار ميں ہے، جو اپنی سنت کے مطابق جس ميں ہدايت کی طلب صادق 

کيوں ميں بھٹکتا ہوا ديکھتا ہے، اس کو ہدايت سے نواز ديتا ہے۔ دوسروں کو ضاللت کی تاري
  چھوڑ ديتا ہے۔

 
ِ يَِسْريٌ          ُ الَْخـلَْق ُمثَّ يُِعْيُدٗه ۭ ِانَّ ٰذكِلَ عََيل اهلّلٰ   19َاَولَْم يََرْوا َكْيَف يُْبِدئُ اهلّلٰ

کيا انہوں نے نہيں ديکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح هللا نے کی پھر هللا اس کا اعاده کرے گا 
  )٢ تعاٰلی پر بہت ہی آسان ہے () يہ تو هللا١(

توحيد اور رسالت کے اثبات کے بعد يہاں معاد (آخرت) کا اثبات کيا جا رہا ہے جس کا  ١۔١٩
کفار انکار کرتے تھے۔ فرمايا پہلی مرتبہ پيدا کرنے واال بھی وہی ہے جب تمہارا سرے سے 

ور پھر جب مر کر تم مٹی وجود ہی نہ تھا، پھر تم ديکھنے سننے اور سمجھنے والے بن گئے ا
ميں مل جاؤ گے، بظاہر تمہارا نام و نشان تک نہيں رہے گا، هللا تعاٰلی تمہيں دوباره زنده فرمائے 

  گا۔ 
  يعنی يہ بات چاہے تمہيں کتنی ہی مشکل لگے، هللا کے لئے بالکل آسان ہے۔ ٢۔١٩

 
ْوا ِيف اْالَْرِض فَانُْظُرْواَكْيَف بََدَا الَْخـ ٍء قَِدْيٌر        قُْل ِسْريُ َ عَٰيل ُلكِّ َيشْ ِخَرَة   ۭ ِانَّ اهلّلٰ َّْشَاَة اْالٰ ُ يُنِْيشُٔ الن   ۚ 20لَْق ُمثَّ اهلّلٰ

) کہ کس طرح هللا تعاٰلی نے ابتداء ١کہہ ديجئے! کہ زمين ميں چل پھر کر ديکھو تو سہی (
  ٰلی ہرچيز پر قادر ہے۔پيدائش کی۔ پھر هللا تعاٰلی ہی دوسری نئی پيدائش کرے گا، هللا تعا

يعنی آفاق ميں پھيلی ہوئی هللا کی نشانياں ديکھو زمين پر غور کرو، کس طرح اسے  ١۔٢٠
بچھايا، اس ميں پہاڑ، وادياں، نہريں اور سمندر بنائے، اسی انواع و اقسام کی روزياں اور پھل 

ا گيا ہے اور ان کا کوئی پيدا کئے۔ کيا يہ سب چيزيں اس بات پر داللت نہيں کرتيں کہ انہيں بناي
  بنانے واال ہے؟

 
ََّشاُۗء  ۚ َوِالَْيِه تُْقلَُبْوَن         ََّشاُۗء َويَْرَحُم َمْن ي ُب َمْن ي   21يَُعّذِ

  )١جسے چاہے عذاب کرے جس پر چاہے رحم کرے، سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے (
سکتا تاہم اس کا عذاب يا  يعنی وہی اصل حاکم اور متصرف ہے، اس سے کوئی پوچھ نہيں ١۔٢١

رحمت، يوں ہی نہيں ہوگی بلکہ اصولوں کے مطابق ہوگی جو اس نے اس کے لئے طے کر 
  رکھے ہيں۔

 
َال  ِيلٍّ وَّ ِ ِمْن وَّ ْن ُدْوِن اهلّلٰ َماِۗء  ۡ َوَما لَُمكْ ِمّ   ۧ 22نَِصْريٍ        َوَمآ َانُْمتْ ِبُمْعِجزِْيَن ِيف اْالَْرِض َوَال ِيف السَّ
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تم نہ زمين ميں هللا تعاٰلی کو عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان ميں، هللا تعاٰلی کے سوا تمہارا کوئی 
  والی ہے نہ مددگار۔

 
َك لَهُْم عََذاٌب اَ 

ِٕ
ِيتْ َوُاولٰۗى ْمحَ ُِٕسْوا ِمْن رَّ

َك يَى
ِٕ
ٖهٓ ُاوٰلۗى

ِٕ
ِ َوِلقَاۗى يِٰت اهلّلٰ ْيَن َكَفُرْوا اِبٰ ِ   23ِلْميٌ        َواذلَّ

و لوگ هللا تعاٰلی کی آيتوں اور اس کی مالقات کو بھالتے ہيں وه ميری رحمت سے نا اميد ج
  ) اور ان لئے دردناک عذاب ہے۔١ہوجائيں (

هللا تعاٰلی کی رحمت، دنيا ميں عام ہے جس سے کافر اور مومن، منافق اور مخلص اور  ١۔٢٣
ٰلی سب کو دنيا کے وسائل، آسائش نيک اور بد سب يکساں طور پر مستفيد ہو رہے ہيں هللا تعا

اور مال و دولت عطا کر رہا ہے يہ رحمت اٰلہی کی وه وسعت ہے جسے هللا تعاٰلی نے دوسرے 
مقام پر فرمايا ' ميری رحمت نے ہرچيز کو گھير ليا ہے ' ليکن آخر ميں چونکہ دارالجزاء ہے، 

ے وہاں کاٹنی ہوگی، جيسے انسان نے دنيا کی کھيتی ميں جو کچھ بويا ہوگا اسی کی فصل اس
عمل کئے ہونگے اس کی جزاء اسے وہاں ملے گی۔ هللا کی بارگاه ميں بےالگ فيصلے ہوں گے۔ 
دنيا کی طرح اگر آخرت ميں بھی نيک وبد کے ساتھ يکساں سلوک ہو اور مومن وکافر دونوں ہی 

پر حرف آتا  رحمت الہی کے مستحق قرار پائيں تو اس سے ايک تو هللا تعاٰلی کی صفت عدل
ہے، دوسرے قيامت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ قيامت کا دن تو هللا نے رکھا ہی اس ليے ہے 

کہ وہاں نيکوں کو ان کی نيکيوں کے صلے ميں جنت اور بدوں کو انکی بديوں کی جزا ميں 
جہنم دی جائے۔ اس ليے قيامت والے دن هللا تعاٰلی کی رحمت صرف اہل ايمان کے ليے خاص 

وگی۔ جسے يہاں بھی بيان کيا گيا ہے کہ جو لوگ آخرت اور معاد کے ہی منکر ہوں گے وه ہ
ميری رحمت سے نا اميد ہوں گے يعنی ان کے حصے ميں رحمت الہی نہيں آئے گی۔ سوره 

ٰكوةَ َوالَِّذْيَن ھُْم اعراف ميں اس کو ان الفاظ سے بيان کيا گيا ہے۔ (فََساَْكتُبُھَا لِلَِّذْيَن يَتَّقُْوَن َويُْؤتُْوَن الزَّ 
) ميں يہ رحمت (آخرت ميں) ان لوگوں کے ليے لکھوں گا جو 156۔ االعراف:7بِٰاٰيتِنَا يُْؤِمنُْوَن) 

  متقی، زکوة ادا کرنے والے اور ہماری آيتوں پر ايمان رکھنے والے ہوں گے۔
 

ُّْؤِمنُْوَن        فََما َاكَن َجَواَب قَْوِمٖهٓ ِاالَّ َاْن قَالُوا اْقُتلُْوُه َاْو  ُ ِمَن النَّاِر ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيٍٰت ِلّقَْوٍم ي ىُه اهلّلٰ   24َحّرِقُْوُه فََاْجنٰ
) دو ١ان کی قوم کا جواب بجز اس کے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے کہ اس مار ڈالو يا اسے جال (

  ئے تو بہت سی نشانياں ہيں۔) اس ميں ايماندار لوگوں کے ل٢آخر هللا نے انہيں آگ سے بچا ليا (
ان آيات سے قبل حضرت ابراہيم عليہ السالم کا قصہ بيان ہو رہا تھا، اب پھر اس کا بقيہ  ١۔٢٤

بيان کيا جا رہا ہے، درميان ميں جملہ معترضہ کے طور پر هللا کی توحيد اور اس کی قدرت و 
عليہ السالم کے وعظ کا  طاقت کو بيان کيا گيا ہے۔ بعض کہتے ہيں کہ يہ سب حضرت ابراہيم

حصہ ہے۔ جس ميں انہوں نے توحيد و معاد کے اثبات ميں دالئل ديئے ہيں، جن کا کوئی جواب 
جب ان کی قوم سے نہيں بنا تو انہوں نے اس کا جواب ظلم و تشدد کی اس کاروائی سے ديا، 

آگ کا ايک بہت جس کا ذکر اس آيت ميں ہے کہ اسے قتل کر دو يا جال ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے 
  بڑا االؤ تيار کر کے حضرت ابراہيم عليہ السالم کو منجنيق کے ذريعے سے اس ميں پھينک ديا۔ 

يعنی هللا تعاٰلی نے اس آگ کو گلزار کی صورت ميں بدل کر اپنے بندے کو بچا ليا۔ جيسا  ٢۔٢٤
  کہ سوره انبياء ميں گزرا۔

 
ْن ُدْوِن ا ْذُمتْ ِمّ َ ََّما اختَّ نَْيا  ۚ ُمثَّ يَْوَم الِْقٰيَمِة يَْكُفُر بَْعُضُمكْ ِبَبْعٍض َوقَاَل ِان َة بَيِْنُمكْ ِيف الَْحٰيوِة ادلُّ َودَّ ِ َاْواَثاًن  ۙ مَّ ْن  هلّلٰ َمْاٰوىُمكُ النَّاُر َوَما لَُمكْ ِمّ يَلَْعُن بَْعُضُمكْ بَْعًضا  ۡ وَّ وَّ

  ڎ25نِّٰرصِْيَن      
ہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش هللا کے سوا کی ہے انہيں تم (حضرت ابراہيم عليہ السالم نے) ک

) تم سب قيامت کے دن ايک دوسرے سے ١نے اپنی آپس کی دنياوی دوستی کی بنا ٹھہرالی ہے (
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) اور تمہارا سب کا ٹھکانا ٢کفر کرنے لگو گے اور ايک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے (
  دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔

يعنی يہ تمہارے قوی بت ہيں جو تمہاری اجتماعت اور آپس کی دوستی کی بنياد ہيں۔ اگر  ١۔٢٥
  تم ان کی عبادت چھوڑ دو تو تمہاری قوميت اور دوستی کا شيرازه بکھر جائے گا۔ 

يعنی قيامت کے دن تم ايک دوسرے کا انکار اور دوستی کی بجائے ايک دوسرے پر  ٢۔٢٥
  متبوع کو مالمت اور متبوع، تابع سے بيزاری کا اظہار کريں گے۔ لعنت کرو گے اور تابع،

 
َّٗه ُهَو الَْعزِْيُز الَْحِكْميُ         ْ  ۭ ِان ْ ُمهَاِجٌر ِاٰىل َرّيبِ   26فَٰاَمَن هَلٗ لُْوٌط  ۘ َوقَاَل ِاّىنِ

ے ) اور کہنے لگ١پس حضرت ابراہيم (عليہ السالم) پر حضرت لوط(عليہ السالم ايمان الئے (
  ) وه بڑا ہی غالب اور حکيم ہے۔٢کہ ميں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے واال ہو (

حضرت لوط عليہ السالم، حضرت ابراہيم عليہ السالم کے برادر زاد تھے، يہ حضرت  ١۔٢٦
ابراہيم عليہ السالم پر ايمان الئے، بعد ميں ان کو بھی ' سدوم ' کے عالقے ميں نبی بنا کر بھيجا 

  گيا۔
حضرت ابراہيم عليہ السالم نے کہا اور بعض کے نزديک حضرت لوط عليہ السالم  يہ ٢۔٢٦

نے، اور بعض کہتے ہيں دونوں نے ہجرت کی۔ يعنی جب ابراہيم عليہ السالم اور ان پر ايمان 
النے والے لوط عليہ السالم کے لئے اپنے عالقے ' کوٹی ' ميں، جو حران کی طرف جاتے 

ی، هللا کی عبادت کرنی مشکل ہوگئی تو وہاں سے ہجرت کر کے ہوئے کوفے کی ايک بستی تھ
شام کے عالقے ميں چلے گئے، تيسری، ان کے ساتھ حضرت ابراہيم عليہ السالم کی اہليہ ساره 

  تھيں۔
 

َة َواْلِكٰتَب َوٰاتَيْٰنُه اَجْ  َِّتِه النُُّبوَّ َق َويَْعُقْوَب َوَجَعلْنَا ِيفْ ُذّرِي ٓ ِاْحسٰ ِلِحْنيَ       َوَوَهْبنَا هَلٗ ِخَرِة لَِمَن الّصٰ َّٗه ِيف اْالٰ نَْيا  ۚ َوِان   27َرٗه ِيف ادلُّ
اور ہم نے انہيں (ابراہيم کو) اسحاق و يعقوب (عليہما السالم) عطا کئے اور ہم نے نبوت اور 

) اور آخرت ميں ٢) اور ہم نے دنيا ميں بھی اسے ثواب ديا (١کتاب ان کی اوالد ميں ہی کر دی (
  )۔٣وه صالح لوگوں ميں سے ہے ( تو
يعنی حضرت اسحاق عليہ السالم سے يعقوب عليہ السالم ہوئے، جن سے بنی اسرئيل کی  ١۔٢٧

نسل چلی اور انہی ميں سارے انبياء ہوئے، اور کتابيں آئيں۔ آخر ميں حضرت نبی کريم صلی هللا 
يل عليہ السالم کی نسل عليہ وسلم حضرت ابراہيم عليہ السالم کے دوسرے بيٹے حضرت اسماع

  سے ہوئے اور آپ صلی هللا عليہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ 
اس اجر سے مراد رزق دنيا بھی ہے اور ذکر خير بھی۔ يعنی دنيا ميں ہر مذہب کے لوگ  ٢۔٢٧

(عيسائی، يہودی وغيره حتی کہ مشرکين بھی) حضرت ابراہيم عليہ السالم کی عزت و تکريم 
  تو ہيں ہی ملت ابراہيمی کے پيرو، ان کے ہاں وه محترم کيوں نہ ہونگے؟ کرتے ہيں اور مسلمان

يعنی آخرت ميں بھی وه بلند درجات کے حامل اور زمره صالحين ميں ہونگے۔ اس  ٣۔٢٧
  مضمون کو دوسرے مقام پر بھی بيان کيا گيا ہے

 
َُّمكْ لََتْاتُْوَن الَْفاِحَشَة  ۡ َن الْٰعلَِمْنيَ       َولُْوًطا ِاْذ قَاَل ِلقَْوِمٖهٓ ِان َبَقُمكْ ِهبَا ِمْن َاَحٍد ِمّ   28َما سـَ

اور حضرت لوط(عليہ السالم) کا بھی ذکر کرو جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمايا کہ تم 
  ) جسے تم سے پہلے دنيا بھر ميں سے کسی نے نہيں کيا۔١بدکاری پر اتر آئے ہو (

کا ارتکاب قوم لوط عليہ السالم نے سب سے  اس بدکاری سے مراد وہی لواطت ہے جس ١۔٢٨
  پہلے کيا جيسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے۔

 



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	900	of	1441	

تُْوَن ِيفْ اَنِدْيُمكُ الُْمْنَكَر  ۭ فََما َاكَن جَ  ِبْيَل  ڏَواَتْ ِٕنَُّمكْ لََتْاتُْوَن الّرَِجاَل َوتَْقَطُعْوَن السَّ
ٓ َاْن قَالُوا ائِْتنَا ِبَعذَ َاى ِدِقْنيَ        َواَب قَْوِمٖهٓ ِاالَّ ِ ِاْن ُكْنَت ِمَن الّصٰ اِب اهلّلٰ

29  
) اور اپنی عام ٢) اور راستے بند کرتے ہو (١کيا تم مردوں کے پاس بد فعلی کے لئے آتے ہو (

) اس کے جواب ميں اس کی قوم نے بجز اس کے ٣مجلسوں ميں بےحيائيوں کا کام کرتے ہو (
  و ہمارے پاس هللا تعاٰلی کا عذاب لے آ۔) جا اگر سچا ہے ت٤اور کچھ نہيں کہا بس (

يعنی تمہاری شہوت پرستی اس انتہاء تک پہنچ گئی ہے کہ اس کے لئے طبعی طريقے  ١۔٢٩
تمہارے لئے ناکافی ہيں اور غير طبعی طريقہ اختيار کر ليا ہے۔ جنسی شہوت کی تسکين کے 

کھا ہے۔ اسے چھوڑ کر لئے طبعی طريقہ هللا تعاٰلی نے بيويوں سے مباشرت کی صورت ميں ر
  اس کام کے لئے مردوں کی دبر استعمال کرنا غير طبعی طريقہ ہے۔ 

اس کے ايک معنی تو يہ کيے گے ہيں کہ آنے جانے والے مسافروں، نو واردوں اور  ٢۔٢٩
گزرنے والوں کو زبردستی پکڑ پکڑ کر تم ان سے بےحيائی کا کام کرتے ہو، جس سے لوگوں 

نا مشکل ہوگيا ہے، قطع طريق کے ايک معنی قطع نسل کے بھی کے لئے راستوں سے گزر
کئے گئے ہيں، يعنی عورتوں کی شرم گاہوں کو استعمال کرنے کی بجائے مردوں کی دبر 

  استعمال کر کے تم اپنی نسل بھی منقطع کرنے ميں لگے ہوئے ہو (فتح القدير) 
ال لوگوں کو کنکرياں مارنا، اجنبی يہ بےحيائی کيا تھی؟ اس ميں بھی مختلف اقوال ہيں، مث ٢۔٢٩

مسافر کا استہزاء و استخفاف، مجلسوں ميں پاد مارنا، ايک دوسرے کے سامنے اغالم بازی، 
شطرنج وغيره قسم کی قماربازی، رنگے ہوئے کپڑے پہننا، وغيره۔ امام شوکانی فرماتے ہيں، 

  کوئی بعيد نہيں کہ وه يہ تمام ہی منکرات کرتے رہے ہوں، 
  رت لوط عليہ السالم نے جب انہيں ان منکرات سے منع کيا تو اس کے جواب ميں کہا۔حض٣۔٢٩

 
ِينْ عََيل الَْقْوِم الُْمْفِسِدْيَن         ۧ 30قَاَل َرّبِ انُْرصْ

  ) کہ پروردگار! اس مفسد قوم پر ميری مدد فرما۔١حضرت لوط(عليہ السالم) نے دعا کی (
کی اصالح سے نا اميد ہوگئے تو هللا سے مدد کی دعا يعنی حضرت لوط عليہ السالم قوم  ١۔٣٠

  فرمائی۔
 

ى ۙ قَالُْوٓا ِاانَّ ُمهِْلُكْوٓا َاْهِل ٰهِذِه الَْقْريَِة  ۚ ِانَّ َاهْ  ا َجاَۗءْت ُرُسلُنَآ ِابْٰرِهْميَ اِبلْبُْرشٰ   ښ31لَهَا َاكنُْوا ٰظِلِمْنيَ        َولَمَّ
ابراہيم (عليہ السالم) کے پاس بشارت لے کر اور جب ہمارے بھيجے ہوئے فرشتے حضرت 

) يقيناً يہاں کے رہنے ١پہنچے کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم ہالک کرنے والے ہيں (
  والے گنہگار ہيں۔

يعنی حضرت لوط عليہ السالم کی دعا قبول فرمائی گئی اور هللا تعاٰلی نے فرشتوں کو  ١۔٣١
ے پہلے حضرت ابراہيم عليہ السالم کے پاس گئے اور ہالک کرنے کے لئے بھيج ديا۔ وه فرشت

انہيں اسحاق عليہ السالم و يعقوب عليہ السالم کی خوشخبری دی اور ساتھ ہی بتاليا کہ ہم لوط 
  عليہ السالم کی بستی ہالک کرنے آئے ہيں۔

 
ُن َاْعَملُ ِبَمْن ِفْهيَا   ۅلَُننَجِّ  ٓ ِاالَّ اْمَرَاتَٗه  ڭ َاكنَْت ِمَن الْٰغِربِيَْن       قَاَل ِانَّ ِفْهيَا لُْوًطا  ۭ قَالُْوا َحنْ   32َينَّٗه َوَاْههَلٗ

(حضرت ابراہيم عليہ السالم) نے کہا اس ميں تو لوط(عليہ السالم) ہيں، فرشتوں نے کہا يہاں جو 
) لوط (عليہ السالم) کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی ١ہيں انہيں بخوبی جانتے ہيں (

  )٢کے ہم بچاليں گے، البتہ وه عورت پيچھے ره جانے والوں ميں سے ہے (بيوی 
  يعنی ہميں علم ہے کہ ظالم اور مومن کون ہيں اور اشرار کون؟  ١۔٣٢



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	901	of	1441	

يعنی ان پيچھے ره جانے والوں ميں سے، جن کو عذاب کے ذريعے سے ہالک کيا جانا  ٢۔٣٢
ر تھی۔ اس لئے اسے بھی ہالک کر ديا ہے وه چونکہ مومنہ نہيں تھی بلکہ اپنی قوم کی طرف دا

  گيا۔
 

َزْن  ِۣاانَّ  قَالُْوا َال َختَْف َوَال َحتْ ْم َذْرعًا وَّ ْم َوَضاَق ِهبِ َء ِهبِ ۗ آ َاْن َجاَۗءْت ُرُسلُنَا لُْوًطا ِيسْ ْوَك َوَاْهكَلَ ِاالَّ اْمَرَاتََك َاكنَْت ِمَن الْٰغِربِيَْن      َولَمَّ   33 ُمنَجُّ
ے قاصد لوط(عليہ السالم) کے پاس پہنچے تو وه ان کی وجہ سے غمگين ہوئے پھر جب ہمار

) قاصدوں نے کہا آپ نہ خوف کھائيے نہ آرزده ہوں، ہم ١اور دل ہی دل ميں رنج کرنے لگے (
) بيوی کہ وه عذاب کے لئے باقی ره ٢آپ کو مع آپ کے متعلقين کے بچا ليں گے مگر آپ کی (

  جانے والوں ميں سے ہوگی۔
لوط عليہ السالم نے ان فرشتوں کو، جو انسانی شکل ميں آئے تھے، انسان ہی سمجھا۔  ١۔٣٣

ڈرے اپنی قوم کی عادت بد اور سرکشی کی وجہ سے کہ ان خوبصورت مہمانوں کی آمد کا علم 
اگر انہيں ہوگيا تو وه زبردستی بےحيائی کا ارتکاب کريں گے جس سے ميری رسوائی ہوگی، 

  غمگين اور دل ہی دل ميں پريشان تھے۔ جس کی وجہ سے وه 
فرشتوں نے حضرت لوط عليہ السالم کی پريشانی اور غم ورنج کی کيفيت کو ديکھا تو  ٢۔٣٣

انہيں تسلی دی اور کہا کہ آپ کوئی خوف اور رنج نہ کريں، ہم هللا کی طرف سے بھيجے ہوئے 
آپ کی بيوی کے نجات دالنا فرشتے ہيں۔ ہمارا مقصد آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سوائے 

  ہے۔
 

َماِۗء ِبَما َاكنُْوا يَْفُسُقْوَن        َن السَّ   34ِاانَّ ُمْزنِلُْوَن عَٰيلٓ َاْهِل ٰهِذِه الَْقْريَِة ِرْجًزا ِمّ
) اس وجہ سے کہ يہ بےحکم ہو ١ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہيں (

  رہے ہيں۔
سے وہی عذاب مراد ہے جس کے ذريعے سے قوم لوط کو ہالک کيا اس آسمانی عذاب  ١۔٣٤

گيا۔ کہا جاتا ہے کہ جبرائيل عليہ السالم ان کی بستيوں کو زمين سے اکھيڑا آسمان کی بلنديوں 
تک لے گئے پھر ان ہی پر الٹا ديا گيا، اس کے بعد کھنگر پتھروں کی بارش ان پر ہوئی اور اس 

  جھيل) ميں تبديل کر ديا گيا (ابن کثير)جگہ کو سخت بدبو دار بيحره (
 

َّْعِقلُْوَن        نًَة ِلَّقْوٍم ي ِّ   35َولََقْد تََّرْكنَا ِمْهنَآ ٰايًَة بَي
) ان لوگوں کے لئے جو عقل رکھتے ١البتہ ہم نے اس بستی کو بالکل عبرت کی نشانی بنا ديا (

  )٢ہيں۔ (
پر ہوئی سياه بدبودار پانی اور الٹی ہوئی يعنی پتھروں کے وه آثار، جن کی بارش ان  ١۔٣٥

  بستياں، يہ سب عبرت کی نشانياں ہيں مگر کن کے لئے؟ دانش مندوں کے لئے۔ 
اس ليے کہ وہی معامالت پر غور کرتے، اسباب وعوامل کا تجزيہ کرتے اور نتائج و آثار  ٢۔٣۵

يں ان چيزوں سے کيا کو ديکھتے ہيں کہ ليکن جو لوگ عقل و شعور سے بےبہره ہوتے ہيں، انہ
تعلق؟ وه تو جانوروں کی طرح ہيں جنہيں ذبح کے ليے بوچڑ خانے لے جايا جاتا ہے ليکن انہيں 

اس کا احساس ہی نہيں ہوتا۔ اس ميں مشرکين مکہ کے ليے بھی تعريض ہے کہ وه بھی تکذيب 
  کا مظاہره کر رہے ہيں جو عقل و دانش سے بےبہره لوگوں کا وطيره ہے۔

 
ِخَر َوَال تَْعثَْوا ِيف اْالَْرِض  َوِاٰىل  َ َواْرُجوا الَْيْوَم اْالٰ   36 ُمْفِسِدْيَن       َمْديََن َاَخاُمهْ ُشَعْيًبا  ۙ فََقاَل يَٰقْوِم اْعُبُدوا اهلّلٰ
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) ہم نے ان کے بھائی شعيب (عليہ السالم) کو بھيجا انہوں نے کہا اے ١اور مدين کی طرف (
) اور زمين ميں فساد نہ ٢کی عبادت کرو قيامت کے دن کی توقع رکھو (ميری قوم کے لوگو! هللا 

  )٣کرتے پھرو۔(
مدين حضرت ابراہيم عليہ السالم کے بيٹے کا نام تھا، بعض کے نزديک يہ ان کے پوتے  ١۔٣٦

کا نام ہے، بيٹے کا نام مديان تھا ان ہی کے نام پر اس قبيلے کا نام پڑ گيا، جو ان ہی کی نسل پر 
تھا۔ اسی قبيلے مدين کی طرف حضرت شعيب عليہ السالم کو نبی بنا کر بھيجا گيا۔ بعض  مشتمل

  کہتے ہيں کہ مدين شہر کا نام تھا، يہ قبيلہ يا شہر لوط عليہ السالم کی بستی کے قريب تھا۔ 
هللا کی عبادت کے بعد، انہيں آخرت کی ياد دہانی کرائی گئی يا تو اس لئے کہ وه آخرت  ٢۔٣٦

کر تھے يا اس لئے کہ وه اسے فراموش کئے ہوئے تھے اور مستيوں ميں مبتال تھے اور کے من
جو قوم آخرت کو فرا موش کر دے، وه گناہوں ميں دلير ہوتی ہے۔ جيسے آج مسلمانوں کی 

  اکثريت کا حال ہے۔ 
صی ناپ تول ميں کمی اور لوگوں کو کم دينا يہ بيماری ان ميں عام تھی اور ارتکاب معا ٣۔  ٦ ٣

  ميں انہيں باک نہيں تھا، جس سے زمين فساد سے بھر گئی تھی۔
 

ْجَفُة فََاْصَبُحْوا ِيفْ َداِرِمهْ ٰجِثِمْنيَ        بُْوُه فََاَخَذْهتُُم الرَّ   37فََكذَّ
پھر بھی انہوں نے انہيں جھٹاليا آخرکار انہيں زلزلے نے پکڑ ليا اور وه اپنے گھروں ميں 

  )١کر ره گئے ( بيٹھے کے بيٹھے مرده ہو
حضرت شعيب عليہ السالم کے وعظ و نصيحت کا ان پر کوئی اثر نہيں ہوا باآلخر بادلوں  ١۔٣٧

کے سائے والے دن، جبرائيل عليہ السالم کی ايک سخت چيخ سے زمين زلزلے سے لرز اٹھی، 
جس سے ان کے دل ان کی آنکھوں ميں آگئے اور ان کی موت واقع ہوگئی اور وه گھٹنوں کے 

  بل بيٹھے کے بيٹھے ره گئے۔
 

مهُْ  الَهُْم فََصدَّ ْيٰطُن َاْمعَ ََّن لَهُُم الشـَّ ْم ۣ َوَزي ٰسِكِهنِ ْن مَّ َ لَُمكْ ِمّ ََّبنيَّ ثَُمــْوَد۟ا َوقَْد ت ِبْيِل َوَاكنُْوا ُمْستَْبِرصِيَْن        َوعَاًدا وَّ   ۙ 38 َعِن السَّ
جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر اور ہم نے عاديوں اور ثموديوں کو بھی غارت کيا 

) اور شيطان نے انہيں انکی بد اعمالياں آراستہ کر دکھائی تھيں اور انہيں راه سے روک ١ہيں (
  )۔٢ديا تھا باوجوديکہ يہ آنکھوں والے اور ہوشيار تھے (

قوم عاد کی بستی احقاف، حضرموت (يمن) کے قريب اور ثمود کی بستی، حجر، جسے  ١۔٣٨
مدائن صالح کہتے ہيں، حجاز کے شمال ميں ہے۔ ان عالقوں سے عربوں کے تجارتی آجکل 

  قافلے آتے جاتے تھے، اس لئے يہ بستياں ان کے لئے انجان نہيں، بلکہ ظاہر تھيں۔ 
يعنی تھے وه عقلمند اور ہوشيار۔ ليکن دين کے معاملے ميں انہوں نے اپنی عقل و  ٢۔٣٨

  لئے يہ عقل اور سمجھ ان کے کام نہ آئی۔بصيرت سے کچھ کام نہيں ليا، اس 
 

ْوا ِيف اْالَْرِض َوَما َاكنُوْ  تَْكَربُ ْوٰيس اِبلَْبِيّنِٰت فَاسـْ ِبِقْنيَ        َوقَاُرْوَن َوِفْرَعْوَن َوَهاٰمَن  ۣ َولََقْد َجاَۗءُمهْ مُّ   ښ39ا سـٰ
لسالم) کھلے کھلے اور قارون اور فرعون اور ہامان کو بھی، ان کے پاس حضرت موسٰی (عليہ ا

) پھر بھی انہوں نے زمين ميں تکبر کيا ليکن ہم سے آگے بڑھنے ١معجزے لے کر آئے تھے (
  )۔٢والے نہ ہو سکے (

يعنی دالئل و معجزات کا کوئی اثر ان پر نہيں ہوا اور بدستور متکبر بنے رہے، يعنی  ١۔٣٩
  ايمان و تقوٰی اختيار کرنے سے گريز کيا۔ 
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گرفت سے بچ کر نہيں جاسکے اور ہمارے عذاب کے شکنجے ميں آکر يعنی ہماری  ٢۔٣٩
رہے۔ ايک دوسرا ترجمہ ہے کہ ' يہ کفر ميں سبقت کرنے والے نہيں تھے ' بلکہ ان سے پہلے 
  بھی بہت سی امتيں گزر چکی ہيں جنہوں نے اس طرح کفر و عناد کا راستہ اختيار کئے رکھا۔

 
ْن َخَسْفنَا ِبِه اْالَ فالَُكًّ َاَخْذاَن ِبَذنِْۢبٖه ۚ   ْيَحُة ۚ َوِمْهنُْم مَّ ْن َاَخَذتُْه الصَّ ْن َاْرَسلْنَا عَلَْيِه َحاِصًبا َۚوِمْهنُْم مَّ ُ ِلَيْظِلَمهُْم فَِمْهنُْم مَّ ْن َاْغَرْقنَا ۚ َوَما َاكَن اهلّلٰ ْرَض ۚ َوِمْهنُْم مَّ

  40َوٰلِكْن َاكنُْوٓا َانُْفَسهُْم يَْظِلُمْوَن       
) ان ميں سے بعض پر ہم ١ھر تو ہر ايک کو ہم نے اس کے گناه کے وبال ميں گرفتار کر ليا (پ

) ٣) اور ان ميں سے بعض کو زور دار سخت آواز نے دبوچ ليا (٢نے پتھروں کا مينہ برسايا (
) اور ان ميں سے بعض کو ہم نے ڈبو ٤اور ان ميں سے بعض کو ہم نے زمين ميں دھنسا ديا (

 تعاٰلی ايسا نہيں کہ ان پر ظلم کرے بلکہ يہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے ) هللا۵ديا (
  )۔٦(

  يعنی ان مذکورين ميں سے ہر ايک کی ان کے گناہوں کی پاداش ميں ہم نے گرفت کی۔  ١۔٤٠
يہ قوم عاد تھی، جس پر نہايت تتند و تيز ہوا کا عذاب آيا۔ يہ ہوا زمين سے کنکرياں اڑا اڑا  ٢۔٤٠
ر ان پر برساتی، باآلخر اس کی شدت اتنی بڑھی کہ انہيں اچک کر آسمان تک لے جاتی اور ک

انہيں سر کے بل زمين پر دے مارتی، جس سے ان کا سر الگ اور دھڑ الگ ہو جاتا گويا کہ وه 
کھجور کے کھوکھلے تنے ہيں۔ (ابن کثير) بعض مفسرين نے حصبا کا مصداق قوم لوط عليہ 

يا ہے۔ ليکن امام ابن کثير نے اسے غير صحيح اور حضرت ابن عباس رضی هللا السالم کو ٹھہرا
  عنہ کی طرف منسوب قول کو منقطع قرار ديا ہے۔ 

حضرت صالح عليہ السالم کی قوم ثمود ہے۔ جنہيں ان کے کہنے پر ايک چٹان سے اونٹنی ٣۔٤٠
ونٹنی کو ہی مار ڈاال۔ نکال کر دکھائی گئی۔ ليکن ان ظالموں نے ايمان النے کے بجائے اس ا

جس کے تين دن بعد ان پر سخت چنگھاڑ کا عذاب آيا، جس نے انکی آوازوں اور حرکتوں کو 
  خاموش کر ديا۔

يہ قارون ہے، جسے مال و دولت کے خزانے عطا کئے گئے، ليکن يہ اس گھمنڈ ميں  ٤۔٤٠
معزز و محترم ہوں۔  مبتال ہوگيا کہ يہ مال و دولت اس بات کی دليل ہے کہ ميں هللا کے ہاں

مجھے موسٰی عليہ السالم کی بات ماننے کی کيا ضرورت ہے، چنانچہ اسے اس کے خزانوں 
  اور محالت سميت زمين ميں دھنسا ديا گيا۔ 

يہ فرعون ہے، جو ملک مصر کا حکمران تھا، ليکن حد سے تجاوز کر کے اس نے اپنے  ۵۔٤٠
وسٰی عليہ السالم پر ايمان النے سے اور انکی بارے ميں الوہيت کا دعوی بھی کر ديا۔ حضرت م

قوم بنی اسرائيل کو، جس کو اس نے غالم بنا رکھا تھا، آزاد کرنے سے انکار کر ديا، باآلخر 
  ايک صبح اس کو اس کے پورے لشکر سميت دريائے قلزم ميں غرق کر ديا گيا۔

ں، جن پر عذاب آيا، محض يعنی هللا کی شان نہيں کہ وه ظلم کرے۔ اس لئے پچھلی قومي   ٦۔ ٤٠
اس لئے ہالک ہوئيں کہ کفر و شرک اور تکذيب و معاصی کا ارتکاب کر کے انہوں نے خود ہی 

  اپنی جانوں پر ظلم کيا تھا۔
 

ََذْت بَيْتًا  ۭ َوِانَّ َاوْ  ِ َاْوِلَياَۗء َمكَثَِل الَْعْنَكُبْوِت ښ ِاختَّ ُذْوا ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ َ يَْن اختَّ ِ   41َهَن الُْبُيْوِت لََبيُْت الَْعْنكَُبْوِت  ۘ لَْو َاكنُْوا يَْعلَُمْوَن       َمثَُل اذلَّ
جن لوگوں نے هللا کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہيں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ 

وه بھی ايک گھر بنا ليتی ہے، حاالنکہ تمام گھروں سے زياده کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہے 
  وه جان ليتے۔) کاش! ١(

يعنی جس طرح مکڑی کا جاال (گھر) نہايت، کمزور اور ناپائيدار ہوتا ہے، ہاتھ کے  ١۔٤١
معمولی اشارے سے وه نابود ہو جاتا ہے۔ هللا کے سوا دوسروں کو معبود، حاجت روا اور مشکل 
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آسکتے۔ کشا سمجھنا بھی بالکل ايسا ہی ہے، يعنی بےفائده ہے کيونکہ وه بھی کسی کے کام نہيں 
اس لئے غير هللا کے سہارے بھی مکڑی کے جالے کی طرح يکسر ناپائيدار ہيں۔ اگر يہ پائيدار 
يا نفع بخش ہوتے تو يہ معبود گزشتہ اقوام کو تباہی سے بچا ليتے۔ ليکن دنيا نے ديکھ ليا کہ وه 

  انہيں نہيں بچا سکے۔
 

َ يَْعَملُ َما يَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِنٖه مِ  ٍء ۭ َوُهَو الَْعزِْيُز الَْحِكْميُ      ِانَّ اهلّلٰ   42ْن َيشْ
هللا تعاٰلی ان تمام چيزوں کو جانتا ہے جنہيں وه اس کے سوا پکار رہے ہيں، وه زبردست اور ذی 

  حکمت ہے۔
 

  43َوِتكْلَ اْالَْمثَاُل نَْرضُِهبَا ِللنَّاِس  ۚ َوَما يَْعِقلَُهآ ِاالَّ الْٰعِلُمْوَن    
) انہيں صرف علم والے ہی سمجھتے ١لوں کو لوگوں کے لئے بيان فرما رہے ہيں (ہم نے ان مثا

  )٢ہيں (
يعنی انہيں خواب غفلت سے بيدار کرنے، شرک کی حقيقت سے آگاه کرنے اور ہدايت کا  ١۔٤٣

  راستہ سجھانے کے لئے۔ 
ن پر غور و اس علم سے مراد هللا کا، اس کی شريعت کا اور ان آيات و دالئل کا علم ہے ج ٢۔٤٣

  فکر کرنے سے انسان کو هللا کی معرفت حاصل ہوتی اور ہدايت کا راستہ ملتا ہے۔
 

ٰمٰوِت َواْالَْرَض اِبلَْحـّقِ ۭ  ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيًَة ِلّـلُْمْؤِمِنْنيَ       ُ السَّ   ۧ 44َخلََق اهلّلٰ
) ايمان والوں کے ١کيا ہے ( هللا تعاٰلی نے آسمانوں اور زمين کو مصلحت اور حق کے ساتھ پيدا

  )۔٢لئے تو اس ميں بڑی بھاری دليل ہے (
  يعنی بےفائده اور بےمقصد نہيں۔  ١۔٤٤
يعنی هللا کے وجود کی، اس کی قدرت اور علم و حکمت کی۔ اور پھر اسی دليل سے وه  ٢۔٤٤

ا اور اس نتيجے پر پہنچتے ہيں کہ کائنات ميں اس کے سوا کوئی معبود نہيں، کوئی حاجت رو
  مشکل کشا نہيں۔

 

  21پاره  
 

ٰلوَة تَْهنٰـى َعِن الَْفْحَشاِۗء َوالُْمْنَكِر ۭ ٰلوَة ِۭانَّ الصَّ ُ يَْعَملُ َما تَْصنَُعْوَن   ُاتُْل َمآ ُاْويِحَ ِالَْيَك ِمَن اْلِكٰتِب َوَاِقـِم الصَّ ِ اَْكَربُ ۭ َواهلّلٰ ْكُر اهلّلٰ   45 َوذَلِ
) يقيناً نماز ٢) اور نماز قائم کريں (١گئی ہے اسے پڑھئے ( جو کتاب آپ کی طرف وحی کی

) بيشک هللا کا ذکر بڑی چيز ہے جو کچھ تم کر رہے ہو ٣بےحيائی اور برائی سے روکتی ہے (
  )٤اس سے هللا خبردار ہے (

قرآن کريم کی تالوت متعدد مقاصد کے لئے مطلوب ہے۔ محض اجر و ثواب کے لئے،  ١۔٤٥
ب پر تدبر و تفکر کے لئے، تعليم و تدريس کے لئے، اور وعظ و نصيحت اس کے معنی و مطل

  کے لئے، اس حکم تالوت ميں ساری صورتيں شامل ہيں۔ 
کيونکہ نماز سے (بشرطيکہ نماز ہو) انسان کا تعلق هللا تعاٰلی کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے،  ٢۔٤٥

کے ہر موڑ پر اس کے عزم و جس سے انسان کو هللا تعاٰلی کی مدد حاصل ہوتی ہے جو زندگی 
ثبات کا باعث، اور ہدايت کا ذريعہ ثابت ہوتی ہے اس ليے قرآن کريم ميں کہا گيا ہے کہ اے 

ايمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز اور صبر کوئی مرئی چيز نہيں ہے نہيں کہ 
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ہے مطلب يہ ہے کہ  انسان انکا سہارا پکڑ کر ان سے مدد حاصل کرلے۔ يہ تو غير مرئی چيز
ان کے ذريعے سے انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو خصوصی ربط و تعلق پيدا ہوتا ہے وه قدم 

قدم پر اس کی دستگيری اور رہنمائی کرتا ہے اسی ليے نبی صلی هللا عليہ وسلم کو رات کی 
لم کے ذمے تنہائی ميں تہجد کی نماز بھی پڑھنے کی تاکيد کی گئی کيونکہ آپ صلی هللا عليہ وس

جو عظيم کام سونپا گيا تھا، اس ميں آپ صلی هللا عليہ وسلم کو هللا کی مدد کی بہت زياده 
ضرورت تھی اور يہی وجہ ہے کہ خود آنحضرت صلی هللا عليہ وسلم کو بھی جب کوئی اہم 

  مرحلہ درپيش ہوتا تو آپ صلی هللا عليہ وسلم نماز کا اہتمام فرماتے۔ 
ور برائی سے روکنے کا سبب اور ذريعہ بنتی ہے جس طرح دواؤں کی يعنی بےحيائی ا ٣۔٤٥

مختلف تاثيرات ہيں اور کہا جاتا ہے کہ فالں دوا فالں بيماری کو روکتی ہے اور واقعتا ايسا ہوتا 
ہے ليکن کب؟ جب دو باتوں کا التزام کيا جائے ايک دوائی کو پابندی کے ساتھ اس طريقے اور 

کيا جائے جو حکيم اور ڈاکٹر بتالئے۔ دوسرا پرہيز يعنی ايسی چيزوں شرائط کے ساتھ استعمال 
سے اجتناب کيا جائے جو اس دوائی کے اثرات کو زائل کرنے والی ہوں۔ اسی طرح نماز کے 
اندر بھی يقينا هللا نے ايسی روحانی تاثير رکھی ہے کہ يہ انسان کو بےحيائی اور برائی سے 

کو سنت نبوی صلی هللا عليہ وسلم کے مطابق ان آداب  روکتی ہے ليکن اسی وقت جب نماز
وشرائط کے ساتھ پڑھا جائے جو اس کی صحت و قبوليت کے ضروری ہيں۔ مثال اس کے ليے 

پہلی چيز اخالص ہے، ثانيا طہارت قلب يعنی نماز ميں هللا کے سوا کسی اور کی طرف التفات نہ 
۔ رابعا ارکان صالة قرأت رکوع قومہ سجده وغيره ہو۔ ثالثا باجماعت اوقات مقرره پر اس کا اہتمام

ميں اعتدال و اطمينان خامسا خشوع وخضوع اور رقت کی کيفيت۔ سادسا مواظبت يعنی پابندی 
کے ساتھ اس کا التزام سابعا رزق حالل کا اہتمام۔ ہماری نمازيں ان آداب وشرائط سے عاری ہيں۔ 

ظاہر نہيں ہو رہے ہيں جو قرآن کريم ميں اس ليے ان کے وه اثرات بھی ہماری زندگی ميں 
بتالئے گئے ہيں۔ بعض نے اس کے معنی امر کے کيے ہيں۔ يعنی نماز پڑھنے والے کو چاہيے 

  کہ بےحيائی کے کاموں سے اور برائی سے رک جائے۔
يعنی بےحيائی اور برائی سے روکنے ميں هللا کا ذکر، اقامت صٰلوة سے زياده مؤثر۔ اس  ٤۔٤٥

می جب تک نماز ميں ہوتا ہے، برائی سے رکا رہتا ہے۔ ليکن بعد ميں اس کی تاثير لئے کہ آد
کمزور ہو جاتی ہے، اس کے برعکس ہر وقت هللا کا ذکر اس کے لئے ہر وقت برائی ميں مانع 

  رہتا ہے۔
 

ْيَن ظَ  ِ َِّيتْ ِھَى َاْحَسُن ڰ ِاالَّ اذلَّ ا َاْهَل اْلِكٰتِب ِاالَّ اِبل اِدلُْوٓ ْيٓ ُاْنزَِل ِالَْينَا َوُاْنزَِل ِالَْيُمكْ َوِاٰلـهُنَا َوِاٰلــهُُمكْ َواحِ َوَال ُجتَ ِ ُن هَلٗ ُمْسِلُمْوَن   لَُمْوا ِمْهنُْم َوقُْولُْوٓا ٰاَمنَّا اِبذلَّ َحنْ ٌد وَّ
46  

) مگر ان کے ١اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طريقہ پر جو عمده ہو (
) اور صاف اعالن کردو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ايمان ہے جو ٢يں ظالم ہيں (ساتھ جو ان م

) ہمارا تمہارا معبود ايک ہی ہے۔ ہم سب ٣ہم پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی (
  اسی کے حکم برادر ہيں۔

رکھتے ہيں۔ اس لئے کہ وه اہل علم و فہم ہيں، بات کو سمجھنے کی صالحيت و استعداد  ١۔٤٦
  بنابريں ان سے بحث و گفتگو ميں تلخی اور تندی مناسب نہيں۔ 

يعنی جو بحث و مجادلہ ميں افراط سے کام ليں تو تمہيں بھی سخت لب و لہجہ اختيار ٢۔٤٦
کرنے کی اجازت ہے۔ بعض نے پہلے گروه سے مراد وه اہل کتاب ليے ہيں جو مسلمان ہوگئے 

ص جو مسلمان نہيں ہوئے بلکہ يہوديت و نصرانيت پر قائم تھے اور دوسرے گروه سے وه اشخا
رہے اور بعض نے ظلموا منھم کا مصداق ان اہل کتاب کو ليا ہے جو مسلمانوں کے خالف 
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جارحانہ عزائم رکھتے تھے اور جدال قتال کے بھی مرتکب ہوتے تھے ان سے تم بھی قتال کرو 
  تاآنکہ مسلمان ہو جائيں يا جزيہ ديں۔

ت و انجيل پر۔ يعنی يہ بھی هللا کی طرف سے نازل کرده ہيں اور يہ شريعت اسالميہ تورا ٣۔٤٦
  کے قيام اور بعثت محمديہ تک شريعت اٰلہی ہيں۔

 
ْيَن ٰاتَيْٰهنُُم اْلِكٰتَب يُْؤِمنُْوَن ِبٖه ۚ َوِمْن ٰهُٓؤَالِۗء َمْن  ِ ُّْؤِمُن َوَكٰذكِلَ َاْنَزلْنَآ ِالَْيَك اْلِكٰتَب ۭ فَاذلَّ يِٰتنَآ ِاالَّ اْلٰكِفُرْوَن   ي َحُد اِبٰ   47ِبٖه ۭ َوَما َجيْ

اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، پس جنہيں ہم نے کتاب دی ہے 
) ٢) اور ان (مشرکين) ميں سے بعض اس پر ايمان رکھتے ہيں (١وه اس پر ايمان التے ہيں (

  ہی کرتے ہيں۔ اور ہماری آيتوں کا انکار صرف کافر
اس سے مراد عبد هللا بن سالم وغيره ہيں۔ ايتائے کتاب سے مراد اس پر عمل ہے، گويا  ١۔٤٧

  اس پر جو عمل نہيں کرتے، انہيں يہ کتاب دی ہی نہيں گئی۔ 
  ان سے مراد اہل مکہ ہيں۔ جن ميں سے کچھ لوگ ايمان لے آئے تھے۔ ٢۔٤٧

 
ْراَتَب الُْمْبِطلُْوَن   َوَما ُكْنَت تَْتلُْوا ِمْن قَْبهِلٖ مِ  ٗه ِبَيِمْيِنَك ِاًذا الَّ ــطُّ َال َختُ   48ْن ِكٰتٍب وَّ

) نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ١اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے (
  )٣) کہ يہ باطل پرست لوگ شک و شبہ ميں پڑتے (٢تھے (
  اس ليے کہ ان پڑھ تھے ١۔٤٨
کے لئے بھی علم ضروری ہے، جو آپ نے کسی سے حاصل ہی نہيں  اس لئے کہ لکھنے٢۔٤٨

  کيا تھا۔ 
يعنی اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے يا کسی استاد سے کچھ سيکھا ہوتا تو لوگ کہتے کہ يہ  ٣۔٤٨

  قرآن مجيد فالں کی مدد سے يا اس سے تعليم حاصل کرنے کا نتيجہ ہے۔
 

 ِ نٌٰت ِيفْ ُصُدْوِر اذلَّ ِلُمْوَن    بَْل ُهَو ٰايٌٰت بَّيِ ٰيِتنَآ ِاالَّ الّظٰ ـَحُد اِبٰ   49يَْن ُاْوتُوا الِْعْملَ ۭ َوَما َجيْ
) ہماری آيتوں کا منکر ١بلکہ يہ قرآن تو روشن آيتيں ہيں اہل علم کے سينوں ميں محفوظ ہيں (

  سوائے ظالموں کے اور کوئی نہيں۔
مجيد کا اعجاز ہے کہ قرآن  يعنی قرآن مجيد کے حافظوں کے سينوں ميں ہے۔ يہ قرآن ١۔٤٩

  مجيد لفظ بہ لفظ سينے ميں محفوظ ہو جاتا ہے۔
 

ََّمآ َااَن نَذِ  ِ ۭ َوِان يُٰت ِعْنَد اهلّلٰ ََّما اْالٰ ِّٖه ۭ قُْل ِان ب ْن رَّ ِبْنيٌ   َوقَالُْوا لَْوَالٓ ُاْنزَِل عَلَْيِه ٰايٌٰت ِمّ   50ْيٌر مُّ
ت) اس کے رب کی طرف سے کيوں نہيں اتارے انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ نشانياں (معجزا

) ميں تو صرف کھلم کھال آگاه ١گئے۔ آپ کہہ ديجئے کہ نشانياں تو سب هللا تعاٰلی کے پاس ہيں (
  کر دينے واال ہوں۔

يعنی يہ نشانياں اس کی حکمت و مشيت، جن بندوں پر اتارنے کی ہوتی ہے، وہاں وه  ١۔٥٠
  کا اختيار نہيں ہے۔ اتارتا ہے، اس ميں هللا کے سوا کسی

 
ِذْكٰري ِلقَوْ  ًة وَّ ْم ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ لََرْمحَ ٓ َاْنَزلْنَا عَلَْيَك اْلِكٰتَب يُْتٰىل عَلَْهيِ ُّْؤِمنُْوَن    َاَولَْم يَْكِفهِْم َاانَّ   ۧ 51ٍم ي

ميں کيا انہيں يہ کافی نہيں؟ کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے، اس 
  رحمت (بھی) ہے اور نصيحت (بھی) ہے ان لوگوں کے لئے جو ايمان التے ہيں۔

يعنی وه نشانياں طلب کرتے ہيں۔ کيا ان کے ليے بطور نشانی قرآن کافی نہيں ہے جو ہم  ١۔٥١
نے آپ پر نازل کيا ہے اور جس کی بابت انہيں چيلنج ديا گيا ہے کہ اس جيسا قرآن ال کر 
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سورت ہی بنا کر پيش کر ديں۔ جب قرآن کی اس معجزه نمائی کے باوجود  دکھائيں يا کوئی ايک
يہ قرآن پر ايمان نہيں ال رہے ہيں تو حضرت موسٰی و عيسٰی عليہمالسالم کی طرح انہيں 

  معجزے دکھا بھی ديے جائيں تو اس پر يہ کون سا ايمان لے آئيں گے۔
يں کہ يہ قرآن هللا کی طرف سے يعنی ان لوگوں کے ليے جو اس بات کی تصديق کرتے ہ٢۔٥١

  آيا ہے، کيونکہ وہی اس سے متمتع اور فيض ياب ہوتے ہيں۔
 

يَْن ٰاَمنُْوا اِبلْ  ِ ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۭ َواذلَّ ِ بَيِْينْ َوبَيْنَُمكْ َشهِْيًدا ۚ يَْعَملُ َما ِيف السَّ َك مهُُ قُْل َكٰفي اِبهلّلٰ
ِٕ
ِ ۙ ُاوٰلۗى ْوَن    َباِطِل َوَكَفُرْوا اِبهلّلٰ   52الْٰخِرسُ

) وه آسمان و زمين کی ١کہہ ديجئے کہ مجھ ميں اور تم ميں هللا تعاٰلی کا گواه ہونا کافی ہے (
) ہيں ٢ہرچيز کا عالم ہے، جو لوگ باطل کے ماننے والے اور هللا تعاٰلی سے کفر کرنے والے (

  )۔٣وه زبردست نقصان اور گھاٹے ميں ہيں (
هللا کا نبی ہوں اور جو کتاب مجھ پر نازل ہوئی ہے يقينا منجانب هللا اس بات پر کہ ميں  ١۔٥٢
  ہے۔
يعنی غير هللا کی عبادت کا مستحق ٹھہراتے ہيں اور جو فی الواقع مستحق عبادت ہے، ٢۔٥٢

  يعنی هللا تعالٰی، اس کا انکار کرتے ہيں۔ 
انہوں نے سودا کيا ہے  کيونکہ يہی لوگ فساد عقلی اور سوء فہم ميں مبتال ہيں، اسی لئے ٣۔٥٢

کہ ايمان والوں کے بدل کفر اور ہدايت کے بدلے گمراہی خريدی ہے، اس ميں يہ نقصان اٹھانے 
  والے ہيں۔

 
ُمهْ  ُْم بَْغتًَة وَّ ََّجاَۗءُمهُ الَْعَذاُب ۭ َولََيْاِتيَهنَّ َسمًّى ل َتْعِجلُْونََك اِبلَْعَذاِب ۭ َولَْوَالٓ َاَجٌل مُّ   53ْوَن   َال يَْشُعرُ َويَسـْ

) اگر ميری طرف سے مقرر کيا ہوا وقت نہ ١يہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہيں (
) يہ يقينی بات ہے کہ اچانک ان کی بےخبری ٢ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آچکا ہوتا (

  )٣ميں ان کے پاس عذاب آپہنچے (
تو سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل  يعنی پيغمبر کی بات ماننے کی بجائے، کہتے ہيں کہ اگر ١۔٥٣

  کروا دے۔ 
يعنی ان کے اعمال و اقوال تو يقينا اس الئق ہيں کہ انہيں فوراً صفحہ ہستی سے ہی مٹا ديا  ٢۔٥٣

جائے ليکن ہماری سنت ہے کہ ہر قوم کو ايک وقت خاص تک مہلت ديتے ہيں جب وه مہلت 
  عمل ختم ہو جاتی ہے تو ہمارا عذاب آجاتا ہے۔ 

نی جب عذاب کا وقت مقرر آجائے گا تو اس طرح اچانک آئے گا کہ انہيں پتہ بھی نہيں يع٣۔٥٣
چلے گا۔ يہ وقت مقرر وه ہے جو اس نے اہل مکہ کے ليے لکھ رکھا تھا يعنی جنگ بدر ميں 
  اسارت و قتل يا پھر قيامت کا وقوع ہے جس کے بعد کافروں کے ليے عذاب ہی عذاب ہے۔

 
َتْعِجلُْونََك اِب  َ لَُمِحْيَطٌة اِبْلٰكِفرِْيَن   يَسـْ   54ۙلَْعَذاِب ۭ َوِانَّ هَجَمنَّ

  )١يہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہيں اور (تسلی رکھيں) جہنم کافروں کو گھير لينے والی ہے۔ (
پہال يستعجلونک بطور خبر کے تھا اور يہ دوسرا بطور تعجب کے ہے يعنی يہ امر تعجب ١۔٥٤

ان کو اپنے گھيرے ميں ليے ہوئے ہے۔ پھر بھی يہ عذاب کے ليے انگيز ہے کہ عذاب کی جگہ 
جلدی مچا رہے ہيں؟ حاالں کہ ہر آنے والی چيز قريب ہی ہوتی ہے اسے دور کيوں سمجھتے 

  ہيں؟ يا پھر يہ تکرار بطور تاکيد کے ہے۔
 

ُُم الَْعَذاُب ِمْن فَْوِقهِْم َوِمْن َحتِْت َاْرُجِلهِْم َويَقُ    55ْوُل ُذْوقُْوا َما ُكْنُمتْ تَْعَملُْوَن   يَْوَم يَْغٰشـ
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) فرمائے گا کہ اب ١اس دن انکے اوپر تلے سے انہيں عذاب ڈھانپ رہا ہوگا اور هللا تعاٰلی (
  اپنے (بد) اعمال کا مزه چھکو۔

يقول کا فاعل هللا ہے يا فرشتے يعنی جب چاروں طرف سے ان پر عذاب ہو رہا ہوگا تو  ١۔٥٥
 کہا جائے گا۔

َي فَاْعُبُدْوِن    ْيَن ٰاَمنُْوٓا ِانَّ َاْرِيضْ َواِسَعٌة فَِاايَّ ِ   56يِٰعَباِدَي اذلَّ
  )١اے ميرے ايماندار بندو! ميری زمين بہت کشاده ہے سو تم ميری ہی عبادت کرو (

اس ميں ايسی جگہ سے، جہاں هللا کی عبادت کرنی مشکل ہو اور دين پر قائم رہنا دوبھر  ١۔٥٦
و ہجرت کرنے کا حکم ہے، جس طرح مسلمانوں نے پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف ہو رہا ہ

 اور بعد ميں مدينہ کی طرف ہجرت کی۔
 

َقُة الَْمْوِت ُۣمثَّ ِالَْينَا تُْرَجُعْوَن   
ِٕ
  57ُلكُّ نَْفٍس َذاۗى

  )١ہر جاندار موت کا مزه چکھنے واال ہے اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ (
وت کا جرعہ تلخ تو المحالہ ہر ايک کو پينا ہے ہجرت کرو گے تب بھی اور نہ کرو يعنی م١۔٥٧

گے تب بھی اس ليے تمہارے ليے وطن کا رشتے داروں کا اور دوست احباب کا چھوڑنا مشکل 
نہيں ہونا چاہيے موت تو تم جہاں بھی ہو گے آجائے گی۔ البتہ هللا کی عبادت کرتے ہوئے 

وں سے شاد کام ہوگے۔ اس ليے کہ مر کر تو هللا ہی کے پاس جانا مروگے تو تم اخروی نعمت
  ہے۔

 
ِهتَا اْالَْهنٰرُ  رِْي ِمْن َحتْ َن الَْجنَِّة غَُرفًا َجتْ ُْم ِمّ ئَهنَّ ِلٰحِت لَُنَبّوِ لُوا الّصٰ ْيَن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ ْيَن ِفْهيَا   ۭ ِنْعَم َاْجُر الْٰعِمِلْنيَ    َواذلَّ   ڰ58ٰخدِلِ

وگ ايمان الئے اور نيک کام کئے انہيں يقيناً جنت کے ان باال خانوں ميں جگہ ديں گے اور جو ل
) نيک کام کرنے والوں کا ٢) جہاں وه ہميشہ رہيں گے (١جن کے نيچے چشمے بہہ رہے ہيں (

  کيا ہی اچھا اجر ہے۔
ريں يعنی اہل جنت کے مکانات بلند ہونگے، جن کے نيچے نہريں بہہ رہی ہونگی۔ يہ نہ ١۔٥٨

پانی، شراب، شہد اور دودھ کی ہونگی، عالوه ازيں انہيں جس طرف پھيرنا چاہيں گے، ان کا 
  رخ اسی طرف ہو جائے گا۔ 

  ان کے زوال کا خطره ہوگا نہ انہيں موت کا انديشہ نہ کسی اور جگہ پھر جانے کا خوف۔ ٢۔٥٨
 

ُْوَن     ْم يََتَولكَّ ِ ْوا َوعَٰيل َرّهبِ يَْن َصَربُ ِ   59اذلَّ
  )۔٢) اور اپنے رب تعاٰلی پر بھروسہ رکھتے ہيں (١وه جنہوں نے صبر کيا (

يعنی دين پر مضبوطی سے قائم رہے، ہجرت کی تکليفيں برداشت کيں، اہل و عيال اور  ١۔٥٩
  عزيز و اقربا سے دوری کو محض هللا کی رضا کے لئے گوارا کيا۔ 

  دين اور دنيا کے ہر معاملے اور حاالت ميں۔ ٢۔٥٩
 
ِمُل ِرْزقَهَا      وَ  ٍَّة الَّ َحتْ ْن َداۗب ِّْن ِمّ ِمْيُع الَْعِلْميُ   ٤َاكَي ُمكْ ڮ َوُهَو السَّ ُ يَْرُزقُهَا َوِاايَّ   60َاهلّلٰ

) ان سب کو اور تمہيں بھی ٢) ہيں جو اپنی روزی اٹھائے نہيں پھرتے (١اور بہت سے جانور (
  )۔٤ننے واال ہے () وه بڑا ہی س٣هللا تعاٰلی ہی روزی ديتا ہے (

  َکاَيِّْن ميں کاف تشبيہ کا ہے اور معنی ہيں کتنے ہی يا بہت سے۔  ١۔٦٠
کيونکہ اٹھا کر لے جانے کی ان ميں ہمت نہيں ہوتی، اسی طرح وه ذخيره بھی نہيں کر  ٢۔٦٠

سکتے، مطلب يہ ہے کہ رزق کسی خاص جگہ کے ساتھ مختص نہيں ہے بلکہ هللا کا رزق اپنی 
ئے عام ہے وه جو بھی ہو جہاں بھی ہو بلکہ هللا تعاٰلی نے ہجرت کو جانے والے مخلوق کے ل
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صحابہ کرام کو پہلے سے کہيں زياده وسيع اور پاکيزه رزق عطا فرمايا، نيز تھوڑے ہی 
  عرصے بعد انہيں عرب کے متعدد عالقوں کا حکمران بنا ديا۔ 

ہره ور ہے يا بےبہره اپنے وطن ميں يعنی کوئی کمزور ہے يا طاقتور، اسباب وسائل سے ب٣۔٦٠
ہے يا مہاجر اور بےوطن، سب کا روزی رساں وہی هللا ہے جو چيونٹی کو زمين کے کونوں 

کھدروں ميں پرندوں کو ہواؤں ميں اور مچھليوں اور ديگر آبی جانوروں کو سمندر کی گہرائيوں 
ہجرت ميں رکاوٹ نہ بنے ميں روزی پہنچاتا ہے اس موقع پر مطلب يہ ہے کہ فقر فاقہ کا ڈر 

  اس ليے کہ هللا تعاٰلی تمہاری اور تمام مخلوقات کی روزی کا ذمے دار ہے۔
وه جاننے واال ہے تمہارے اعمال و افعال کو اور تمہارے ظاہر و باطن کو، اس لئے  ٤۔٦٠

صرف اسی سے ڈرو، اس کے سوا کسی سے مت ڈرو! اسی کی اطاعت ميں سعادت و کمال ہے 
  معصيت ميں بد بختی و نقصان۔اور اسی کی 

 
ُ  فََاّىنٰ  ْمَس َوالَْقَمَر لََيُقْولُنَّ اهلّلٰ ـَر الشَّ ٰمٰوِت َواْالَْرَض َوَخسَـّ ْن َخلََق السَّ ْن َسَالَْهتُْم مَّ

ِٕ
  61يُْؤفَُكْوَن       َولَى

ں اور اگر آپ ان سے دريافت کريں کہ زمين و آسمان کا خالق اور سورج اور چاند کو کام مي
  )٢) پھر کدھر الٹے جا رہے ہيں (١لگانے واال کون ہے؟ تو ان کا جواب يہی ہوگا کہ هللا تعالٰی(

يعنی يہ مشرکين، جو مسلمان کو محض توحيد کی وجہ سے ايذائيں پہنچا رہے ہيں، ان  ١۔٦١
سے اگر پوچھا جائے کہ آسمان و زمين کو عدم وجود ميں النے واال اور سورج اور چاند کو 

اپنے مدار پر چالنے واال کون ہے؟ تو وہاں يہ اعتراف کئے بغير انہيں چاره نہيں ہوتا کہ  اپنے
  يہ سب کچھ کرنے واال هللا ہے

  ۔ يعنی دالئل اور و اعتراف کے باوجود حق سے انکار اور گريز باعث تعجب ہے۔٢۔٦١
 

ََّشاُۗء ِمْن ِعَباِدٖه َويَْقدِ  ْزَق ِلَمْن ي ُ يَبُْسطُ الّرِ ٍء عَِلْميٌ     َاهلّلٰ َ ِبُلكِّ َيشْ   62ُر هَلٗ ۭ ِانَّ اهلّلٰ
) يقيناً ١هللا تعاٰلی اپنے بندوں ميں سے جسے چاہے فراخ روزی ديتا ہے اور جسے چاہے تنگ (

  )۔٢هللا تعاٰلی ہرچيز کا جاننے واال ہے (
پر  يہ مشرکين کے اعتراض کا جواب ہے جو وه مسلمانوں پر کرتے تھے کہ اگر تم حق ١۔٦٢

ہو تو پھر غريب اور کمزور کيوں ہو؟ هللا نے فرمايا کہ رزق کی کشادگی اور کمی هللا کے 
اختيار ميں ہے وه اپنی حکمت و مشيت کے مطابق جس کو چاہتا کم يا زياده ديتا ہے، اس کا تعلق 

  اس کی رضامندی يا غضب سے نہيں ہے۔ 
  ئے بہتر ہے اور کس کے لئے نہيں؟اس کو بھی وہی جانتا ہے کہ زياده رزق کس کے ل ٢۔٦٢ 
 

َماِۗء َماًۗء فََاْحيَا ِبِه اْالَْرَض ِمْنۢ بَْعِد َمْوِهتَا لََيُقْولُنَّ ا َل ِمَن السَّ ْن نَّزَّ ْن َسَالَْهتُْم مَّ
ِٕ
ُمهْ َال يَْعِقلُْوَن   َولَى ِ ۭ بَْل اَْكَرثُ ُ   ۭ قُِل الَْحْمُد هلِلّٰ   63ۧهلّلٰ

کريں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمين کو اس کی موت کے بعد زنده  اور اگر آپ ان سے سوال
کس نے کيا؟ تو يقيناً ان کا جواب يہی ہوگا هللا تعاٰلی نے۔ آپ کہہ ديجئے کہ ہر تعريف هللا ہی کے 

  )۔١لئے سزاوار ہے، بلکہ ان ميں اکثر بےعقل ہيں (
ردوں کو رب نہ بناتے۔ نہ ان کيونکہ عقل ہوتی تو اپنے رب کے ساتھ پتھروں کو اور م ١۔٦٣

کے اندريہ تميز ہوتی کہ هللا تعاٰلی کی خالقيت و ربوبيت کے اعتراف کے باوجود، بتوں کو 
  حاجت روا اور الئق عبادت سمجھ رہے ہيں۔

 
ِخَرَة لَھِـَى الَْحـَيوَ  اَر اْالٰ لَِعٌب ۭ َوِانَّ ادلَّ نَْيآ ِاالَّ لَهٌْو وَّ   64اُن ۘ لَْو َاكنُْوا يَْعلَُمْوَن   َوَما ٰهِذِه الَْحٰيوُة ادلُّ

) البتہ آخرت کے گھر کی زندگی حقيقی ١اور دنيا کی يہ زندگانی تو محض کھيل تماشا ہے (
  )٣) کاش! يہ جانتے ہوتے (٢زندگی ہے (
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يعنی جس دنيا نے انہيں آخرت سے اندھا اور اس کے ليے توشہ جمع کرنے سے غافل  ١۔٦٤
زياده حيثيت نہيں رکھتی، کافر دنيا کے کاروبار ميں مشغول رہتا  رکھا ہے وه ايک کھيل سے

ہے، اس کے ليے شب وروز محنت کرتا ہے ليکن جب مرتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ جس 
طرح بچے سارا دن مٹی کے گھروندوں سے کھيلتے ہيں پھر خالی ہاتھ گھروں کو لوٹ جاتے 

  ہوتاہيں۔ سوائے تھکاوٹ کے انہيں کچھ حاصل نہيں 
  اس لئے ايسے عمل صالح کرنے چاہئيں جن سے آخرت کا يہ گھر سنور جائے۔ ٢۔٦٤۔

کيونکہ اگر وه يہ بات جان ليتے تو آخرت سے بےپرواه ہو کر دنيا ميں مگن نہ ہوتے۔ اس  ٣۔٦٤
  لئے ان کا عالج علم ہے، علم شريعت۔

 
َ ُمْخِلِصْنيَ  ِ ِاَذا ُمهْ يُْرشُِكْوَن    فَِاَذا َرِكُبْوا ِيف الُْفكْلِ َدَعُوا اهلّلٰ ُْم ِاَىل الَْربّ ا َجنّٰ ْيَن ڬ فَلَمَّ   ۙ 65هَلُ ادّلِ

پس يہ لوگ جب کشتيوں ميں سوار ہوتے ہيں تو هللا تعاٰلی ہی کو پکارتے ہيں اس کے لئے 
عبادت کو خالص کرکے پھر جب وه انہيں خشکی کی طرف بچا التا ہے تو اسی وقت شرک 

  )۔١کرنے لگتے ہيں (
مشرکين کے اس تناقض کو بھی قرآن کريم ميں متعدد جگہ بيان فرمايا گيا ہے۔ اس منافقت  ١۔٦٥

کو حضرت عکرمہ سمجھ گئے تھے جس کی وجہ سے انہيں قبول اسالم کی توفيق حاصل 
ہوگئی۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد يہ مکہ سے فرار ہوگئے تاکہ نبی کی گرفت 

بشہ جانے کے لئے ايک کشتی ميں بيٹھے، کشتی گرداب ميں پھنس گئی، تو سے بچ جائيں۔ يہ ح
کشتی ميں سوار لوگوں نے ايک دوسرے سے کہا کہ پورے خلوص کے ساتھ رب سے دعائيں 

کرو، اس لئے کہ يہاں اس کے عالوه کوئی نجات دينے واال نہيں۔ حضرت عکرمہ نے يہ سن کر 
جات نہيں دے سکتا تو خشکی ميں بھی اس کے سوا کہا کہ اگر سمندر ميں اس کے سوا کوئی ن

کوئی نجات نہيں دے سکتا۔ اسی وقت هللا سے عہد کر ليا کہ اگر ميں يہاں سے بخيريت ساحل پر 
پہنچ گيا تو ميں محمد کے ہاتھ پر بيعت کر لونگا۔ يعنی مسلمان ہو جاؤ گا چنانچہ يہاں سے نجات 

  پا کر انہوں نے اسالم قبول کر ليا۔
 
  66ْكُفُرْوا ِبَمآ ٰاتَيْٰهنُْم ڌ َوِلَيَتَمتَُّعْوا        ۪ فََسْوَف يَْعلَُمْوَن    ِليَ 

  ) ابھی ابھی پتہ چل جائے گا۔١تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہيں اور برتتے رہيں (
يہ الم کئی ہے جو علت کے ليے ہے۔ يعنی نجات کے بعد ان کا شرک کرنا اس لئے ہے  ١۔٦٦
وه کفران نعمت کريں اور دنيا کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے رہيں۔ کيونکہ اگر وه ناشکری کہ 

نہ کرتے تو اخالص پر قائم رہتے اور صرف هللا واحد کو ہی ہميشہ پکارتے۔ گو ان کا مقصد 
  کفر کرنا نہيں ہے ليکن دوباره شرک کے ارتکاب کا نتيجہ بہرحال کفر ہی ہے۔

 
ِ يَكْ َاَولَْم يََرْوا َاانَّ  ُف النَّاُس ِمْن َحْوِلهِْم ۭ َافَِبالَْباِطِل يُْؤِمنُْوَن َوِبِنْعَمِة اهلّلٰ يَُتَخطَّ   67ُفُرْوَن     َجَعلْنَا َحَرًما ٰاِمنًا وَّ

کيا يہ نہيں ديکھتے کہ ہم نے حرم کو با امن بنا ديا ہے حاالنکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک 
پر تو يقين رکھتے ہيں اور هللا تعاٰلی کی نعمتوں پر ناشکری  ) کيا يہ باطل١لئے جاتے ہيں (

  )١کرتے ہيں (
هللا تعاٰلی اس احسان کا تذکره فرما رہا ہے جو اہل مکہ پر اس نے کيا کہ ہم نے ان کے  ١۔٦٧

حرم کو امن واال بنايا جس ميں اس کے باشندے قتل وغارت اسيری لوٹ مار وغيره سے 
دوسرے عالقے اس امن و سکون سے محروم ہيں قتل وغارت محفوظ ہيں۔ جب کہ عرب کے 

  گری ان کے ہاں معمول اور آئے دن کا مشغلہ ہے۔



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	911	of	1441	

يعنی کيا اس نعمت کا شکر يہی ہے کہ وه هللا کے ساتھ شريک ٹھہرائيں، اور جھوٹے ٢۔٦٧
معبودوں اور بتوں کی پرستش کرتے رہيں۔ اس احسان کا تقاضا تو يہ تھا کہ وه صرف ايک 

  کی عبادت کرتے اور اس کے پيغمبر کی تصديق کرتے۔هللا 
  

َ مَ  منَّ ا َجاَۗءٗه   ۭ  َالَيَْس ِيفْ هَجَ َب اِبلَْحّقِ لَمَّ ِ َكِذاًب َاْو كَذَّ ي عََيل اهلّلٰ ِن افَْرتٰ   68ثًْوى ِلّْلٰكِفرِيَْن   َوَمْن َاْظَملُ ِممَّ
) يا جب حق اس کے پاس ١دھے (اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جو هللا تعاٰلی پر جھوٹ بان

  ) جھٹالئے، کيا ايسے کافروں کا ٹھکانا جہنم نہ ہوگا؟٢آجائے وه اسے (
يعنی دعوٰی کرے کہ مجھ پر هللا کی طرف سے وحی آتی ہے درآں حاليکہ ايسا نہ ہو يا  ١۔٦٨

  ۔ کوئی يہ کہے ميں بھی وه چيز اتار سکتا ہوں جو هللا نے اتاری ہے۔ يہ تو سراسر جھوٹ ہے
  يہ تکذيب ہے اور اس کا مرتکب مکذب ہے يہ دونوں کفر ہيں جس کی سزا جہنم ہے۔ ٢۔٦٨

 
ِنْنيَ     َ لََمَع الُْمْحسـِ ُْم ُسـُبلَنَا    ۭ َوِانَّ اهلّلٰ ْيَن َجاَهُدْوا ِفْينَا لَـَهنِْديَهنَّ ِ   ۧ 69َواذلَّ

اپنی راہيں ضرور دکھا ديں ) ہم انہيں ١اور جو لوگ ہماری راه ميں مشقتيں برداشت کرتے ہيں (
  )٣) يقيناً هللا نيکوکاروں کا ساتھی ہے (٢گے (
اس سے مراد ٢۔ ٦٩يعنی دين پر عمل کرنے ميں جو دشوارياں، آزمائشيں پيش آتی ہيں  ١۔ ٦٩

  دنيا اور آخرت کے وه راستے ہيں جن پر چل کر انسان کو هللا کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ 
کو حاضر ناظر جان کر ہر نيکی کے کام کو اخالص کے ساتھ احسان کا مطلب ہے هللا  ٣۔٦٩

کرنا، سنت نبوی کے مطابق کرنا، برائی کے بدلے حسن سلوک کرنا، اپنا حق چھوڑ دينا اور 
  دوسروں کو حق سے زياده دينا۔ يہ سب احسان کے مفہوم ميں شامل ہيں۔

 

 سورة الروم
 )٦٠۔ تعداد آيات  ٣٠(سورة الروم ۔ سوره نمبر 

ِحْميِ       ِبْس  ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ  ِم اهلّلٰ
 شروع کرتا ہوں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے

 
  ۚ Ǻالّۗمۗ   
  الم

ْوِم    ) رکوع ہيں٦) آيات اور (٦٠يہ سورت مکی ہے اس ميں ( ٣٠ُسْوَرةُ الرُّ
 

ْوُم     Ąۙغُِلَبِت الرُّ
  رومی مغلوب ہوگئے ہيں

 
ٓ َادْ  َيْغِلُبْوَن    ِيفْ ْم سـَ ْنۢ بَْعِد غَلَِهبِ   Ǽَۙىن اْالَْرِض َوُمهْ ِمّ

  نزديک کی زمين پر اور وه مغلوب ہونے کے بعد عنقريب غالب آجائيں گے۔
 

َّْفَرُح الُْمْؤِمنُْوَن     ٍِٕذ ي
ِ اْالَْمُر ِمْن قَْبُل َوِمْنۢ بَْعُد ۭ َويَْوَمى ِنْنيَ ڛ هلِلّٰ   Ćِۙيفْ ِبْضعِ سـِ
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سال ميں ہی، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختيار هللا تعاٰلی ہی کا ہے۔ اس روز چند 
  مسلمان شادمان ہوں گے۔

 
ِحْميُ   ََّشاُۗء ۭ َوُهَو الَْعزِْيُز الرَّ ِ ۭ يَْنُرصُ َمْن ي   ۙ   Ĉِبنَْرصِ اهلّلٰ

  ہے۔) وه جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے اصل غالب اور مہربان وہی ١هللا کی مدد سے (
عہد رسالت ميں دو بڑی طاقتيں تھيں۔ ايک فارس (ايران) کی، دوسری روم کی۔ اول الذکر  ١۔٥

حکومت آتش پرست اور دوسری عيسائی يعنی اہل کتاب تھی۔ مشرکين مکہ کی ہمدردياں فارس 
کے ساتھ تھيں کيونکہ دونوں غير هللا کے پجاری تھے۔ جب کہ مسلمان کی ہمدردياں روم کی 

ومت کے ساتھ تھيں، اس لئے عيسائی بھی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے اور عيسائی حک
وحی و رسالت پر يقين رکھتے تھے، ان کی آپس ميں ٹھنی رہتی تھی۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم 

کی بعثت کے چند سال بعد ايسا ہوا کہ فارس کی حکومت عيسائی حکومت پر غالب آگئی، جس 
مانوں کو غم ہوا، اس موقعہ پر قرآن کريم کی يہ آيات نازل پر مشرکوں کو خوشی اور مسل

ہوئيں، جن ميں پيش گوئی کی گئی کہ رومی پھر غالب آجائيں گے اور غالب، مغلوب اور 
مغلوب غالب ہوجائيں گے۔ بظاہر اسباب يہ پيش گوئی ناممکن العمل نظر آتی تھی۔ تاہم مسلمانوں 

ا کہ ايسا ضرور ہو کر رہے گا۔ اسی لئے حضرت ابو کو هللا کے اس فرمان کی وجہ سے يقين تھ
بکر صديق نے ابو جہل سے يہ شرط باندھی کہ رومی پانچ سال کے اندر دوباره غالب آجائيں 
گے۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم کے علم ميں يہ بات آئی تو فرمايا بِْضع کا لفظ تين سے دس تک 

مدت کم رکھی ہے، اس ميں اضافہ کر لو،  سال کی ٥کے عدد کے لئے استعمال ہوتا ہے تم نے 
چنانچہ آپ کی ہدايت کے مطابق حضرت ابو بکر صديق نے اس مدت ميں اضافہ کروا ليا۔ اور 

سال کی مدت کے اندر اندر يعنی ساتويں سال دوباره فارس پر غالب  ٩پھر ايسا ہوا کہ رومی 
ں کہ روميوں کو يہ فتح اس آگئے، جس سے يقينا مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی، بعض کہتے ہي

وقت ہوئی، جب بدر ميں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہوا اور مسلمان اپنی فتح پر خوش 
ہوئے۔ روميوں کی يہ فتح قرآن کريم کی صداقت کی ايک بہت بڑی دليل ہے۔ نزديک کی زمين 

ں عيسائيوں سے مراد، عرب کی زمين کے قريب کے عالقے، يعنی شام و فلسطين وغيره، جہا
  کی حکومت تھی۔

 
ُ َوعَْدٗه َوٰلِكنَّ اَْكَرثَ النَّاِس َال يَْعلَُمْوَن     ِلُف اهلّلٰ ِ ۭ َال ُخيْ   Čَوعَْد اهلّلٰ

  ) هللا تعاٰلی اپنے وعدے کا خالف نہيں کرتا ليکن اکثر لوگ نہيں جانتے۔١هللا کا وعده ہے، (
کو جو خبر دے رہے ہيں کہ عنقريب رومی، يعنی اے محمد! (صلی هللا عليہ وسلم) ہم آپ  ١۔٦

فارس پر دوباره غالب آجائيں گے، يہ هللا کا سچا وعده ہے جو مدت مقرره کے اندر يقينا پورا ہو 
  کر رہے گا۔

 
ِخَرِة ُمهْ ٰغِفلُْوَن     نَْيا     ښ َوُمهْ َعِن اْالٰ َن الَْحٰيوِة ادلُّ   Ċيَْعلَُمْوَن َظاِهًرا ِمّ

وی زندگی کے ظاہر کو (ہی) جانتے ہيں اور آخرت سے بالکل ہی بےخبر وه تو (صرف) دنيا
  )۔١ہيں (
يعنی اکثر لوگوں کو دنياوی معامالت کا خوب علم ہے۔ چنانچہ وه ان ميں تو اپنی چابک  ١۔٧

دستی اور مہارت فن کا مظاہره کرتے ہيں جن کا فائده عارضی اور چند روزه ہے ليکن آخرت 
ہيں جن کا نفع مستقل اور پائيدار ہے۔ يعنی دنيا کے امور کو خوب  کے معامالت سے يہ غافل

  پہچانتے اور دين سے بےخبر ہيں۔
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ٰمٰوِت َواْالَْرَض َوَما بَيَْهنَُمآ ِاالَّ اِبلَْحّقِ  ُ السَّ ٓ َانُْفِسهِْم  ۣ َما َخلََق اهلّلٰ َسمًّى ۭ َوِانَّ َكِثريًْ  َاَولَْم يََتَفكَُّرْوا ِيفْ ْم لَٰكِفُرْوَن    َوَاَجٍل مُّ ِ َن النَّاِس ِبِلَقأۗيِ َرّهبِ   Ďا ِمّ
کيا ان لوگوں نے اپنے دل ميں يہ غور نہيں کيا؟ کہ هللا تعاٰلی نے آسمانوں کو اور زمين اور ان 

) سے مقرر وقت تک کے لئے (ہی) پيدا کيا ١کے درميان جو کچھ ہے سب کو بہترين قرينے (
  )۔٢رب کی مالقات کے منکر ہيں (ہے، ہاں اکثر لوگ يقيناً اپنے 

يا ايک مقصد اور حق کے ساتھ پيدا کيا ہے بےمقصد اور بيکار نہيں۔ اور وه مقصد ہے کہ  ١۔٨
نيکوں کو ان کی نيکيوں کی جزا اور بدوں کو ان کی بدی کی سزا دی جائے۔ يعنی کيا وه اپنے 

پانی کے ايک حقير وجود پر غور نہيں کرتے کہ کس طرح انہيں نيست سے ہست کيا اور 
قطرے سے ان کی تخليق کی۔ پھر آسمان و زمين کا ايک خاص مقصد کے ليے وسيع وعريض 

سلسلہ قائم کيا نيز ان سب کے ليے ايک خاص وقت مقرر کيا يعنی قيامت کا دن۔ جس دن يہ سب 
اس کی  کچھ فنا ہوجائے گا مطلب يہ ہے کہ اگر وه ان باتوں پر غور کرتے تو يقينا هللا کے وجود

ربوبيت و الوہيت اور اس کی قدرت مطلقہ کا انہيں ادراک واحساس ہو جاتا اور اس پر ايمان لے 
  آتے۔
اور اس کی وجہ وہی کائنات ميں غور و فکر کا فقدان ہے ورنہ قيامت کے انکار کی کوئی ٢۔٨

  معقول بنياد نہيں ہے۔
 

ْوا ِيف اْالَْرِض فَيَْنُظُرْوا َكْيَف  ُرْوَهآ اَْكَرثَ  َاَولَْم يَِسْريُ َااَثُروا اْالَْرَض َوَمعَ ًة وَّ يَْن ِمْن قَْبِلهِْم ۭ َاكنُْوٓا َاَشدَّ ِمْهنُْم قُوَّ ِ ُرْوَها َوَجاَۗءْهتُْم ُرُسلُهُْم َاكَن عَاِقَبُة اذلَّ ا َمعَ  ِممَّ
ُ ِلَيْظِلَمهُْم َوٰلِكْن َاكنُْوٓا َانُْفَسهُمْ  نِٰت ۭ فََما َاكَن اهلّلٰ   Ḍۭيَْظِلُمْوَن      اِبلَْبّيِ

) کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کيسا ١کيا انہوں نے زمين ميں چل پھر کر يہ نہيں ديکھا (
) اور انہوں نے (بھی) زمين بوئی ٣) وه ان سے بہت زياده توانا اور طاقتور تھے (٢(برا) ہوا (

کے رسول روشن دالئل ) اور ان کے پاس ان ٥) ان سے زياده آباد کی تھی (٤جوتی تھی اور (
) پر ظلم کرتا ليکن (دراصل) وه خود ٧) يہ تو ناممکن تھا کہ هللا تعاٰلی ان (٦لے کر آئے تھے (

  )۔٨اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے (
يہ آثار کھنڈرات اور نشانات عبرت پر غور و فکر نہ کرنے پر مالمت کی جا رہی ہے۔  ١۔٩

  ے ہيں۔ مطلب ہے کہ چل پھر کر وه مشاہده کر چک
، حق کے انکار اور رسولوں کو جھٹالنے  ٢۔٩ يعنی ان کافروں کا جن کو هللا نے ان کے کفر با

  کی وجہ سے ہالک کيا۔ 
  يعنی قريش اور اہل مکہ سے زياده۔  ٣۔٩
يعنی اہل مکہ تو کھيتی باڑی سے ناآشنا ہيں ليکن پچھلی قوميں اس وصف ميں بھی ان سے  ٤۔٩

  بڑھ کر تھيں۔ 
لئے کہ ان کی عمريں بھی زياده تھيں، جسمانی قوت ميں بھی زياده تھے اسباب معاش  اس ٥۔٩

بھی ان کو زياده حاصل تھے۔ پس انہوں نے عمارتيں بھی زياده بنائيں، زراعت و کاشتکاری بھی 
  کی اور وسائل رزق بھی زياده مہيا کئے۔ 

قيوں اور فراغت و خوش حالی کے ليکن وه ان پر ايمان نہيں الئے۔ لہذا تمام تر قوتوں، تر ٦۔٩
  باوجود ہالکت ان کا مقدر بن کر رہی۔ 

  کہ انہيں بغير گناه کے عذاب ميں مبتال کر ديتا ٧۔٩
  يعنی هللا کا انکار اور رسولوں کی تکذيب کر کے۔ ٨۔٩
 

ِ وَ  يِٰت اهلّلٰ بُْوا اِبٰ ٰآى َاْن َكذَّ ْوۗ ْيَن َاَساُۗءوا السُّ ِ َهتِْزُءْوَن    ُمثَّ َاكَن عَاِقَبَة اذلَّ   ۧ 10َاكنُْوا ِهبَا يَسـْ
) اس لئے کہ وه هللا تعاٰلی کی آيتوں کو ١پھر آخر برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا، (

  جھٹالتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔
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سوآی بروزن فعلی سوء سے اسوأ کی تانيث ہے يسے حسنی احسن کی تانيث ہے۔ يعنی ان  ١۔١٠
  جام ہوا، بدترين انجام تھا۔کا جو ان

 
ُ يَْبَدُؤا الَْخـلَْق ُمثَّ يُِعْيُدٗه ُمثَّ ِالَْيِه تُْرَجُعْوَن   .    11َاهلّلٰ

) گا پھر تم سب اسی کی ١هللا تعاٰلی ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اسے دوباره پيدا کرے (
  )٢طرف لوٹائے جاؤ گے۔ (

لی مرتبہ پيدا کرنے پر قادر ہے، وه مرنے کے بعد دوباره يعنی جس طرح هللا تعاٰلی پہ ١۔١١
انہيں زنده کرنے پر بھی قادر ہے، اس لئے کہ دوباره پيدا کرنا پہلی مرتبہ سے زياده مشکل نہيں 

  ہے۔ 
  يعنی ميدان محشر اور موقف حساب ميں جہاں وه عدل و انصاف کا اہتمام فرمائے گا۔٢۔١١

 
اعَُة    12يُْبِلُس الُْمْجرُِمْوَن     َويَْوَم تَُقْوُم السَّ

  )۔١اور جس دن قيامت قائم ہوگی تو گناہگار حيرت زده ره جائيں گے (
ابالس کے معنی ہيں اپنے موقف کے اثبات ميں کوئی دليل پيش نہ کرسکنا اور حيران و  ١۔١٢

س وه ساکت کھڑے رہنا اسی کو نا اميدی کے مفہوم سے تعبير کر ليتے ہيں۔ اس اعتبار سے مبل
ہوگا جو نا اميد ہو کر خاموش کھڑا ہو اور اسے کوئی دليل نہ سوجھ رہی ہو قيامت والے دن 

کافروں اور مشرکوں کا يہی حال ہوگا، يعنی کہ عذاب کے بعد وه ہر خبر سے مايوس اور دليل 
  و حجت پيش کرنے سے قاصر ہونگے۔ مجرموں سے مراد کافر و مشرکين ہيں جيسے 

  واضح ہےکہ اگلی آيت ميں 
 

ْم ٰكِفرِيَْن     ِ
ِٕ
ۗ َاك ْم ُشَفٰعۗـــُؤا َوَاكنُْوا بُِرشَ ِ

ِٕ
ۗ َاك ْن ُرشَ َّهُْم ِمّ   13َولَْم يَُكْن ل

) اور (خود يہ بھی) اپنے ١اور ان تمام تر شريکوں ميں سے ايک بھی ان کا شفارشی نہ ہوگا (
  )٢شريکوں کے منکر ہوجائيں گے۔ (

باطلہ ہيں جن کی مشرکين، يہ سمجھ کر عبادت کرتے تھے  شريکوں سے مراد معبودان ١۔١٣
کہ يہ هللا کے ہاں ان کے سفارشی ہوں گے، اور انہيں هللا کے عذاب سے بچاليں گے۔ ليکن هللا 

نے يہاں وضاحت فرما دی کہ هللا کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنے والوں کے لئے هللا کے ہاں 
  کوئی سفارشی نہيں ہوگا

ان کی الوہيت کے منکر ہوجائيں گے کيونکہ وه ديکھ ليں گے کہ يہ تو کسی  يعنی وہاں٢۔١٣۔ 
کو کوئی فائده پہنچانے پر قادر نہيں ہيں دوسرے معنی ہيں کہ يہ معبود اس بات سے انکار 

کرديں گے کہ يہ لوگ انہيں هللا کا شريک گردان کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ کيونکہ وه تو ان 
  ہيں۔کی عبادت سے ہی بےخبر 

 
قُْوَن     ََّتَفرَّ ٍِٕذ ي

اعَُة يَْوَمى   14َويَْوَم تَُقْوُم السَّ
  )۔١اور جس دن قيامت قائم ہوگی اس دن (جماعتيں) الگ الگ ہوجائيں گی (

اس سے مراد ہر فرد کا دوسرے فرد سے الگ ہونا نہيں ہے۔ بلکہ مطلب مومنوں کا اور  ١۔١٤
ت ميں اور اہل کفر و شرک جہنم ميں چلے جائيں گے کافروں کا الگ الگ ہونا ہے اہل ايمان جن

اور ان کے درميان دائمی جدائی ہوجائے گی، يہ دونوں پھر کبھی اکٹھے نہيں ہوں گے يہ حساب 
  کے بعد ہوگا۔ چنانچہ اسی عليحدگی کی وضاحت اگلی آيات ميں کی جارہی ہے۔

 
ِلٰحِت فَهُ  لُوا الّصٰ ْيَن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ ا اذلَّ ْوَن    فََامَّ َربُ ْ   15ْم ِيفْ َرْوَضٍة حيُّ
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  )١جو ايمان ال کر نيک اعمال کرتے رہے وه تو جنت ميں خوش و خرم کر ديئے جائيں گے (
  يعنی انہيں جنت ميں اکرام و انعام سے نوازا جائے گا، جن سے وه مذيد خوش ہونگے۔ ١۔١٥

 
يِٰتنَا وَ  بُْوا اِبٰ ْيَن َكَفُرْوا َوَكذَّ ِ ا اذلَّ ْوَن     َوَامَّ َك ِيف الَْعَذاِب ُمْحَرضُ

ِٕ
ِخَرِة فَُاوٰلۗى   16ِلَقأۗيِ اْالٰ

اور جنہوں نے کفر کيا تھا اور ہماری آيتوں کو اور آخرت کی مالقات کو جھوٹا ٹھہرايا تھا وه 
  )١سب عذاب ميں پکڑ کر حاضر رکھے جائيں گے (

  يعنی ہميشہ هللا کے عذاب کی گرفت ميں رہيں گے ١۔١٦
 

ِ ِحْنيَ تُْمُسْوَن َوِحْنيَ تُْصِبُحْوَن    فَُسـ    17ْبٰحَن اهلّلٰ
  پس هللا تعاٰلی کی تسبيح پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور جب صبح کرو۔

 
ِحْنيَ تُْظهُِرْوَن     ٰمٰوِت َواْالَْرِض َوَعِشـيًّا وَّ   18َوهَلُ الَْحْمـُد ِيف السَّ

صرف وہی ہے تيسرے پہر کو اور ظہر کے وقت تمام تعريفوں کے الئق آسمان و زمين ميں 
  )۔١بھی (اس کی پاکيزگی بيان کرو) (

يہ هللا تعاٰلی کی طرف سے اپنی ذات مقدسہ کے لئے تسبيح و تحميد ہے، جس سے مقصد  ١۔١٨
اپنے بندوں کی رہنمائی ہے کہ ان اوقات ميں، جو ايک دوسرے کے پيچھے آتے ہيں اور جو 

پر داللت کرتے ہيں، اس کی تسبيح و تحميد کيا کرو۔ شام کا وقت اس کے کمال قدرت و عظمت 
رات کی تاريکی کا پيش خيمہ اور سپيده سحر دن کی روشنی کا پيامبر ہوتا ہے۔ عشاء شدت 

تاريکی کا اور ظہر خوب روشن ہوجانے کا وقت ہے۔ پس وه ذات پاک ہے جو ان سب کی خالق 
ائد رکھے ہيں۔ بعض کہتے ہيں کہ تسبيح سے مراد، اور جس نے ان تمام اوقات ميں الگ الگ فو

نماز ہے اور دونوں آيات ميں مذکور اوقات پانچ نمازوں کے اوقت ہيں۔ تمسون ميں مغرب 
وعشاء، تصبحون ميں نماز فجر، عشيا (سہ پہر) ميں عصر اور تظہرون ميں نماز ظہر آجاتی 

ے کی يہ فضيلت بيان ہوئی ہے ہے۔ ايک ضعيف حديث ميں ان دونوں آيات کو صبح وشام پڑھن
  کہ اس سے شب و روز کی کوتاہيوں کا ازالہ ہوتا ہے۔

 
َت ِمَن الْـَحّيِ َويُـْحِي اْالَْرَض بَْعَد َمْوِهتَا ۭ َوَكٰذكِلَ ُختْ  رُِج الَْمّيِ ِرُج الْـَحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُخيْ   19َۧرُجْوَن    ُخيْ

) اور وہی زمين کو اس کی موت ١ه سے نکالتا ہے ((وہی) زنده کو مرده سے اور مرده کو زند
  )۔٢کے بعد زنده کرتا ہے اسی طرح تم (بھی) نکالے جاؤ گے (

جيسے انڈے کو مرغی سے، مرغی کو انڈے سے۔ انسان کو نطفے سے، نطفے کو انسان  ١۔١٩
  اور مومن کو کافر سے، کافر کو مومن سے پيدا فرماتا ہے۔ 

  کے۔ يعنی قبروں سے زنده کر ٢۔١٩
 

ْوَن     ْن تَُراٍب ُمثَّ ِاَذآ َانُْمتْ بََرشٌ تَْنتَِرشُ   20َوِمْن ٰايِٰتٖهٓ َاْن َخلََقُمكْ ِمّ
هللا کی نشانيوں ميں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پيدا کيا پھر اب انسان بن کر (چلتے 

  )١پھرتے) پھيل رہے ہو (
شاره ہے جن سے گزر کر بچہ پورا اذا فجائيہ ہے مقصود اس سے ان اطوار کی طرف ا١۔٢٠

انسان بنتا ہے جس کی تفصيل قرآن ميں دوسرے مقامات پر بيان کی گئی ہے تَْنتَِشُرو َن سے 
  مراد انسان کا کسب معاش اور ديگر حاجات و ضروريات بشريہ کے لئے چلنا پھرنا ہے۔

 
ْن َانُْفِسُمكْ َاْزَواًجا ََّتَفكَُّرْونَ  َوِمْن ٰايِٰتٖهٓ َاْن َخلََق لَُمكْ ِمّ ًة ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيٍٰت ِلّـَقْوٍم ي َرْمحَ ًة وَّ َودَّ   21     ِلّتَْسُكنُْوٓا ِالَْهيَا َوَجَعَل بَيْنَُمكْ مَّ
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) تاکہ تم آرام پاؤ ١اور اس کی نشانيوں ميں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بيوياں پيدا کيں (
) يقيناً غورو فکر کرنے والوں ٣دردی قائم کر دی () اس نے تمہارے درميان محبت اور ہم٢(

  کے لئے اس ميں بہت نشانياں ہيں۔
يعنی تمہاری ہی جنس سے عورتيں پيدا کيں تاکہ وه تمہاری بيوياں بنيں اور تم جوڑا جوڑا  ١۔٢١

ہو جاؤ زوج عربی ميں جوڑے کو کہتے ہيں۔ اس اعتبار سے مرد عورت کے اور عورت مرد 
عورتوں کے جنس بشر ہونے کا مطلب ہے کہ دنيا کی پہلی عورت۔ حضرت کے ليے زوج ہے۔ 

حوا کو حضرت آدم عليہ السالم کی بائيں پسلی سے پيدا کيا گيا۔ پھر ان دونوں سے نسل انسانی 
  کا سلسلہ چال۔

مطلب يہ ہے کہ اگر مرد اور عورت کی جنس ايک دوسرے سے مختلف ہوتی، مثالً ٢۔٢١
ميں سے ہوتيں، تو ان سے سکون کبھی حاصل نہ ہوتا جو اس وقت  عورتيں جنات يا حيوانات

دونوں کے ايک ہی جنس سے ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ ايک دوسرے سے 
نفرت وحشت ہوتی۔ يہ هللا تعاٰلی کی کمال رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کی بيوياں، انسان ہی 

  بنائيں۔
پناه پيار کرتا ہے اور ايسے ہی بيوی شوہر سے۔ جيسا َمَودَّة يہ ہے کہ مرد بيوی سے بے ٢۔٢١

کہ عام مشاہده ہے۔ ايسی محبت جو مياں بيوی کے درميان ہوتی ہے، دنيا ميں کسی بھی دو 
شخصوں کے درميان نہيں ہوتی۔ اور رحمت يہ ہے کہ مرد بيوی کو ہر طرح کی سہولت اور 

ے بنايا ہے اور ايسے ہی عورت بھی اپنے آسائش بہم پہنچاتا ہے، جس کا مکلف اسے هللا تعاٰلی ن
قدرت و اختيار کے دائره ميں۔ تاہم انسان کو يہ سکون اور باہمی پيار انہی جوڑوں سے حاصل 

ہوتا ہے جو قانون شريعت کے مطابق باہم نکاح سے قائم ہوتے ہيں اور اسالم انہی کو جوڑا قرار 
يں کرتا بلکہ انہيں زانی اور بدکار قرار ديتا ديتا ہے۔ غير قانونی جوڑوں کو وه جوڑا ہی تسليم نہ

ہے اور ان کے لئے سزا تجويز کرتا ہے۔ آج کل مغربی تہذيب کے علم بردار شياطين ان مذموم 
کوششوں ميں مصروف ہيں کہ مغربی معاشروں کی طرح اسالمی ملکوں ميں بھی نکاح کو غير 

کروايا جائے اور ان کے ليے  ضروری قرار ديتے ہوئے بدکار مرد و عورت کو جوڑا تسليم
  ُ سزا کے بجائے وه حقوق منوائے جائيں جو ايک قانونی جوڑے کو حاصل ہوتے ہيں۔ (ٰقتَلَھُُم ّهللاٰ

ى يُْؤفَُكْوَن)  ۡ◌    )۔4۔ المنفقون:63اَنّٰ
 

ۭ  ِانَّ  ٰمٰوِت َواْالَْرِض َواْخِتَالُف َالِْسنَِتُمكْ َوَالَْواِنُمكْ   22ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيٍٰت ِلّـلْٰعِلِمْنيَ     َوِمْن ٰايِٰتٖه َخلُْق السَّ
اس (کی قدرت) کی نشانيوں ميں سے آسمانوں اور زمين کی پيدائش اور تمہاری زبانوں اور 

  ) دانش مندوں کيلئے اس ميں يقيناً بڑی نشانياں ہيں۔١رنگوں کا اختالف (بھی) ہے (
کی قدرت کی ايک بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر  دنيا ميں اتنی زبانوں کا پيدا کر دينا بھی هللا ١۔٢٢

ايک ايک زبان کے مختلف لہجے اور اسلوب ہيں۔ اسی طرح ايک ہی ماں باپ (آدم و حوا عليہما 
السالم) سے ہونے کے باوجود رنگ ايک دوسرے سے مختلف ہيں کوئی کاال، کوئی گورا اور 

ّیٰ کہ آواز بھی ايک شکليں بھی ايک دوسرے سے مختلف بولنے کے لہجے جدا جدا اور حت
دوسرے سے الگ الگ، ايک بھائی دوسرے بھائی سے مختلف ہے ليکن هللا کی قدرت کا کمال 
ہے کہ پھر بھی کسی ايک ہی ملک کے باشندے، دوسرے ملک کے باشندوں سے ممتاز ہوتے 

  ہيں۔
 

ْن فَ  َاِر َوابِْتَغاُۗؤُمكْ ِمّ َّْيِل َوالهنَّ َّْسَمُعْوَن   َوِمْن ٰايِٰتٖه َمنَاُمُمكْ اِبل   23ْضهِلٖ ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيٍٰت ِلّـقَْوٍم ي
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اور (بھی) اس کی (قدرت کی) نشانی تمہاری راتوں اور دن کی نيند ميں ہے اور اس کے فضل 
) ہے جو لوگ (کان لگا کر) سننے کے عادی ہيں ان ١(يعنی روزی) کو تمہارا تالش کرنا بھی (

  انياں ہيں۔کے لئے اس ميں بہت سی نش
نيند کا باعث سکون و راحت ہونا چاہيے وه رات کو ہو يا بوقت قيلولہ، اور دن کو تجارت  ١۔٢٣

  و کاروبار کے ذريعہ سے هللا کا فضل تالش کرنا، يہ مضمون کئی جگہ گزر چکا ہے۔
 

 ۗ َما يَُزنُِّل ِمَن السَّ َطَمـًعا وَّ َق َخْوفًا وَّ َّْعِقلُْوَن    َوِمْن ٰايِٰتٖه يُرِْيُمكُ الَْربْ   24ِء َماًۗء فَُيْحٖي ِبِه اْالَْرَض بَْعَد َمْوِهتَا ِۭانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيٍٰت ِلّقَْوٍم ي
اور اس کی نشانيوں ميں سے ايک يہ (بھی) ہے کہ وه تمہيں ڈرانے اور اميدوار بنانے کے لئے 

ه زمين کو زنده کر ديتا ) اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس سے مرد١بجلياں دکھاتا ہے (
  ہے، اس ميں (بھی) عقلمندوں کے لئے بہت سی نشانياں ہيں۔

يعنی آسمان ميں بجلی چمکتی ہے اور بادل کڑکتے ہيں، تو تم ڈرتے بھی ہو کہ کہيں بجلی  ١۔٢٤
گرنے يا زياده بارش ہونے کی وجہ سے کھيتاں برباد نہ ہوجائيں اور اميديں بھی وابستہ کرتے 

  ہوں گی تو فصل اچھی ہوگی۔کہ بارشيں 
 

َن اْالَْرِض ڰ  ْمرِٖه   ۭ ُمثَّ ِاَذا َدعَاُمكْ َدْعَوًة   ڰ ِمّ َماُۗء َواْالَْرُض اِبَ ُرُجْوَن    َوِمْن ٰايِٰتٖهٓ َاْن تَـُقْوَم السَّ   25ِاَذآ َانُْمتْ َختْ
بھی جب وه  اس کی ايک نشانی يہ بھی ہے کہ آسمان و زمين اسی کے حکم سے قائم ہيں، پھر

  )٢تمہيں آواز دے گا صرف ايک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمين سے نکل آؤ گے (
يعنی جب قيامت برپا ہوگی تو آسمان و زمين کا يہ سارا نظام، جو اس وقت اس کے حکم  ١۔٢٥

  سے قائم ہے، درہم برہم ہو جائے گا اور تمام انسان قبروں سے زنده ہو کر باہر نکل آئيں گے۔
 

ٗ ٰقِنُتْوَن     ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۭ ُلكٌّ هلَّ   26َوهَلٗ َمْن ِيف السَّ
اور زمين و آسمان کی ہر ہرچيز اسی کی ملکيت ہے اور ہر ايک اس کے فرمان کے ماتحت ہے 

  )۔١(
يعنی اس کے تکوينی حکم کے آگے سب بےبس اور الچار ہيں۔ جيسے موت و حيات،  ١۔٢٦

  ه ميں۔صحت و مرض، ذلت و عزت وغير
 

ٰموٰ  ْي يَْبَدُؤا الَْخـلَْق ُمثَّ يُِعْيُدٗه َوُهَو َاْهَوُن عَلَْيِه   ۭ َوهَلُ الَْمثَُل اْالَعْٰىل ِيف السَّ ِ   ۧ 27ِت َواْالَْرِض ۚ َوُهَو الَْعزِْيُز الَْحِكْميُ   َوُهَو اذلَّ
ر يہ تو اس پر بہت وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پيدا کرتا ہے پھر سے دوباره پيدا کرے گا او

) آسمانوں ميں اور زمين ميں بھی اور وہی ١ہی آسان ہے۔ اسی کی بہترين اور اعٰلی صفت ہے (
  غلبے واال حکمت واال ہے۔

يعنی اتنے کماالت اور عظيم قدرتوں کا مالک ہے، تمام مثالوں سے اعٰلی اور برتر (لَْيَس  ١۔٢٧
  )11۔ الشوری:42َكِمْثلِٖه َشْيٌء) 

 
َب  َاكَۗء ِيفْ َما َرَزْقٰنُمكْ فَ َرضَ ْن ُرشَ ا َملََكْت َايَْمانُُمكْ ِمّ ْن مَّ َُّمكْ ِمّ ْن َانُْفِسُمكْ ۭ َهْل ل ثًَال ِمّ يِٰت لَُمكْ مَّ ُل اْالٰ افُْوَهنُْم َكِخْيَفِتُمكْ َانُْفَسُمكْ ۭ َكٰذكِلَ نَُفّصِ َانُْمتْ ِفْيِه َسَواٌۗء َختَ

َّْعِقلُْوَن      28ِلَقْوٍم ي
 تعاٰلی نے تمہارے لئے ايک مثال خود تمہاری ہی بيان فرمائی ہے، جو کچھ ہم نے تمہيں دے هللا

رکھا ہے کيا اس ميں تمہارے غالموں ميں سے بھی کوئی تمہارا شريک ہے؟ کہ تم اور وه اس 
) اور تم ان کا ايسا خطره رکھتے ہو جيسا خود اپنوں کا ہم عقل ١ميں برابر درجے کے ہو؟ (

  الوں کے لئے اسی طرح کھول کھول کر آيتيں بيان کرتے ہيں۔رکھنے و
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يعنی جب تم يہ پسند نہيں کرتے کہ تمہارے غالم اور نوکر چاکر جو تمہارے ہی جيسے  ١۔٢٨
انسان ہيں وه تمہارے مال و دولت ميں شريک اور تمہارے برابر ہو جائيں تو پھر يہ کس طرح 

تے ہوں پيغمبر ہوں اوليا وصلحا ہوں يا شجر وحجر ہو سکتا ہے کہ هللا کے بندے چاہے وه فرش
کے بنائے ہوئے معبود، وه هللا کے ساتھ شريک ہو جائيں جب کہ وه بھی هللا کے غالم اور اس 

کی مخلوق ہيں؟ يعنی جس طرح پہلی بات نہيں ہوسکتی، دوسری بھی نہيں ہوسکتی۔ اس ليے هللا 
بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا يکسر کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرنا اور انہيں 

  غلط ہے۔
يعنی کيا تم اپنے غالموں سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم (آزاد لوگ) آپس ميں ايک ٢۔٢٨

دوسرے سے ڈرتے ہو۔ يعنی جس طرح مشترکہ کاروبار يا جائيداد ميں خرچ کرتے ہوئے ڈر 
نے غالموں سے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے شريک باز پرس کريں گے۔ کيا تم اپ

ڈرتے ہو؟ يعنی نہيں ڈرتے۔ کيونکہ تم انہيں مال و دولت ميں شريک قرار دے کر اپنا ہم رتبہ بنا 
  ہی نہيں سکتے تو اس سے ڈر بھی کيسا

کيونکہ وه اپنی عقلوں کو استعمال ميں ال کر اور غور و فکر کا اہتمام کر کے آيات ٣۔٢٨۔ 
ٹھاتے ہيں اور جو ايسا نہيں کرتے، ان کی سمجھ ميں توحيد کا تنزيليہ اور تکوينيہ سے فائده ا

  مسئلہ بھی نہيں آتا جو بالکل صاف اور نہايت واضح ہے۔
 

ُ ۭ َوَما لَهُْم مِّ  ِْدْي َمْن َاَضلَّ اهلّلٰ يَْن َظلَُمْوٓا َاْهَواَۗءُمهْ ِبَغْريِ ِعْملٍ ۚ فََمْن هيَّ ِ ََّبَع اذلَّ   29ْن نِّٰرصِْيَن    بَِل ات
) خواہش پرستی کر رہے ہيں، اسے کون راه ١بلکہ بات يہ ہے کہ يہ ظالم تو بغير علم کے (

  )۔٣) ان کا ايک بھی مددگار نہيں (٢دکھائے جسے هللا تعاٰلی راه سے ہٹا دے (
يعنی اس حقيقت کا انہيں خيال ہی نہيں ہے کہ وه علم سے بےبہره اور ضاللت کا شکار  ١۔٢٩

ر گمراہی کی وجہ سے وه اپنی عقل کو کام ميں النے کی صالحيت ہيں اور اسی بےعلمی او
  نہيں رکھتے اور اپنی نفسانی خواہشات اور آرائے فاسده کے پيروکار ہيں۔ 

کيونکہ هللا کی طرف سے ہدايت اسے ہی نصيب ہوتی ہے جس کے اندر ہدايت کی طلب  ٢۔٢٩
ہيں گمراہی ميں بھٹکنے کے اور آرزو ہوتی ہے، جو اس طلب صادق سے محروم ہوتے ہيں، ان

  لئے چھوڑ ديا جاتا ہے۔
يعنی ان گمراہوں کا کوئی مددگار نہيں جو انہيں ہدايت سے بہره ور کر دے يا ان سے  ٣۔٢٩

  عذاب پھير دے۔
 

َِّيتْ فََطَر النَّاَس عَلَْهيَا    ۭ َال تَْبِديْ  ِ ال يِْن َحِنْيًفا    ۭ ِفْطَرَت اهلّلٰ ُ    ڎ َوٰلِكنَّ اَْكَرثَ النَّاِس َال يَْعلَُمْوَن   فََاِقْم َوهْجََك ِلدّلِ ْيُن الْـَقّميِ ِ ۭ ٰذكِلَ ادّلِ   ڎ30َل ِلَخلِْق اهلّلٰ
) هللا تعاٰلی کی وه فطرت جس پر ١پس آپ يک سو ہو کر اپنا منہ دين کی طرف متوجہ کر ديں (

) يہی سيدھا دين ہے ٣نہيں ( ) اس هللا تعاٰلی کے بنائے کو بدلنا٢اس نے لوگوں کو پيدا کيا ہے (
  )۵) ليکن اکثر لوگ نہيں سمجھتے۔ (٤(

يعنی هللا کی توحيد اور اس کی عبادت پر قائم رہيں اور جھوٹے مذاہب کی طرف دھيان ہی  ١۔٣٠
  نہ کريں

فطرت کے اصل معنی خلقت پيدائش کے ہيں يہاں مراد ملت اسالم ہے مطلب يہ ہے کہ  ٢۔٣٠
و کافر کی تفريق کے اسالم اور توحيد پر ہوتی ہے اس ليے توحيد ان سب کی پيدائش بغير مسلم 

کی فطرت يعنی جبلت ميں شامل ہے جس طرح کہ عہد الست سے واضح ہے بعد ميں بہت سوں 
کو ماحول يا ديگر عوارض فطرت کی اس آواز کی طرف نہيں آنے ديتے، جس کی وجہ سے وه 

 عليہ وسلم کی حديث ہے کہ ہر بچہ فطرت پر کفر پر ہی باقی رہتے ہيں جس طرح نبی صلی هللا
  پيدا ہوتا ہے ليکن پھر اس کے ماں باپ اس کو يہودی يا نصرانی يا مجوسی وغيره بنا ديتے ہيں۔



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	919	of	1441	

يعنی هللا کی خلقت کو تبديل نہ کرو بلکہ صحيح تربيت کے ذريعے سے اس کی نشوونما ٣۔٣٠
ہوجائے يہ خبر بمعنی انشا ہے يعنی نفی  کرو تاکہ ايمان وتوحيد بچوں کے دل ودماغ ميں راسخ

  نہی کے معنی ميں ہے۔
يعنی وه دين جس کی طرف يکسو اور متوجہ ہونے کا حکم ہے يا جو فطرت کا تقاضا ہے ٤۔٣٠

  وه يہ دين قيم ہے۔
  اسی ليے وه اسالم اور توحيد سے ناآشنا رہتے ہيں۔ ۵۔٣٠

 
َُّقْوُه َوَاِقْيُموا  ٰلوَة َوَال تَُكْونُْوا ِمَن الُْمْرشِِكْنيَ    ُمِنْيِبْنيَ ِالَْيِه َوات   ۙ 31الصَّ

(لوگو!) هللا تعاٰلی کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو اور مشرکين 
  )١ميں سے نہ ہو جاؤ (

  يعنی ايمان تقٰوی اور اقامت صالة سے گريز کر کے، مشرکين ميں سے نہ ہو جاؤ۔ ١۔٣١
 

يَْن  ِ ْم فَرُِحْوَن   ِمَن اذلَّ ْهيِ َيًعا   ُۭلكُّ ِحْزٍب ِبَما دَلَ قُْوا ِدْيَهنُْم َوَاكنُْوا شـِ   32فَرَّ
ان لوگوں ميں سے جنہوں نے اپنے دين کو ٹکڑے ٹکڑے کر ديا اور خود بھی گروه گروه 

  )٢) ہر گروه اس چيز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔ (١ہوگئے (
اس ميں من مانی تبديلياں کرکے الگ الگ فرقوں ميں بٹ يعنی اصل دين کو چھوڑ کر يا  ١۔٣٢

  گئے، جيسے کوئی يہودی، کوئی نصرانی، کوئی مجوسی وغيره ہوگيا۔ 
يعنی ہر فرقہ اور گروه سمجھتا ہے کہ وه حق پر ہے اور دوسرے باطل پر، اور جو ٢۔٣٢

پر خوش اور سہارے انہوں نے تالش کر رکھے ہيں جن کو وه دالئل سے تعبير کرتے ہيں، ان 
مطمئن ہيں، بدقسمتی سے ملت اسالميہ کا بھی يہی حال ہوا کہ وه بھی مختلف فرقوں ميں بٹ 
گئی اور ان کا بھی ہر فرقہ اسی زعم باطل ميں مبتال ہے کہ وه حق پر ہے، حاالنکہ حق پر 

صرف ايک ہی گروه ہے جس کی پہچان نبی صلی هللا عليہ وسلم نے بتال دی ہے کہ ميرے اور 
  يرے صحابہ کے طريقے پر چلنے واال ہوگا۔م
 

ًة ِاَذا فَرِيْقٌ  نُْه َرْمحَ ِنْيِبْنيَ ِالَْيِه ُمثَّ ِاَذآ َاَذاقَهُْم ِمّ ُْم مُّ ْم يُْرشُِكْوَن  َوِاَذا َمسَّ النَّاَس ُرضٌّ َدَعْوا َرهبَّ ِ ْهنُْم ِبَرّهبِ   ۙ 33 ِمّ
کيطرف (پوری طرح) رجوع ہو کر لوگوں کو جب کبھی کوئی مصيبت پہنچتی ہے تو اپنے رب 

دعائيں کرتے ہيں، پھر جب وه اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان ميں سے ايک 
  جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے۔

 
  34ِلَيْكُفُرْوا ِبَمآ ٰاتَيْٰهنُْم ۭ فَتََمتَُّعْوا        ۪ فََسْوَف تَْعلَُمْوَن  

) اچھا تم فائده اٹھالو ابھی ابھی تمہيں ١شکری کريں جو ہم نے دی ہے (تاکہ وه اس چيز کی نا
  معلوم ہو جائے گا۔

  يہ وہی مضمون ہے جو سوره عنکبوت کے آخر ميں گزرا۔ ١۔٣٤
 

ْم ُسلْٰطنًا فَهَُو يََتَلكَُّم ِبَما َاكنُْوا ِبٖه يُْرشُِكْوَن     35َاْم َاْنَزلْنَا عَلَْهيِ
يل نازل کی ہے جو اسے بيان کرتی ہے جسے يہ هللا کے ساتھ شريک کيا ہم نے ان پر کوئی دل

  )١کر رہے ہيں۔ (
يہ استفہام انکاری ہے۔ يعنی يہ جن کو هللا کا شريک گردانتے ہيں اور ان کی عبادت کرتے  ١۔٣٥

ہيں، يہ بال دليل ہے، هللا نے اس کی کوئی دليل نازل نہيں فرمائی۔ بھال هللا تعاٰلی شرک کے اثبات 
جواز کے لئے کس طرح کوئی دليل اتار سکتا تھا۔ جب کہ اس نے سارے پيغمبر بھيجے ہی  و
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اس لئے تھے کہ وه شرک کی ترديد اور توحيد کا اثبات کريں۔ چنانچہ ہر پيغمبر نے آکر سب 
سے پہلے اپنی قوم کو توحيد ہی کا وعظ کيا۔ اور آج اہل توحيد مسلمانوں کو بھی نام نہاد 

توحيد و سنت کا وعظ کرنا پڑ رہا ہے کيونکہ مسلمان عوام کی اکثريت شرک و مسلمانوں ميں 
  بدعت ميں مبتال ہے۔

 
 َ ْم ِاَذا ُمهْ ي َمْت َايِْدْهيِ ئٌَة ِبَما قَدَّ ِّ ًة فَرُِحْوا ِهبَا ۭ َوِاْن تُِصْهبُْم َسي   36ْقنَُطْوَن   َوِاَذآ َاَذْقنَا النَّاَس َرْمحَ

کا مزه چکھاتے ہيں تو وه خوب خوش ہو جاتے ہيں اور اگر انہيں اور جب ہم لوگوں کو رحمت 
ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ايک دم وه محض نا اميد ہو 

  )١جاتے ہيں (
يہ وہی مضمون ہے جو سوره ہود ميں گزرا اور جو انسانوں کی اکثريت کا شيوه ہے کہ ١۔٣٦

مصيبت ميں نا اميد ہو جاتے ہيں۔ اہل ايمان اس سے مستشٰنی  راحت ميں وه خوش ہوتے ہيں اور
ہيں۔ وه تکليف ميں صبر اور راحت ميں هللا کا شکر يعنی عمل صالح کرتے ہيں۔ يوں دونوں 

  حالتيں ان کے لئے خير اور اجر و ثواب کا باعث بنتی ہيں۔
 

 ۗ ََّشا ْزَق ِلَمْن ي َ يَْبُسطُ الّرِ ُّْؤِمنُْوَن   َاَولَْم يََرْوا َانَّ اهلّلٰ   37ُء َويَْقِدر ُ ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيٍٰت ِلّـقَْوٍم ي
کيا انہوں نے نہيں ديکھا کہ هللا تعاٰلی جسے چاہے کشاده روزی ديتا ہے اور جسے چاہے تنگ، 

  ) اس ميں بھی لوگوں کے لئے جو ايمان التے ہيں نشانياں ہيں۔١(
کو مال و دولت زياده اور کسی کو کم ديتا ہے۔  يعنی اپنی حکمت و مصلحت سے وه کسی ١۔٣٧

حتٰی کہ بعض دفعہ عقل و شعور ميں اور ظاہری اسباب و وسائل ميں دو انسان ايک جيسے ہی 
محسوس ہوتے ہيں ايک جيسا ہی کاروبار بھی شروع کرتے ہيں ليکن ايک کے کاروبار کو 

ہ دوسرے شخص کا کاروبار خوب فروغ ملتا ہے اور اس کے وارے نيارے ہو جاتے ہيں، جب ک
محدود ہی رہتا ہے اور اسے وسعت نصيب نہيں ہوتی۔ آخر يہ کون ہستی ہے جس کے پاس تمام 

اختيارات ہيں اور وه اس قسم کے تصرفات فرماتا ہے عالوه ازيں وه کبھی دولت فراواں کے 
ب اسی ايک مالک کو محتاج کر ديتا ہے اور محتاج کو مال ودولت سے نواز ديتا ہے اور يہ س

  هللا کے ہاتھ ميں ہے جس کا کوئی شريک نہيں۔
 

 ۡ ِ يَْن يُرِيُْدْوَن َوْجَه اهلّلٰ ِ ِبْيِل ۭ ٰذكِلَ َخْريٌ ِلّـذلَّ َك ُمهُ الُْمْفِلُحْوَن  فَٰاِت َذا الُْقْرٰىب َحقَّٗه َوالِْمْسِكْنيَ َوابَْن السَّ
ِٕ
  38 َوُاوٰلۗى

) يہ ان کے لئے بہتر ١ايک کو اس کا حق ديجئے ( پس قرابت دار کو مسکين کو مسافر کو ہر
  ) ايسے لوگ نجات پانے والے ہيں۔٢ہے جو هللا تعاٰلی کا منہ ديکھنا چاہتے ہوں (

جب وسائل رزق تمام تر هللا ہی کے اختيار ميں ہيں اور وه جس پر چاہے اس کے  ١۔٣٨
ے ہوئے مال ميں سے ان دروازے کھول ديتا ہے تو اصحاب ثروت کو چاہيے کہ وه هللا کے ديئ

کا حق ادا کرتے رہيں جو ان کے مال ميں مستحق رشتے داروں، مسکين اور مسافروں کا رکھا 
گيا ہے۔ رشتہ دار کا حق اس لئے مقدم کيا کہ اس کی فضيلت زياده ہے حديث ميں آتا ہے کہ 

ور دوسرا غريب رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا دوہرے اجر کا باعث ہے۔ ايک صدقے کا اجر ا
صلہ رحمی کا۔ عالوه ازيں اسے حق سے تعبير کر کے اس طرف بھی اشاره فرمايا کہ امداد کر 

  کے ان پر احسان نہيں کرو گے بلکہ ايک حق کی ہی ادائيگی کرو گے۔ 
  يعنی جنت ميں اس کے ديدار سے مشرف ہونا۔ ٢۔٣٨

 
ٓ َاْمَوا بَُو۟ا ِيفْ اًب ِلَّريْ ْن ِرّ َك ُمهُ َوَمآ ٰاتَيُْمتْ ِمّ

ِٕ
ِ فَُاوٰلۗى ْن َزٰكوٍة تُرِيُْدْوَن َوْجَه اهلّلٰ ِ  ۚ َوَمآ ٰاتَيُْمتْ ِمّ   39الُْمْضِعُفْوَن   ِل النَّاِس فََال يَْربُْوا ِعْنَد اهلّلٰ
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) ١تم جو سود پر ديتے ہو کہ لوگوں کے مال ميں بڑھتا رہے وه هللا تعاٰلی کے ہاں نہيں بڑھتا (
تم هللا تعاٰلی کا منہ ديکھنے (اور خوشنودی کے لئے) دو تو ايسے لوگ اور جو کچھ صدقہ زکوة 

  )۔٢ہی ہيں اپنا دوچند کرنے والے ہيں (
يعنی سود سے بظاہر اضافہ معلوم ہوتا ہے ليکن دراصل ايسا نہيں ہوتا بلکہ اس کی  ١۔٣٩

ہ اور نحوست باآلخر دنيا اور آخرت ميں تباہی کا باعث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی هللا عن
متعدد صحابہ رضوان هللا عليہم اجمعين نے اس آيت ميں ربا سے مراد سود نہيں بلکہ وه تحفہ 
اور ہديہ ليا جو کوئی غريب آدمی کسی مال دار کو يا رعايا کا کوئی فرد بادشاه يا حکمران کو 
اور ايک خادم اپنے مخدوم کو اس نيت سے ديتا ہے کہ وه اس کے بدلے ميں مجھے اس سے 

اده دے گا۔ اسے ربا سے اسی ليے تعبير کيا گيا ہے کہ ديتے وقت اس ميں زيادتی کی نيت زي
 (ِ ۔ 30ہوتی ہے۔ يہ اگرچہ مباح ہے تاہم هللا کے ہاں اس پر اجر نہيں ملے گا۔ (فاََل يَْربُْوا ِعْنَد ّهللاٰ

دو) اس ) سے اسی اخروی اجر کی نفی ہے۔ اس صورت ميں ترجمہ ہوگا (جو تم عطيہ 39الروم:
  نيت سے کہ واپسی کی صورت ميں زياده ملے، پس هللا کے ہاں اس کا ثواب نہيں۔

زکوة صدقات سے ايک تو روحانی و معنوی اضافہ ہوتا ہے۔ يعنی بقيہ مال ميں هللا کی  ٢۔٣٩
طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ دوسرے قيامت والے دن اس کا اجر و ثواب کئی کئی گنا 

ميں ہے کہ حالل کمائی سے ايک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ بڑھ  ملے گا، جس طرح حديث
  کر احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا (صحيح مسلم)

 
َّْفعَ  ْن ي ُِٕمكْ مَّ

َاكۗى ِيْيُمكْ ۭ َهْل ِمْن ُرشَ ْي َخلََقُمكْ ُمثَّ َرَزقَُمكْ ُمثَّ يُِمْيُتُمكْ ُمثَّ ُحيْ ِ ُ اذلَّ ءٍ َاهلّلٰ ْن َيشْ ْبٰحنَٗه َوتَٰعٰىل َمعَّا يُْرشُِكْوَن    ُۭل ِمْن ٰذِلُمكْ ِمّ   ۧ 40 سـُ
هللا تعاٰلی وه ہے جس نے تمہيں پيدا کيا پھر روزی دی پھر مار ڈالے گا پھر زنده کر دے گا بتاؤ 

تمہارے شريکوں ميں سے کوئی بھی ايسا ہے جو ان ميں سے کچھ بھی کر سکتا ہو۔ هللا تعاٰلی 
  ريک سے جو يہ لوگ مقرر کرتے ہيں۔کے لئے پاکی اور برتری ہے ہر اس ش

 
َّهُ لُْوا لََعل ْي َمعِ ِ ِ َوالَْبْحِر ِبَما َكَسبَْت َايِْدي النَّاِس ِلُيِذيَْقهُْم بَْعَض اذلَّ   41ْم يَْرِجُعْوَن   َظهََر الَْفَساُد ِيف الَْربّ

ان کے  خشکی اور تری ميں لوگوں کی بد اعماليوں کے باعث فساد پھيل گيا۔ اس لئے کہ انہيں
  )١بعض کرتوتوں کا پھل هللا تعاٰلی چکھا دے (بہت) ممکن ہے کہ وه باز آجائيں (

خشکی سے مراد، انسانی آبادياں اور تری سے مراد سمندر، سمندری راستے اور ساحلی  ١۔٤١
آبادياں ہيں فساد سے مراد ہر وه بگاڑ ہے جس سے انسانوں کے معاشرے اور آباديوں ميں امن 

باال ہو جاتا ہے اور ان کے عيش و آرام ميں خلل واقع ہو۔ اس ليے اس کا اطالق و سکون تہ و 
معاصی وسيئات پر بھی صحيح ہے کہ انسان ايک دوسرے پر ظلم کر رہے ہيں هللا کی حدوں کو 
پامال اور اخالقی ضابطوں کو توڑ رہے ہيں اور قتل وخونريزی عام ہوگئی ہے اور ان ارضی و 

س کا اطالق صحيح ہے جو هللا کی طرف سے بطور سزا و تنبيہ نازل سماوی آفات پر بھی ا
ہوتی ہيں جيسے قحط، کثرِت موت، خوف اور سيالب وغيره۔ مطلب يہ ہے کہ جب انسان هللا کی 

نافرمانيوں کو اپنا وطيره بناليں تو پھر مکافات عمل کے طور پر هللا تعاٰلی کی طرف سے 
ائيوں کی جانب پھر جاتا ہے اور زمين فساد سے بھر جاتی انسانوں کے اعمال و کردار کا رخ بر

ہے امن و سکون ختم اور اس کی جگہ خوف و دہشت، سلب و نہب اور قتل وغارت گری عام ہو 
جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ آفات ارضی و سماوی کا بھی نزول ہوتا ہے۔ مقصد اس 

و ديکھ کر شايد لوگ گناہوں سے باز آجائيں سے يہی ہوتا ہے کہ اس عام بگاڑ يا آفات الہيہ ک
توبہ کرليں اور ان کا رجوع هللا کی طرف ہو جائے۔ اس کے برعکس جس معاشرے کا نظام 

اطاعت الہی پر قائم ہو اور هللا کی حديں نافذ ہوں، ظلم کی جگہ عدل کا دور دوره ہو۔ وہاں امن و 
۔ جس طرح ايک حديث ميں آتا ہے کہ سکون اور هللا کی طرف سے خير برکت کا نزول ہوتا ہے
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زمين ميں هللا کی ايک حد کو قائم کرنا وہاں کے انسانوں کے ليے چاليس روز کی بارش سے 
بہتر ہے۔ اسی طرح يہ حديث ہے کہ جب ايک بدکار آدمی فوت ہو جاتا ہے تو بندے ہی اس سے 

  ہيں۔راحت محسوس نہيں کرتے شہر بھی اور درخت اور جانور بھی آرام پاتے 
 

ْرشِِكْنيَ    ُمهْ مُّ يَْن ِمْن قَْبُل ۭ َاكَن اَْكَرثُ ِ ْوا ِيف اْالَْرِض فَانُْظُرْوا َكْيَف َاكَن عَاِقَبُة اذلَّ   42قُْل ِسْريُ
زمين ميں چل پھر کر ديکھو تو سہی کہ اگلوں کا انجام کيا ہوا جن ميں اکثر لوگ مشرک تھے 

  )۔١(
ہ يہ سب سے بڑا گناه ہے۔ عالوه ازيں اس ميں ديگر شرک کا خاص طور پر ذکر کيا، ک ١۔٤٢

برائيوں سيأت و معاصی بھی آجاتی ہے کيونکہ ان کا ارتکاب بھی انسان اپنے نفس کی بندگی ہی 
  اختيار کر کے کرتا ہے اسی لئے اسے بعض لوگ عملی شرک سے تعبير کرتے ہيں۔

 
ِ ِمْن قَْبِل اَ  ْيِن الَْقّميِ ُعْوَن   فََاِقْم َوهْجََك ِلدّلِ دَّ َّصَّ ٍذ ي ِٕ

ِ يَْوَمى ِيتَ يَْوٌم الَّ َمَردَّ هَلٗ ِمَن اهلّلٰ ْ   43ْن ايَّ
پس آپ اپنا رخ اس سچے اور سيدھے دين کی طرف ہی رکھيں قبل اس کے کہ وه دن آجائے 

  ) ہوجائيں گے۔٢) اس دن سب متفرق (١جس کا ٹل جانا هللا تعاٰلی کی طرف سے ہے ہی نہيں (
دن کے آنے کو کوئی روک نہيں سکتا۔ اس لئے اس دن (قيامت) کے آنے سے يعنی اس  ١۔٤٣

  پہلے پہلے اطاعت اٰلہی کا راستہ اختيار کرليں اور نيکيوں سے اپنا دامن بھر ليں۔ 
  يعنی دو گروہوں ميں تقسيم ہو جائيں گے ايک مومنوں کا دوسرا کافروں کا۔ ٢۔٤٣

 
نُْفِسهِْم يَْمهَُدْوَن  َمْن َكَفَر فََعلَْيِه ُكْفُره  ٗ ۚ َومَ    ۙ 44ْن َمعَِل َصاِلًحا فَِالَ

کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا اور نيک کام کرنے والے اپنی ہی آرام گاه سنوار 
  )١رہے ہيں۔ (

َمْھد کے معنی راستہ ہموار کرنا، فرش بچھانا، يعنی يہ عمل صالح کے ذريعے سے جنت  ١۔٤٤
  ٰلی منازل حاصل کرنے کے لئے راستہ ہموار کر رہے ہيں۔ميں جانے اور وہاں اع

 
بُّ الْٰكِفرِيَْن    َّٗه َال ُحيِ ِلٰحِت ِمْن فَْضهِلٖ ۭ ِان لُوا الّصٰ يَْن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ   45ِلَيْجزَِي اذلَّ

) اعمال کئے وه ١تاکہ هللا تعاٰلی انہيں اپنے فضل سے جزا دے جو ايمان الئے اور نيک (
  ست نہيں رکھتا۔کافروں کو دو

يعنی محض نيکياں دخول جنت کے لئے کافی نہيں ہوں گی، جب تک ان کے ساتھ هللا کا  ١۔٤٥
فضل بھی شامل حال نہ ہوگا پس وه اپنے فضل سے ايک ايک نيکی کا اجر دس سے سات سو 

  گنا تک بلکہ اس سے زياده بھی دے گا۔
 
‘ ٰ اَيَح ُمبَّرشِ َُّمكْ تَْشكُ َوِمْن ٰايِٰتٖهٓ َاْن يُّْرِسَل الّرِ ِتٖه َوِلتَْجرَِي الُْفكْلُ اِبَْمرِٖه َوِلَتبْتَُغْوا ِمْن فَْضهِلٖ َولََعل ْمحَ ْن رَّ ِلُيِذيَْقُمكْ ِمّ   46ُرْوَن   ٍت وَّ

) ہواؤں کو چالنا بھی ہے اس لئے کہ تمہيں ١اس کی نشانيوں ميں سے خوشخبرياں دينے والی (
) اور ٣ر اس لئے کہ اس کے حکم سے کشتياں چليں () او٢اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے (

  )۵) اور اس لئے کہ تم شکر گزاری کرو (٤اس لئے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو (
  يعنی يہ ہوائيں بارش کی پيامبر ہوتی ہيں۔  ١۔٤٦
  يعنی بارش سے انسان بھی لذت و سرور محسوس کرتا ہے اور فصليں بھی لہال اٹھتی ہيں۔  ٢۔٤٦

ی ان ہواؤں کے ذريعے سے کشتياں بھی چلتی ہيں۔ مراد بادبانی کشتياں ہيں اب انسان يعن ٣۔٤٦ 
نے هللا کی دی ہوئی دماغی صالحيتوں کے بھرپور استعمال سے دوسری کشتياں اور جہاز ايجاد 

کر ليے ہيں جو مشينوں کے ذريعے سے چلتے ہيں۔ تاہم ان کے ليے بھی موافق اور مناسب 
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ورنہ هللا تعاٰلی انہيں بھی طوفانی موجوں کے ذريعے سے غرق آب کر ہوائيں ضروری ہيں۔ 
  دينے پر قادر ہے۔

  يعنی ان کے ذريعے سے مختلف ممالک ميں جاکر تجارت و کاروبار کرکے۔  ٤۔٤٦
يعنی ظاہری و باطنی نعمتوں پر جن کا کوئی شمار ہی نہيں۔ يعنی يہ ساری سہولتيں هللا  ۵۔٤٦

پہنچاتا ہے کہ تم اپنی زندگی ميں ان سے فائده اٹھاؤ اور هللا کی بندگی و  تعاٰلی تمہيں اس لئے بہم
  اطاعت بھی کرو!

 
يَْن اَ  ِ نِٰت فَانْتَـقَْمنَا ِمَن اذلَّ   47 الُْمْؤِمِنْنيَ   ْجَرُمْوا   ۭ َوَاكَن َحقًّا عَلَْينَا نَْرصُ َولََقْد َاْرَسلْنَا ِمْن قَْبكِلَ ُرُسًال ِاٰىل قَْوِمهِْم فََجـاُۗءْوُمهْ اِبلَْبّيِ

اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھيجا وه ان کے پاس دليليں 
  )۔١الئے۔ پھر ہم نے گناه گاروں سے انتقام ليا۔ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا الزم ہے (

ر آپ کی قوم کی يعنی اے محمد (صلی هللا عليہ وسلم) جس طرح ہم نے آپ کو رسول بنا ک ١۔٤٧
طرف بھيجا اسی طرح آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوموں کی طرف بھيجے، ان کے ساتھ 
دالئل اور معجزات بھی تھے، ليکن قوموں نے ان کی تکذيب کی، ان پر ايمان نہيں الئے باآلخر 

ل ايمان ان کے اس جرم تکذيب اور ارتکاب معصيت پر ہم نے انہيں اپنی سزا کا نشانہ بنايا اور اہ
کی تائيد و نصرت کی جو ہم پر الزم ہے يہ گويا نبی صلی هللا عليہ وسلم اور ان پر ايمان النے 

والے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار و مشرکين کی روش تکذيب سے گھبرانے کی 
ا ضرورت نہيں ہے۔ يہ کوئی نئی بات نہيں ہے۔ ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم نے يہی معاملہ کي

ہے۔ نيز کفار کو تنبيہ ہے کہ اگر وه ايمان نہ الئے تو ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو گذشتہ قوموں 
کا ہوچکا ہے۔ کيونکہ هللا کی مدد تو باآلخر مومنوں ہی کو حاصل ہوگی، جس ميں پيغمبر اور 
کا اس پر ايمان النے والے سب شامل ہيں۔ حقا کان کی خبر ہے جو مقدم ہے نصر المومنين اس 

  اسم ہے۔
 

َعهُلٗ ِكَسًفا فَ  َماِۗء َكْيَف يََشاُۗء َوَجيْ ْي يُْرِسُل الّرِيَٰح فَُتِثْريُ َحسَااًب فَيَبُْسُطٗه ِيف السَّ ِ ُ اذلَّ ََّشاُۗء ِمْن ِعَباِدٖهٓ ِاَذا َاهلّلٰ ُرُج ِمْن ِخٰلهِلٖ ۚ فَِاَذآ َاَصاَب ِبٖه َمْن ي َرتَى الَْوْدَق َخيْ
وْ  َتبِْرشُ   48َۚن  ُمهْ يَسـْ

) پھر هللا تعاٰلی اپنی منشا کے مطابق اسے ١هللا تعاٰلی ہوائيں چالتا ہے وه ابر کو اٹھاتی ہيں (
) پھر آپ ديکھتے ہيں ٣) اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ديتا ہے (٢آسمان ميں پھيال ديتا ہے (

نی برساتا ہے ) اور جنہيں هللا چاہتا ہے ان بندوں پر وه پا٤اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہيں (
  تو وه خوش خوش ہو جاتے ہيں۔

  يعنی بادل جہاں بھی ہوتے ہيں وہاں سے ہوائيں ان کو اٹھا کر لے جاتی ہيں۔  ١۔٤٨
کبھی چال کر کبھی ٹھہرا کر، کبھی تہ بہ تہ کرکے، کبھی دور دراز تک۔ يہ آسمانوں پر  ٢۔٤٨

  بادلوں کی مختلف کيفيتيں ہوتی ہيں۔
  پر پھيالنے کے بعد کبھی ان کو مختلف ٹکڑوں ميں تقسيم کر ديتا ہے۔ يعنی ان کو آسمان  ٣۔٤٨
يعنی ان بادلوں سے هللا اگر چاہتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے جس سے بارش کے ضرورت  ٤۔٤٨

  مند خوش ہو جاتے ہيں
 

ْن قَْبهِلٖ لَُمْبِلِسْنيَ    ْم ِمّ َُّزنََّل عَلَْهيِ   49َوِاْن َاكنُْوا ِمْن قَْبِل َاْن ي
  يقين ماننا کہ بارش ان پر برسنے سے پہلے پہلے تو وه نا اميد ہو رہے تھے۔

 
ِ َكْيَف يُـْحِى اْالَْرَض بَْعَد َمْوِهتَا ۭ ِانَّ ٰذكِلَ لَُمْحِي الَْمْوٰىت ۚ َوُهوَ  ٍء قَِدْيٌر   فَانُْظْر ِاٰىلٓ ٰاٰثِر َرْمحَِت اهلّلٰ   50 عَٰيل ُلكِّ َيشْ
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ديکھيں کہ زمين کی موت کے بعد کس طرح هللا تعاٰلی اسے زنده  پس آپ رحمت اٰلہی کے آثار
) اور وه ہر ہرچيز پر ١کر ديتا ہے؟ کچھ شک نہيں کہ وہی مردوں کو زنده کرنے واال ہے (

  قادر ہے۔
آثار رحمت سے مراد غلہ جات اور ميوے ہيں جو بارش سے پيدا ہوتے اور خوش حالی و  ١۔٥٠

نے سے مراد نظر عبرت سے ديکھنا ہے تاکہ انسان هللا کی فراغت کا باعث ہوتے ہيں۔ ديکھ
  قدرت کا اور اس بات کا قائل جائے کہ قيامت والے دن اسی طرح مردوں کو زنده فرما دے گا۔

 
ُّْوا ِمْنۢ بَْعِدٖه يَْكُفُرْوَن     ََّظل ا ل ْن َاْرَسلْنَا ِرْحيًا فََرَاْوُه ُمْصَفرًّ ِٕ

  51َولَى
 ديں اور يہ لوگ انہی کھيتوں کو (مرجھائی ہوئی) زرد پڑی ہوئی ديکھ ليں اور اگر ہم باد تند چال

  )۔١تو پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگيں (
يعنی ان ہی کھيتوں کو جن کو ہم نے بارش کے ذريعے سے شاداب کيا تھا، اگر سخت  ١۔٥١

ار فصل کو تباه کر (گرم يا ٹھنڈی) ہوائيں چال کر ان کی ہريالی کو زردی ميں بدل ديں، يعنی تي
ديں تو يہی بارش سے خوش ہونے والے هللا کی ناشکری پر اتر آئيں گے۔ مطلب يہ ہے کہ هللا 

کو نہ ماننے والے صبر اور حوصلے سے بھی محروم ہوتے ہيں۔ ذرا سی بات پر مارے خوشی 
۔ اہل ايمان کا کے پھولے نہيں سماتے اور ذراسی ابتال پر فوراً نا اميد اور گريہ کنا ہو جاتے ہيں

  معاملہ دونوں حالتوں ميں ان سے مختلف ہوتا ہے جيسا کہ تفصيل گزر چکی۔
 

َّْوا ُمْدِبرِْيَن    عَاَۗء ِاَذا َول مَّ ادلُّ ََّك َال تُْسِمُع الَْمْوٰىت َوَال تُْسِمُع الصُّ   52فَِان
) جب ٢تے ہيں () اور نہ بہروں کو (اپنی) آواز سنا سک١بيشک آپ مردوں کو نہيں سنا سکتے (

  )٣کہ وه پيٹھ پھير کر مڑ گئے ہوں۔ (
يعنی جس طرح مردے فہم شعور سے عاری ہوتے ہيں، اسی طرح يہ آپ کی دعوت کو  ١۔٥٢

  سمجھنے اور اسے قبول کرنے سے قاصر ہيں۔ 
يعنی آپ کا وعظ و نصيحت ان کے لئے بے اثر ہے جس طرح کوئی بہره ہو، اسے تم  ٢۔٥٢

  سکتے۔ اپنی بات نہيں سنا 
يہ ان کے اعراض کی مذيد وضاحت ہے کہ مرده اور بہره ہونے کے ساتھ وه پيٹھ پھير  ٣۔٥٢

کر جانے والے ہيں حق کی بات ان کے کانوں ميں کس طرح پڑ سکتی اور کيوں کر ان کے دل 
  ودماغ ميں سما سکتی ہے۔

 
ْم ۭ ِاْن تُْسِمُع  ْسِلُمْوَن  َوَمآ َانَْت ِهبِٰدي الُْعْمِى َعْن َضٰللَِهتِ يِٰتنَا فَهُْم مُّ ُّْؤِمُن اِبٰ   53ِۧاالَّ َمْن ي

) ہيں آپ تو صرف ان ہی لوگوں ١اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدايت کرنے والے (
  )۔٣) ہيں پس وہی اطاعت کرنے والے ہيں (٢کو سناتے ہيں جو ہماری آيتوں پر ايمان رکھتے (

ا حقہ فائده اٹھانے سے يا بصيرت (دل کی بينائی) سے اس لئے کہ يہ آنکھوں سے کم ١۔٥٣
  محروم ہيں۔ يہ گمراہی کی جس دلدل ميں پھنسے ہوئے ہيں، اس سے کس طرح نکليں؟

يعنی يہی سن کر ايمان النے والے ہيں، اس لئے کہ يہ اہل تفکر و تدبر ہيں اور آثار قدرت  ٢۔٥٣
  سے مؤثرحقيقی کی معرفت حاصل کر ليتے ہيں۔ 

  عنی حق کے آگے سر تسليم خم کر دينے والے اور اس کے پيرو کار۔ي ٣۔٥٣
 

ْن  ْي َخلََقُمكْ ِمّ ِ ُ اذلَّ ٍة ہـْعٍف ُمثَّ َجَعَل ِمْنۢ بَْعِد ہَاهلّلٰ ًة ُمثَّ َجَعَل ِمْنۢ بَْعِد قُوَّ لُُق َما يََشاُۗء ۚ َوُهَو الَْعِلْميُ الَْقِدْيُر ہـْعٍف قُوَّ َشيَْبًة ۭ َخيْ   54ـْعًفا وَّ
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) پيدا کيا پھر اس کمزوری کے بعد ١هللا تعاٰلی وه ہے جس نے تمہيں کمزوری کی حالت ميں (
) جو چاہتا ہے پيدا کرتا ہے ٣) دی، پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا ديا (٢توانائی (

  ) وه سب سے پورا واقف اور سب پر پورا قادر ہے۔٤(
کا ايک اور کمال بيان فرما رہا ہے اور وه ہے مختلف يہاں سے هللا تعاٰلی اپنی قدرت  ١۔٥٤

اطوار سے انسان کی تخليق۔ ضعف (کمزوری کی حالت) سے مراد نطفہ يعنی قطره آب ہے يا 
  عالم طفوليت۔ 

کمزوری  ٣۔٥٤يعنی جوانی، جس ميں قوائے عقلی و جسمانی کی تکميل ہو جاتی ہے۔  ٢۔٥٤
جسمانی قوتوں ميں نقصان کا آغاز ہو جاتا ہے سے مراد کہولت کی عمر ہے جس ميں عقلی و 

اور بڑھاپے سے مراد شيخوخت کا وه دور ہے جس ميں ضعف بڑھ جاتا ہے۔ ہمت پست ہاتھ 
پيروں کی حرکت اور گرفت کمزور، بال سفيد اور تمام ظاہری و باطنی صفات متغير ہو جاتی 

علماء نے ديگر چھوٹے ہيں۔ قرآن نے انسان کے يہ چار بڑے اطوار بيان کيے ہيں۔ بعض 
چھوٹے اطوار بھی شمار کر کے انہيں قدرے تفصيل سے بيان کيا ہے جو قرآن کے اجمال کی 
توضيح اور اس کے اعجاز بيان کی شرح ہے مثال امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ انسان يکے بعد 

يہ ديگرے ان حاالت واطوار سے گزرتا ہے۔ اس کی اصل مٹی ہے يعنی اس کے باپ آدم عل
السالم کی تخليق مٹی سے ہوئی تھی يا انسان جو کچھ کھاتا ہے جس سے وه منی پيدا ہوتی ہے 
جو رحم مادر ميں جاکر اس کے وجود و تخليق کا باعث بنتی ہے، وه سب مٹی ہی کی پيداوار 

ہے پھر وه نطفہ، نطفہ سے علقہ پھر مضغہ پھر ہڈياں جنہيں گوشت کا لباس پہنايا جاتا ہے۔ پھر 
ميں روح پھونکی جاتی ہے۔ پھر ماں کے پيٹ سے اس حال ميں نکلتا ہے کہ نحيف و نزار  اس

اور نہايت نرم ونازک ہوتا ہے۔ پھر بتدريج نشوونما پاتا، بچپن، بلوغت اور جوانی کو پہنچتا ہے 
اور پھر بتدريج رجعت قہقری کا عمل شروع ہوجاتا ہے۔ کہولت، شيخوخت اور پھر کبر سنی 

  اسے اپنی آغوش ميں لے ليتی ہے۔ تاآنکہ موت
انہی اشياء ميں ضعف و قوت بھی ہے، جس سے انسان گزرتا ہے جيسا کہ ابھی تفصيل  ٣۔٥٤

  بيان ہوئی ہے۔
 

اعَُة يُـْقِسُم الُْمْجرُِمْوَن ڏ َما لَِبثُْوا غَْريَ َساعٍَة ۭ َكٰذكِلَ َاكنُْوا يُْؤفَُكْوَن      55َويَْوَم تَـُقْوُم السَّ
) برپا ہو جائے گی گناہگار لوگ قسميں کھائيں گے کہ (دنيا ميں) ايک ١س دن قيامت (اور ج

  )۔٣) اسی طرح بہکے ہوئے ہی رہے (٢گھڑی کے سوا نہيں ٹھہرے (
ساعت کے معنی ہيں گھڑی، لمحہ، مراد قيامت ہے، اس کو ساعت اس لئے کہا گيا کہ اس  ١۔٥٥

جائے گا۔ يا اس لئے کہ يہ اس گھڑی ميں ہوگی  واقعہ کو جب هللا چاہے گا، ايک گھڑی ميں ہو
  جو دنيا کی آخری گھڑی ہوگی۔ 

دنيا ميں يا قبروں ميں يہ اپنی عادت کے مطابق جھوٹی قسم کھائيں گے اس ليے کہ دنيا ٢۔٥٥
ميں وه جتنا عرصہ رہے ہوں گے ان کے علم ميں ہی ہوگا اور اگر مراد قبر کی زندگی ہے تو 

وگا کيونکہ وه قبر کی مدت نہيں جانتے ہوں گے۔ بعض کہتے کہ آخرت ان کا حلف جہالت پر ہ
  کے شدائد اور ہولناک احوال کے مقابلے ميں دنيا کی زندگی انہيں گھڑی کی طرح ہی لگے گی۔

ُجُل کے معنی ہيں۔ سچ سے پھر گيا، مطلب ہوگا، اسی پھرنے کے مثل وه دنيا ميں  ٣۔٥٥ اَفََک الرَّ
  پھرتے رہے يا بہکے رہے۔

 
 َ ِ ِاٰىل يَْوِم الَْبْعِث ۡ فَھَٰذا ي يَْماَن لََقْد لَِبثُْمتْ ِيفْ ِكٰتِب اهلّلٰ يَْن ُاْوتُوا الِْعْملَ َواْالِ ِ َُّمكْ ُكْنُمتْ َال تَْعلَُمْوَن   َوقَاَل اذلَّ   56ْوُم الَْبْعِث َوٰلِكن
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يسا کہ کتاب هللا ميں ) کہ تم تو ج١اور جن لوگوں کو علم اور ايمان ديا گيا وه جواب ديں گے (
) آج کا يہ دن قيامت ہی کا دن ہے ليکن تم تو يقين ہی ٣) ہے يوم قيامت تک ٹھہرے رہے (٢(

  )٤نہيں مانتے تھے (
  جس طرح يہ علماء دنيا ميں بھی سمجھاتے رہے تھے۔  ١۔٥٦
ِ سے مراد هللا کا علم اور اس کا فيصلہ ہے يعنی لوح محفوظ ٢۔٥٦   ِکتَا ِب ّهللاٰ

  يعنی پيدائش کے وقت سے قيامت کے دن تک۔٣۔٥٦۔ 
  کہ وه آئے گی بلکہ استہزاء اور تکذيب کے طور پر اس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔ ٤۔٥٦

 
َتْعَتُبْوَن    ْيَن َظلَُمْوا َمْعِذَرُهتُْم َوَال ُمهْ يُسـْ ِ ٍذ الَّ يَْنَفُع اذلَّ

ِٕ
  57فَيَْوَمى

م نہ آئے گا اور نہ ان سے توبہ اور عمل طلب کيا پس اس دن ظالموں کو ان کا عذر بہانہ کچھ کا
  )١جائے گا (

يعنی انہيں دنيا ميں بھيج کر يہ موقع نہيں ديا جائے گا کہ وہاں توبہ و اطاعت کے ذريعے  ١۔٥٧
  سے عتاب اٰلہی کا ازالہ کر لو۔

 
 
ِٕ
بْنَا ِللنَّاِس ِيفْ ٰھَذا الُْقْرٰاِن ِمْن ُلكِّ َمثٍَل ۭ َولَى ا ِاْن َانُْمتْ ِاالَّ ُمْبِطلُْوَن   َولََقْد َرضَ يَْن َكَفُرْوٓ ِ ََّيُقْولَنَّ اذلَّ يٍَة ل   58ْن ِجئَْهتُْم اِبٰ

) آپ ان کے پاس ١بيشک ہم نے اس قرآن ميں لوگوں کے سامنے کل مثاليں بيان کر دی ہيں (
  )٣ے ہو۔ () يہ کافر تو يہی کہيں گے کہ تم (بيہوده گو) بالکل جھوٹ٢کوئی بھی نشانی الئيں (

جن سے هللا کی توحيد کا اثبات اور رسولوں کی صداقت واضح ہوتی ہے اور اسی طرح  ١۔٥٨
  شرک کی ترديد اور اس کا باطل ہونا نماياں ہوتا ہے۔ 

  وه قرآن کريم کی پيش کرده کوئی دليل ہو يا ان کی خواہش کے مطابق کوئی معجزه وغيره ٢۔٥٨
طلب يہ ہے کہ بڑی سے بڑی نشانی اور واضح سے يعنی جادو وغيره کے پيروکار، م٣۔٥٨

واضح دليل بھی اگر وه ديکھ ليں، تب بھی ايمان بہرحال نہيں الئيں گے، کيوں؟ اس کی وجہ 
آگے بيان کر دی گئی ہے کہ هللا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے جو اس بات کی عالمت 

ہے جس کے بعد حق کی طرف واپسی ہوتی ہے کہ ان کا کفر و طغيان اس آخری حد کو پہنچ گيا 
  کے تمام راستے ان کے ليے مسدود ہيں۔

 
ْيَن َال يَْعلَُمْوَن    ِ ُ عَٰيل قُلُْوِب اذلَّ   59َكٰذكِلَ يَْطَبُع اهلّلٰ

  هللا تعاٰلی ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہيں رکھتے يوں ہی مہر لگا ديتا ہے۔
 

ِ َحقٌّ وَّ  ْيَن َال يُْوِقنُْوَن   فَاْصِربْ ِانَّ َوْعَد اهلّلٰ ِ َتِخفَّنََّك اذلَّ   ۧ 60َال يَسـْ
) ٢) يقيناً هللا کا وعده سچا ہے۔ آپ کو وه لوگ ہلکا (بے صبرا) نہ کريں (١پس آپ صبر کريں (
  جو يقين نہيں رکھتے۔

يعنی ان کی مخالفت و عناد پر اور ان کی تکليف ده باتوں پر، اس لئے کہ هللا نے آپ سے  ١۔٦٠
  وعده کيا ہے، يقينا حق ہے جو بہر صورت پورا ہوگا۔ مدد کا 

يعنی آپ کو غضب ناک کر کے صبر و حلم ترک کرنے يا خوش آمد پر مجبور نہ کر ديں  ٢۔٦٠
  بلکہ آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہيں اور اس سے انحراف نہ کريں۔
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 سورة لقمان
 )٣٤۔ تعداد آيات  ٣١(سورة لقمان ۔ سوره نمبر 

 ِ ِحْميِ       ِبْسِم اهلّلٰ ِن الرَّ ْمحٰ   الرَّ
 شروع کرتا ہوں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے

 
  ۚ Ǻالّۗمۗ    
  )١الم (

  ) رکوع ہيں٤) آيات اور (٣٤سورت مکی ہے اس ميں ( ٣١ُسْو َر ةُ لُْقٰمَن 
 

  Ąِۙتكْلَ ٰايُٰت اْلِكٰتِب الَْحِكْميِ  
  يتيں ہيں۔يہ حکمت والی کتاب کی آ

اس کے آغاز ميں بھی يہ حروف مقطعات ہيں جن کے معنی و مراد کا علم صرف هللا تعاٰلی  ١۔١
کو ہے۔ تاہم بعض مفسرين نے اس کے دو فوائد بڑے اہم بيان کئے ہيں۔ ايک يہ کہ يہ قرآن اسی 
قسم کے حروف مقطعات سے ترتيب و تاليف پايا ہے جس کی مثل تاليف پيش کرنے سے عرب 

جز آگئے۔ يہ اس بات کی دليل ہے کہ يہ قرآن هللا ہی کا نازل کرده ہے اور جس پيغمبر پر عا
نازل ہوا ہے وه سچا رسول ہے جو شريعت وه لے کر آيا ہے، انسان اس کا محتاج ہے اور اس 

کی اصالح اور سعادت کی تکميل اسی شريعت سے ممکن ہے۔ دوسرا يہ کہ مشرکين اپنے 
کے سننے سے روکتے تھے مبادا وه اس سے متاثر ہو کر مسلمان ہو ساتھيوں کو اس قرآن 

جائيں۔ هللا تعاٰلی نے مختلف سورتوں کا آغاز ان حروف مقطعات سے فرمايا تاکہ وه اس کے 
  سننے پر مجبور ہوجائيں کيونکہ يہ انداز بيان نيا اور اچھوتا تھا (ايسر التفاسير) وهللا اعلم۔

 
ًة ِلّلْمُ  َرْمحَ ِنْنيَ    ُهًدى وَّ   Ǽْۙحسـِ

  ) لئے رہبر اور (سراسر) رحمت ہے۔١جو نيکوکاروں کے (
محسنين محسن کی جمع ہے اس کے ايک معنی تو يہ ہيں احسان کرنے واال والدين کے ساتھ ١۔٣

رشتے داروں کے ساتھ، مستحقين اور ضرورت مندوں کے ساتھ، دوسرے معنی ہيں، نيکياں 
ب اور نيکوکار، تيسرے معنی ہيں هللا کی عبادت نہايت کرنے واال، يعنی برائيوں سے مجتن

اخالص اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے واال۔ جس طرح حديث جبرائيل ميں ہے ان تعبد هللا 
کانک تراه۔ قرآن ويسے تو سارے جہان کے لئے ہدايت اور رحمت کا ذريعہ ہے ليکن اس سے 

  ہيں، اس لئے يہاں اسطرح فرمايا۔ اصل فائده چونکہ صرف محسنين اور متقين ہی اٹھاتے
 

ِخَرِة ُمهْ يُْوِقنُْوَن   ٰكوَة َوُمهْ اِبْالٰ ٰلوَة َويُْؤتُْوَن الزَّ يَْن يُِقْيُمْوَن الصَّ ِ   ۭ  Ćاذلَّ
  )۔١جو لوگ نماز قائم کرتے ہيں اور زکوة ادا کرتے ہيں اور آخرت پر (کامل) يقين رکھتے ہيں (

يہ تينوں نہايت اہم ہيں، اس لئے ان کا بطور خاص ذکر کيا، نماز زکوة اور آخرت پر يقين۔  ١۔٤
  ورنہ محسنين و متقين تمام فرائض و سنت رسول کے مطابق پابندی سے کرتے ہيں۔

 
َك ُمهُ الُْمْفِلُحْوَن   

ِٕ
ْم َوُاوٰلۗى ِ ّهبِ ْن رَّ َِٕك عَٰيل ُهًدى ِمّ

  Ĉُاوٰلۗى
  )۔١ر يہی لوگ نجات پانے والے ہيں (يہی لوگ ہيں جو اپنے رب کی طرف سے ہدايت پر ہيں او

  فالح کے مفہوم کے لئے ديکھئے سوره بقره اور مومنون کا آغاز۔ ١۔٥
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يَتَِّخَذَها ُهُزًوا ِ ِبَغْريِ ِعْملٍ ڰ وَّ َّْشَرتِْي لَهَْو الَْحِديِْث ِلُيِضلَّ َعْن َسِبْيِل اهلّلٰ َك لَهُْم عََذاٌب مُّ    َۭوِمَن النَّاِس َمْن ي

ِٕ
  Čهِْنيٌ     ُاوٰلۗى

) کہ بےعلمی کے ساتھ لوگوں ١اور بعض لوگ ايسے بھی ہيں جو لغو باتوں کو مول ليتے ہيں (
) يہی وه لوگ ہيں جن کے لئے رسوا کرنے ٢کو هللا کی راه سے بہکائيں اور اسے ہنسی بنائيں (

  )۔٣واال عذاب ہے (
يض ياب ہوتے ہيں، ان کے اہل سعادت جو کتاب الہی سے راه ياب اور اس کے سماع سے ف ١۔٦

ذکر کے بعد اہل شقاوت کا بيان ہو رہا ہے۔ جو کالم الہی کے سننے سے تو اعراض کرتے ہيں۔ 
البتہ ساز و موسيقی، نغمہ و سرود اور گانے وغيره خوب شوق سے سنتے اور ان ميں دلچسپی 

ے اور پھر ليتے ہيں۔ خريدنے سے مراد يہی ہے کہ آالت طرب شوق سے اپنے گھروں ميں الت
ان سے لذت اندوز ہوتے ہيں۔ لغوالحديث سے مراد گانا بجانا، اس کا سازوسامان اور آالت، ساز 

و موسيقی اور ہر وه چيز ہے جو انسانوں کو خير اور معروف سے غافل کر دے۔ اس ميں قصے 
 کہانياں، افسانے ڈرامے، اور جنسی اور سنسنی خيز لٹريچر، رسالے اور بےحيائی کے پرچار

اخبارات سب ہی آجاتے ہيں اور جديد ترين ايجادات ريڈيو، ٹی وی، وی سی آر، ويڈيو فلميں 
وغيره بھی۔ عہد رسالت ميں بعض لوگوں نے گانے بجانے والی لونڈياں بھی اسی مقصد کے 

ليے خريدی تھيں کہ وه لوگوں کا دل گانے سنا کر بہالتی رہيں تاکہ قرآن و اسالم سے وه دور 
عتبار سے اس ميں گلو کارائيں بھی آجاتی ہيں جو آج کل فن کار، فلمی ستاره اور رہيں۔ اس ا

ثقافتی سفير اور پتہ نہيں کيسے کيسے مہذب خوش نما اور دل فريب ناموں سے پکاری جاتی 
  ہيں۔
ان تمام چيزوں سے يقينا انسان هللا کے راستے سے گمراه ہو جاتے ہيں اور دين کو مذاق کا ٢۔٦

  ناتے ہيں۔ نشانہ بھی ب
ان کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کرنے والے ارباب حکومت، ادارے، اخبارات کے  ٢۔٦

  مالکان، اہل قلم اور فيچر نگار بھی اس عذاب کے مستحق ہوں گے۔
 

ٓ ُاُذنَْيِه َوقْ  َّْم يَْسَمْعهَا َاكَنَّ ِيفْ ا َاكَْن ل َتْكِربً ُه ِبَعَذاٍب َاِلْميٍ   َوِاَذا تُْتٰىل عَلَْيِه ٰايٰتُنَا َوّىلٰ ُمسـْ ْ   Ċًرا ۚ فَبَّرشِ
جب اس کے سامنے ہماری آيتيں تالوت کی جاتی ہيں تو تکبر کرتا ہوا اس طرح منہ پھير ليتا 

) آپ ١ہے گويا اس نے سنا ہی نہيں گويا کہ اس کے دونوں کانوں ميں ڈاٹ لگے ہوئے ہيں (
  اسے دردناک عذاب کی خبر سنا ديجئے۔

حال ہے جو مذکوره لہو و لعب کی چيزوں ميں مگن رہتا ہے، وه آيات  يہ اس شخص کا ١۔٧
قرآنيہ اور هللا رسول کی باتيں سن کر بہرا بن جاتا ہے حاالنکہ وه بہرا نہيں ہوتا اور اس طرح 
منہ پھير ليتا ہے گويا اس نے سنا ہی نہيں، کيونکہ اس کے سننے سے وه ايذاء محسوس کرتا 

ده نہيں ہوتا، وقرا کے معنی ہيں کانوں ميں ايسا بوجھ جو اسے سننے ہے۔ اس ليے اسے کوئی فائ
  سے محروم کردے۔

 
ِلٰحِت لَهُْم َجنُّٰت النَِّعْميِ   لُوا الّصٰ يَْن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ   ۙ Ďِانَّ اذلَّ

  بيشک جن لوگوں نے ايمان قبول کيا اور کام بھی نيک کئے ان کے لئے نعمتوں والی جنتيں ہيں۔
 

ْينَ  ِ َحقًّا   ۭ َوُهَو الَْعزِْيُز الَْحِكْميُ     ٰخدِلِ   Ḍِفْهيَا   ۭ َوْعَد اهلّلٰ
) وه بہت بڑی عزت و غلبہ واال اور کامل ١جہاں وه ہميشہ رہيں گے۔ هللا کا سچا وعده ہے، (

  حکمت واال ہے۔
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ٍد تََرْوَهنَا َوَالْٰقى ِيف اْالَْرِض َرَواِيسَ  ٰمٰوِت ِبَغْريِ َمعَ َماِۗء َماًۗء فََانَْۢبتْنَا ِفْهيَا ِمنْ  َخلََق السَّ ٍَّة ۭ َوَاْنَزلْنَا ِمَن السَّ ُلكِّ َزْوجٍ َكِرْميٍ      َاْن تَِمْيَد ِبُمكْ َوبَثَّ ِفْهيَا ِمْن ُلكِّ َداۗب
10  

) ہو اور اس نے زمين ١اسی نے آسمانوں کو بغير ستون کے پيدا کيا ہے تم انہيں ديکھ رہے (
) اور ہر طرح کے جاندار زمين ميں ٢ل ديا تاکہ وه تمہيں جنبش نہ دے سکے (ميں پہاڑوں کو ڈا

) اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمين ميں ہر قسم کے نفيس جوڑے اگا ٣پھيال ديئے (
  )٤ديئے۔ (

تََرْونَھَا، اگر َعَمد کی صفت ہو تو معنی ہونگے ايسے ستونوں کے بغير جنہيں تم ديکھ  ١۔١٠
  سمان کے ستون ہيں ليکن ايسے کہ تم انہيں ديکھ نہيں سکتے۔ سکو۔ يعنی آ

رواسی راسيۃ کی جمع ہے جس کے معنی ثابتۃ کے ہيں يعنی پہاڑوں کو زمين پر اس  ٢۔١٠
طرح بھاری بوجھ بنا کر رکھ ديا ہے کہ جن سے زمين ثابت رہے يعنی حرکت نہ کرے۔ اسی 

(تميل) بکم او لئال تميد يعنی اس بات کی  ليے آگے فرمايا ان تميد بکم يعنی کراھۃ ان تميد
ناپسنديدگی سے کہ زمين تمہارے ساتھ ادھر ادھر ڈولے، يا اس ليے کہ زمين ادھر ادھر نہ 

ڈولے۔ جس طرح ساحل پر کھڑے بحری جہازوں ميں بڑے بڑے لنگر ڈال ديے جاتے ہيں تاکہ 
  جہاز نہ ڈولے زمين کے ليے پہاڑوں کی بھی يہی حيثيت ہے۔

عنی انواع و اقسام کے جانور زمين ميں ہر طرف پھيال ديئے جنہيں انسان کھاتا بھی ہے، ي٣۔١٠
سواری اور بار برداری کے لئے بھی استعمال کرتا ہے اور بطور زينت اور آرائش کے بھی 

  اپنے پاس رکھتا ہے۔ 
زوج يہاں صنف کے معنی ميں ہے يعنی ہر قسم کے غلے اور ميوے پيدا کيے۔ ان کی  ٤۔١٠

  صفت کريم ان کے حسن لون اور کثرت منافع کی طرف اشاره کرتی ہے۔
 

ِبْنيٍ     ِلُمْوَن ِيفْ َضٰلٍل مُّ ْيَن ِمْن ُدْوِنٖه ۭ بَِل الّظٰ ِ ِ فََاُرْوِينْ َماَذا َخلََق اذلَّ   11ٰۧھَذا َخلُْق اهلّلٰ
دکھاؤ  ) اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو١يہ ہے هللا کی مخلوق (

  (کچھ نہيں) بلکہ يہ ظالم کھلی گمراہی ميں ہيں۔
  ٰھَذا (يہ) اشاره ہے هللا کی ان پيدا کرده چيزوں کی طرف جن کا گذشتہ آيات ميں ذکر ہوا۔  ١۔١١
يعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو اور انہيں مدد کے ليے پکارتے ہو، انہوں نے آسمان و ٢۔١١

وئی ايک چيز تو بتالؤ؟ مطلب يہ ہے کہ جب ہرچيز کا زمين ميں کون سی چيز پيدا کی ہے؟ ک
خالق صرف اور صرف هللا ہے، تو عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے اس کے سوا کائنات 
  ميں کوئی ہستی اس الئق نہيں کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسے مدد کے ليے پکارا جائے۔

 
ْيٌد     َولََقْد ٰاتَيْنَا لُْقٰمَن الِْحْمكََة َاِن اْشكُ  َ غَِينٌّ َمحِ ََّما يَْشُكُر ِلنَْفِسٖه ۚ َوَمْن َكَفَر فَِانَّ اهلّلٰ َّْشُكْر فَِان ِ ۭ َوَمْن ي    12ْر هلِلّٰ

) ہر شکر کرنے واال ٢) تھی کہ تو هللا تعاٰلی کا شکر کر (١اور ہم نے يقيناً لقمان کو حکمت دی (
رے وه جان لے کہ هللا تعاٰلی بےنياز اور اپنے ہی نفع کے لئے شکر کرتا ہے جو بھی ناشکری ک

  تعريفوں واال ہے۔
حضرت لقمان، هللا کے نيک بندے تھے جنہيں هللا تعاٰلی نے حکمت يعنی عقل فہم اور دينی  ١۔١٢

بصيرت ميں ممتاز مقام عطا فرمايا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا تمہيں يہ فہم و شعور کس طرح 
بازی، امانت کے اختيار کرنے اور بےفائده باتوں سے  حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمايا، راست

اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے۔ ان کا حکمت و دانش پر مبنی ايک واقعہ يہ بھی مشہور ہے 
کہ يہ غالم تھے، ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کرکے اس کے سب سے بہترين دو حصے 

رے موقع پر آقا نے ان سے کہا کہ الؤ، چنانچہ وه زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ ايک دوس
بکری ذبح کرکے اس کے سب سے بدترين حصے الؤ، چنانچہ وه زبان اور دل نکال کر لے 
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گئے، پوچھنے پر انہوں نے بتاليا کہ زبان اور دل، اگر صحيح ہوں تو سب سے بہتر ہيں اور 
  اگر يہ بگڑ جائيں تو ان سے بدتر کوئی چيز نہيں۔ (ابن کثير)

ا مطلب ہے، هللا کی نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا اور اس کے احکام کی فرماں شکر ک ٢۔١٢ 
  برداری۔

 
َك لَُظْملٌ َعِظْميٌ     ْ ِ ڼ ِانَّ الّرشِ    13َوِاْذ قَاَل لُْقٰمُن ِالبِْنٖه َوُهَو يَِعُظٗه يٰبَُينَّ َال تُْرشِْك اِبهلّلٰ

کہ ميرے پيارے بچے! هللا کے  اور جب کہ لقمان نے وعظ کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمايا
  )٢) بيشک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ (١ساتھ شريک نہ کرنا (

هللا تعاٰلی نے حضرت لقمان کی سب سے پہلی وصيت يہ نقل فرمائی کہ انہوں نے اپنے  ١۔١٣
بيٹے کو شرک سے منع فرمايا، جس سے يہ واضح ہوا کہ والدين کے لئے ضروری ہے کہ وه 

  سے بچانے کی سب سے زياده کوشش کريں۔  اپنی اوالد کو شرک
يہ بعض کے نزديک حضرت لقمان ہی کا قول ہے اور بعض نے اسے هللا کا قول قرار ديا  ٢۔١٣

ا اِْيَمانَھُْم بِظُْلٍم)  ۔ 6ہے اور اس کی تائيد ميں وه حديث پيش کی ہے جو (اَلَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َولَْم يَْلبُِسْوٓ
علق سے وارد ہے جس ميں آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا تھا کہ ) کے نزول کے ت82االنعام:

ْرَك لَظُْلٌم َعِظْيٌم)  ) کا حوالہ ديا۔ 13۔لقمان:31يہاں ظلم سے مراد ظلم عظيم ہے اور آيت ( ڼ اِنَّ الشِّ
  مگر درحقيقت اس سے هللا کا قول ہونے کی نہ تائيد ہوتی ہے نہ ترديد۔

 
نَْساَن  ْينَا اْالِ يَْك   ۭ ِاَيلَّ َوَوصَّ ِفٰصهُلٗ ِيفْ عَاَمْنيِ َاِن اْشُكْر ِيلْ َوِلَوادِلَ ٗه َوْهنًا عَٰيل َوْهٍن وَّ لَْتُه ُامُّ يِْه ۚ َمحَ   14 الَْمِصْريُ     ِبَوادِلَ

) ہے، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ ١ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصيحت کی (
) کہ تو ميری ٣اور اس کی دودھ چھڑائی دو برس ميں ہے ( ) اسے حمل ميں رکھا٢اٹھا کر (

  اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، (تم سب کو) ميری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔
توحيد و عبادت اٰلہی کے ساتھ ہی والدين کے ساتھ حسن سلوک کی تاکيد سے اس نصيحت  ١۔١٤

  کی اہميت واضح ہے۔ 
بچہ جس حساب سے بڑھتا جاتا ہے، ماں پر بوجھ بڑھتا اس کا مطلب ہے رحم مادر ميں  ٢۔١٤

جاتا ہے جس سے عورت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ماں کی اس مشقت کے 
ذکر سے اس طرف بھی اشاره نکلتا ہے کہ والدين کے ساتھ احسان کرتے وقت ماں کو مقدم 

  رکھا جائے، جيسا کہ حديث ميں بھی ہے۔ 
  کہ مدت رضاعت دو سال ہے، اس سے زياده نہيں۔ اس سے معلوم ہوا ٣۔١٤

 
نَْيا َمْعرُ  ِّ َوِاْن َجاَهٰدَك عَٰيلٓ َاْن تُْرشَِك ِيبْ َما لَيَْس كَلَ ِبٖه ِعْملٌ ۙفََال تُِطْعهَُما َوَصاِحْهبَُما ِيف ادلُّ َِّبْع َسِبْيَل َمْن َااَنَب ِاَيلَّ ۚ ُمثَّ ِاَيلَّ َمْرِجُعُمكْ فَُانَب ات ئُُمكْ ِبَما ُكْنُمتْ ْوفًا ۡ وَّ

  15تَْعَملُْوَن     
اور اگر وه دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈاليں کہ تو ميرے ساتھ شريک کرے جس کا تجھے 
علم نہ ہو تو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنيا ميں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی 

ب کا لوٹنا ميری ہی طرف ہے تم جو کچھ کرتے ) تمہارا س١راه چلنا جو ميری طرف جھکا ہو (
  ہو اس سے پھر ميں تمہيں خبردار کردوں گا۔

  يعنی مومنين کی راه۔  ١۔١٥
يعنی ميری طرف رجوع کرنے والوں کی پيروی اس ليے کرو کہ باآلخر تم سب کو ميری ٢۔١٥

ل کی جزا ہی بارگاه ميں آنا ہے، اور ميری ہی طرف سے ہر ايک کو اس کے اچھے يا برے عم
ملنی ہے۔ اگر تم ميرے راستے کی پيروی کرو گے اور مجھے ياد رکھتے ہوئے زندگی گزارو 

گے تو اميد ہے کہ قيامت والے روز ميری عدالت ميں سرخرو ہو گے بصورت ديگر ميرے 
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عذاب ميں گرفتار ہو گے۔ سلسلہ کالم حضرت لقمان کی وصيتوں سے متعلق تھا۔ اب آگے پھر 
ان کی جارہی ہيں۔ جو لقمان نے اپنے بيٹے کو کی تھيں۔ درميان کی دو آيتوں ميں وہی وصيتيں بي

هللا تبارک وتعالی نے جملہ معترضہ کے طور پر ماں باپ کے ساتھ احسان کی تاکيد فرمائی۔ 
جس کی ايک وجہ تو يہ بيان کی گئی ہے کہ لقمان نے يہ وصيت اپنے بيٹے کو نہيں کی تھی 

اپنا ذاتی مفاد بھی تھا۔ دوسرا يہ واضح ہو جائے کہ هللا کی توحيد و عبادت کيونکہ اس ميں ان کا 
کے بعد والدين کی خدمت و اطاعت ضروری ہے۔ تيسرا يہ کہ شرک اتنا بڑا گناه ہے کہ اگر اس 

  کا حکم والدين بھی ديں تو ان کی بات نہيں ماننی چاہيے۔
 

َآ ِاْن تَُك ِمثَْقاَل َحبٍَّة  َ لَِطْيٌف يٰبَُينَّ ِاهنَّ ُ ۭ ِانَّ اهلّلٰ ِت ِهبَا اهلّلٰ ٰمٰوِت َاْو ِيف اْالَْرِض اَيْ ـَرٍة َاْو ِيف السَّ ْن َخْرَدٍل فَتَُكْن ِيفْ َخصْ   16َخِبْريٌ     ِمّ
) پھر وه (بھی) خواه کسی چٹان ١پيارے بيٹے! اگر کوئی چيز رائی کے دانے کے برابر ہو (

ميں ہو اسے هللا تعاٰلی ضرور الئے گا هللا تعاٰلی بڑا باريک بين ميں ہو يا آسمانوں ميں ہو يا زمين 
  اور خبردار ہے۔

ان تک کا مرجع خطيئۃ ہو تو مطلب گناه اور هللا کی نافرمانی واال کام ہے۔ اور اگر اس کا  ١۔١٦
مرجع خصلۃ ہو تو مطلب اچھائی يا برائی کی خصلت ہوگا۔ مطلب يہ کہ انسان اچھا يا برا کام 

ھی چھپ کر کرے، هللا سے چھپا نہيں ره سکتا، قيامت والے دن هللا تعاٰلی اسے حاضر کر کتنا ب
لے گا، يعنی اس کی جزا دے گا اچھے عمل کی اچھی جزا، برے عمل کی بری جزا، رائی کے 

دانے کی مثال اس لئے دی کہ وه اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جس کا وزن محسوس ہوتا ہے نہ تول 
ے جھکا سکتا ہے۔ اسی طرح چٹان (آبادی سے دور جنگل، پہاڑ ميں) مخفی ميں ترازو کے پلڑ

ترين جگہ ہے يہ مضمون حديث ميں بھی بيان کيا گيا ہے۔ فرمايا ' اگر تم ميں سے کوئی شخص 
بےسوراخ کے پتھر ميں بھی عمل کرے گا، جس کا کوئی دروازه ہو نہ کھڑکی، هللا تعاٰلی اسے 

) اس ليے کہ وه ٢٨۔٣چاہے وه کيسا ہی عمل ہو ' (مسند احمد، لوگوں پر ظاہر فرما دے گا، 
لطيف وباريک بين ہے۔ اس کا علم مخفی ترين چيز تک محيط ہے اور خبير ہے اندھيری رات 

  ميں چلنے والی چيونٹی کی حرکات و سکنات سے بھی وه باخبر ہے۔
 

ٰلوَة َوْاُمْر اِبلَْمْعُرْوِف َوانَْه عَ  ُمْوِر يٰبَُينَّ َاِقِم الصَّ   17ِۚن الُْمْنَكِر َواْصِربْ عَٰيل َمآ َاَصابََك ۭ ِانَّ ٰذكِلَ ِمْن َعْزِم اْالُ
اے ميرے پيارے بيٹے! تو نماز قائم رکھنا اچھے کاموں کی نصيحت کرتے رہنا، برے کاموں 

 ) (يقين مان) کہ يہ بڑے تاکيدی کاموں١سے منع کيا کرنا اور جو مصيبت تم پر آئے صبر کرنا (
  )٢ميں سے ہے (

اقامۃ صلوة، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور مصائب پر صبر کا اس لئے ذکر کيا کہ  ١۔١٧
  يہ تينوں اہم ترين عبادات اور امور خير کی بنياد ہيں۔ 

يعنی مذکوره باتيں ان کاموں ميں سے ہيں جن کی هللا تعاٰلی نے تاکيد فرمائی ہے اور  ٢۔١٧
ار ديا ہے۔ يا يہ ترغيب ہے عزم و ہمت پيدا کرنے کی کيونکہ عزم و بندوں پر انہيں فرض قر

ہمت کے بغير اطاعت مذکوره عمل ممکن نہيں۔ بعض مفسرين کے نزديک َذالَِک کا مرجع صبر 
ہے۔ اس سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وصيت ہے اور اس راه ميں شدائد و 

س لئے اس کے فوراً بعد صبر کی تلقين کرکے واضح مصائب اور طعن و مالمت ناگزير ہے، ا
کر ديا کہ صبر کا دامن تھامے رکھنا کہ يہ عزم و ہمت کے کاموں ميں سے ہے اور اہل عزم و 

 ہمت کا ايک بڑا ہتھيار، اس کے بغير فريضہ تبليغ کی ادائيگی ممکن نہيں۔
 

َك ِللنَّاِس َوَال تَْمِش ِيف اْالَْرِض  ْر َخدَّ بُّ ُلكَّ ُمْخـَتاٍل فَُخــْوٍر  َوَال تَُصّعِ َ َال ُحيِ   ۚ 18َمَرًحا   ۭ ِانَّ اهلّلٰ
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) کسی تکبر کرنے والے ٢) اور زمين پر اکڑ کر نہ چل (١لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھال (
  شيخی خورے کو هللا پسند نہيں فرماتا۔

کالم ہوں تو ان سے  يعنی تکبر نہ کر کہ لوگوں کو حقير سمجھے اور جب وه تجھ سے ہم ١۔١٨
منہ پھير لے۔ يا گفتگو کے وقت اپنا منہ پھيرے رکھے؛ صعر ايک بيماری ہے جو اونٹ کے سر 

يا گردن ميں ہوتی ہے، جس سے اس کی گردن مڑ جاتی ہے، يہاں بطور تکبر منہ پھير لينے 
  کے معنی ميں يہ لفظ استعمال ہوا ہے (ابن کثير)

مال ودولت يا جاه و منصب يا قوت و طاقت کی وجہ سے  يعنی ايسی چال يا رويہ جس سے٢۔١٨
فخر و غرور کا اظہار ہوتا ہو، يہ هللا کو ناپسند ہے، اس ليے کہ انسان ايک بنده عاجز وحقير 

ہے، هللا تعاٰلی کو يہی پسند ہے کہ وه اپنی حيثيت کے مطابق عاجزی وانکساری ہی اختيار کيے 
ہار نہ کرے کہ بڑائی صرف هللا ہی کے ليے زيبا ہے رکھے اس سے تجاوز کر کے بڑائی کا اظ

جو تمام اختيارات کا مالک اور تمام خوبيوں کا منبع ہے۔ اسی ليے حديث ميں فرمايا گيا ہے کہ 
وه شخص جنت ميں نہيں جائے گا جس کے دل ميں ايک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر 

ئے چلے هللا اس کی طرف قيامت والے ہوگا۔ جو تکبر کے طور پر اپنے کپڑے کو گھسيٹتے ہو
دن نہيں ديکھے گا۔ تاہم تکبر کا اظہار کيے بغير هللا کے انعامات کا ذکر يا اچھا لباس اور 

  خوراک وغيره کا استعمال جائز ہے۔
 

ِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك ۭ ِانَّ َاْنَكَر اْالَْصَواِت لََصْوُت الَْحِمْريِ      19َۧواْقِصْد ِيفْ َمشـْ
) يقيناً آوازوں ميں سب سے ٢) اور اپنی آواز پست کر (١اپنی رفتار ميں ميانہ روی اختيار کر (

  بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔
يعنی چال اتنی سست نہ ہو جيسے کوئی بيمار ہو اور نہ اتنی تيز ہو کہ شرف و وقار کے  ١۔١٩

۔ 25ُشْوَن َعلَي ااْلَْرِض ھَْونًا) خالف ہو۔ اسی کو دوسرے مقام پر اس طرح بيان فرمايا (يَمْ 
  ) هللا کے بندے زمين پر وقار اور سکونت کے ساتھ چلتے ہيں۔ 63الفرقان:

يعنی چيخ يا چال کر بات نہ کر، اس لئے کہ زياده اونچی آواز سے بات کرنا پسنديده ہوتا  ٢۔١٩
آواز سب سے  تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی ليکن ايسا نہيں، بلکہ گدھے کی

بدتر اور بری ہے۔ اس لئے حديث ميں آتا ہے کہ ' گدھے کی آواز سنو تو شيطان سے پناه مانگو 
  (بخاری، کتاب بدء الخلق اور مسلم وغيره)

 
َبَغ عَلَْيُمكْ ِنَعَمٗه َظا ٰمٰوِت َوَما ِيف اْالَْرِض َوَاسـْ ا ِيف السَّ َ َخسََّر لَُمكْ مَّ َال َالَْم تََرْوا َانَّ اهلّلٰ َال ُهًدى وَّ ِ ِبَغْريِ ِعْملٍ وَّ َاِدُل ِيف اهلّلٰ اَبِطنًَة ۭ َوِمَن النَّاِس َمْن جيُّ ِهَرًة وَّ

ِنْريٍ      20ِكٰتٍب مُّ
کيا تم نہيں ديکھتے کہ هللا تعاٰلی نے زمين اور آسمان کی ہرچيز کو ہمارے کام ميں لگا رکھا ہے 

) بعض لوگ هللا کے بارے ٢ھرپور دے رکھی ہيں () اور تمہيں اپنی ظاہری و باطنی نعمتيں ب١(
  )۔٣ميں بغير علم کے بغير ہدايت کے اور بغير روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہيں (

تسخير کا مطلب ہے انتفاع (فائده اٹھانا) جس کو ' يہاں کام سے لگا ديا ' سے تعبير کيا گيا  ١۔٢٠
، انہيں هللا تعاٰلی نے ايسے ضابطوں ہے جيسے آسمانی مخلوْق، چاند، سورج، ستارے وغيره ہيں

کا پابند بنا ديا ہے کہ يہ انسانوں کے لئے کام کر رہے ہيں اور انسان ان سے فيض ياب ہو رہے 
ہيں۔ دوسرا مطلب تسخير کا تابع بنا دينا ہے۔ چنانچہ بہت سی زمينی مخلوق کو انسان کے تابع بنا 

کرتا ہے جيسے زمين اور حيوانات وغيره ہيں،  ديا گيا ہے جنہيں انسان اپنی حسب منشا استعمال
گويا تسخير کا مفہوم يہ ہوا کہ آسمان و زمين کی تمام چيزيں انسانوں کے فائدے کے لئے کام 

ميں لگی ہوئی ہيں، چاہے وه انسان کے تابع اور اس کے زير اثر تصرف ہوں يا اس کے 
  تصرف اور تابعيت سے باال ہوں۔ (فتح القدير) 
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سے وه نعمتيں مراد ہيں جن کا ادراک عقل، حواس وغيره سے ممکن ہو اور  ظاہری ٢۔٢٠
باطنی نعمتيں وه جن کا ادراک و احساس انسان کو نہيں۔ يہ دونوں قسم کی نعمتيں اتنی ہيں کہ 

  انسان ان کو شمار بھی نہيں کر سکتا۔ 
کے بارے ميں يعنی اس کے باوجود لوگ هللا کی بابت جھگڑتے ہيں، کوئی اس کے وجود  ٣۔٢٠

  کوئی اس کے ساتھ شريک گرداننے ميں اور کوئی اس کے احکام و شرائع کے بارے ميں۔
 

َِّبُع َما َوَجْداَن عَلَْيِه ٰااَبَۗءاَن ۭ َاَولَوْ  ُ قَالُْوا بَْل نَت َِّبُعْوا َمآ َاْنَزَل اهلّلٰ ْيٰطُن يَْدُعْوُمهْ ِاٰىل عََذا َوِاَذا ِقْيَل لَهُُم ات ِعْريِ    َاكَن الشـَّ   21ِب السَّ
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ هللا کی اتاری ہوئی وحی کی تابعداری کرو تو کہتے ہيں کہ ہم 

) پر اپنے باپ دادوں کو پايا ہے اسی کی تابعداری کريں گے، اگرچہ ١نے تو جس طريق (
  شيطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بالتا ہو۔

وئی عقلی دليل ہے، نہ کسی ہادی کی ہدايت اور نہ کسی کتاب آسمانی يعنی ان کے پاس ک ١۔٢١
  سے کوئی ثبوت، گويا کہ لڑتے ہيں ہاتھ ميں تلوار بھی نہيں۔

 
ِ عَاِقبَ  َتْمَسَك اِبلُْعْرَوِة الُْوثْٰقى ۭ َوِاَىل اهلّلٰ ِ َوُهَو ُمْحِسٌن فََقِد اسـْ ٗهٓ ِاَىل اهلّلٰ ُّْسِملْ َوهْجَ ُموْ َوَمْن ي   22ِر   ُة اْالُ

) يقيناً اس نے ٢) اور ہو بھی نيکوکار (١اور جو (شخص) اپنے آپ کو هللا کے تابع کر دے (
  ) تمام کاموں کا انجام هللا کی طرف ہے۔٣مضبوط کڑا تھام ليا (

يعنی صرف هللا کی رضا کے لئے عمل کرے اس کے حکم کی اطاعت اور اس کی  ١۔٢٢
  شريعت کی پيروی کرے۔ 

  مور بہ چيزوں کا اتباع اور منہيات کو ترک کرنے واال۔ يعنی ما  ٢۔٢٢
  يعنی هللا سے اس نے مضبوط عہد لے ليا کہ وه اس کو عذاب نہيں کرے گا۔ ٣۔٢٢

 
َ عَِلْميٌ بِ  لُْوا ۭ ِانَّ اهلّلٰ ُهئُْم ِبَما َمعِ ِّ ُزنَْك ُكْفُرٗه ۭ ِالَْينَا َمْرِجُعهُْم فَنُنَب ُدْوِر  َذاِت اَوَمْن َكَفَر فََال َحيْ   23لصُّ

) آخر ان سب کا لوٹنا تو ہماری جانب ہی ہے پھر ہم ١کافروں کے کفر سے آپ رنجيده نہ ہوں (
  ) تک سے واقف ہے۔٣) کے بھيد (٢ان کو بتائيں گے جو انہوں نے کيا، بيشک هللا سينوں (

بجا  اس لئے کہ ايمان کی سعادت ان کے نصيب ميں ہی نہيں ہے۔ آپ کی کوشش اپنی جگہ ١۔٢٣
  اور آپ کی خواہش بھی قابل قدر ليکن هللا کی تقدير اور مشيت سب پر غالب ہے۔ 

  يعنی ان کے عملوں کی جزا دے گا۔  ٢۔٢٣
  پس اس پر کوئی چيز چھپی نہيں ره سکتی۔ ٣۔٢٣

 
ُمهْ ِاٰىل عََذاٍب غَِلْيٍظ      24نَُمـتُِّعهُْم قَِلْيًال ُمثَّ نَْضَطرُّ

ئده دے ديں ليکن (باآلخر) ہم انہيں نہايت بيچارگی کی حالت ميں سخت ہم انہيں گو کچھ يونہی فا
  )١عذاب کی طرف ہنکالے جائيں گے (

يعنی دنيا ميں آخر کب تک رہيں گے اور اس کی لذتوں اور نعمتوں سے کہاں تک شاد کام  ١۔٢٤
ی ہونگے؟ يہ دنيا اور اسکی لذتيں تو چند روزه ہيں، اس کے بعد ان کے لئے سخت عذاب ہ

  عذاب ہے۔
 

ُمهْ  ِ ۭ بَْل اَْكَرثُ ُ ۭ قُِل الَْحْمُد هلِلّٰ ٰمٰوِت َواْالَْرَض لََيُقْولُنَّ اهلّلٰ ْن َخلََق السَّ ْن َسَالَْهتُْم مَّ
ِٕ
  25 َال يَْعلَُمْوَن    َولَى

اگر آپ ان سے دريافت کريں کہ آسمان و زمين کا خالق کون ہے؟ تو ضرور جواب ديں گے کہ 
  ) ليکن ان ميں اکثر بےعلم ہيں۔٢ہہ ديجئے کہ سب تعريفوں کے الئق هللا ہی ہے () تو ک١هللا (
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يعنی ان کو اعتراف ہے کہ آسمانوں و زمين کا خالق هللا ہے نہ کہ وه معبود جن کی وه  ١۔٢٥
  عبادت کرتے ہيں۔

  اس لئے کہ ان کے اعتراف سے ان پر حجت قائم ہوگئی۔ ٢۔٢٥
 

ٰمٰوِت  ِ َما ِيف السَّ َ ُهَو الْغَِينُّ الَْحِمْيُد    هلِلّٰ   26َواْالَْرِض ۭ ِانَّ اهلّلٰ
) يقيناً هللا تعاٰلی بہت بڑا بےنياز ١آسمانوں ميں اور زمين ميں جو کچھ ہے وه سب هللا ہی کا ہے (

  )۔٣) اور سزاوار حمد ثنا ہے (٢(
کا محتاج بھی  يعنی ان کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی اور مدبر و متصرف کائنات ١۔٢٦

  وہی۔ 
  بےنياز ہے اپنے ماسوائے يعنی ہرچيز اس کی محتاج ہے، وه کسی کا محتاج نہيں۔  ٢۔٢٦
اپنی تمام پيدا کرده چيزوں ميں۔ پس اس نے جو کچھ پيدا کيا اور جو احکام نازل فرمائے،  ٣۔٢٦

  اس پر آسمان و زمين ميں سزاوار حمد و ثنا صرف اسی کی ذات ہے۔
 

ِ  َولَْو َانَّ  ٰمُت اهلّلٰ ا نَِفَدْت َلكِ ٍر مَّ ْبَعُة َاْحبُ ٗه ِمْنۢ بَْعِدٖه سـَ الَْبْحُر يَُمدُّ ـَرٍة َاْقَالٌم وَّ َ َعزِْيٌز َحِكْميٌ     َما ِيف اْالَْرِض ِمْن َجشَ   27 ۭ ِانَّ اهلّلٰ
ن روئے زمين کے (تمام) درختوں کے اگر قلميں ہوجائيں اور تمام سمندروں کی سياہی ہو اور ا

) بيشک هللا تعاٰلی غالب ١کے بعد سات سمندر اور ہوں تاہم هللا کے کلمات ختم نہيں ہو سکتے (
  اور باحکمت ہے۔

اس ميں هللا تعاٰلی کی عظمت و کبريائی، جاللت شان، اس کے اسمائے حسٰنی اور صفات  ١۔٢٧
حاطہ يا ان سے عاليہ اور اس کی عظمتوں کا بيان ہے کہ وه اتنے ہيں کہ کسی کے لئے ان کا ا

آگاہی يا ان کی حقيقت تک پہنچنا ممکن ہی نہيں اگر ان کا شمار کرنا حيطہ تحرير ميں النا 
چاہے، تو دنيا بھر کے درختوں کے قلم گھس جائيں، سمندروں کے پانی سے بنائی ہوئی سياہی 

جاللت ختم ہو جائے، ليکن هللا کی معلومات، اس کی تخليق و صنعت کے عجائبات اور عظمت و 
کے مظاہر کو شمار نہيں کيا جاسکتا۔ سات سمندر بطور مبالغہ ہے، حصر مراد نہيں (ابن کثير) 
اس ليے کہ هللا کی آيات و کلمات کا حصر و احصاء ممکن ہی نہيں ہے۔ اسی مفہوم کی ايک آيت 

  سوره کہف کے آخر ميں گزر چکی ہے۔
 

ْيٌع بَِصْريٌ   َما َخلُْقُمكْ َوَال بَْعثُُمكْ ِاالَّ َكنَْفٍس  َ َمسِ اِحَدٍة ۭ ِانَّ اهلّلٰ   28وَّ
) بيشک هللا ١تم سب کی پيدائش اور مرنے کے بعد زنده کرنا ايسا ہی ہے جيسے ايک جی کا، (

  تعاٰلی سننے واال ديکھنے واال ہے۔
يعنی اس کی قدرت اتنی عظيم ہے کہ تم سب کا پيدا کرنا يا قيامت والے دن زنده کرنے يا  ١۔٢٨
دا کرنے کی طرح ہے۔ اس لئے وه جو چاہتا ہے لفظ ُکْن سے پلک جھپکتے ميں معرض وجود پي

  ميں آجاتا ہے۔
 

ْمَس َوالْقَ  َّْيِل َوَخسَّــَر الشَّ َاَر ِيف ال َاِر َويُْو ِلُج الهنَّ َّْيَل ِيف الهنَّ َ يُْو ِلُج ال رِْيٓ ِاٰىلٓ َاَجٍل َالَْم تََر َانَّ اهلّلٰ ْ َ ِبَما تَْعَملُْوَن َخِبْريٌ     َمَر ۡ ُلكٌّ جيَّ َانَّ اهلّلٰ َسمًّى وَّ   29مُّ
) سورج ١کيا آپ نے نہيں ديکھا کہ هللا تعاٰلی رات کو دن ميں اور دن کو رات ميں کھپا ديتا ہے (

) هللا تعاٰلی ٢چاند کو اسی نے فرماں بردار کر رکھا ہے کہ ہر ايک مقرره وقت تک چلتا رہے (
  م کرتے ہو خبردار ہے۔ہر اس چيز سے جو ت

يعنی رات کا کچھ حصہ لے کر دن ميں شامل کر ديتا ہے، جس سے دن بڑا اور رات  ١۔٢٩
چھوٹی ہو جاتی ہے جيسے گرميوں ميں ہوتا ہے، اور پھر دن کا کچھ حصہ لے کر رات ميں 

  شامل کر ديتا ہے، جس سے رات بڑی اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے جيسے سرديوں ميں ہوتا ہے۔ 
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' مقرره وقت تک ' سے مراد قيامت تک ہے يعنی سورج اور چاند کے طلوع و غروب کا  ٢۔٢٩ 
نظام، جس کا هللا نے ان کو پابند کيا ہوا ہے قيامت تک يوں ہی قائم رہے گا۔ دوسرا مطلب ہے کہ 
ايک متعينہ منزل تک، يعنی هللا نے ان کی گردش کے ليے ايک منزل اور ايک دائره متعين کيا 

ہے جہاں ان کا سفر ختم ہوتا ہے اور دوسرے روز پھر وہاں سے شروع ہو کر پہلی منزل پر  ہوا
آکر ٹھہر جاتا ہے ايک حديث سے بھی اس مفہوم کی تائيد ہوتی ہے نبی صلی هللا عليہ وسلم نے 
حضرت ابو ذر رضی هللا عنہ سے فرمايا جانتے ہو، يہ سورج کہاں جاتا ہے؟ ابو ذر رضی هللا 

ے ميں نے کہا هللا اور کے رسول خوب جانتے ہيں فرمايا اس کی آخری منزل عرش عنہ کہت
الہی ہے يہ وہاں جاتا ہے اور زير عرش سجده ريز ہوتا ہے پھر وہاں سے نکلنے کی اپنے رب 
سے اجازت مانگتا ہے ايک وقت آئے گا کہ اس کو کہا جائے تو جہاں سے آيا ہے وہی لوٹ جا۔ 

نے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا جيسا کہ قرب قيامت کی تو وه مشرق سے طلوع ہو
عالمات ميں آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی هللا عنہما فرماتے ہيں سورج رہٹ کی طرح ہے، 

دن کو آسمان پر اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے، جب غروب ہوجاتا ہے، تو رات کو زمين کے نيچے 
سے طلوع ہوجاتا ہے۔ اسی طرح چاند کا معاملہ اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے يہاں تک کہ مشرق 

  ہے۔
 

َ ُهَو الَْعِيلُّ اْلَكبِ  َ ُهَو الَْحقُّ َوَانَّ َما يَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِنِه الَْباِطُل ۙ َوَانَّ اهلّلٰ نَّ اهلّلٰ   ۧ 30ْريُ   ٰذكِلَ اِبَ
کو لوگ  يہ سب (انتظامات) اس وجہ سے ہيں کہ هللا تعاٰلی حق ہے اور اس کے سوا جن جن

  )٢) اور يقيناً هللا تعاٰلی بہت بلنديوں واال اور بڑی شان واال ہے (١پکارتے ہيں سب باطل ہيں (
يعنی يہ انتظامات يا نشانياں، هللا تعاٰلی تمہارے لئے ظاہر کرتا ہے تاکہ تم سمجھ لو کہ  ١۔٣٠

کچھ ہو رہا کائنات کا نظام چالنے واال صرف ايک هللا ہے، جس کے حکم اور مشيت سے سب 
ہے، اور اس کے سوا سب باطل ہے يعنی کسی کے پاس کوئی بھی اختيار نہيں ہے بلکہ اس کے 

محتاج ہيں کيونکہ سب اس کی مخلوق اور اس کے ماتحت ہيں، ان ميں سے کوئی بھی ايک 
  ذرے کو بھی ہالنے کی قدرت نہيں رکھتا ہے (ابن کثير) 

سے بڑا کوئی۔ اس کی عظمت شان، علوم مرتبہ  اس سے برتر شان واال کوئی ہے نہ اس ٢۔٣٠
  اور بڑائی کے سامنے ہرچيز حقير اور پست ہے۔

 
ْن ٰايِٰتِه ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيٰتٍ  ِ ِلُريِيَُمكْ ِمّ رِْي ِيف الَْبْحِر ِبنِْعَمِت اهلّلٰ   31 ِلُّلكِّ َصبَّاٍر َشُكْوٍر   َالَْم تََر َانَّ الُْفكْلَ َجتْ

غور نہيں کرتے کہ دريا ميں کشتياں هللا کے فضل سے چل رہی ہيں اس لئے کہ وه  کيا تم اس پر
) کے لئے ٢) يقيناً اس ميں ہر ايک صبر و شکر کرنے والے (١تمہيں اپنی نشانياں دکھا دے، (

  بہت سی نشانياں ہيں۔
ی يعنی سمندر ميں کشتيوں کا چلنا، يہ بھی اس کے لطف و کرم کا ايک مظہر اور اس ک ١۔٣١

قدرت تسخير کا ايک نمونہ ہے، اس نے ہوا اور پانی کو ايسے مناسب انداز سے رکھا کہ سمندر 
  کی سطح پر کشتياں چل سکيں، 

  ورنہ وه چاہے تو ہوا کی تندی اور موجوں کی طغيانی سے کشتيوں کا چلنا ناممکن ہو جائے۔
  کرنے والے۔ تکليفوں ميں صبر کرنے والے، راحت اور خوشی ميں هللا کا شکر ٢۔٣١

 
ِ فَِمْهنُ  ُْم ِاَىل الَْربّ ا َجنّٰ ْيَن ڬ فَلَمَّ َ ُمْخِلِصْنيَ هَلُ ادّلِ لَِل َدَعُوا اهلّلٰ ْوٌج َاكلظُّ َهيُْم مَّ يِٰتنَآ ِاالَّ ُلكُّ َختَّاٍر َكُفْوٍر َوِاَذا غَشـِ ــَحُد اِبٰ ْقتَِصٌد   ۭ َوَما َجيْ   32ْم مُّ

کی طرح چھا جاتی ہيں تو وه (نہايت) خلوص کے ساتھ اور جب سمندر پر موجيں سائبانوں 
) پھر جب وه (باری تعالٰی) انہيں نجات دے کر ١اعتقاد کر کے هللا تعاٰلی ہی کو پکارتے ہيں (
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) اور ہماری آيتوں کا ٢خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو کچھ ان ميں سے اعتدال پر رہتے ہيں (
  )٣رے ہوں۔ (انکار صرف وہی کرتے ہيں جو بدعہد اور ناشک

يعنی جب ان کی کشتياں ايسی طوفانی موجوں ميں گھر جاتی ہيں جو بادلوں اور پہاڑوں  ١۔٣٢
کی طرح ہوتی ہيں اور موت کا آہنی پنجہ انہيں اپنی گرفت ميں لے لينا نظر آتا ہے تو پھر سارے 

ہيں جو زمينی معبود ان کے ذہنوں سے نکل جاتے ہيں اور صرف ايک آسمانی هللا کو پکارتے 
  واقعی اور حقيقی معبود ہے

بعض نے مقتصد کے معنی بيان کيے ہيں عہد کو پورا کرنے واال، يعنی بعض ايمان، ٢۔٣٢
توحيد اور اطاعت کے اس عہد پر قائم رہتے ہيں جو موج گرداب ميں انہوں نے کيا تھا۔ ان کے 

افر۔ پس بعض ان ميں سے نزديک کالم ميں حذف ہے، تقدير کالم يوں ہوگا۔ فمنھم مقتصد ومنھم ک
مومن اور بعض کافر ہوتے ہيں، دوسرے مفسرين کے نزديک اس کے معنی اعتدال پر رہنے 

واال اور يہ باب انکار سے ہوگا۔ يعنی اتنے ہولناک حاالت اور پھر وہاں رب کی اتنی عظيم آيات 
۔ انسان اب کا مشاہده کرنے اور هللا کے اس احسان کے باوجود کہ اس نے وہاں سے نجات دی

بھی هللا کی مکمل عبادت و اطاعت نہيں کرتا؟ اور متوسط راستہ اختيار کرتا ہے، جب کہ وه 
حاالت، جن سے گزر کر آيا ہے مکمل بندگی کا تقاضا کرتے ہيں۔ نہ کہ اعتدال کا۔ مگر پہال 

  مفہوم سياق کے زياده قريب ہے۔
  ر ناشکری کرنے واال۔ختار غدار کے معنی ميں ہے بد عہدی کرنے واال کفو٣۔٣٢

 
ٖه ۡ َوَال َمْولُْوٌد ُهَو َجازٍ  دَلِ ِزْي َوادِلٌ َعْن وَّ َُّمكْ َواْخَشْوا يَْوًما الَّ َجيْ َُّقْوا َرب َا النَّاُس ات هيُّ َ َُّمكُ الَْحٰيوُة اٰيٓ ن ِ َحقٌّ فََال تَُغرَّ ٖه َشـْيـــــًٔا    ۭ ِانَّ َوْعَد اهلّلٰ ادِلِ  َعْن وَّ

نَْيا     ِ الَْغُرْوُر     ۪ادلُّ َُّمكْ اِبهلّلٰ ن   33 َوَال يَُغرَّ
لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بيٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا 

) (ياد رکھو) هللا کا وعده سچا ١سکے گا اور نہ بيٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے واال ہوگا (
گی دھوکے ميں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز (شيطان) تمہيں ہے (ديکھو) تمہيں دنيا کی زند

  دھوکے ميں ڈال دے۔
جاز اسم فاعل ہے َجْزی يَْجِزی سے، بدلہ دينا، مطلب يہ ہے کہ اگر باپ چاہے کہ بيٹے کو  ١۔٣٣

بچانے کے لئے اپنی جان کا بدلہ، يا بيٹا باپ کے بدلے اپنی جان بطور معاوضہ پيش کر دے، تو 
يں ہوگا، ہر شخص کو اپنے کئے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ جب باپ بيٹا ايک دوسرے وہاں ممکن نہ

کے کام نہ آسکيں گے تو ديگر رشتے داروں کی کيا حيثيت ہوگی، اور وه کيوں کر ايک 
  دوسرے کو نفع پہنچا سکيں گے۔

 
اعَِة   ۚ َويَُزنُِّل الَْغْيَث ۚ َويَْعَملُ مَ  َ ِعْنَدٗه ِعْملُ السَّ ّيِ َاْرٍض تَُمْوُت   ۭ ِانَّ ِانَّ اهلّلٰ اَذا تَْكِسُب غًَدا  ۭ  َوَما تَْدِرْي نَْفٌس اِبَ َ ا ِيف اْالَْرَحاِمۭ  َوَما تَْدِرْي نَْفٌس مَّ  اهلّلٰ

  ۧ 34عَِلْميٌ َخِبْريٌ  
بيشک هللا تعاٰلی ہی کے پاس قيامت کا علم ہے وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پيٹ ميں 

جانتا ہے کوئی (بھی) نہيں جانتا کہ کل کيا (کچھ) کرے گا؟ نہ کسی کو يہ معلوم جو ہے اسے 
  ہے کہ کس زمين ميں مرے گا (ياد رکھو) هللا تعاٰلی پورے علم واال اور صحيح خبروں واال ہے۔

حديث ميں آتا ہے کہ پانچ چيزيں مفاتيح الغيب ہيں، جنہيں هللا کے سوا کوئی نہيں جانتا۔ ١۔٣٤
کی عالمات تو نبی صلی هللا عليہ وسلم نے بيان فرمائيں ہيں ليکن قيامت کے وقوع  قرب قيامت

کا يقينی علم هللا کے سوا کسی کو نہيں، کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی مرسل کو، بارش کا 
معاملہ بھی ايسا ہی ہے آثار و عالئم سے تخمينہ تو لگايا جاتا اور لگايا جاسکتا ہے ليکن يہ بات 

تجربہ و مشاہدے کا حصہ ہے کہ يہ تخمينے کبھی صحيح نکلتے ہيں اور کبھی  ہر شخص کے
غلط۔ حتی کہ محکمہ موسميات کے اعالنات بھی بعض دفعہ صحيح ثابت نہيں ہوتے۔ جس سے 
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صاف واضح ہے کہ بارش کا بھی يقينی علم هللا کے سوا کسی کو نہيں۔ رحم مادر ميں مشينی 
تو شايد ممکن ہے کہ بچہ ہے يا بچی؟ ليکن ماں کے پيٹ ميں ذرائع سے جنسيت کا ناقص اندازه 

نشوونما پانے واال يہ بچہ نيک بخت ہے يا بدبخت ناقص ہوگا يا کامل، خوب رو ہوگا يا بد شکل، 
کاال ہوگا يا گورا، وغيره باتوں کا علم هللا کے سوا کسی کے پاس نہيں۔ انسان کل کيا کرے گا؟ وه 

کا؟ کسی کو آنے والے کل کے بارے ميں علم نہيں کہ وه اس کی زندگی  دين کا معاملہ ہو يا دنيا
ميں آئے گا بھی يا نہيں؟ اور اگر آئے گا تو وه اس ميں کيا کچھ کرے گا؟ موت کہاں آئے گی؟ 
گھر ميں يا گھر سے باہر اپنے وطن ميں يا ديار غير ميں جوانی ميں آئے گی يا بڑھاپے ميں 

  ی تکميل کے بعد آئے گی يا اس سے پہلے؟ کسی کو معلوم نہيں۔اپنی آرزوؤں اور خواہشات ک
 
 

 سورة السجدة
 )٣٠۔ تعداد آيات  ٣٢(سورة السجدة ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

 شروع کرتا ہوں هللا کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے۔
 

  ۚ Ǻالّۗمۗ    
  الف الم ميم

ْجَد ِة ُسوْ    سورة سجده مکی ہے اس ميں تيس آيتيں اور تين رکوع ہيں ٣٢َرةُ السَّ
 

ّبِ الْٰعلَِمْنيَ       Ąۭتَْزنِيُْل اْلِكٰتِب َال َريَْب ِفْيِه ِمْن رَّ
  )١بال شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے (

ْجَده (اور دوسری رکعت ميں) (ھَْل حديث ميں آتا ہے کہ نبی جمعہ کے دن فجر نماز م يں الَمَّ السَّ
ْنَساِن) (ُسْوَرة دہر) پڑھا کرتے تھے (صحيح بخاری) اسی طرح يہ بھی سند سے  اَٰتی َعلَی ااْلِ

ثابت ہے کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورة الم السجده اور سوره ملک 
  )٣٤٠، مسند احمد أ٨٩٢پڑھا کرتے تھے (ترمذی 

مطلب يہ ہے کہ جھوٹ، جادو، کہانت اور من گھڑت قصے کہانيوں کی کتاب نہيں ہے بلکہ  ١۔٢
  رب العالمين کی طرف سے آسمانی کتاب ہدايت ہے۔

 
ْن قَبْ  َِّذيٍْر ِمّ ْن ن ُْم ِمّ آ َاٰت َِّك ِلُتْنِذَر قَْوًما مَّ ب ىُه ۚ بَْل ُهَو الَْحـقُّ ِمْن رَّ َّهُْم َهيَْتُدْوَن    َاْم يَُقْولُْوَن افَْرتٰ   Ǽكِلَ لََعل

) (نہيں نہيں) بلکہ يہ تيرے رب تعاٰلی کی طرف سے ١کيا يہ کہتے ہيں کہ اس نے گھڑ ليا ہے (
) تاکہ وه ٢حق ہے تاکہ آپ انہيں ڈرائيں جنکے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے واال نہيں آيا (

  راه راست پر آجائيں۔
رب العالمين کے نازل کرده اس کالم بالغت نظام کی بابت يہ  يہ بطور توبيخ کے ہے کہ کيا ١۔٣

  کہتے ہيں کہ اسے (محمد صلی هللا عليہ وسلم) نے گھڑ ليا ہے؟
يہ نزول قرآن کی علت ہے۔ اس سے معلوم ہوا (جيسا کہ پہلے بھی وضاحت گزر چکی  ٢۔٣

م کو بھی ہے) کہ عربوں ميں نبی پہلے نبی تھے۔ بعض لوگوں نے حضرت شعيب عليہ السال
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عربوں ميں مبعوث نبی قرار ديا ہے۔ وهللا اعلم۔ اس اعتبار سے قوم سے مراد پھرخاص قريش 
  ہوں گے جن کی طرف کوئی نبی آپ صلی هللا عليہ وسلم 

  سے پہلے نہيں آيا۔
 

ٍم ُمثَّ  ٰمٰوِت َواْالَْرَض َوَما بَيَْهنَُما ِيفْ ِسـتَِّة َاايَّ ْي َخلََق السَّ ِ ُ اذلَّ َال َشِفْيعٍ ۭ َافََال تََتَذكَُّرْوَن    َاهلّلٰ ِيلٍّ وَّ ْن ُدْوِنٖه ِمْن وَّ تَٰوي عََيل الَْعْرِش ۭ َما لَُمكْ ِمّ   Ćاسـْ
هللا تعاٰلی وه ہے جس نے آسمان و زمين اور جو کچھ ان درميان ہے سب کو چھ دن ميں پيدا کر 

) کيا ٢دگار اور سفارشی نہيں () تمہارے لئے اس کے سوا کوئی مد١ديا پھر عرش پر قائم ہوا (
  )۔٣اس پر بھی تم نصيحت حاصل نہيں کرتے (

ٰمٰوِت َوااْلَْرَض فِْي ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ اْستَٰوى َعلَي  ١۔٤ ُ الَِّذْي َخلََق السَّ اس کے لئے ديکھئے (اِنَّ َربَُّكُم ّهللاٰ
ٰرتٍ  ۙ◌  اْلَعْرِش يُْغِشي الَّْيَل النَّھَاَر يَْطلُبُٗه َحثِْيثًا  الشَّْمَس َواْلقََمَر َوالنُُّجْوَم ُمَسخَّ ااََل لَهُ اْلَخْلُق ۭ◌ بِاَْمِرٖه   ۢ◌ وَّ

ُ َربُّ اْلٰعلَِمْيَن)  ۭ◌ َوااْلَْمُر   ) کا حاشيہ يہاں اس مضمون کو دہرانے سے 54۔ االعراف:7تَٰبَرَك ّهللاٰ
ت کے ذکر سے شايد وه مقصد يہ معلوم ہوتا ہے کہ هللا تعاٰلی کے کمال قدرت اور عجائب صنع

  قرآن کو سنيں اور اس پر غور کريں۔ 
يعنی وہاں کوئی ايسا دوست نہيں ہوگا، جو تمہاری مدد کر سکے اور تم سے هللا کے عذاب  ٢۔٤

  کو ٹال دے، نہ وہاں کوئی سفارشی ہی ايسا ہوگا جو تمہاری سفارش کر سکے۔ 
سہ رکھنے والو! کيا پھر تم نصيحت يعنی اے غير هللا کے پجاريو اور دوسروں پر بھرو ٣۔٤

  حاصل نہيں کرتے؟
 

َماِۗء ِاَىل اْالَْرِض ُمثَّ يَْعُرُج ِالَْيِه ِيفْ يَْوٍم َاكَن ِمْقَداُرٗهٓ َالَْف َسـنٍَة مِّ  ُِّر اْالَْمَر ِمَن السَّ ْوَن    يَُدب ا تَُعدُّ   Ĉمَّ
ر (وه کام) ايک ايسے دن ميں ) پھ١وه آسمان سے لے کر زمين تک (ہر) کام کی تدبير کرتا ہے (

  )٢اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازه تمہاری گنتی کے ايک ہزار سال کے برابر ہے۔ (
آسمان سے، جہاں هللا کا عرش اور لوح محفوظ ہے، هللا تعاٰلی زمين پر احکام نازل فرماتا  ١۔٥

ر زندگی، صحت اور ہے يعنی تدبير کرتا اور زمين پر ان کا نفاذ ہوتا ہے۔ جيسے موت او
مرض، عطا اور منع، غنا اور فقر، جنگ اور صلح، عزت اور ذلت، وغيره، هللا تعاٰلی عرش کے 

  اوپر سے اپنی تقدير کے مطابق يہ تدبيريں اور تصرفات کرتا ہے۔ 
يعنی پھر اس کی يہ تدبير يا امر اس کی طرف واپس لوٹتا ہے ايک ہی دن ميں جسے فرشتے ٢۔٥

اور صعود کا يا آنے جانے کا فاصلہ اتنا ہے کہ غير فرشتہ ہزار سال ميں طے  لے کر جاتے ہيں
کرے۔ يا اس سے قيامت کا دن مراد ہے کہ اس دن انسانوں کے سارے اعمال هللا کی بارگاه ميں 
پيش ہوں گے۔ اس يوم کی تعيين و تفسير ميں مفسرين کے درميان بہت اختالف ہے امام شوکانی 

ضمن ميں ذکر کيے ہيں اس ليے حضرت ابن عباس نے اس کے بارے اقوال اس  ١۵،١٦نے 
ميں توقف کو پسند فرمايا اور اس کی حقيقت کو هللا کے سپرد کر ديا ہے۔ صاحب ايسر التفاسير 
لکھتے ہيں کہ قرآن ميں يہ تين مقامات پر آيا ہے اور تينوں جگہ الگ الگ دن مراد ہے۔(َوَكاَيِّْن 

ْن قَْريٍَة اَْملَيْ  ) ميں يوم کا لفظ عبارت 48۔ الحج:22َواِلَيَّ اْلَمِصْيُر)  ۚ◌ ُت لَھَا َوِھَى ظَالَِمةٌ ثُمَّ اََخْذتُھَا  مِّ
ہے اس زمانہ اور مدت سے جو هللا کے ہاں اور سوره معارج ميں جہاں يوم کی مقدار پچاس 

راد دنيا کا ہزار سال بتالئی گئی ہے يوم حساب مراد ہے اور اس مقام زير بحث ميں يوم سے م
  آخری دن ہے جب دنيا کے تمام معامالت فنا ہو کر هللا کی طرف لوٹ جائيں گے۔

 
ِحْميُ     هَاَدِة الَْعزِْيُز الرَّ   ۙ Čٰذكِلَ ٰعِملُ الَْغْيِب َوالشَّ

  يہی ہے چھپے کھلے کا جاننے واال، زبردست غالب بہت ہی مہربان۔
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ٍء َخلََقٗه وَ  ْيٓ َاْحَسَن ُلكَّ َيشْ ِ نَْساِن ِمْن ِطْنيٍ    اذلَّ   Ċۚبََدَا َخلَْق اْالِ
  )۔٢) اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی (١جس نے نہايت خوب بنائی جو چيز بھی بنائی (

يعنی جو چيز بھی هللا تعاٰلی نے بنائی ہے، وه چوں کہ اس کی حکمت و مصلحت کا اعتدال  ١۔٧
ہے۔ يوں اس کی بنائی ہوئی ہرچيز حسين ہے  ہے، اس لئے اس ميں اپنا ايک حسن اور انفراديت

اور بعض نے اَ ْحَسَن کے معنی اَْتُکَن و اَْحَکَم کے کئے ہيں، يعنی ہرچيز مضبوط اور پختہ بنائی۔ 
بعض نے اسے اَ ْلھََم کے مفہوم ميں ليا يعنی ہر مخلوق کو ان چيزوں کا الہام کر ديا جس کی وه 

  محتاج ہے۔ 
عليہ السالم کو مٹی سے بنايا جن سے انسانوں کا آغاز ہوا اور اس کی يعنی انسان اول آدم ٢۔٧

زوجہ حضرت حوا کو آدم عليہ السالم کی بائيں پسلی سے پيدا کر ديا جيسا کہ احاديث سے معلوم 
  ہوتا ہے۔

 
هِْنيٍ     اٍۗء مَّ ْن مَّ   Ďُۚمثَّ َجَعَل نَْسهَلٗ ِمْن ُسٰلةَلٍ ِمّ

  )١کے نچوڑ سے چالئی ( پھر اس کی نسل ايک بےوقعت پانی
يعنی منی کے قطرے سے، مطلب يہ ہے کہ ايک انسانی جوڑا بنانے کے بعد، اس کی نسل  ١۔

کے لئے ہم نے يہ طريقہ مقرر کر ديا کہ مرد اور عورت آپس ميں نکاح کريں، ان کے جنسی 
ر مالپ سے جو قطره آب، عورت کے رحم ميں جائے گا، اس سے ہم ايک انسانی پيکر تراش ک

  باہر بھيجتے رہيں گے۔
 

ا َدَة    ۭ قَِلْيًال مَّ
ِٕ
ْفـ بَْصاَر َواْالَ ْمَع َواْالَ ْوِحٖه َوَجَعَل لَُمكُ السَّ ىُه َونََفَخ ِفْيِه ِمْن رُّ   Ḍتَْشُكُرْوَن       ُمثَّ َسّوٰ

) اسی نے تمہارے کان آنکھيں اور ١جسے ٹھيک ٹھاک کر کے اس ميں اس نے روح پھونکی (
  )٢) (اس پر بھی) تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو (٢( دل بنائے

يعنی اس بچے کی ماں کے پيٹ ميں نشو و نما کرتے، اس کے اعضا بناتے، سنوارتے ہيں  ١۔٩
  اور پھر اس ميں روح پھونکتے ہيں۔ 

يعنی ساری چيزيں پيدا کيں تاکہ وه اپنی تخليق کی تکميل کر دے، پس تم سننے والی بات کو  ٢۔٩
  کو ديکھنے والی چيز کو ديکھ سکو اور ہر عقل و فہم ميں آنے والی بات کو سمجھ سکو۔ سن س

يعنی اتنے احسانات کے باوجود انسان اتنا ناشکرا ہے کہ وه هللا کا شکر بہت ہی کم ادا کرتا  ٣۔٩
  ہے يا شکر کرنے والے آدمی بہت تھوڑے ہيں۔

 
ْم ٰكِفُرْوَن  َوقَالُْوٓا َءِاَذا َضلَلْنَا ِيف اْالَْرِض ءَ  ِ    10ِاانَّ لَِفْي َخلٍْق َجِديٍْد ڛ بَْل ُمهْ ِبِلَقأۗيِ َرّهبِ

) کيا پھر نئی پيدائش ميں آجائيں ١اور انہوں نے کہا کيا جب ہم زمين ميں رل مل جائيں گے (
  گے؟ بلکہ (بات يہ ہے) کہ وه لوگ اپنے پروردگار کی مالقات کے منکر ہيں۔

ی دوسری چيز غالب آجائے اور پہلی کے تمام اثرات مٹ جائيں تو جب کسی چيز پر کوئ ١۔١٠
اس کو ضاللت (گم ہو جانے) سے تعبير کرتے ہيں َضلَلُنَا فِْی ااْلَْرِض کے معنی ہوں کے کہ جب 

  مٹی ميں مل کر ہمارا وجود زمين ميں غائب ہو جائے گا۔
 

َ بِ  ْي ُوّلكِ ِ كَلُ الَْمْوِت اذلَّ ىُمكْ مَّ ُِّمكْ تُْرَجُعْوَن    قُْل يََتَوفّٰ   11ُۧمكْ ُمثَّ ِاٰىل َرب
) پھر تم سب ١کہہ ديجئے! کہ تمہيں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کيا گيا ہے (

  اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
يعنی اس کی ڈيوٹی ہی يہ ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت آجائے تو وه آکر روح قبض  ١۔١١

  کر لے۔
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َ وَ  ْعنَا فَاْرِجْعنَا ن اَن َوَمسِ َّنَآ َابَْرصْ ْم ۭ َرب ِ    12ْعَمْل َصاِلًحا ِاانَّ ُمْوِقنُْوَن    لَْو تَٰرٓي ِاِذ الُْمْجرُِمْوَن اَنِكُسْوا ُرُءْوِسهِْم ِعْنَد َرّهبِ

کاش کہ آپ ديکھتے جب کہ گناہگار لوگ اپنے رب تعاٰلی کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں 
) تو ہميں واپس لوٹا دے ہم ٢ہيں گے اے ہمارے رب! ہم نے ديکھ ليا اور سن ليا اب () گے، ک١(

  )۔٣نيک اعمال کريں گے ہم يقين کرنے والے ہيں (
  يعنی اپنے کفر و شرک اور معصيت کی وجہ سے مارے ندامت کے۔  ١۔١٢
سن ليا۔  يعنی جس کو جھٹاليا کرتے تھے، اسے ديکھ ليا، جس کا انکار کرتے تھے، اسے ٢۔١٢

يا تيری وعيدوں کی سچائی کو ديکھ ليا اور پيغمبروں کی تصديق کو سن ليا، ليکن اس وقت کا 
  ديکھنا، سننا ان کے کچھ کام نہيں آئے گا۔ 

  ليکن اب يقين کيا تو کس کام کا؟ اب تو هللا کا عذاب ان پر ثابت ہو چکا جسے بھگتنا ہوگا۔ ٣۔١٢
 

ِعْنيَ     َولَْو ِشئْنَا َالٰتَيْنَا ُلكَّ  َ ِمَن الِْجنَِّة َوالنَّاِس َاْمجَ منَّ ْ َالَْملََنئَّ هَجَ َا َوٰلِكْن َحقَّ الَْقْوُل ِمّينِ   13نَْفٍس ُهٰد
) فرما ديتے، ليکن ميری بات بالکل حق ہو چکی ١اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدايت نصيب (

  )۔٢ر دونگا (ہے کہ ميں ضرور ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پر ک
  يعنی دنيا ميں، ليکن يہ ہدايت جبری ہوتی، جس ميں امتحان کی گنجائش نہ ہوتی۔  ١۔١٣
يعنی انسانوں کی دو قسموں ميں سے جو جہنم ميں جانے والے ہيں، ان سے جہنم کو  ٢۔١٣

  بھرنے والی ميری بات سچ ثابت ہوگی۔
 

  14َذا   ۚ ِاانَّ نَِسيْٰنُمكْ َوُذْوقُْوا عََذاَب الُْخدْلِ ِبَما ُكْنُمتْ تَْعَملُْوَن    فَُذْوقُْوا ِبَما نَِسيُْمتْ ِلَقاَۗء يَْوِمُمكْ ھٰ 
اب تم اپنے اس دن کی مالقات کے فراموش کر دينے کا مزه چکھِو ہم نے بھی تمہيں بھال ديا 

  ) اور اپنے کئے ہوئے اعمال (کی شامت) سے ہميشہ عذاب کا مزه چکھو۔١(
ح تم ہميں دنيا ميں بھالئے رہے، آج ہم بھی تم سے ايسا ہی معاملہ کريں گے يعنی جس طر ١۔١٤

  ورنہ ظاہر بات ہے کہ هللا تو بھولنے واال نہيں ہے۔
 

ْم َوُمهْ َال  ِ ْمِد َرّهبِ بَُّحْوا ِحبَ سـَ ْوا ُجسًَّدا وَّ ُرْوا ِهبَا َخرُّ يَْن ِاَذا ُذكِّ ِ يِٰتنَا اذلَّ ََّما يُْؤِمُن اِبٰ َتْكِربُ  ِان   ۞{السجدە}15ْوَن    يَسـْ
) جنہيں جب کبھی ان سے نصيحت کی جاتی ہے تو وه ١ہماری آياتوں پر وہی ايمان التے ہيں (

) ٣) اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبيح پڑھتے ہيں (٢سجدے ميں گر پڑتے ہيں (
  )۔٤اور تکبر نہيں کرتے (

  يعنی تصديق کرتے اور ان سے فائده اٹھاتے ہيں۔  ١۔١٥
  يعنی هللا کی آيات کی تعظيم اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔  ٢۔١٥
يعنی رب کو ان چيزوں سے پاک قرار ديتے ہيں جو اس کی شان کے الئق نہيں ہيں اور  ٣۔١٥

اس کے ساتھ اس کی نعمتوں پر اس کی حمد کرتے ہيں جن ميں سے سب سے بڑی اور کامل 
ِ َو بَِحْمِدٖه، ُسْبَحاَن َربَِّی ااْلَٰعٰلی َو نعمت ايمان کی ہدايت ہے۔ يعنی وه اپنے س جدوں ميں، ُسْبَحاَن ّهللاٰ

  بََحْمِدٖه وغيره کلمات پڑھتے ہيں۔ 
يعنی اطاعت وانقياد کا راستہ اختيار کرتے ہيں۔ جاہلوں اور کافروں کی طرح تکبر نہيں ٤۔١٥

بب ہے۔ اس ليے اہل کرتے۔ اس ليے کہ هللا کی عبادت سے تکبر کرنا، جہنم ميں جانے کا س
ايمان کا معاملہ ان کے برعکس ہوتا ہے وه هللا کے سامنے ہر وقت عاجزی ذلت ومسکينی اور 

  خشوع و خضوع کا اظہار کرتے ہيں۔
 

ا َرَزْقٰهنُْم يُْنِفُقْوَن  ِمـمَّ َطَمًعا   ۡ وَّ ُْم َخْوفًا وَّ   16     تَـَتَجاٰىف ُجنُْوُهبُْم َعِن الَْمَضاِجعِ يَْدُعْوَن َرهبَّ
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) اپنے رب کے خوف اور اميد کے ساتھ ١ان کی کروٹيں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہيں (
  )٣) اور جو کچھ ہم نے انہيں دے رکھا ہے وه خرچ کرتے ہيں (٢پکارتے ہيں (

يعنی راتوں کو اٹھ کر نوافل (تہجد) پڑھتے توبہ استغفار، تسبيح تحميد اور دعا الحاح و  ١۔١٦
   زاری کرتے ہيں۔

يعنی اس کی رحمت اور فضل و کرم کی اميد بھی رکھتے ہيں اور اس کے عتاب و  ٢۔١٦
غضب اور مؤاخذه و عذاب سے ڈرتے بھی ہيں۔ محض اميد ہی اميد نہيں رکھتے کہ عمل سے 

بےپرواه ہو جائيں جيسے بےعمل اور بدعمل لوگوں کا شيوه ہے اور نہ عذاب کا اتنا خوف 
کی رحمت سے ہی مايوس ہو جائيں کہ يہ مايوسی بھی کفر وضاللت  طاری کر ليتے ہيں کہ هللا

  ہے۔
يعنی انفاق ميں صدقات واجبہ (زکٰوة) اور عام صدقہ و خيرات دونوں شامل ہيں، اہل ايمان ٣۔١٦

  دونوں کا حسب استطاعت اہتمام کرتے ہيں۔
 

ِة َاْعُنيٍ ۚ  ْن قُرَّ آ ُاْخِفَي لَهُْم ِمّ   17َجَزاًۗء ِبَما َاكنُْوا يَْعَملُْوَن     فََال تَْعَملُ نَْفٌس مَّ
کوئی نفس نہيں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے پوشيده کر رکھی ہے 

  )٢) جو کچھ کرتے تھے يہ اس کا بدلہ ہے (١(
و نفس نکره ہے جو عموم کا فائده ديتا ہے يعنی هللا کے سوا کوئی نہيں جانتا ان نعمتوں ک ١۔١٧

جو اس نے مذکوره اہل ايمان کے ليے چھپا کر رکھی ہيں جن سے ان کی آنکھيں ٹھنڈی ہو 
جائيں گی۔ اس کی تفسير ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم نے يہ حديث قدسی بيان فرمائی کہ هللا 

تعاٰلی فرماتا ہے ميں نے اپنے نيک بندوں کے ليے وه وه چيزيں تيار کر رکھی ہيں جو کسی 
ہيں ديکھيں کسی کان نے ان کو سنا نہيں نہ کسی انسان کے وہم و گمان ميں ان کا گزر آنکھ نے ن

  ہوا۔
اس سے معلوم ہوا کہ هللا کی رحمت کا مستحق بننے کے لئے اعمال صالحہ کا اہتمام  ٢۔١٧

  ضروری ہے۔
 

  ۬ 18َافََمْن َاكَن ُمْؤِمنًا َمكَْن َاكَن فَاِسقًا ڼ َال يَْسـتَٗوَن   
  ) يہ برابر نہيں ہو سکتے۔١ن ہو مثل اس کے ہے جو فاسق ہو؟ (کيا جو موم

يہ استفہام انکاری ہے يعنی هللا کے ہاں مومن اور کافر برابر نہيں ہيں بلکہ ان کے درميان  ١۔١٨
بڑا فرق و تفاوت ہوگا مومن هللا کے مہمان ہوں گے۔ اور اعزاز و کرام کے مستحق اور فاسق و 

ڑيوں ميں جکڑے ہوئے جہنم کی آگ ميں جھلسيں گے۔ اس مضمون کافر تعزير و عقوبت کی بي
يِّٰاِت اَْن نَّْجَعلَھُْم  کو دوسرے مقامات پر بھی بيان کيا گيا ہے۔ مثالً (اَْم َحِسَب الَِّذْيَن اْجتََرُحوا السَّ

لِٰحِت  ْحيَاھُْم َوَمَماتُھُْم ۗ◌ َسَوا ۙ◌ َكالَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َوَعِملُوا الّصٰ ) (اَْم 21۔ الجاثيہ:45َء َما يَْحُكُمْوَن) ۗ◌ اسَ  ۭ◌ ًء مَّ
لِٰحِت َكاْلُمْفِسِدْيَن فِي ااْلَْرِض  اِر)  ۡ◌ نَْجَعُل الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َوَعِملُوا الّصٰ ) 28۔ص:38اَْم نَْجَعُل اْلُمتَّقِْيَن َكاْلفُجَّ

  ) وغيره۔20۔ الحشر:59ٕٮُِزْوَن) ۗ◌ َجنَِّة ھُُم اْلفَااَْصٰحُب الْ  ۭ◌ (اَل يَْستَِوْيٓ اَْصٰحُب النَّاِر َواَْصٰحُب اْلَجنَِّة  
 

ِلٰحِت فَلَهُْم َجنُّٰت الَْمْاٰوي ۡ نُُزًال ِبَما َاكنُْوا يَْعَملُْوَن       لُوا الّصٰ ْيَن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ ا اذلَّ   19َامَّ
ں ہيں، جن لوگوں نے ايمان قبول کيا اور نيک اعمال بھی کيے ان کے لئے ہميشگی والی جنتي

  مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وه کرتے تھے۔
 

ـُرُجْوا ِمْهنَآ ُاِعْيُدْوا ِفْهيَا  ْ ُُم النَّاُر ۭ ُلكََّمآ َاَراُدْوٓا َاْن خيَّ ْيَن فََسُقْوا فََمْاٰو ِ ا اذلَّ ُ َوَامَّ ب ْي ُكْنُمتْ ِبٖه تَُكّذِ ِ   20ْوَن    َوِقْيَل لَهُْم ُذْوقُْوا عََذاَب النَّاِر اذلَّ
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ليکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی ان کا ٹھکانا دوزخ ہے، جب کبھی اس سے باہر نکلنا چاہيں 
) اپنے جھٹالنے کے بدلے آگ ٢) اور کہہ ديا جائيگا کہ (١گے اسی ميں لوٹا ديئے جائيں گے (

  کا عذاب چکھو۔
ا چاہيں گے تو فرشتے يعنی جہنم کے عذاب کی شدت اور ہولناکی سے گھبرا کر باہر نکلن ١۔ 

  پھر جہنم کی گہرائيں ميں دھکيل ديں گے۔ 
يہ فرشتے کہيں گے يا هللا تعاٰلی کی طرف سے ندا آئے گی، بہرحال اس ميں مکذبين کی  ٢۔٢٠

  ذلت و رسوائی کا جو سامان ہے وه چھپا ہوا نہيں۔
 

َن الَْعَذاِب اْالَْدٰىن ُدْوَن الَْعَذاِب  ُْم ِمّ َّهُْم يَْرِجُعْوَن     َولَُنِذيْـَقهنَّ   21اْالَْكَربِ لََعل
) اس بڑے عذاب کے سوا چکھائيں گے ١باليقين ہم انہيں قريب کے چھوٹے سے بعض عذاب (

  )٢تاکہ وه لوٹ آئيں (
عذاب ادنی (چھوٹے سے يا قريب کے بعض عذاب) سے دنيا کا عذاب يا دنيا کی مصيبتيں  ١ا۔٢١

ض کے نزديک وه قتل اس سے مراد ہے، جس سے جنگ بدر اور بيمارياں وغيره مراد ہيں۔ بع
ميں کافر دوچار ہوئے يا وه قحط سالی ہے جو اہل مکہ پر مسلط کی گئی تھی۔ امام شوکانی 

  فرماتے ہيں۔ تمام صورتيں ہی اس ميں شامل ہوسکتی ہيں۔
 يہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھيجنے کی علت ہے کہ شايد وه کفر و٢ا۔٢١

  شرک اور معصيت سے باز آجائيں۔
 

ٖه ُمثَّ َاْعَرَض َعْهنَا ۭ ِاانَّ ِمَن الُْمْجرِِمْنيَ ُمنَْتِقُمْوَن     ِّ يِٰت َرب َر اِبٰ ْن ُذّكِ   22َۧوَمْن َاْظَملُ ِممَّ
اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے هللا تعاٰلی کی آيتوں سے وعظ کيا گيا پھر بھی اس نے ان 

  ) (يقين مانو) کہ ہم بھی گناه گار سے انتقام لينے والے ہيں۔١سے منہ پھير ليا (
يعنی هللا کی آيتيں سن کر جو ايمان و اطاعت کی موجب ہيں، جو شخص ان سے اعراض  ١۔٢٢

  کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ يعنی سب سے بڑا ظالم ہے۔
 

اِۗءيَْل   َولََقْد ٰاتَيْنَا ُمْوَىس اْلِكٰتَب فََال تَُكْن ِيفْ ِمْريَةٍ  ٓ ِاْرسَ ِٕٖه َوَجَعلْٰنُه ُهًدى ِلَّبِينْ
ْن ِلّـَقاۗى   ۚ 23ِمّ

) چاہيے ١بيشک ہم نے موسٰی کو کتاب دی، پس آپ کو ہرگز اس کی مالقات ميں شک نہ کرنا (
  ) بنی اسرائيل کی ہدايت کا ذريعہ بنايا۔٢اور ہم نے اسے (

جو معراج کی رات نبی اور حضرت کہا جاتا ہے کہ اشاره ہے اس مالقات کی طرف  ١۔٢٣
موسٰی عليہ السالم کے درميان ہوئی، جس ميں حضرت موسٰی عليہ السالم نے نمازوں ميں 

  تخفيف کرانے کا مشوره ديا تھاـ
  ' اس ' سے مراد کتاب (تورات) ہے يا خود حضرت موسٰی عليہ السالم۔ ٢۔٢٣

 
ُْدْوَن اِبَْمرِ  ًة هيَّ ِٕمَّ

يِٰتنَا يُْوِقنُْوَن    َوَجَعلْنَا ِمْهنُْم َاى ْوا       ڜ َوَاكنُْوا اِبٰ ا َصَربُ   24اَن لَمَّ
اور جب ان لوگوں نے صبر کيا تو ہم نے ان ميں سے ايسے پيشوا بنائے جو ہمارے حکم سے 

  )١لوگوں کو ہدايت کرتے تھے، اور وه ہماری آيتوں پر يقين رکھتے تھے (
بر کا مطلب هللا کے اوامر کے بجا النے اور اس آيت سے صبر کی فضيلت واضح ہے، ص ١۔٢٤

هللا کے رسولوں کی تصديق اور ان کے پيروی ميں جو تکليفيں آئيں، انہيں خنده پيشانی سے 
جھيلنا، هللا نے فرمايا، ان کے صبر کرنے اور آيات اٰلہی پر يقين رکھنے کی وجہ سے ہم نے ان 

ليکن جب انہوں نے اس کے برعکس تبديل  کو دينی امامت اور پيشوائی کے منصب پر فائز کيا۔
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و تحريف کا ارتکاب شروع کر ديا، تو ان سے يہ مقام سلب کر ليا گيا، چنانچہ اس کے بعد ان 
  کے دل سخت ہوگئے، پھر ان کا عمل صالح رہا اور نہ اعتقاد صحيح۔

 
ََّك ُهَو يَْفِصُل بَيَْهنُْم يَْوَم الِْقٰيَمِة ِفْيَما َاكنُْوا  َتِلُفْوَن    ِانَّ َرب   25ِفْيِه َخيْ

آپ کا رب ان (سب) کے درمياں ان (تمام (باتوں کا فيصلہ قيامت) کے دن کرے گا جن ميں وه 
  )١اختالف کر رہے ہيں (

اس سے وه اختالف مراد ہے جو اہل کتاب ميں باہم برپا تھا، ضمناً وه اختالف بھی آجاتے  ١۔٢٥
باطل کے درميان دنيا ميں رہے اور ہيں دنيا ميں تو ہر  ہيں۔ جو اہل ايمان کفر، اہل حق اور اہل

گروه اپنے دالئل پر مطمئن اور اپنی ڈگر پر قائم رہے۔ اس لئے ان اختالفات کا فيصلہ قيامت 
والے دن هللا تعاٰلی ہی فرمائے گا۔ جس کا مطلب يہ ہے کہ اہل حق کو جنت ميں اور اہل کفر و 

  باطل کو جہنم ميں داخل فرمائے گا۔
 

ْم ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰ َن الُْقُرْوِن يَْمُشْوَن ِيفْ َمٰسِكِهنِ   26يٍٰت ۭ َافََال يَْسَمُعْوَن    َاَولَْم َهيِْد لَهُْم َمكْ َاْهلَْكنَا ِمْن قَْبِلهِْم ِمّ
کيا اس بات نے بھی انہيں کوئی ہدايت نہيں دی کہ ہم نے پہلے بہت سی امتوں کو ہالک کر ديا 

) اس ميں تو بڑی بڑی نشانياں ہيں، کيا پھر بھی يہ ١انوں ميں يہ چل پھر رہے ہيں (جن کے مک
  نہيں سنتے؟

يعنی پچھلی امتيں جو جھٹالنے اور عدم ايمان کی وجہ سے ہالک ہوئيں، کيا يہ نہيں  ١۔٢٦
ديکھتے کہ آج ان کا وجود دنيا ميں نہيں، البتہ ان کے مکانات ہيں جن کے يہ وارث بنے ہوئے 

ں۔ مطلب اس سے اہل مکہ کو تنبيہ ہے کہ تمہارا حشر بھی يہی ہو سکتا ہے، اگر ايمان نہ ہي
  الئے۔

 
ُلكُ ِمنُْه َانَْعاُمهُْم وَ  ْوَن    َاَولَْم يََرْوا َاانَّ نَُسْوُق الَْماَۗء ِاَىل اْالَْرِض الُْجُرِز فَنُْخرُِج ِبٖه َزْرعًا اَتْ   27َانُْفُسهُْم ۭ َافََال يُْبِرصُ

کيا يہ نہيں ديکھتے کہ ہم پانی کو بنجر زمين کی طرف بہا کر لے جاتے ہيں پھر اس سے ہم 
) کيا پھر بھی يہ نہيں ١کھيتياں نکالتے ہيں جسے ان کے چوپائے اور يہ خود کھاتے ہيں (

  ديکھتے ـ۔
ی پانی سے مراد آسمانی بارش اور چشموں نالوں اور واديوں کا پانی ہے، جسے هللا تعالٰ  ١۔٢٧

بنجر زمين کے عالقوں کی طرف بہا کر لے جاتا ہے اس سے پيداوار ہوتی ہے جو انسان 
کھاتے ہيں اور جو بھوسا چاره ہوتا ہے وه جانور کھاتے ہيں اس سے مراد کوئی خاص زمين يا 

  عالقہ مراد نہيں ہے بلکہ عام ہے۔ جر ہر بےآباد، بنجر اور چٹيل زمين کو شامل ہے۔
 

  28ٰىت ٰھَذا الَْفْتُح ِاْن ُكْنُمتْ ٰصِدِقْنيَ   َويَُقْولُْوَن مَ 
  اور کہتے ہيں کہ يہ فيصلہ کب ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتالؤ۔

اس فيصلے (فتح) سے مراد هللا تعاٰلی کا وه عذاب ہے جو کفار مکہ نبی صلی هللا عليہ وسلم ١۔٢٨
تيرے هللا کی مدد کب سے طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے محمد صلی هللا عليہ وسلم 

آئے گی؟ جس سے تو ہميں ڈراتا رہتا ہے۔ فی الحال تو ہم ديکھ رہے ہيں کہ تجھ پر ايمان النے 
  والے چھپے پھرتے ہيں۔

 
ا ِايَْماُهنُْم َوَال ُمهْ يُْنَظُرْوَن     يَْن َكَفُرْوٓ ِ   29قُْل يَْوَم الَْفْتِح َال يَْنَفُع اذلَّ

ن ايمان النا بے ايمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہيں جواب دے دو کہ فيصلے والے د
  )۔١ڈھيل دی جائے گی (
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يوم الفتح سے مراد آخرت کا فيصلے کا دن، جہاں ايمان مقبول ہوگا اور نہ مہلت دی جائے  ١۔٢٩
گی۔ فتح مکہ کے دن مراد نہيں ہے کيونکہ اس دن طلقاء کا اسالم قبول کر ليا تھا، جن کی تعداد 

يباً دو ہزار تھی (ابن کثير) طلقاء سے مراد وه اہل مکہ ہيں جن کو نبی صلی هللا عليہ وسلم تقر
نے فتح مکہ والے دن سزا و تعزير کے بجائے معاف فرما ديا تھا اور يہ کہہ کر آزاد کر ديا تھا 

اکثريت کہ آج تم سے تمہاری پچھلی ظالمانہ کاروائيوں کا بدلہ نہيں ليا جائے گا۔ چنانچہ ان کی 
  مسلمان ہو گئی تھی۔

 
نَْتِظُرْوَن    ُْم مُّ   30ۧفََاْعرِْض َعْهنُْم َوانَْتِظْر ِاهنَّ

  )۔٣) يہ بھی منتظر رہيں (٢) اور منتظر رہيں (١اب آپ ان کا خيال چھوڑ ديں (
يعنی ان مشرکين سے اعراض کرليں اور تبليغ و دعوت کا کام اپنے انداز سے جاری  ١۔٣٠

آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اس کی پيروی کريں۔ جس طرح دوسرے رکھيں، جو وحی 
مقام پر فرمايا "اتبع ما اوحی اليک من ربک ال الہ اال ہو واعرض عن المشرکين" آپ خود اس 
طريقت پر چلتے ہيں رہيے جس کی وحی آپ کے رب تعاٰلی کی طرف سے آپ کے پاس آئی 

  ر مشرکين کی طرف خيال نہ کيجئے۔ہے هللا کے سوا کوئی عبادت کے الئق نہيں او
يعنی هللا کے وعدے کا کہ کب پورا ہوتا ہے اور تيرے مخالفوں پر تجھے غلبہ عطا فرماتا  ٢۔٣٠

  ہے؟ يقينا وه پورا ہو کر رہے گا۔ 
يعنی کافر منتظر ہيں کہ شايد يہ پيغمبر ہی گردشوں کا شکار ہو جائے اور اس کی دعوت  ٣۔٣٠

نے ديکھ ليا کہ هللا نے اپنے نبی کے ساتھ کئے ہوئے وعدوں کو پورا  ختم ہو جائے۔ ليکن دنيا
  فرمايا اور آپ پر گردشوں کے منتظر مخالفوں کو ذليل خوار کيا يا ان کو آپ کا غالم بنايا ديا۔

 
 

 سورة األحزاب
 )٧٣۔ تعداد آيات  ٣٣(سورة األحزاب ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ    ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ       ِبْسِم اهلّلٰ

 شروع کرتا ہوں هللا کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
  ) رکوع ہيں٩) آيات اور (٧٣يہ سورت مدنی ہے اسميں ( ٣٣ُسْوَرةُ ااَْلَْحَزاِب 

 
َ َاكَن عَِلْيمً  َ َوَال تُِطـعِ اْلٰكِفرِْيَن َوالُْمٰنِفِقْنيَ ۭ ِانَّ اهلّلٰ َا النَِّيبُّ اتَِّق اهلّلٰ هيُّ َ   Ǻۙا َحِكْيًما     اٰيٓ

) اور کافروں اور منافقوں کی باتوں ميں نہ آجانا هللا تعاٰلی ١اے نبی! هللا تعاٰلی سے ڈرتے رہنا (
  )۔٢بڑے علم واال اور بڑی حکمت واال ہے (

آيت ميں تقوٰی پر مداومت اور تبليغ و دعوت ميں استقامت کا حکم ہے۔ طلق بن حبيب کہتے  ١۔٢
ب ہے کہ هللا کی اطاعت هللا کی دی ہوئی روشنی کے مطابق کرے اور هللا سے ہيں، تقوٰی کا مطل

ثواب کی اميد رکھے اور هللا کی معصيت هللا کی دی ہوئی روشنی کے مطابق ترک کر دے، هللا 
  کے عذاب سے ڈرتے ہوئے (ابن کثير) 

ہی جانتا پس وہی اس بات کا حق دار ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اس لئے نتائج کو و ٢۔٢
  ہے اور اپنے اقوال و افعال ميں وه حکيم ہے
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ا    َ َاكَن ِبَما تَْعَملُْوَن َخِبْريً َِّك ۭ ِانَّ اهلّلٰ ب َِّبْع َما يُْوىٰحٓ ِالَْيَك ِمْن رَّ ات   Ąۙوَّ

) اس کی تابعداری ١جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے (
  )۔٢رے ہر ايک عمل سے باخبر ہے (کريں (يقين مانو) کہ هللا تمہا

يعنی قرآن کی اور احاديث کی بھی، اس لئے کہ احاديث کے الفاظ گو نبی کی زبان مبارک  ١۔٢
سے نکلے ہوئے ہيں۔ ليکن ان کے معانی و مفہوم من جانب هللا ہی ہيں۔ اس لئے ان کو وحی خفی 

  کہا يا وحی غير متلو کہا جاتا ہے۔
 

 ِ ْ عََيل اهلّلٰ تََولكَّ ِ َوِكْيًال   وَّ   Ǽ   ۭ َوَكٰفي اِبهلّلٰ
  )۔٢) وه کار سازی کے لئے کافی ہے (١آپ هللا ہی پر توکل رکھيں، (

  اپنے تمام معامالت اور احوال ميں۔  ١۔٣
  ان لوگوں کے لئے جو اس پر بھروسہ رکھتے، اور اس کی طرف رجوع کرتے ہيں۔ ٢۔٣
 

ْن قَلَْبْنيِ  ُ ِلَرُجٍل ِمّ ۗ َما َجَعَل اهلّلٰ هِٰتُمكْ ۚ َوَما َجَعَل َاْدِعَياَۗءُمكْ َابْنَا ُ يَـُقْوُل  ِيفْ َجْوِفٖه ۚ َوَما َجَعَل َاْزَواَجُمكُ اڿ تُٰظهُِرْوَن ِمْهنُنَّ ُامَّ فَْواِهُمكْ ۭ َواهلّلٰ َءُمكْ ٰۭذِلُمكْ قَْولُُمكْ اِبَ
ِبْيَل       Ćالَْحـقَّ َوُهَو َهيِْدي السَّ

هللا تعاٰلی نے دو دل نہيں رکھے اور اپنی جن بيويوں کو تم ماں کہہ کسی آدمی کے سينے ميں 
) بنايا، اور نہ تمہارے لے پالک ٢بيٹھے ہو انہيں هللا نے تمہاری (سچ مچ کی) مائيں نہيں (

) هللا تعاٰلی ٤) يہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتيں ہيں (٣لڑکوں کو (واقعی) تمہارے بيٹے بنايا (
  ) اور وه سيدھی راه سمجھاتا ہے۔۵(حق بات فرماتا ہے 

بعض روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ ايک منافق يہ دعوی کرتا تھا کہ اس کے دو دل ہيں۔  ١۔٤
ايک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دوسرا دل کفر اور کافروں کے ساتھ ہے۔ يہ آيت اس کی 

جميل بن معمر فہر ترديد ميں نازل ہوئی۔ مطلب يہ ہے کہ مشرکين مکہ ميں سے ايک شخص 
تھا، جو بڑا ہوشيار مکار اور نہايت تيز طرار تھا، اس کا دعوی تھا کہ ميرے تو دو دل ہيں جن 

سے ميں سوچتا سمجھتا ہوں۔ جب کہ محمد کا ايک ہی دل ہے۔ يہ آيت اس کے رد ميں نازل 
ہے ہيں، يہ ہوئی۔ (ايسر التفاسير) بعض مفسرين کہتے ہيں کہ آگے جو دو مسئلے بيان کيے جا ر

ان کی تمہيد ہے يعنی جس طرح ايک شخص کے دو دل نہيں ہو سکتے اسی طرح اگر کوئی 
شخص اپنی بيوی سے ظہار کرلے يعنی يہ کہہ دے کہ تيری پشت ميرے ليے ايسے ہی ہے 
جيسے ميری ماں کی پشت تو اس طرح کہنے سے اس کی بيوی، اس کی ماں نہيں بن جائے 

نہيں ہو سکتيں۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کو اپنا بيٹا لے پالک بيٹا گی۔ يوں اس کی دو مائيں 
بنا لے تو وه اس کا حقيقی بيٹا نہيں بن جائے گا بلکہ وه بيٹا اپنے باپ کا ہی رہے گا اس کے دو 

  باپ نہيں ہو سکتے۔
  يہ مسئلہ ظہار کہالتا ہِے اس کی تفصيل سوره مجادلۃ ميں آئے گی۔ ٢۔٤
  ورت ميں آگے آئے گی۔اس کی تفصيل اسی س ٣۔٤
يعنی کسی کو ماں کہہ دينے سے وه ماں نہيں بن جائے گی، نہ بيٹا کہنے سے بيٹا بن جائے  ٤۔٤

  گا، يعنی ان پر بنوت کے شرعی احکام جاری نہيں ہونگے۔ 
اس لئے اس کا اتباع کرو اور ظہار والی عورت کو ماں اور لے پالک کو بيٹا مت کہو،  ۵۔٤

پيار اور محبت ميں بيٹا کہنا اور بات ہے اور لے پالک کو حقيقی بيٹا  خيال رہے کہ کسی کو
تصور کر کے بيٹا کہنا اور بات ہے۔ پہلی بات جائز ہے، يہاں مقصود دوسری بات کی ممانعت 

  ہے۔
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َّْم تَْعلَُمْوٓا ٰااَبَۗءُمهْ فَاِ  ِ ۚ فَِاْن ل ْم ُهَو َاْقَسطُ ِعْنَد اهلّلٰ ِ
ِٕ
اَبۗ َدْت ُاْدُعْوُمهْ ِالٰ ا تََعمَّ ْيِن َوَمَواِلْيُمكْ ۭ َولَيَْس عَلَْيُمكْ ُجنَاٌح ِفْيَمآ َاْخَطْاُمتْ ِبٖه ۙ َوٰلِكْن مَّ  قُلُْوبُُمكْ ۭ ْخَوانُُمكْ ِيف ادّلِ

ِحـْيًما    ُ غَُفْوًرا رَّ   Ĉَوَاكَن اهلّلٰ
ورا انصاف لے پالکوں کو ان کے (حقيقی) باپوں کی طرف نسبت کر کے بالؤ هللا کے نزديک پ

يہ ہے پھر اگر تمہيں ان کے (حقيقی) باپوں کا علم ہی نہ ہو تو تمہارے دينی بھائی اور دوست 
) البتہ گناه ٢) تم سے بھول چوک ميں جو کچھ ہو جائے اس ميں تم پر کوئی گناه نہيں (١ہيں، (

  ) هللا تعاٰلی بڑا ہی بخشنے واال ہے۔٣وه ہے جسکا تم اراده دل سے کرو (
حکم سے اس رواج کی ممانعت کر دی گئی جو زمانہ جاہليت سے چال آرہا تھا اور  اس ١۔٥

ابتدائے اسالم ميں بھی رائج تھا کہ لے پالک بيٹوں کو حقيقی بيٹا سمجھا جاتا تھا۔ صحابہ کرام 
بيان فرماتے ہيں کہ ہم زيد بن حارثہ کو جنہيں رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم نے آزاد کر کے 

ليا تھا زيد بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے، حتی کہ قرآن کريم کی آيت ادعوھم آلبائھم  بيٹا بنا
نازل ہوگئی اس آيت کے نزول کے بعد حضرت ابو حذيفہ کے گھر ميں بھی ايک مسئلہ پيدا 

ہوگيا، جنہوں نے سالم کو بيٹا بنايا ہوا تھا جب منہ بولے بيٹوں کو حقيقی بيٹا سمجھنے سے روک 
ا تو اس سے پرده کرنا ضروری ہوگيا نبی صلی هللا عليہ وسلم نے حضرت ابو حذيفہ کی ديا گي

بيوی کو کہا کہ اسے دودھ پال کر اپنا رضاعی بيٹا بنالو کيونکہ اس طرح تم اس پر حرام ہو جاؤ 
گی چنانچہ انہوں نے ايسا ہی کيا۔ يعنی جن کے حقيقی باپوں کا علم ہے۔ اب دوسری نسبتيں ختم 

انہيں کی طرف انہيں منسوب کرو۔ البتہ جن کے باپوں کا علم نہ ہو سکے تو تم انہيں اپنا  کر کے
  دينی بھائی اور دوست سمجھو، بيٹا مت سمجھو۔ 

  اس لئے کہ خطا معاف ہے، جيسا کہ حديث ميں بھی صراحت ہے۔  ٢۔٥
ہے، ' جس نے  يعنی جو جان بوجھ کر انتساب کرے گا وه سخت گناہگار ہوگا، حديث ميں آتا ٣۔٥

جانتے بوجھتے اپنے غير باپ کی طرف منسوب کيا۔ اس نے کفر کا ارتکاب کيا (صحيح 
  بخاری)

 
ٰهُهتُْم ۭ َوُاولُوا اْالَْرَحاِم بَْعُضهُْم َاوْ  ِ ِمنَ َالنَِّيبُّ َاْوٰىل اِبلُْمْؤِمِنْنيَ ِمْن َانُْفِسهِْم َوَاْزَواُجٗهٓ ُامَّ ُمكْ  ٰىل ِبَبْعٍض ِيفْ ِكٰتِب اهلّلٰ

ِٕ
ٓ َاْن تَْفَعلُْوٓا ِاٰىلٓ َاْوِلٰيۗى الُْمْؤِمِنْنيَ َوالُْمهِٰجرِْيَن ِاالَّ

ْعُرْوفًا    ۭ َاكَن ٰذكِلَ ِيف اْلِكٰتِب َمْسُطْوًرا      Čمَّ
) ہيں اور پيغمبر کی بيوياں ١پيغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زياده حق رکھنے والے (

رشتہ دار کتاب هللا کی رو سے بنسبت دوسرے مومنوں اور ) اور ٢مومنوں کی مائيں ہيں (
) (ہاں) مگر يہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک ٣مہاجروں کے آپس ميں زياده حقدار (

  )۔٥) يہ حکم (اٰلہی) ميں لکھا ہے (٤کرنا چاہو (
عاٰلی نے نبی اپنی امت کے لئے جتنے شفيق اور خير خواه تھے، محتاج وضاحت نہيں۔ هللا ت ١۔٦

آپ کی اس شفقت اور خير خواہی کو ديکھتے ہوئے اس آيت ميں آپکو مومنوں کے اپنے نفس 
سے بھی زياده حق دار، آپ کی محبت کو ديگر تمام محبتوں سے فائق تر اور آپ کے حکم کو 

اپنی تمام خواہشات سے اہم قرار ديا ہے۔ اس لئے مومنوں کے لئے ضروری ہے کہ آپ ان کے 
کا مطالبہ هللا کے لئے کريں، وه آپ پر نچھاور کر ديں چاہے انہيں خود کتنی ہی جن مالوں 

ضرورت ہو۔ آپ سے اپنے نفسوں سے بھی زياده محبت کريں (جيسے حضرت عمر کا واقعہ 
ہے) آپ صلی هللا عليہ وسلم کے حکم کو سب پر مقدم اور آپ صلی هللا عليہ وسلم کی اطاعت کو 

) ٦٥يہ خود سپردگی نہيں ہوگی (فاََل َوَربَِّک اَل يُؤِمنُْوَن) (النساء۔  سب سے اہم سمجھيں۔ جب تک
کے مطابق آدمی مومن نہيں ہوگا۔ اسی طرح جب تک آپ کی محبت تمام محبتوں پر غالب نہيں 

  ہوگی وه صحيح مومن نہ ہوگا۔ 
عورتوں يعنی احترام و تکريم ميں اور ان سے نکاح نہ کرنے ميں۔ مومن مردوں اور مومن  ٢۔٦

  کی مائيں بھی ہيں 



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	947	of	1441	

يعنی اب مہاجرت، اخوت کی وجہ سے وراثت نہيں ہوگی۔ اب وراثت صرف قريبی رشتہ  ٣۔٦
  کی بنياد پر ہوگی۔ 

ہاں غير رشتہ داروں کے لئے احسان اور بر و صلہ کا معاملہ کرسکتے ہو، نيز ان کے  ٤۔٦
  لئے ايک تہائی مال ميں وصيت بھی کر سکتے ہو۔ 

محفوظ ميں اصل حکم يہی ہے، گو عارضی طور پر مصلحتًا دوسروں کو بھی  يعنی لوح ٥۔٦
وارث قرار ديا گيا تھا، ليکن هللا کے علم ميں تھا کہ يہ منسوخ کر ديا جائے گا۔ چنانچہ اسے 

منسوخ کر کے پہال حکم بحال کر ديا ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی هللا عليہ وسلم کی محبت تمام 
وگی تو ال يومن احدکم حتی اکون احب اليہ من والده وولده۔ کی رو سے محبتوں پر غالب نہيں ہ

مومن نہيں، ٹھيک اسی طرح اطاعت رسول ميں کوتاہی بھی ال يومن احدکم حتی يکون ھواه تبعا 
  لما جئت بہ کا مصداق بنا دے گی۔

توں يعنی احترام و تکريم ميں اور ان سے نکاح نہ کرنے ميں۔ مومن مردوں اور مومن عور٢۔٦
  کی مائيں بھی ہيں۔

يعنی اب مہاجرت، اخوت اور مواالت کی وجہ سے وراثت نہيں ہوگی۔ اب وراثت صرف ٣۔٦
  قريبی رشتہ کی بنياد پر ہی ہوگی۔

ہان تم غير رشتے داروں کے ليے احسان اور بر و صلہ کا معاملہ کرسکتے ہو، نيز انکے ٤۔٦
  ليے ايک تہائی مال ميں سے وصيت بھی کر سکتے ہو۔

يعنی لوح محفوظ ميں اصل حکم يہی ہے گو عارضی طور پر مصلحتا دوسروں کو بھی  ۵۔٦
وارث قرار دے ديا گيا تھا، ليکن هللا کے علم ميں تھا کہ يہ منسوخ کر ديا جائے گا۔ چنانچہ اسے 

  منسوخ کر کے پہال حکم بحال کر ديا گيا ہے۔
 

َ ِمْيثَاقَهُمْ  ِبّنيٖ َـّ ْيثَاقًا غَِلْيًظا    َوِاْذ َاَخْذاَن ِمَن الن ِاْبٰرِهْميَ َوُمْوٰىس َوِعيَْىس اْبِن َمْرَميَ ۠ َوَاَخْذاَن ِمْهنُْم ِمّ ُّْوحٍ وَّ   Ċَۙوِمنَْك َوِمْن ن
جب کہ ہم نے تمام نبيوں سے عہد ليا اور (بالخصوص) آپ سے اور نوح سے اور ابراہيم سے 

  )۔١ان سے (پکا اور) پختہ عہد ليا ( اور موسٰی سے اور مريم کے بيٹے عيسٰی سے، اور ہم نے
اس عہد سے مراد ہے؟ بعض کے نزديک يہ وه عہد ہے جو ايک دوسرے کی مدد اور  ١۔٧

ْن ِكٰتٍب وَّ  َن لََمآ ٰاتَْيتُُكْم مِّ ُ ِمْيثَاَق النَّبِيّٖ
ِحْكَمٍة ثُمَّ تصديق کا انبياء عليہم السالم سے ليا گيا تھا (َواِْذ اََخَذ ّهللاٰ

ٌق لَِّما َمَعُكْم لَتُْؤِمنُنَّ بِٖه َولَتَْنُصُرنَّٗه  َءكُ ۗ◌ َجا َصدِّ  ۭ◌ قَاَل َءاَْقَرْرتُْم َواََخْذتُْم َعٰلي ٰذلُِكْم اِْصِرْي  ۭ◌ ْم َرُسْوٌل مُّ
ا اَْقَرْرنَا   ِھِدْيَن)  ۭ◌ قَالُْوٓ َن الّشٰ انچ ) ميں ہے، بطور خاص پ81۔ آل عمران:3قَاَل فَاْشھَُدْوا َواَنَا َمَعُكْم مِّ

انبياء عليہم السالم کا نام ليا گيا جن سے ان کی اہميت و عظمت واضح ہے اور ان ميں بھی نبی 
کا ذکر سب سے پہلے ہے درآں حاليکہ نبوت کے لحاظ سے آپ سب سے متأخر ہيں، اس سے 

  آپ کی عظمت اور شرف کا جس طرح اظہار ہو رہا ہے، محتاج وضاحت نہيں۔
 

ِدِقْنيَ  َل الّصٰ َـٔ   Ďۧ َعْن ِصْدِقهِْم ۚ َوَاعَدَّ ِلْلٰكِفرِْيَن عََذااًب َاِلـْيًما    ِلّيَْس
) اور کافروں کے ١تاکہ هللا تعاٰلی سچوں سے ان کی سچائی کے بارے ميں دريافت فرمائے، (

  لئے ہم نے المناک عذاب تيار کر رکھے ہيں۔
بيوں سے پوچھے کہ انہوں نے يہ الم کئ ہے يعنی يہ عہد اس لئے ليا تھا تاکہ هللا سچے ن ١۔٨

هللا کا پيغام اپنی قوموں تک پہنچايا تھا يا دوسرا مطلب يہ ہے کہ انبياء سے پوچھے کہ تمہاری 
قوموں نے تمہاری دعوت کا جواب کس طرح ديا؟ مثبت انداز ميں يا منفی طريقے سے، اس ميں 

دہی اور اخالص سے  داعيان حق کے لئے بھی تنبيہ ہے کہ وه دعوت حق کا فريضہ پوری تن
ادا کريں تاکہ بارگاه اٰلہی ميں سرخرو ہو سکيں، اور ان لوگوں کے لئے بھی وعيد ہے جن کو 
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حق کی دعوت پہنچائی جائے کہ اگر وه اسے قبول نہيں کريں گے تو عند هللا مجرم اور 
  مستوجب سزا ہوں گے۔

 
 ِ يَْن ٰاَمنُوا اْذُكُرْوا ِنْعَمَة اهلّلٰ ِ َا اذلَّ هيُّ َ ُ بِ اٰيٓ َّْم تََرْوَها    ۭ َوَاكَن اهلّلٰ ُجنُْوًدا ل ْم ِرْحيًا وَّ ا     عَلَْيُمكْ ِاْذ َجاَۗءْتُمكْ ُجنُْوٌد فََاْرَسلْنَا عَلَْهيِ   Ḍَۚما تَْعَملُْوَن بَِصْريً

اے ايمان والوں! هللا تعاٰلی نے جو احسان تم پر کيا اسے ياد کرو جبکہ تمہارے مقابلے کو 
يں آئيں پھر ہم نے ان پر تيز تند آندھی اور ايسے لشکر بھيجے جنہيں تم نے نہيں فوجوں پر فوج

  ) اور جو کچھ تم کرتے ہو هللا تعاٰلی سب کچھ ديکھتا ہے۔١ديکھا (
ہجری ميں پيش آيا۔ اسے احزاب اس  ٥ان آيات ميں غزوه احزاب کی کچھ تفصيل ہے جو  ١۔٩

شمن گروه جمع ہو کر مسلمانوں کے مرکز ' مدينہ ' لئے کہتے ہيں کہ اس موقعہ پر تمام اسالم د
پر حملہ آور ہوئے تھے۔ احزاب حزب (گروه) کی جمع ہے۔ اسے جنگ خندق بھی کہتے ہيں، 
اس لئے کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لئے مدينے کے اطراف ميں خندق کھودی تھی تاکہ 

ے کہ يہوديوں کے قبيلے بنو دشمن مدينہ کے اندر نہ آسکيں۔ اس کی مختصر تفصيل اس طرح ہ
نضير، جس کو رسول هللا نے مسلسل بد عہدی کی وجہ سے مدينے سے جال وطن کر ديا تھا، يہ 

قبيلہ خيبر ميں جا آباد ہوا اس نے کفار مکہ کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لئے تيار کيا، 
ده قتال کيا يوں يہ يہودی اسالم اسی طرح غطفان وغيره قبائل نجد کو بھی امداد کا يقين دال کر آما

اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو اکٹھا کر کے مدينے پر حملہ آور ہونے ميں کامياب ہوگئے۔ 
مشرکين مکہ کی قيادت ابو سفيان کے پاس تھی، انہوں نے احد کے آس پاس پڑاؤ ڈال کر تقريباً 

کہ مسلمان تين ہزار تھے۔  ہزار تھی، جب ١٠مدينے کا محاصره کرليا ان کی مجموعی تعداد 
عالوه ازيں جنوبی رخ پر يہوديوں کا تيسرا قبيلہ بنو قريظہ آباد تھا۔ جس سے ابھی تک مسلمانوں 

کا معاہده قائم اور وه مسلمانوں کی مدد کرنے کا پابند تھا۔ ليکن اسے بھی بنو نضير کے يہودی 
نے کے حوالے سے، اپنے سردار حيی بن اخطب نے ورغال کر مسلمانوں پر کاری ضرب لگا

ساتھ مال ليا يوں مسلمان چاروں طرف سے دشمن کے نرغے ميں گھر گئے۔ اس موقع پر 
حضرت سليمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی گئی، جس کی وجہ سے دشمن کا لشکر 

مدينے سے اندر نہيں آسکا اور مدينے کے باہر قيام پذير رہا۔ تاہم مسلمان اس محاصره اور 
ی متحده يلغار سے سخت خوفزده تھے، کم و بيش ايک مہينے تک محاصره قائم رہا اور دشمن ک

مسلمان سخت خوف اور اضطراب کے عالم ميں مبتال تھے۔ باآلخر هللا تعاٰلی نے پرده غيب سے 
مسلمانوں کی مدد فرمائی ان آيات ميں ان ہی سراسيمہ حاالت اور امداد غيبی کا تذکره فرمايا گيا 

ُجنُوًدا سے مراد کفار کی فوجيں ہيں، جو جمع ہو کر آئی تھيں۔ تيز و تند ہوا سے مراد ہے پہلے 
ہوا ہے جو سخت طوفان اور آندھی کی شکل ميں آئی، جس نے ان کے خيموں کو اکھاڑ پھينکا 

جانور رسياں تڑا کر بھاگ کھڑے ہوئے، ہانڈياں الٹ گئيں اور سب بھاگنے پر مجبور ہوگئے۔ يہ 
) سے مراد فرشتے 40۔ التوبہ:9۔ جس کی بابت حديث ميں آتا ہے، (بُِجنُْوٍد لَّْم تََرْوھَا) وہی ہوا ہے

ہيں۔ جو مسلمانوں کی مدد کے لئے آئے، انہوں نے دشمن کے دلوں پر ايسا خوف اور دہشت 
  طاری کر دی کہ انہوں نے وہاں سے جلد بھاگ جانے ميں ہی اپنی عافيت سمجھی۔

 
ِ ِاْذ َجاُۗءْوُمكْ مِّ  بَْصاُر َوبَلَغَِت الُْقلُْوُب الَْحـنَاِجَر َوتَُظنُّْوَن اِبهلّلٰ ُنْواَن    ْن فَْوِقُمكْ َوِمْن َاْسَفَل ِمنُْمكْ َوِاْذ َزاغَِت اْالَ   10 الظُّ

) اور جب کہ آنکھيں پتھرا گئيں ١جب کہ (دشمن) تمہارے پاس اوپر اور نيچے سے چڑھ آئے (
  )٢هللا تعاٰلی کی نسبت طرح طرح گمان کرنے لگے ( اور کليجے منہ کو آگئے اور

اس سے مراد يہ ہے کہ ہر طرف سے دشمن آگئے يا اوپر سے مراد غطفان، ہوازن اور  ١۔١٠
  ديگر نجد کے مشرکين ہيں اور نيچے کی سمت سے قريش اور ان کے اعوان و انصار۔

  ر تھے۔يہ مسلمانوں کی اس کيفيت کا اظہار ہے جس سے اس وقت دو چا ٢۔١٠
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  11ُهنَاكِلَ ابُْتِيلَ الُْمْؤِمنُْوَن َوُزلْزِلُْوا ِزلَْزاًال َشِديًْدا      

  )١يہيں مومن آزمائے گئے اور پوری طرح جھنجھوڑ ديئے گئے (
يعنی مسلمانوں کو خوف، قتال، بھوک اور محاصرے ميں مبتال کر کے ان کو جانچا پرکھا  ١۔١١

  گيا تاکہ منافق الگ ہو جائيں۔
 

ٓ ِاالَّ غُُرْوًرا  ُ َوَرُسْوهُلٗ ا َوعََداَن اهلّلٰ َرٌض مَّ ْم مَّ ْيَن ِيفْ قُلُْوِهبِ ِ   12    َوِاْذ يَُقْوُل الُْمٰنِفُقْوَن َواذلَّ
اور اس وقت منافق اور وه لوگ جن کے دلوں ميں (شک کا) روگ تھا کہنے لگے هللا تعاٰلی اور 

  )١ی وعده کيا تھا (اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکا فريب کا ہ
يعنی هللا تعاٰلی کی طرف سے مدد کا وعده ايک فريب تھا۔ يہ تقريباً ستر منافقين تھے جن  ١۔١٢

  کی زبانوں پر وه بات آگئی جو دلوں ميں تھی۔
 

َتْاِذُن  َْهَل يَْرثَِب َال ُمَقاَم لَُمكْ فَاْرِجُعْواۚ  َويَسـْ ْهنُْم اٰيٓ َِٕفٌة ِمّ
اۗى ْهنُُم النَِّيبَّ يَُقْولُْوَن ِانَّ بُُيْوتَنَا َعْوَرٌة ړ َوَما ِىهَ ِبَعْوَرٍة ڔ ِاْن يُّرِيُْدْوَن ِاالَّ ِفرَ َوِاْذ قَالَْت طَّ اًرا   فَرِيٌْق ِمّ

13  
ان ہی کی ايک جماعت نے ہانک لگائی کہ اے مدينہ والو تمہارے لئے ٹھکانا نہيں چلو لوٹ چلو 

نبی صلی هللا عليہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی ہمارے ) اور ان کی ايک جماعت يہ کہہ کر ١(
) حاالنکہ وه (کھلے ہوئے اور) غير محفوظ نہ تھے (ليکن) ان کا پختہ ٢گھر غير محفوظ ہيں (

  )۔٣اراده بھاگ کھڑے ہونے کا تھا (
يثرب اس پورے عالقے کا نام تھا، مدينہ اسی کا ايک حصہ تھا، جسے يہاں يثرب سے  ١۔١٣

يا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام يثرب اس ليے پڑا کہ کسی زمانے ميں عمالقہ ميں تعبير کيا گ
  سے کسی نے يہاں پڑاؤ کيا تھا جس کا نام يثرب بن عميل تھا۔

يعنی مسلمانوں کے لشکر ميں رہنا سخت خطرناک ہے، اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ ٢۔١٣
  جاؤ۔ 
ره ہے يوں اہل خانہ کی جان مال اور آبرو کا يعنی بنو قريظہ کی طرف سے حملے کا خط ٣۔١٣

  خطرے ميں ہے۔ 
  يعنی جو خطره وه ظاہر کر رہے ہيں، نہيں ہے وه اس بہانے سے راه فرار چاہتے ہيں۔ ٣۔١٣

 
ِٕلُوا الِْفْتنََة َالٰتَْوَها َوَما تَلَبَّثُْوا ِهبَآ ِاالَّ 

ى ْن َاْقَطاِرَها ُمثَّ سـُ ْم ِمّ ا     َولَْو ُدِخلَْت عَلَْهيِ   14يَِسْريً
اور اگر مدينے کے اطراف سے ان پر (لشکر) داخل کئے جاتے پھر ان سے فتنہ طلب کيا جاتا 

  )۔١تو يہ ضرور اسے برپا کر ديتے اور نہ لڑتے مگر تھوڑی مدت (
يعنی مدينے يا گھروں ميں چاروں طرف سے دشمن داخل ہوجائيں اور ان سے مطالبہ  ١۔١٤

کی طرف دوباره واپس آجاؤ، تو يہ ذرا توقف نہ کريں گے اور اس کريں کے تم کفر و شرک 
وقت گھروں کے غير محفوظ ہونے کا عذر بھی نہيں کريں گے بلکہ فوراً مطالبہ شرک کے 

  سامنے جھک جائيں مطلب يہ کہ کفر و شرک ان کو مرغوب ہے اور اس کی طرف لپکتے ہيں۔
 

َ ِمْن قَ  ـْوًال    َولََقْد َاكنُْوا عَاَهُدوا اهلّلٰ ِ َمْسـُـٔ ُّْوَن اْالَْداَبَر ۭ َوَاكَن َعهُْد اهلّلٰ   15ْبُل َال يَُول
) اور هللا تعاٰلی سے ١اس سے پہلے تو انہوں نے هللا سے عہد کيا تھا کہ پيٹھ نہ پھريں گے (

  )٢کئے ہوئے وعده کی باز پرس ہوگی (
ہيں ہوئے۔ ليکن جب مسلمان فاتح ہو بيان کيا جاتا ہے کہ يہ منافقين جنگ بدر تک مسلمان ن ١۔١٥

کر اور مال غنيمت لے کر واپس آئے تو انہوں نے نہ صرف يہ کہ اسالم کا اظہار کيا بلکہ يہ 
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عہد بھی کيا کہ آئنده جب بھی کفار سے معرکہ پيش آيا تو وه مسلمانوں کے ساتھ مل کر ضرور 
  لڑيں گے، يہاں ان کو وہی عہد ياد کرايا گيا ہے۔

اسے پورا کرنے کا ان سے مطالبہ کيا جائے گا اور عدم وفا پر سزا کے مستحق ہوں  يعنی ٢۔١٥
  گے۔

 
َن الَْمْوِت َاِو الَْقْتِل َوِاًذا الَّ تَُمـتَُّعْوَن ِاالَّ قَِلْيًال  َّْنَفَعُمكُ الِْفَراُر ِاْن فََرْرُمتْ ِمّ َّْن ي   16    قُْل ل
و تو يہ بھاگنا تمہيں کچھ بھی کام نہ آئے گا کہہ ديجئے کہ تم موت سے يا خوف قتل سے بھاگ

  )١اور اسوقت تم ہی کم فائده آٹھاؤ گے (
يعنی موت سے کوئی صورت مفر نہيں ہے۔ اگر ميدان جنگ سے بھاگ کر آ بھی جاؤ گے  ١۔١٦

  تو کيا فائده؟ کچھ عرصے بعد موت کا پيالہ تو پھر بھی پينا پڑے گا۔
 

ْي يَْعِصُمُمكْ  ِ ِ َولِ قُْل َمْن َذا اذلَّ ْن ُدْوِن اهلّلٰ ُدْوَن لَهُْم ِمّ ًة ۭ َوَالَجيِ ًءا َاْو َاَراَد ِبُمكْ َرْمحَ ِ ِاْن َاَراَد ِبُمكْ ُسْوۗ َن اهلّلٰ ا     ِمّ َال نَِصْريً   17يًّا وَّ
پوچھئے! اگر هللا تمہيں کوئی برائی پہنچانا چاہے يا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو 

) اپنے لئے بجز هللا تعاٰلی کے نہ کوئی حمائتی پائيں ١(يا تم سے روک سکے) ( تمہيں بچا سکے
  گے نہ مدد گار۔

يعنی تمہيں ہالک کرنا، بيمار کرنا، يا مال و جائداد ميں نقصان پہنچانا يا قحط سالی ميں  ١۔١٧
تو وه مبتال کرنا چاہے، تو کون ہے جو تمہيں اس سے بچا سکے؟ يا اپنا فضل و کرم کرنا چاہے 

  روک سکے؟
 

تُْوَن الْبَ  ْم َهُملَّ ِالَْينَا ۚ َوَال اَيْ ِِٕلْنيَ ِالِْخَواِهنِ
ِقْنيَ ِمنُْمكْ َوالَْقاۗى ُ الُْمَعّوِ   ۙ 18ْاَس ِاالَّ قَِلْيًال قَْد يَْعَملُ اهلّلٰ

 هللا تعاٰلی تم ميں سے انہيں (بخوبی) جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہيں اور اپنے بھائی بندوں
  )٢) چلے آؤ۔ اور کبھی کبھی ہی لڑائی ميں آجاتے (١سے کہتے ہيں کہ ہمارے پاس (

يہ کہنے والے منافقين تھے، جو اپنے دوسرے ساتھيوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ  ١۔١٨
  ميں شريک ہونے سے روکتے تھے۔ 

  کيونکہ وه موت کے خوف سے پيچھے ہی رہتے تھے۔ ٢۔١٨
 

ْي يُْغٰىش عَلَْيِه ِمَن الَْمْوِت ۚ َاِحشًَّة عَلَْيُمكْ ښ ِ لِْسـنٍَة ِحَداٍد َاِحشًَّة عََيل فَِاَذا َجاَۗء الَْخْوُف َرَاْيَهتُْم يَْنُظُرْوَن ِالَْيَك تَُدْوُر َاْعُيُهنُْم َاكذلَّ  فَِاَذا َذَهَب الَْخْوُف َسلَُقْوُمكْ اِبَ
َك لَْم يُْؤِمنُْوا فََاْحبَطَ

ِٕ
ا      الَْخـْريِ ۭ ُاوٰلۗى ِ يَِسْريً الَهُْم ۭ َوَاكَن ٰذكِلَ عََيل اهلّلٰ ُ َاْمعَ   19اهلّلٰ

) پھر جب خوف و دہشت کا موقعہ آجائے تو آپ انہيں ١تمہاری مدد ميں (پورے) بخيل ہيں (
ديکھيں گے کہ آپ کی طرف نظريں جما ديتے ہيں اور ان کی آنکھيں اس طرح گھومتی ہيں 

) پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تم ٢ی غشی طاری ہو (جيسے اس شخص کی جس پر موت ک
) يہ ايمان الئے ہی ٣پر اپنی تيز زبانوں سے بڑی باتيں بناتے ہيں مال کے بڑے ہی حريص ہيں (

) هللا تعاٰلی نے ان کے تمام اعمال نابود کر دئيے اور هللا تعاٰلی پر يہ بہت ہی آسان ہے ٤نہيں (
  )۔٥(

ق کھود کر تم سے تعاون کرنے ميں يا هللا کی راه ميں خرچ کرنے يعنی تمہارے ساتھ خند ١۔١٩
  ميں يا تمہارے ساتھ مل کر لڑنے ميں بخيل ہيں۔ 

  يہ ان کی بزدلی اور پست ہمتی کی کيفيت کا بيان ہے۔ ٢۔١٩
يعنی اپنی شجاعت ومردانگی کی ڈينگيں مارتے ہيں، جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتی ٣۔١٩ 

م کے وقت اپنی زبان کی تيزی وطراری سے لوگوں کو مثاثر کرکے زياده ہيں، ياغنيمت کی تقسي
سے زياده مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہيں۔ حضرت قتاده رضی هللا عنہ فرماتے ہيں، 
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غنيمت کی تقسيم کے وقت يہ سب سے زياده بخيل اور سب سے زياده بڑا حصہ لينے والے اور 
  تھيوں کو بےيارو مددگار چھوڑنے والے ہيں۔لڑائی کے وقت سب سے زياده بزدل اور سا

يا دوسرا مفہوم ہے کہ خير کا جذبہ بھی ان کے اندر نہيں ہے۔ يعنی مذکوره خرابيوں اور  ٣۔١٩
  کوتاہيوں کے ساتھ خير اور بھالئی سے بھی وه محروم ہيں۔ 

  يں۔ يعنی دل سے بلکہ يہ منافق ہيں، کيونکہ ان کے دل کفر و عناد سے بھرے ہوئے ہ ٤۔١٩
  ان کے اعمال کا برباد کر دينا، يا ان کا نفاق۔ ۵۔١٩

 
ُْم اَبُدْوَن ِيف اْالَْعَراِب  ْوا لَْو َاهنَّ ِت اْالَْحَزاُب يََودُّ ْ ُبْوَن اْالَْحَزاَب لَْم يَْذَهُبْوا ۚ َوِاْن ايَّ سـَ ا ٰقتَلُوْٓ  َحيْ ُمكْ ۭ َولَْو َاكنُْوا ِفْيُمكْ مَّ

ِٕ
  ۧ 20ا ِاالَّ قَِلْيًال يَْسَالُْوَن َعْن َانَْۢباۗى

) اور اگر فوجيں آجائيں تو تمنائيں کرتے ہيں ١سمجھتے ہيں کہ اب تک لشکر چلے نہيں گئے (
کہ کاش! وه صحرا ميں باديہ نشينوں کے ساتھ ہوتے کہ تمہاری خبريں دريافت کيا کرتے، اگر 

  )٢وه تم ميں موجود ہوتے (تو بھی کيا؟) نہ لڑتے مگر برائے نام (
يعنی ان منافقين کی بزدلی، کم ہمتی اور خوف و دہشت کا يہ حال ہے کہ کافروں کے  ١۔٢٠

گروه اگرچہ ناکام و نامراد واپس جا چکے ہيں۔ ليکن يہ اب تک يہ سمجھ رہے ہيں کہ وه ابھی 
  تک اپنے مورچوں اور خيموں ميں موجود ہيں۔

سے واپس آجائيں تو منافقين کی يعنی بالفرض اگر کفار کی ٹولياں دوباره لڑائی کی نيت ٢۔٢٠
خواہش يہ ہوگی کہ وه مدينہ شہر کے اندر رہنے کے بجائے باہر صحرا ميں باديہ نشينوں کے 

ساتھ ہوں اور وہاں لوگوں سے تمہاری بابت پوچھتے رہيں کہ محمد صلی هللا عليہ وسلم اور اس 
  ؟کے ساتھی ہالک ہوئے يا نہيں؟ يا لشکر کفار کامياب رہا يا ناکام

محض عار کے ڈر سے يا ہم وطنی کی حميت کی وجہ سے۔ اس ميں ان لوگوں کے لئے  ٣۔٢٠
  سخت وعيد ہے جو جہاد سے گريز کرتے يا اس سے پيچھے رہتے ہيں۔

 
ِخَر َوَذَكرَ  َ َوالَْيْوَم اْالٰ نٌَة ِلَّمْن َاكَن يَْرُجوا اهلّلٰ ِ ُاْسَوٌة َحسـَ ا    لََقْد َاكَن لَُمكْ ِيفْ َرُسْوِل اهلّلٰ َ َكِثْريً   ۭ 21اهلّلٰ

)، ہر اس شخص کے لئے جو هللا ١يقيناً تمہارے لئے رسول هللا ميں عمده نمونہ (موجود) ہے (
  )٢تعاٰلی کی قيامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت هللا تعاٰلی کی ياد کرتا ہے (

عليہ وسلم کی ذات کے  يعنی اے مسلمانو! اور منافقو! تم سب کے ليے رسول هللا صلی هللا ١۔٢١
اندر بہترين نمونہ ہے، پس تم جہاد ميں اور صبر ثبات ميں اسی کی پيروی کرو۔ ہمارا يہ پيغمبر 

جہاد ميں بھوکا رہا حتی کہ اسے پيٹ پر پتھر باندھنے پڑے، اس کا چہره زخمی ہوگيا اس کا 
نہ دشمن کے سامنے رباعی دانت ٹوٹ گيا، خندق اپنے ہاتھوں سے کھودی اور تقريبا ايک مہي

سينہ سپر رہا۔ يہ آيت اگرچہ جنگ احزاب کے ضمن ميں نازل ہوئی ہے جس ميں جنگ کے 
موقعے پر بطور خاص رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کے اسوه حسنہ کو سامنے رکھنے اور اس 

تمام کی اقتدا کرنے کا حکم ديا گيا ہے۔ ليکن يہ حکم عام ہے يعنی آپ صلی هللا عليہ وسلم کے 
اقوال افعال اور احوال ميں مسلمانوں کے ليے آپ کی اقتدا ضروری ہے چاہے ان کا تعلق 

عبادات سے يا معاشرت سے، معيشت سے يا سياست سے، زندگی کے ہر شعبے ميں آپ کی 
ُسْوُل فَُخُذْوهُ   ۤ َوَما نَٰھٮُكْم َعْنهُ فَا ۭ◌ ہدايات واجب االتباع ہيں۔ (  ) 7۔ الحشر:59ْنتَھُْوا) َوَمآ ٰاٰتٮُكُم الرَّ

ُ َويَْغفِْر لَُكْم ُذنُْوبَُكْم  َ فَاتَّبُِعْونِْي يُْحبِْبُكُم ّهللاٰ ِحْيٌم) ۭ◌ (اِْن ُكْنتُْم تُِحبُّْوَن ّهللاٰ ُ َغفُْوٌر رَّ )، کا 31۔ آل عمران:3َوّهللاٰ
  بھی يہی مفاد ہے۔

ت ميں هللا کی مالقات پر اس سے يہ واضح ہوگيا کہ اسوه رسول کو وہی اپنائے گا جو آخر٢۔٢١
يقين رکھتا اور کثرت سے هللا کا ذکر کرتا ہے۔ آجکل مسلمان بھی بالعموم ان دونوں وصفوں 

سے محروم ہيں، اس لئے اسوه رسول کی بھی کوئی اہميت ان کے دلوں ميں نہيں ہے۔ ان ميں 
ہيں ان کے مرشد و جو اہل دين ہيں ان کے پيشوا پير اور مشائخ ہيں اور جو اہل دنيا و سياست 
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رہنما آقايان مغرب ہيں۔ رسول هللا سے عقيدت کے زبانی دعوے بڑے ہيں ليکن آپ صلی هللا عليہ 
وسلم کو مرشد اور پيشوا ماننے کے ليے ان ميں سے کوئی بھی آماده نہيں ہے۔ فالی هللا 

  المشتکی۔
 

ا َرَا الُْمْؤِمنُْوَن اْالَْحَزاَب ۙ قَالُْوا ٰھَذا َما تَْسِلْيًما     َولَمَّ ٓ ِايَْمااًن وَّ ُ َوَرُسْوهُلٗ ۡ َوَما َزاَدُمهْ ِاالَّ ُ َوَرُسْوهُلٗ َوَصَدَق اهلّلٰ   ۭ 22َوعََداَن اهلّلٰ
اور ايمانداروں نے جب (کفار کے) لشکروں کو ديکھا (بے ساختہ) کہہ اٹھے! کہ انہيں کا وعده 

هللا تعاٰلی اور اس کے رسول نے سچ  ہميں هللا تعاٰلی نے اور اس کے رسول نے ديا تھا اور
) اور اس (چيز) نے ان کے ايمان ميں اور شيوه فرماں برداری ميں اور اضافہ کر ديا ١فرمايا (

)٢(  
يعنی منافقين نے دشمن کی کثرت تعداد اور حاالت کی سنگينی ديکھ کر کہا تھا کہ هللا اور  ١۔٢٢

نے کہا کہ هللا اور رسول نے جو وعده  رسول کے وعدے فريب تھے، ان کے برعکس اہل ايمان
کيا ہے کہ امتحان سے گزارنے کے بعد تمہيں فتح و نصرت سے ہمکنار کيا جائے گا، وه سچا 

  ہے۔ 
يعنی حاالت کی شدت اور ہولناکی نے ان کے ايمان کو متزلزل نہيں کيا، بلکہ ان کے  ٢۔٢٢

ر ديا۔ اس ميں اس بات کی دليل ہے ايمان ميں جذبہ اطاعت اور تسليم و رضا ميں مذيد اضافہ ک
کہ لوگوں اور ان کے مختلف احوال کے اعتبار سے ايمان اور اس کی قوت ميں کمی بيشی ہوتی 

  ہے جيسا کہ محدثين
  کا مسلک ہے۔

 
َبٗه َوِمْهنُ  ْن قَٰىض َحنْ َ عَلَْيِه ۚ فَِمْهنُْم مَّ لُْوا تَْبِديًْال ِمَن الُْمْؤِمِنْنيَ ِرَجاٌل َصَدقُْوا َما عَاَهُدوا اهلّلٰ َّنْتَِظُر ڮ َوَما بَدَّ ْن ي   ۙ 23ْم مَّ

مومنوں ميں (ايسے) لوگ بھی ہيں جنہوں نے جو عہد هللا تعاٰلی سے کيا تھا انہيں سچا کر دکھايا 
) ديا اور بعض (موقعہ کے) منتظر ہيں اور انہوں نے ٢) بعض نے تو اپنا عہد پورا کر (١(

  )٣کوئی تبديلی نہيں کی۔ (
يہ آيت ان بعض صحابہ کے بارے ميں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے اس موقع پر جاں نثاری  ١۔٢٣

کے عجيب وغريب جوہر دکھائے تھے اور انہيں ميں وه صحابہ بھی شامل ہيں جو جنگ بدر 
ميں شريک نہ ہوسکے تھے ليکن انہوں نے يہ عہد کر رکھا تھا کہ اب آئنده کوئی معرکہ پيش آيا 

پور حصہ ليں گے۔ جيسے نضر بن انس وغيره جو باآلخر لڑتے ہوئے جنگ تو جہاد ميں بھر
احد ميں شہيد ہوئے ان کے جسم پر تلوار نيزے اور تيروں کے اسی سے کچھ اوپر زخم تھے، 

  شہادت کے بعد ان کی ہمشيره نے انہيں ان کی انگلی کے پور سے پہچانا۔
ئے گئے ہيں۔ مطلب ہے کہ ان صادقين نَْحبہ، نحب کے معنی ہيں عہد، نذر اور موت کے ک٢۔٢٣

  ميں کچھ نے اپنا وعده اور نذر پوری کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرليا ہے۔ 
اور دوسرے وه ہيں جو ابھی تک عروس شہادت سے ہمکنار نہيں ہوئے ہيں تاہم اس کے ٣۔٢٣

عہد  شوق ميں شريک جہاد ہوتے ہيں اور شہادت کی سعادت کے آرزو مند ہيں اپنی اس نذر يا
  ميں انہوں نے تبديلی نہيں کی۔

 
 َ ْم ۭ ِانَّ اهلّلٰ َب الُْمٰنِفِقْنيَ ِاْن َشاَۗء َاْو يَُتْوَب عَلَْهيِ ِدِقْنيَ ِبِصْدِقهِْم َويَُعّذِ ُ الّصٰ ِحْيًما   ِلَّيْجزَِي اهلّلٰ   ۚ 24 َاكَن غَُفْوًرا رَّ

ے تو منافقوں کو سزا دے يا ان تاکہ هللا تعاٰلی سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور اگر چاہ
  ) هللا تعاٰلی بڑا ہی بخشنے واال بہت ہی مہربان ہے۔١کی توبہ قبول فرمائے (

  يعنی انہيں قبول اسالم کی توفيق دے۔ ١۔٢٤
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ُ الُْمْؤِمِنْنيَ الْ  ا    ۭ َوَكَفى اهلّلٰ ْيَن َكَفُرْوا ِبَغْيِظهِْم لَْم يَنَالُْوا َخْريً ِ ُ اذلَّ ُ قَِوايًّ َعزِيًْزا   َوَردَّ اهلّلٰ   ۚ 25ِقتَاَل ۭ َوَاكَن اهلّلٰ
اور هللا تعاٰلی نے کافروں کو غصے بھرے ہوئے ہی (نامراد) لوٹا ديا انہوں نے کوئی فائده نہيں 

) هللا تعاٰلی بڑی قوتوں ٢) اور اس جنگ ميں هللا تعاٰلی خود ہی مومنوں کو کافی ہوگيا (١پايا (
  واال اور غالب ہے۔

نی مشرک جو مختلف طرفوں سے جمع ہو کر آئے تھے تاکہ مسلمانوں کا نشان مٹا ديں۔ يع ١۔٢٥
هللا نے انہيں اپنے غيظ و غضب سميت واپس لوٹا ديا۔ نہ دنيا کا مال متاع ان کے ہاتھ لگا اور نہ 

  آخرت ميں ہی اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، کسی بھی قسم کی خير انہيں حاصل نہيں ہوئی۔ 
ی مسلمانوں کو ان سے لڑنے کی ضرورت ہی پيش نہيں آئی، بلکہ هللا تعاٰلی نے ہوا يعن ٢۔٢٥

اور فرشتوں کے ذريعے سے اپنے مومن بندوں کی مدد کا سامان بہم پہنچا ديا۔ اسلئے نبی نے 
ُ َوْحَدهُ، َصَدَق َوْعَدةُ، نََصَر َعْبَدهُ، َو اََعزَّ ُجْنَدهُ،  ّٰ َوَحَزَم االَّْحَزاَب َوْحَدهَ، فاََل َشْیٍء فرمايا (اَل اِلَہَ ااَلَّ 

  بَْعَد هُ) (صحيح بخاری) 
' ' ايک هللا کے سوا کوئی معبود نہيں اس نے اپنا وعده سچ کر دکھايا، اپنے بندے کی مدد کی، 

اپنے لشکر کو سرخرو کيا، اور تمام گروہوں کو اکيلے اس نے ہی شکست دے دی، اس کے بعد 
  عا حج عمره، جہاد اور سفر سے واپسی پر پڑھنی چاہئے۔کوئی شئ نہيں ' يہ د

 
ْعَب فَرِيْقًا  ُم الرُّ ْم َوقََذَف ِيفْ ُقلُْوِهبِ ْن َاْهِل اْلِكٰتِب ِمْن َصَياِصْهيِ ْيَن َظاَهُرْوُمهْ ِمّ ِ ْوَن فَرِيْقًا    َوَاْنَزَل اذلَّ ِرسُ   ۚ 26تَْقتُلُْوَن َواَتْ

لی تھی انہيں (بھی) هللا تعاٰلی نے ان کے قلعوں سے  اور جن اہل کتاب نے ان سے سازباز کر
نکال ديا اور ان کے دلوں ميں (بھی) رعب بھر ديا کہ تم ان کے ايک گروه کو قتل کر رہے ہو 

  اور ايک گروه کو قيدی بنا رہے ہو۔
 

وْ  َّْم تَـــَطـــــُـٔ ٍء قَِدْيًرا  َوَاْوَرثَُمكْ َاْرَضهُْم َوِداَيَرُمهْ َوَاْمَوالَهُْم َوَاْرًضا ل ُ عَٰيل ُلكِّ َيشْ   ۧ 27َها    ۭ َوَاكَن اهلّلٰ
) ١اور اس نے تمہيں ان کی زمينوں کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مال کا وارث کر ديا (

  ) هللا تعاٰلی ہرچيز پر قادر ہے۔٢اور اس زمين کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے روندا نہيں (
کا ذکر ہے جيسے کہ پہلے گزرا کہ اس قبيلے نے نقص عہد کر  اس ميں غزه بنی قريظہ ١۔٢٧

کے جنگ احزاب ميں مشرکوں اور دوسرے يہوديوں کا ساتھ ديا۔ چنانچہ جنگ احزاب سے 
واپس آکر رسول هللا ابھی غسل ہی فرما سکے تھے کہ حضرت جبرائيل عليہ السالم آگئے اور 

نہيں رکھے ہيں چلئے، اب بنو قريظہ کے  کہا کہ آپ نے ہتھيار رکھ ديئے؟ ہم فرشتوں نے تو
ساتھ نمٹنا ہے، مجھے هللا نے اس لئے آپ کی طرف بھيجا ہے۔ چنانچہ آپ نے مسلمانوں ميں 
اعالن فرما ديا بلکہ ان کو تاکيد کردی کہ عصر کی نماز وہاں جاکر پڑھنی ہے۔ ان کی آبادی 

د ہوگئے، باہر سے مسلمانوں نے مدينے سے چند ميل کے فاصلے پر تھی۔ يہ اپنے قلعوں ميں بن
ان کا محاصره کرليا جو کم و بيش پچيس روز جاری رہا۔ باآلخر انہوں نے سعد بن معاذ کو اپنا 
(ثالث) تسليم کر ليا کہ وه فيصلہ ہماری بات پر ديں گے، ہميں منظور ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے يہ 

ور بچوں اور عورتوں کو قيدی بنا ليا فيصلہ ديا کہ ان ميں سے لڑنے والے لوگوں کو قتل کردو ا
جائے اور ان کا مال مسلمانوں ميں تقسيم کر ديا جائے، نبی نے يہ فيصلہ سن کر فرمايا کہ يہی 
فيصلہ آسمانوں کے اوپر هللا تعاٰلی کا بھی ہے، اس کے مطابق ان کے جنگجو افراد کی گردنيں 

کر ديا گيا (صحيح بخاری) ديکھئے اڑا دی گئيں اور مدينے کو ان کے ناپاک وجود سے پاک 
صحيح بخاری باب غزوه خندق انزل قلعوں سے نيچے اتار ديا، ظاہروھم کافروں کی انہوں نے 

  مدد کی
ہجری ميں صلح   ٦بعض نے اس سے خيبر کی زمين مراد لی ہے کيونکہ اس کے بعد ہی ٢۔٢٧

ہے اور بعض نے ارض حديبيہ کے بعد مسلمانوں نے خيبر فتح کيا ہے بعض نے کہا کہ مکہ 
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فارس و روم کو اس کا مصداق قرار ديا ہے اور بعض کے نزديک تمام وه زمينيں ہيں جو قيامت 
  تک مسلمان فتح کريں گے۔(فتح القدير)

 
نَْيا َوِزيْنََهتَا فَتََعالَْنيَ اُ  َْزَواِجَك ِاْن ُكْنُنتَّ تُرِْدَن الَْحٰيوَة ادلُّ َا النَِّيبُّ قُْل ِالّ هيُّ َ ْيًال  اٰيٓ اًحا َمجِ ِْحُكنَّ َرسَ   28َمتِّْعُكنَّ َوُاَرسّ

اے نبی! اپنی بيويوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنيا اور زينت دنيا چاہتی ہو تو آؤ ميں تمہيں 
  کچھ دے دال دوں اور تمہيں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں۔

 
ارَ  َ َوَرُسْوهَلٗ َوادلَّ َ َاعَدَّ ِللُْمْحِسنِٰت ِمنُْكنَّ َاْجًرا َعِظْيًما    َوِاْن ُكْنُنتَّ تُرِْدَن اهلّلٰ ِخَرَة فَِانَّ اهلّلٰ     29اْالٰ

اور اگر تمہاری مراد هللا اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو (يقين مانو کہ) تم ميں سے 
  )١نيک کام کرنے واليوں کے لئے هللا تعاٰلی نے بہت زبردست اجر رکھ چھوڑے ہيں (

فتوحات کے نتيجے ميں جب مسلمانوں کی حالت پہلے کی نسبت کچھ بہتر ہوگئی تو  ١۔٢٩
انصار اور مہاجرين کی عورتوں کو ديکھ کر ازواج مطہرات نے بھی نان نَفَقَہ ميں اضافے کا 

مطالبہ کر ديا۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم چونکہ نہايت سادگی پسند تھے، اس لئے ازواج مطہرات 
سخت کبيده خاطر ہوئے اور بيويوں سے عليحدگی اختيار کرلی جو ايک  کے اس مطالبے پر

مہينہ جاری رہی باآلخر هللا تعاٰلی نے يہ آيت نازل فرما دی۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے 
حضرت عائشہ کو يہ آيت سنا کر انہيں اختيار ديا تاہم انہيں کہا کہ اپنے طور پر فيصلہ کرنے 

مشورے کے بعد کوئی اقدام کرنا۔ حضرت عائشہ رضی هللا عنہا نے  کی بجائے اپنے والدين سے
فرمايا۔ يہ کيسے ہو سکتا ہے کہ ميں آپ کے بارے ميں مشوره کروں؟ بلکہ ميں هللا اور رسول 

کو پسند کرتی ہوں يہی بات ديگر ازواج مطہرات رضی هللا عنہن نے بھی کہی اور کسی نے 
م کو ترجيح نہيں دی۔ اس وقت رسول هللا کے حبالہ عقد بھی آپ کو چھوڑ کر دنيا کے عيش وآرا

بيوياں تھيں، پانچ قريش ميں سے تھيں۔ حضرت عائشہ، حفصہ، ام حبيبہ، سوده اور ام  ٩ميں 
سلمہ رضی هللا عنہن اور چار ان کے عالوه، يعنی حضرت صفيہ، زينب اور جويريہ تھيں۔ 

رار ديتے ہيں، ليکن يہ بات صحيح بعض لوگ مرد کی طرف سے اختيار عليحدگی کو طالق ق
نہيں، صحيح بات يہ ہے کہ اختيار عليحدگی کے بعد اگر عورت عليحدگی کو پسند کر لے، پھر 
تو يقينا طالق ہو جائے گی (اور يہ طالق بھی رجعی ہوگی نہ کہ بائنہ، جيسا کہ بعض علماء کا 

ہوگی، جيسے ازواج  مسلک ہے) تاہم اگر عورت عليحدگی نہيں کرتی تو پھر طالق نہيں
مطہرات رضی هللا عنہن نے عليحدگی کی بجائے حرم رسول ميں ہی رہنا پسند کيا تو اس اختيار 

  کو طالق شمار نہيں کيا گيا (صحيح بخاری)
 

ُّٰضَعْف لَهَا الَْعَذاُب ِضْعَفْنيِ ۭ َواكَ  نٍَة ي َبيِّ ِت ِمنُْكنَّ ِبَفاِحَشٍة مُّ ْ ا   يِٰنَساَۗء النَِّيبِّ َمْن ايَّ ِ يَِسْريً   30َن ٰذكِلَ عََيل اهلّلٰ
اے نبی کی بيويو! تم ميں سے جو بھی کھلی بےحيائی (کا ارتکاب) کرے گی اسے دوہرا دوہرا 

  ) اور هللا تعاٰلی کے نزديک يہ بہت ہی سہل (سی بات) ہے۔١عذاب ديا جائے گا (
استعمال کيا گيا ہے ليکن فَاِحَشۃ قرآن ميں الفَاِحَشۃُ(ُمَعرَّف بالم) کو زنا کے معنی ميں  ١۔٣٠

(نکره) کو برائی کے لئے، جيسے يہاں ہے۔ يہاں اس کے معنی بد اخالقی اور نامناسب رويے 
کے ہيں۔ کيونکہ نبی صلی هللا عليہ وسلم کے ساتھ بد اخالقی اور نامناسب رويہ، آپ صلی هللا 

ازيں ازواج مطہرات رضی هللا  عليہ وسلم کو ايذاء پہنچانا ہے جس کا ارتکاب کفر ہے۔ عالوه
عنہن خود بھی مقام بلند کی حامل تھيں اور بلند مرتبہ لوگوں کی معمولی غلطياں بڑی شمار ہوتی 

  ہيں، اس لئے انہيں دوگنے عذاب کی وعيد سنائی گئی ہے۔
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  22پاره  
 

ـْؤِهتَ  ُـّ ِ َوَرُسْوهِلٖ َوتَْعَمْل َصاِلًحا ن َّْقنُْت ِمنُْكنَّ هلِلّٰ تَْنيِ ۙ َوَاْعتَْداَن لَهَا ِرْزقًا َكرِيًْما    َوَمْن ي   31آ َاْجَرَها َمرَّ
اور تم ميں سے جو کوئی هللا کی اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرے گی اور نيک کام 

) اور اس کے لئے ہم نے بہترين روزی تيار کر ١کرے گی ہم اسے اجر (بھی) دوہرا ديں گے (
  رکھی ہے۔

طرح گناه کا وبال دگنا ہوگا، نيکيوں کا اجر بھی دوہرا ہوگا جس طرح نبی صلی  يعنی جس ١۔٣١
ََذْقٰنَك ِضْعَف اْلَحٰيوِة َوِضْعَف اْلَمَماِت)  ) 75۔ االسراء:17هللا عليہ وسلم کو هللا تعاٰلی نے فرمايا (اًِذا الَّ

  ' پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دنيا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا '
 

 ِ ـَضْعَن اِبلْقَْوِل فَيَْطَمَع اذلَّ َقْيُنتَّ فََال َختْ َـّ َِّساِۗء ِاِن ات َن الن ْعُرْوفًا  يِٰنَساَۗء النَِّيبِّ لَْسُنتَّ َاكََحٍد ِمّ قُلَْن قَْوًال مَّ   ۚ 32ْي ِيفْ قَلِْبٖه َمَرٌض وَّ
اختيار کرو تو نرم  ) اگر تم پرہيزگاری١اے نبی کی بيويو! تم عام عورتوں کی طرح نہيں ہو (

) اور ہاں ٢لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل ميں روگ ہو وه کوئی برا خيال کرے (
  قاعدے کے مطابق کالم کرو۔

يعنی تمہاری حيثيت اور مرتبہ عام عورتوں کا سا نہيں ہے۔ بلکہ هللا نے تمہيں رسول هللا  ١۔٣٢
ہے، اس کی وجہ سے تمہيں ايک صلی هللا عليہ وسلم کی زوجيت کا جو شرف عطا فرمايا 

امتيازی مقام حاصل ہے اور رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کی طرح تمہيں بھی امت کے لئے 
ايک نمونہ بننا چاہيے چنانچہ انہيں ان کے مقام و مرتبے سے آگاه کرکے انہيں کچھ ہدايت دی 

منين قرار ديا گيا ہے جا رہی ہے۔ اس کی مخاطب اگرچہ ازواج مطہرات ہيں جنہيں امہات المو
ليکن انداز بيان سے صاف واضح ہے کہ مقصد پوری امت مسلمہ کی عورتوں کو سمجھانا اور 

  متنبہ کرنا ہے اس ليے يہ ہدايات تمام مسلمان عورتوں کے ليے ہيں۔
هللا تعاٰلی نے جس طرح عورت کے وجود کے اندر مرد کے لئے جنسی کشش رکھی ہے  ٢۔٣٢ 

ئے بھی خصو سی ہدايت دی گئی ہے تاکہ عورت مرد کے لئے فتنے کا (جس کی حفاظت کے ل
باعث نہ بنے اسی طرح هللا تعاٰلی نے عورتوں کی آواز ميں بھی فطری طور پر دلکشی، نرمی 
اور نزاکت رکھی ہے جو مرد کو اپنی طرف کھينچتی ہے، بنا بريں اس آواز کے لئے بھی يہ 

رتے وقت قصداً ايسا لب و لہجہ اختيار کرو کہ نرمی ہدايت دی گئی ہے کہ مردوں سے گفتگو ک
اور لطافت کی جگہ قدرے سختی اور روکھا پن ہو، تاکہ کوئی بد ظن لہجے کی نرمی سے 

  تمہاری طرف مائل نہ ہو اور اس کے دل ميں برا خيال پيدا نہ ہو۔ 
معروف  يعنی روکھا پن، صرف لہجے کی حد ہی ہو، زبان سے ايسا لفظ نہ نکالنا جو ٣۔٣٢

قائدے اور اخالق کے منافی ہو۔ اِِن اتقيتن کہہ کر اشاره کر ديا کہ يہ بات اور ديگر ہدايات جو 
آگے آرہی ہيں متقی عورتوں کے لئے ہيں، کيونکہ انہيں ہی يہ فکر ہوتی ہے کہ ان کی آخرت 

؟ اور وه برباد نہ ہو جائے۔ جن کے دل خوف اٰلہی سے عاری ہيں، انہيں ان ہدايات سے کيا تعلق
  کب ان ہدايات کی پروا کرتی ہيں؟

 
كٰ  ٰلوَة َوٰاِتْنيَ الزَّ َج الَْجاِهِليَِّة اْالُْوٰىل َوَاِقْمَن الصَّ ُ ِلُيْذِهَب َعْنُمكُ الّرِجْ َوقَْرَن ِيفْ بُُيْوِتُكنَّ َوَال تََربَّْجَن تَـَربُّ ََّما يُرِيُْد اهلّلٰ ۭ  ِان َ َوَرُسْوهَلٗ َس َاْهَل الَْبيِْت وَة َوَاِطْعَن اهلّلٰ

ا     33َۚويَُطهَِّرُمكْ تَْطهِْريً
) اور قديم جاہليت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا ١اور اپنے گھروں ميں قرار سے رہو (

اظہار نہ کرو اور نماز ادا کرتی رہو اور زٰکوة ديتی رہو هللا اور اس کے رسول کی اطاعت 



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	956	of	1441	

) تم سے وه (ہر قسم کی) ٣کہ اپنے نبی کی گھر واليو! () هللا تعاٰلی يہ چاہتا ہے ٢گزاری کرو (
  گندگی کو دور کر دے اور تمہيں خوب پاک کر دے۔

يعنی ٹک کر رہو اور بغير ضروری حاجت کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ اس کی وضاحت  ١۔٣٣
کر دی گئی کہ عورت کا دائره عمل امور سياست اور جہان بانی نہيں، معاشی جھميلے بھی 

  بلکہ گھر کی چار ديواری کے اندر ره کر امور خانہ داری سرانجام دينا ہے۔ نہيں، 
اس ميں گھر سے باہر نکلنے کے آداب بتالديئے کہ اگر باہر جانے کی ضرورت پيش  ٢۔٣٣

آئے تو بناؤ سنگھار کر کے يا ايسے انداز سے جس سے تمہارا بناؤ سنگھار ظاہر ہو مت نکلو۔ 
مہارا سر چہره بازو اور چھاتی وغيره لوگوں کو دعوت نظاره جيسے بےپرده ہو کر جس سے ت

دے بلکہ بغير خوشبو لگائے ساده لباس ميں ملبوس اور باپرده باہر نکلو تبرج بےپردگی اور 
زيب و زينت کے اظہار کو کہتے ہيں قرآن نے واضح کرديا ہے کہ يہ تبرج جاہليت ہے جو 

اسے اختيار کيا جائے گے يہ جاہليت ہی ہوگی اسالم سے پہلے تھے اور آئنده بھی جب کبھی 
  اسالم سے اس کا کوئی تعلق نہيں ہے چاہے اس کا نام کتناہی خوش نما دل فريب رکھ ليا جائے۔

پچھلی ہدايت، برائی سے اجتناب سے متعلق تھيں، يہ ہدايت نيکی اختيار کرنے سے متعلق  ٣۔٣٣
  ہيں۔ 
ن ميں کچھ اختالف ہے، بعض نے ازواج اہل بيت سے کون مراد ہيں؟ اس کی تعيي ٤۔٣٣

مطہرات کو مراد ليا ہے، جيسا کہ يہاں قرآن کريم کے سياق سے واضح ہے قرآن نے يہاں 
ازواج مطہرات ہی کو اہل بيت کہا۔ قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی بيوی کو اہل بيت کہا گيا 

فاطمہ اور  ہے، بعض روايات کی روح سے اہل بيت کا مصداق صرف حضرت علی، حضرت
حضرت حسن وحسين رضی هللا عنہم کو مانتے ہيں اور ازواج مطہرات کو اس سے خارج 

سمجھتے ہيں۔ جبکہ اول الذکر ان اصحاب اربعہ کو اس سے خارج سمجھتے ہيں تاہم اعتدال کی 
راه اور نقطہ متوسطہ يہ ہے دونوں ہی اہل بيت ہيں۔ ازواج مطہرات تو اس نص قرآنی کی وجہ 

داماد اور اوالد ان روايات کی رو سے جو صحيح سند سے ثابت ہيں جن ميں نبی صلی سے اور 
هللا عليہ وسلم نے ان کو اپنی چادر ميں لے کر فرمايا کہ اے هللا يہ ميرے اہل بيت ہيں جس کا 

مطلب يہ ہوگا کہ يہ بھی ميرے اہل بيت سے ہيں يا يہ دعا ہے کہ يا هللا ان کو بھی ازواج 
رح ميرے اہل بيت ميں شامل فرمادے اس طرح تمام دالئل ميں بھی تطبيق ہوجاتی مطہرات کی ط

  ہے (مزيد تفصيل کے ليے ديکھئے فتح القدير، للشوکانی)
 

ا  َ َاكَن لَِطْيًفا َخِبْريً ِ َوالِْحْمكَِة ِۭانَّ اهلّلٰ   ۧ 34َواْذُكْرَن َما يُْتٰىل ِيفْ بُُيْوِتُكنَّ ِمْن ٰايِٰت اهلّلٰ
گھروں ميں هللا کی جو آيتيں اور رسول کی جو احاديث پڑھی جاتی ہيں ان کا ذکر  اور تمہارے
  ) يقيناً هللا تعاٰلی لطف کرنے واال خبردار ہے۔١کرتی رہو (

يعنی ان پر عمل کرو حکمت سے مراد احاديث ہيں۔ اس سے استدالل کرتے ہوئے۔ بعض  ١۔٣٤
نيت سے پڑھی جاسکتی ہے۔ عالوه  علماء نے کہا ہے کہ حديث بھی قرآن کی طرح ثواب کی

ازيں يہ آيت بھی ازواج مطہرات کے اہل بيت ہونے پر داللت کرتی ہے، اس لئے کہ وحی کا 
نزول، جس کا ذکر اس آيت ميں ہے، ازواج مطہرات کے گھروں ميں ہی ہوتا تھا، بالخصوص 

  حضرت عائشہ رضی هللا تعاٰلی کے گھر ميں۔ جيسا کہ احاديث ميں ہے۔
 
ِدٰقتِ  ِانَّ  ِدِقْنيَ َوالّصٰ ِقْنيَ  الُْمْسِلِمْنيَ َوالُْمْسِلٰمِت َوالُْمْؤِمِنْنيَ َوالُْمْؤِمٰنِت َوالْٰقِنِتْنيَ َوالْٰقِنٰتِت َوالّصٰ ِت َوالْٰخِشِعْنيَ َوالْٰخِشٰعِت َوالُْمَتَصّدِ ِربٰ ِربِْيَن َوالّصٰ َوالّصٰ

ِٕـِمْنيَ َوالـ
اۗى ٰقِت َوالصَّ  ہَوالُْمتََصّدِ

ِٕ
ُ لَهُْم مَّ ـى ِكٰرِت ۙ َاعَدَّ اهلّلٰ اذّلٰ ا وَّ َ َكِثْريً ِكرِْيَن اهلّلٰ ْم َوالْٰحِفٰظِت َواذّلٰ َاْجًرا َعِظْيًما  ٰمِت َوالْٰحِفِظْنيَ فُُرْوهَجُ   35ْغِفَرًة وَّ

بيشک مسلمان مرد اور عورتيں مومن مرد اور مومن عورتيں فرماں برداری کرنے والے مرد 
عورتيں اور راست باز مرد اور راست باز عورتيں صبر کرنے والے مرد اور اور فرماں بردار 
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صبر کرنے والی عورتيں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتيں، خيرات 
کرنے والے مرد اور خيرات کرنے والی عورتيں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنی 

نے والے مرد اور حفاظت کرنے والياں، بکثرت هللا والی عورتيں، اپنی شرم گاه کی حفاظت کر
کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والياں (ان سب کے) لئے هللا تعاٰلی نے (وسيع مغفرت) اور 

  بڑا ثواب تيار کر رکھا ہے۔
حضرت ام سلمہ رضی هللا تعاٰلی عنہ اور بعض ديگر صحابيات نے کہا کہ کيا بات ہے هللا ١۔٣۵

دوں سے ہی خطاب فرماتا ہے عورتوں سے نہيں جس پر يہ آيت نازل ہوئی تعاٰلی ہر جگہ مر
) اس ميں عورتوں کی دل داری کا اہتمام کرديا گيا ہے ورنہ ٣٢١١ترمذی نمبر ٣٠١/ ٦(مسندا

تمام احکام ميں مردوں کے ساتھ عورتيں بھی شامل ہيں سوائے ان مخصوص احکام کے جو 
يگر آيات سے واضح ہے کہ عبادت واطاعت الٰہی صرف عورتوں کے ليے ہيں۔ اس آيت اور د

اور اخروی درجات وفضائل ميں مرد اور عورت کے درميان کوئی تفريق نہيں ہے دونوں کے 
ليے يکساں طور پر يہ ميدان کھال ہے اور دونوں زياده سے زياده نيکياں اور اجر و ثواب 

ے گے عالوه ازيں مسلمان اور کماسکتے ہيں جنس کی بنياد پر اس ميں کمی پيشی نہيں کی جائ
مومن کا الگ الگ ذکر کرنے سے واضح ہے کہ ان دونوں ميں فرق ہے ايمان کا درجہ اسالم 

  سے بڑھ کر ہے جيسا کہ قرآن وحديث کے ديگر دالئل بھی اس پر داللت کرتے ہيں۔
 

ٓ اَ  ُ َوَرُسْوهُلٗ َال ُمْؤِمنٍَة ِاَذا قََىض اهلّلٰ ِبْينً َوَما َاكَن ِلُمْؤِمٍن وَّ َ َوَرُسْوهَلٗ فََقْد َضلَّ َضٰلًال مُّ َّْعِص اهلّلٰ ُة ِمْن َاْمِرِمهْ ۭ َوَمْن ي   ۭ 36ا  ْمًرا َاْن يَُّكْوَن لَهُُم الِْخـَريَ
اور (ديکھو) کسی مومن مرد و عورت کو هللا اور اس کے رسول کے فيصلہ کے بعد کسی امر 

و هللا تعاٰلی اور اس کے رسول کی بھی نافرمانی ) ياد رکھ١کا کا کوئی اختيار باقی نہيں رہتا (
  کرے گا وه صريح گمراہی ميں پڑے گا۔

يہ آيت حضرت زينب رضی هللا تعاٰلی کے نکاح کے سلسلے ميں نازل ہوئی تھی۔ حضرت  ١۔٣٦
زيد بن حارثہ رضی هللا تعاٰلی عنہ، جو کہ اصال عرب تھے، ليکن کسی نے انہيں بچپن ميں 

ور غالم بيچ ديا تھا ليکن نبی صلی هللا عليہ وسلم سے حضرت خديجہ کے زبردستی پکڑ کر بط
نکاح کے بعد حضرت خديجہ نے انہيں رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کو ہبہ کر ديا تھا۔ آپ صلی 

هللا عليہ وسلم نے انہيں آزاد کر کے اپنا بيٹا بنا ليا تھا۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے ان کے نکاح 
نی پھوپھی زاد حضرت زينب کو نکاح کا پيغام بيجھا، جس پر انہيں اور ان کے بھائی کے لئے اپ

کو خاندانی وضاحت کی بنا پر تامل ہوا، کہ زيد ايک آزاد کرده غالم ہيں اور ہمارا تعلق ايک 
اونچے خاندان سے ہے۔ جس پر يہ آيت نازل ہوئی۔ جس کا مطلب يہ ہے کہ هللا اور رسول کے 

کسی مومن مرد اور عورت کو يہ حق حاصل نہيں کہ وه اپنا اختيار بروئے کار فيصلے کے بعد 
الئے۔ بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وه سر تسليم خم کردے چنانچہ يہ آيت سننے کے بعد 

  حضرت زينب وغيره نے اپنی رائے پر اصرار نہيں کيا باہم نکاح ہوگيا۔
 

 ُ ْيٓ َانَْعَم اهلّلٰ ِ ُ ُمْبِديِْه  َوِاْذ تَُقْوُل ِلذلَّ ـِفْي ِيفْ نَْفِسَك َما اهلّلٰ َ َوُختْ ٰشـىُه ۭ عَلَْيِه َوَانَْعْمَت عَلَْيِه َاْمِسْك عَلَْيَك َزْوَجَك َواتَِّق اهلّلٰ ُ َاَحقُّ َاْن َختْ َوَختَْىش النَّاَس ۚ َواهلّلٰ
ْجٰنَكهَا ِلَيكْ َال يَُكْونَ  ْهنَا َوَطًرا َزوَّ ا قَٰىض َزيٌْد ِمّ ِ َمْفعُ  فَلَمَّ ْم ِاَذا قََضْوا ِمْهنُنَّ َوَطًرا ۭ َوَاكَن َاْمُر اهلّلٰ ِ

ِٕ
ٓ َاْزَواجِ َاْدِعَياۗ   37ْوًال  عََيل الُْمْؤِمِنْنيَ َحَرٌج ِيفْ

ياد کرو) جبکہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا کہ جس پر هللا نے بھی انعام کيا اور تو نے بھی 
ر هللا سے ڈر تو نے اپنے دل ميں وه جو چھپائے ہوئے تھا کہ تو اپنی بيوی کو اپنے پاس رکھ او

جسے هللا ظاہر کرنے واال تھا اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حاالنکہ هللا تعاٰلی اس کا زياده 
) پس جب کہ زيد نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کرلی ١حق دار تھا کہ تو اسے ڈرے (

) تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالک بيويوں کے بارے ٣) ہم نے اسے تيرے نکاح ميں دے ديا (٢(
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) هللا کا (يہ) حکم ٤ميں کسی طرح تنگی نہ رہے جب کہ وه اپنی غرض ان سے پوری کرليں (
  )۵تو ہو کر ہی رہنے واال ہے (

ليکن چونکہ ان کے مزاج ميں فرق تھا، بيوی کے مزاج ميں خاندانی نسب و شرف رچا  ١۔٣٧
دامن ميں غالمی کا داغ تھا، ان کی آپس ميں ان بن رہتی تھی جس کا  ہوا تھا، جب کہ زيد کے

تذکره حضرت زيد نبی صلی هللا عليہ وسلم سے کرتے رہتے تھے اور طالق کا عنديہ بھی ظاہر 
کرتے۔ ليکن نبی صلی هللا عليہ وسلم انکو طالق دينے سے روکتے اور نباه کرنے کی تلقين 

ی نے آپ کو اس پيش گوئی سے بھی آگاه فرماديا تھا کہ زيد کی فرماتے ۔ عالوه ازيں هللا تعالٰ 
طرف سے طالق واقع ہو کر رہے گی اور اس کے بعد زينب کا نکاح آپ سے کرديا جائے گا 

تاکہ جاہليت کی اس رسم تبنيت پر ايک کاری ضرب لگاکر واضح کرديا جائے کہ منہ بوال بيٹا ، 
ں ہے اور اسکی مطلقہ سے نکاح جائز ہے۔ اس آيت احکام شرعيہ ميں حقيقی بيٹے کی طرح نہي

ميں انہی باتوں کی طرف اشاره کيا گيا ہے۔ حضرت زيد پر هللا کا انعام يہ تھا کہ انھی قبول اسالم 
کی توفيق دی اور غالمی سے نجات دالئی ، نبی صلی هللا عليہ وسلم کا احسان ان پر يہ تھا کہ 

اپنا بيٹا قرار ديا اور اپنی پھوپھی اميمہ بنت عبدالمطلب  انکی دينی تربيت کی۔ انکو آزاد کرکے
کی لڑکی سے ان کا نکاح کراديا ۔ دل ميں چھپانے والی بات يہی تھی جو آپ کو حضرت زينب 

سے نکاح کی بابت بذريعہ وحی بتالئی گئی تھی، آپ صلی هللا عليہ وسلم ڈرتے اس بات سے 
کر ليا۔ حاالنکہ جب هللا کو آپ کے ذريعے سے تھے کہ لوگ کہيں گے کہ اپنی بہو سے نکاح 

اس رسم کا خاتمہ کرانا تھا تو پھر لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہيں تھی۔ آپ صلی هللا عليہ 
وسلم کا يہ خوف اگرچہ فطری تھا، اسکے باوجود آپ صلی هللا عليہ وسلم کو تنبيہ فرمائی گئی۔ 

سے يہ بات سب کے علم کے ہی علم ميں ظاہر کرنے سے مراد يہی ہے کہ يہ نکاح ہوگا، جس 
  آجائے گی۔ 

  يعنی نکاح کے بعد طالق دی اور حضرت زينب عدت سے فارغ ہوگئيں۔  ٢۔٣٧
يعنی يہ نکاح معرفت طريقے کے برعکس هللا کے حکم سے قرار پاگيا، نکاح خوانی،  ٣۔٣٧

  واليت، حق مہر اور گواہوں کے بغير ہی
 عليہ وسلم کے نکاح کی علت ہے کہ آئنده کوئی يہ حضرت زينب سے، نبی صلی هللا ٤۔٣٧ 

مسلمان اس بارے ميں تنگی محسوس نہ کرے اور حسب ضرورت اقتضا لے پالک کی مطلقہ 
  بيوی سے نکاح کيا جاسکے۔

  يعنی پہلے سے ہی تقدير الٰہی ميں تھا بہر صورت ہو کر رہنا تھا۔ ۵۔٣٧
 

ا َما َاكَن عََيل النَِّيبِّ ِمْن َحَرجٍ ِفْيمَ  ْقُدْوَرۨ ِ قََدًرا مَّ يَْن َخلَْوا ِمْن قَْبُل ۭ َوَاكَن َاْمُر اهلّلٰ ِ ِ ِيف اذلَّ ُ هَلٗ ۭ ُسـنََّة اهلّلٰ   ڽ 38ا فََرَض اهلّلٰ
) ١جو چيزيں هللا تعاٰلی نے اپنے نبی کے لئے مقرر کی ہيں ان ميں نبی پر کوئی حرج نہيں (

) اور هللا تعاٰلی کے کام اندازے پر مقرر ٢ہوئے ((يہی) هللا کا دستور ان ميں بھی رہے جو پہلے 
  کئے ہوئے ہيں۔

يہ اسی واقعہ نکاح زينب کی طرف سے اشاره ہے، چونکہ يہ نکاح آپ صلی هللا عليہ  ١۔٣٨
  وسلم کے لئے حالل تھا، اس لئے اس ميں کوئی گناه اور تنگی والی بات نہيں ہے۔

ے کاموں کے کرنے ميں کوئی حرج محسوس نہ يعنی گزشتہ انبياء عليہم السالم بھی ايس ٢۔٣٨
کرتے تھے جو هللا کی طرف سے ان پر فرض قرار ديئے جاتے تھے چاہے قومی اور عوامی 

  رسم و رواج ان کے خالف ہی ہوتے۔ 
يعنی خاص حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتے ہيں دنياوی حکمرانوں کی طرح وقتی اور ٣۔٣٨

رح ان کا وقت بھی مقرر ہوتا ہے جس کے مطابق فوری ضرورت پر مشتمل نہيں ہوتے اسی ط
  وقوع پذير ہوتے ہيں۔
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ِ َحِسيْبًا َ َۭوَكٰفى اِبهلّلٰ َشْوَن َاَحًدا ِاالَّ اهلّلٰ َشْونَٗه َوَال َخيْ ِ َوَخيْ ُِّغْوَن ِرٰسٰلِت اهلّلٰ يَْن يَُبل ِ   39   اذلَّ

 ہی سے ڈرتے تھے اور يہ سب ايسے تھے کے هللا تعاٰلی کے احکام پہنچايا کرتے تھے اور هللا
  )٢) هللا تعاٰلی حساب لينے کے لئے کافی ہے۔ (١هللا کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے (

اس لئے کسی کا ڈر يا خوف انہيں صرف هللا کا پيغام پہنچانے ميں مانع بنتا نہ طعن و  ١۔٣٩
  مالمت کی انہيں کوئی پرواه ہوتی تھی۔ 

درت کے لحاظ سے موجود ہے، اس لئے وه اپنے بندوں يعنی ہر جگہ وه اپنے علم اور ق ٢۔٣٩ 
کی مدد کے لئے کافی ہے اور هللا کے دين کی تبليغ و دعوت ميں انہيں جو مشکالت آتيں ان ميں 

  وه چاره سازی فرماتا اور دشمنوں کے مذموم ارادوں اور سازشوں سے انہيں بچاتا ہے۔
 

ْن ِرّجَ  ـٌد َااَبٓ َاَحٍد ِمّ ٍء عَِلـْيًما   َما َاكَن ُمَحـمَّ ُ ِبُلكِّ َيشْ َ ۭ َوَاكَن اهلّلٰ ِبّنيٖ ِ َوَخاَمتَ النَـّ   ۧ 40اِلُمكْ َوٰلِكْن رَُّسْوَل اهلّلٰ
) ليکن هللا تعاٰلی ١(لوگو) تمہارے مردوں ميں کسی کے باپ محمد (صلی هللا عليہ وسلم) نہيں (

 تعاٰلی ہرچيز کو (خوب) ) اور هللا٢کے رسول ہيں اور تمام نبيوں کے ختم کرنے والے ہيں (
  جانتا ہےـ

) اس ليے وه زيد بن حارثہ رضی هللا عنہ کے بھی باپ نہيں ہيں جس پر انہيں مورد طعن بنايا ١(
جاسکے کہ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر ليا؟ بلکہ ايک زيد رضی هللا تعاٰلی عنہ ہی کيا وه تو 

ارثہ کے بيٹے تھےآپ صلی هللا تعاٰلی عنہ نے کسی بھی مرد کے باپ نہيں ہيں۔ کيونکہ زيد تو ح
تو انہيں منہ بوال بيٹا بنايا ہوا تھا اور جاہلی دستور کے مطابق انہيں زيد بن محمد کہا جاتا تھا۔ 

بَا ۔ 33ٕٮِِھْم) ۗ◌ حقيقتا وه آپ صلی هللا عليہ وسلم کے صلبی بيٹے نہيں تھے اسی ليے (اُْدُعْوھُْم اِلٰ
عد انہيں زيد بن حارثہ ہی کہا جاتا تھا عالوه ازيں حضرت خديجہ ) کے نزول کے ب5االحزاب:

سے آپ کے تين بيٹے قاسم، طاہر، طيب ہوئے اور ايک ابراہيم بچہ ماريہ قبطيہ کے بطن سے 
ہوا ليکن يہ سب کے سب بچپن ميں ہی فوت ہوگئے ان ميں سے کوئی بھی عمر رجوليت کو نہيں 

لم کی صلبی اوالد ميں سے بھی کوئی مرد نہيں بنا کہ جس پہنچا۔ بنابريں آپ صلی هللا عليہ وس
  کے آپ باپ ہوں (ابن کثير)

خاتم مہر کو کہتے ہيں اور مہر آخری عمل ہی کو کہا جاتا ہے يعنی آپ صلی هللا عليہ ٢۔٤٠
وسلم پر نبوت ورسالت کا خاتمہ کر ديا گيا آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعوٰی کرے گا وه نبی 

دجال ہوگا احاديث ميں اس مضمون کو تفصيل سے بيان کيا گيا ہے اور اس پر نہيں کذاب و 
پوری امت کا اجماع واتفاق ہے قيامت کے قريب حضرت عيسٰی عليہ السالم کا نزول ہوگا جو 

صحيح اور متواتر روايات سے ثابت ہے تو وه نبی کی حيثيت سے نہيں آئيں گے بلکہ نبی صلی 
  کر آئيں گے اس ليے ان کا نزول عقيده ختم نبوت کے منافی نہيں ہے۔ هللا عليہ وسلم کے امتی بن

 
ا    َ ِذْكًرا َكِثْريً يَْن ٰاَمنُوا اْذُكُروا اهلّلٰ ِ َا اذلَّ هيُّ َ   ۙ 41اٰيٓ

  مسلمانوں هللا تعاٰلی کا ذکر بہت کيا کرو۔
 

َاِصْيًال   ُحــْوُه بُْكَرًة وَّ ّبِ سـَ   42وَّ
  کرو۔اور صبح شام اس کی پاکيزگی بيان 

 
لُٰمِت ِاَىل النُّْوِر ۭ َوَاكَن اِبلُْمْؤِمِنْنيَ  َن الظُّ َكُتٗه ِلُيْخرَِجُمكْ ِمّ ِٕ

ْ عَلَْيُمكْ َوَمٰلۗى ْي يَُصّيلِ ِ   43 َرِحْيًما  ُهَو اذلَّ
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وہی ہے جو تم پر رحمتيں بھيجتا ہے اور اس کے فرشتے (تمہارے لئے دعائے رحمت کرتے 
ے اجالے کی طرف لے جائے اور هللا تعاٰلی مومنوں پر بہت ہی ہيں) تاکہ وه تمہيں اندھيروں س

  مہربان ہے
 

يَُّهتُْم يَْوَم يَلْقَْونَٗه َسٰملٌ ڻ َوَاعَدَّ لَهُْم َاْجًرا َكرِيًْما     44َحتِ
) ان کے لئے هللا تعاٰلی نے با ١جس دن يہ (هللا سے) مالقات کريں گے ان کا تختہ سالم ہوگا (

  ا ہے۔عزت اجر تيار کر رکھ
  يعنی جنت ميں فرشتے اہل ايمان کو يا مومن آپس ميں ايک دوسرے کو سالم کريں گے۔ ١۔٤٤

 
نَِذْيًرا   ا وَّ ً ُمبَّرشِ ٓ َاْرَسلْٰنَك َشاِهًدا وَّ َا النَِّيبُّ ِاانَّ هيُّ َ   ۙ 45اٰيٓ

ال ) خوشخبری سنانے وا١اے نبی! يقيناً ہم نے ہی آپ کو (رسول بنا کر ) گواہياں دينے واال (
  بھيجا ہے۔

بعض لوگ شاہد کے معنی حاضر و ناظر کے کرتے ہيں جو قرآن کے اصل لفظ سے ١۔٤۵
معنوی ہے۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم اپنی امت کی گواہی ديں گے، ان سے بھی جو آپ پر ايمان 

الئے اور ان کی بھی جنہوں نے تکذيب کی۔ آپ صلی هللا عليہ وسلم قيامت والے دن اہل ايمان کو 
ن کے اعضائے وضو سے پہچان ليں گے جو چمکتے ہونگے، اسی طرح آپ صلی هللا عليہ ا

وسلم ديگر انبياء عليہم السالم کی گواہی ديں گے کہ انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو هللا کا پيغام 
پہنچا ديا تھا اور يہ گواہی هللا کے ديئے ہوئے يقينی علم کی بنياد پر ہوگی۔ اس لئے نہيں کہ آپ 

لی هللا عليہ وسلم تمام انبياء عليہم السالم کو اپنی آنکھوں سے ديکھتے رہے ہيں، يہ عقيده تو ص
  احکام قرآنی کے خالف ہے۔

 
ا    ِنْريً اًجا مُّ ْذِنٖه َوِرسَ ِ اِبِ َداِعًيا ِاَىل اهلّلٰ   46وَّ

  )١اور هللا کے حکم سے اس کی طرف بالنے واال اور روشن چراغ (
اندھيرے دور ہو جاتے ہيں، اسی طرح آپ صلی هللا عليہ وسلم کے  جس طرح چراغ سے ١۔٤٦

ذريعے سے کفر و شرک کی تاريکياں دور ہوجائيں۔ عالوه ازيں اس چراغ سے کسب ضيا کر 
کے جو کمال و سعادت حاصل کرنا چاہے، کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ يہ چراغ قيامت تک روشن 

  رہے۔
 

 َ ِ الُْمْؤِمِنْنيَ اِبَنَّ ل ا  َوبَّرشِ ِ فَْضًال َكِبْريً َن اهلّلٰ   47هُْم ِمّ
  آپ مومنوں کو خوشخبری سنا ديجئے! کہ ان کے لئے هللا کی طرف سے بڑا فضل ہے۔

 
ِ َوِكْيًال  ِ ۭ َوَكٰفى اِبهلّلٰ ْ عََيل اهلّلٰ ُْم َوتََولكَّ   48َوَال تُِطعِ اْلٰكِفرِيَْن َوالُْمٰنِفِقْنيَ َوَدْع َاٰذ

فقوں کا کہنا نہ مانيے اور جو ايذاء (ان کی طرف سے پہنچے) اس کا خيال اور کافروں اور منا
  بھی نہ کيجئے اور هللا پر بھروسہ رکھيئے کافی ہے هللا کام بنانے واال۔

 
ْوُهنَّ  َّْقُتُمْوُهنَّ ِمْن قَْبِل َاْن تََمسُّ يَْن ٰاَمنُْوٓا ِاَذا نََكْحُمتُ الُْمْؤِمٰنِت ُمثَّ َطل ِ َا اذلَّ هيُّ َ ْيًال    اٰيٓ اًحا َمجِ ُحْوُهنَّ َرسَ ِ ْوَهنَا ۚ فََمتُِّعْوُهنَّ َوَرسّ ٍة تَْعَتدُّ نَّ ِمْن ِعدَّ فََما لَُمكْ عَلَْهيِ

49  
اے مومنوں جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طالق دے دو تو 

کچھ نہ کچھ انہيں دے دو  ) پس تم١ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہيں جسے تم شمار کرو (
  )۔٣) پھر بھلے طريقے سے رخصت کر دو (٢(
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نکاح کے بعد جن عورتوں سے ہم بستری کی جاچکی ہو وه بھی جوان ہوں، ايسی  ١۔٤٩
عورتوں کو طالق مل جائے تو ان کی عدت تين حيض ہے اور جن سے نکاح ہوا ہے ليکن مياں 

گر طالق ہو جائے تو عدت نہيں ہے يعنی ايسی بيوی کے درميان ہم بستری نہيں ہوئی۔ ان کو ا
غير مدخولہ مطلقہ بغير عدت گزارے فوری طور پر کہيں نکاح کرنا چاہے، تو کر سکتی ہے، 

ماه اور دس دن کی عدت گزارنا  ٤البتہ ہم بستری سے قبل خاوند فوت ہوجائے تو پھر اسے 
نايہ ہے۔ جماع (ہم بستری) سے نکاح لفظ پڑے گی (فتح القدير، ابن کثير) چھونا يا ہاتھ لگانا، يہ ک

خاص جماع اور عقد زواج دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ يہاں عقد کے معنی ميں ہے۔ اسی 
آيت سے استدالل کرتے ہوئے يہ بھی کہا گيا ہے کہ نکاح سے پہلے طالق نہيں۔ اس لئے کہ 

قائل ہيں کہ اگر کوئی شخص يہاں نکاح کے بعد طالق کا ذکر ہے۔ اس لئے جو فقہا اس بات کے 
يہ کہے کہ اگر فالں عورت سے ميں نے نکاح کيا تو اسے طالق، تو ان کے نزديک اس عورت 

سے نکاح ہوتے ہی طالق ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض جو کہتے ہيں کہ اگر وه يہ کہے کہ 
ميں کسی بھی عورت سے نکاح کروں تو اسے طالق، تو جس عورت سے بھی نکاح کرے گا، 

الق واقع ہو جائے گی۔ يہ بات صحيح نہيں ہے۔ حديث ميں وضاحت ہے (الطالق قبل النکاح) ط
اس سے واضح ہے 'کہ نکاح سے قبل طالق، ايک فعل عبث ہے جس کی کوئی شرعی حيثيت 

  نہيں ہے 
  يہ متعہ، اگر مہر مقرر کيا گيا ہو تو نصف مہر ورنہ حسب توفيق کچھ دے ديا جائے۔  ٢۔٤٩
  ہيں عزت واحترام سے بغير کوئی ايذاء پہنچائے عليحده کرديا جائے۔يعنی ان ٣۔٤٩

 
 ٓ ا ٓ ٰاتَيَْت ُاُجْوَرُهنَّ َوَما َملََكْت يَِمْينَُك ِممَّ ِّٰيتْ ٓ َاْحلَلْنَا كَلَ َاْزَواَجَك ال َا النَِّيبُّ ِاانَّ هيُّ َ َ اٰيٓ تَِك َوب ُ عَلَْيَك َوبَنِٰت َمعَِّك َوبَنِٰت َمعّٰ ِّٰيتْ  َافَاَۗء اهلّلٰ نِٰت َخاكِلَ َوبَنِٰت ٰخٰلِتَك ال

َّْستَنِْكَحهَ َهَبْت نَْفَسهَا ِللنَِّيبِّ ِاْن َاَراَد النَِّيبُّ َاْن ي ْؤِمنًَة ِاْن وَّ ْم ِيفْٓ َهاَجْرَن َمَعَك  ۡ َواْمَرَاًة مُّ َ ِمْن ُدْوِن الُْمْؤِمِنْنيَ ۭ قَْد عَِلْمنَا َما فََرْضنَا عَلَْهيِ ْم ا ۤ َخاِلَصًة كلَّ  َاْزَواهِجِ
ِحْيًما    ُ غَُفْوًرا رَّ   50َوَما َملََكْت َايَْماُهنُْم ِلَكْيَال يَُكْوَن عَلَْيَك َحَرٌج ۭ َوَاكَن اهلّلٰ

) ١اے نبی! ہم نے تيرے لئے وه بيوياں حالل کر دی ہيں جنہيں تو ان کے مہر دے چکا ہے (
) اور تيرے چچا کی لڑکياں ٢تجھے دی ہيں (اور وه لونڈياں بھی جو هللا تعاٰلی نے غنيمت ميں 

اور پھوپھيوں کی بيٹياں اور تيرے ماموں کی بيٹياں اور تيری خالؤں کی بيٹياں بھی جنہوں نے 
) اور وه با ايمان عورتيں جو اپنا نفس نبی کو ہبہ کر دے يہ اس ٣تيرے ساتھ ہجرت کی ہے (

يہ خاص طور پر صرف تيرے لئے  )٤صورت ميں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے (
) ہم اسے بخوبی جانتے ہيں جو ہم نے ان پر ان کی بيويوں ۵ہی ہے اور مومنوں کے لئے نہيں (

) يہ اس لئے کہ تجھ پر حرج واقع  ٦اور لونڈيوں کے بارے ميں (احکام) مقرر کر رکھے ہيں ( 
  ) هللا تعاٰلی بہت بخشنے واال اور بڑے رحم واال ہے۔٧نہ ہو (
بعض احکام شرعيہ ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم کو امتياز حاصل تھا جنہيں آپ کی ١۔٥٠

خصوصيات کہا جاتا ہے مثال اہل علم کی ايک جماعت کے بقول قيام الليل (تہجد) آپ صلی هللا 
عليہ وسلم پر فرض تھا صدقہ آپ پر حرام تھا، اسی طرح کی بعض خصوصيات کا ذکر قرآن 

کيا گيا ہے جن کا تعلق نکاح سے ہے جن عورتوں کو آپ نے مہر ديا ہے کريم کے اس مقام پر 
وه حالل ہيں چاہے تعداد ميں وه کتنی ہی ہوں اور آپ نے حضرت صفيہ رضی هللا عنھا اور 

جويريہ رضی هللا عنھا کا مہر ان کی آزادی کو قرار ديا تھا ان کے عالوه بصورت نقد سب کو 
  رضی هللا عنھا کا مہر نجاشی نے اپنے طرف سے ديا تھا۔ مہر ادا کيا تھا صرف ام حبيبہ 

چنانچہ حضرت صفيہ رضی هللا تعاٰلی عنھا اور جويريہ ملکيت ميں آئيں جنہيں آپ نے آزاد ٢۔۵٠
  کر کے نکاح کرليا اور رحانہ اور ماريہ قبطيہ رضی هللا عنھا يہ بطور لونڈی آپ کے پاس رہيں۔
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هللا عليہ وسلم نے ہجرت کی اسی طرح انہوں نے اس کامطلب ہے جس طرح آپ صلی  ٣۔۵٠
بھی مکے سے مدينہ ہجرت کی۔ کيونکہ آپ کے ساتھ تو کسی عورت نے بھی ہجرت نہيں کی 

  تھی۔
نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کو اپنا آپ ہبہ کرنے والی عورت، اگر آپ صلی هللا عليہ  ٤۔۵٠

ے آپ صلی هللا عليہ وسلم کے لئے اس وسلم اس سے نکاح کرنا پسند فرمائيں تو بغير مہر ک
  اپنے نکاح ميں رکھنا جائز ہے۔

يہ اجازت صرف آپ صلی هللا عليہ وسلم کے لئے ہے (ديگر مومنوں کے لئے ضروری  ۵۔٥٠
  ہے کہ وه حق مہر ادا کريں، تب نکاح جائز ہوگا۔ 

ر سے زياده يعنی عقد کے جو شرائط اور حقوق ہيں جو ہم نے فرض کئے ہيں کہ مثال چا ٦۔ ٥٠
عورتيں بيک وقت کوئی شخص اپنے نکاح ميں نہيں رکھ سکتا، نکاح کے لئے ولی، گواه اور 

حق مہر ضروری ہے۔ البتہ لونڈياں جتنی کوئی چاہے، رکھ سکتا ہے، تاہم آجکل لونڈيوں کا 
  مسئلہ تو ختم ہے۔ 

کی آپ صلی هللا عليہ وسلم کے اس کا تعلق اِ نَّا اَ ْحلَْلنَا سے ہے يعنی مذکوره تمام عورتوں  ٧۔٥٠
لئے اجازت اس لئے ہے تاکہ آپ صلی هللا عليہ وسلم کوئی تنگی محسوس نہ ہو اور آپ صلی هللا 

  عليہ وسلم ان ميں سے کسی کے نکاح ميں گناه نہ سمجھيں۔
 

ٓ تُْريِجْ َمْن تََشاُۗء ِمْهنُنَّ َو تُـــــِْٔوْيٓ ِالَْيَك َمْن تََشاُۗء ۭ َوَمِن ابَْتغَ  َزنَّ َويَْرَضْنيَ ِبَما ْن َعَزلَْت فََال ُجنَاَح عَلَْيَك ۭ ٰذكِلَ َاْدٰىنٓ َاْن تََقرَّ َاْعُيُهنُنَّ َوَال َحيْ ٰاتَيَْهتُنَّ  ْيَت ِممَّ
ُ عَِلـْيًما َحِلـْيًما     ُ يَْعَملُ َما ِيفْ قُلُْوِبُمكْ ۭ َوَاكَن اهلّلٰ   51ُلكُّهُنَّ ۭ َواهلّلٰ

) اور تو ان ١تو چاہے دور رکھ دے اور جسے چاہے اپنے پاس رکھ لے ( ان ميں سے جسے
ميں سے بھی کسی کو اپنے پاس بال لے جنہيں تو نے الگ کر رکھا تھا تو تجھ پر کوئی گناه 

) اس ميں اس بات کی زياده توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھيں ٹھنڈی رہيں اور وه ٢نہيں (
  )٣و انہيں ديدے اس پر سب کی سب راضی ہيں۔ (رنجيده نہ ہوں اور جو کچھ بھی ت

اس ميں آپ صلی هللا عليہ وسلم کی ايک اور خصوصيت کا بيان ہے، وه يہ کہ بيويوں کے  ١۔٥١
درميان بارياں مقرر کرنے ميں آپ صلی هللا عليہ وسلم کو اختيار دے ديا گيا تھا کہ آپ صلی هللا 

عنی اسے نکاح ميں رکھتے ہوئے اس سے عليہ وسلم جس کی باری چاہيں موقوف کر ديں ي
  مباشرت نہ کريں اور جس سے چاہيں يہ تعلق قائم رکھيں۔ 

يعنی جن بيويوں کی بارياں موقوف کر رکھی تھيں اگر آپ صلی هللا عليہ وسلم چاہيں کہ  ٢۔٥١
ان سے بھی مباشرت کا تعلق قائم کيا جائے، تو يہ اجازت بھی آپ صلی هللا عليہ وسلم کو حاصل 

  ہے۔ 
يعنی باری موقوف ہونے اور ايک کو دوسری پر ترجيح دينے کے باوجود وه خوش  ٣۔٥١

ہونگی، غمگين نہيں ہونگی اور جتنا کچھ آپ صلی هللا عليہ وسلم کی طرف سے انہيں مل جائے 
گا، اس پر مطمئن رہيں گی اسلئے کہ انہيں معلوم ہے کہ پيغمبر صلی هللا عليہ وسلم يہ سب کچھ 

حکم اور اجازت سے کر رہے ہيں اور يہ ازواج مطہرات هللا کے فيصلے پر راضی اور  هللا کے
مطمن ہيں۔ بعض کہتے ہيں کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم کو اختيار ملنے کے باوجود آپ صلی هللا 

عليہ وسلم نے اسے استعمال نہيں کيا اور سوائے حضرت سوده کے (کہ انہوں نے اپنی باری 
ت عائشہ کے لئے ہبہ کر دی تھی) آپ صلی هللا عليہ وسلم نے تمام ازواج خود ہی حضرت حضر

مطہرات کی بارياں برابر مقرر کر رکھی تھيں، اسی ليے آپ نے مرض الموت ميں ازواج 
مطہرات سے اجازت لے کر بيماری کے ايام حضرت عائشہ کے پاس گزارے (ان تقر اعينھن) 

پر تقسيم اگرچہ (دوسرے لوگوں کی طرح)  کا تعلق آپ کے اسی طرز عمل سے ہے کہ آپ
واجب نہيں تھی اس کے باوجود آپ نے تقسيم کو اختيار فرمايا، تاکہ آپ کی بيويوں کی آنکھيں 
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ٹھنڈی ہوجائيں اور آپ صلی هللا عليہ وسلم کے اس حسن سلوک اور عدل وانصاف سے خوش 
کرنے کے بجائے ان کی ہوجائيں کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم نے خصوصی اختيار استعمال 

  دلجوئی اور دلداری کا اہتمام فرمايا۔
يعنی تمہارے دلوں ميں جو کچھ ہے ان ميں يہ بات بھی يقينا ہے کہ سب بيويوں کی محبت  ٤۔٥٢

دل ميں يکساں نہيں ہے۔ کيونکہ دل پر انسان کا اختيار ہی نہيں ہے۔ اس لئے بيويوں کے درميان 
ر ديگر ضروريات زندگی اور آسائشوں ميں ضروری ہے، جس مساوات باری ميں، نان، نفقہ او

کا اہتمام انسان کر سکتا ہے۔ دلوں کے ميالن ميں مساوات چونکہ اختيار ميں ہی نہيں ہے اس 
لئے هللا تعاٰلی اس پر گرفت بھی نہيں فرمائے گا بشرطيکہ دلی محبت کسی ايک بيوی سے 

 عليہ وسلم فرمايا کرتے تھے ' يا هللا يہ ميری امتيازی سلوک کا باعث ہو۔ اس لئے نبی صلی هللا
تقسيم ہے جو ميرے اختيار ميں ہے، ليکن جس چيز پر تيرا اختيار ہے، ميں اس پر اختيار نہيں 

  رکھتا اس ميں مجھے مالمت نہ کرنا (مسند احمد)
 

نَّ ِمْن اَ  َل ِهبِ َِّساُۗء ِمْنۢ بَْعُد َوَالٓ َاْن تَـَبدَّ لُّ كَلَ الن ِقْيًبا   َال َحيِ ٍء رَّ ُ عَٰيل ُلكِّ َيشْ ُهنُنَّ ِاالَّ َما َملََكْت يَِمْيُنَك ۭ َوَاكَن اهلّلٰ ـَبَك ُحسـْ لَْو َاْجعَ   ۧ 52ْزَواجٍ وَّ
اس کے بعد اور عورتيں آپ کے لئے حالل نہيں اور نہ (درست ہے) کہ ان کے بدلے اور 

) مگر جو تيری مملوکہ ١و (عورتوں سے (نکاح کرے) اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہ
  ) اور هللا تعاٰلی ہرچيز کا (پورا) نگہبان ہے۔٢ہوں (
آيت تخيير کے نزول کے بعد ازواج مطہرات نے دنيا اسباب عيش و راحت کے مقابلے  ١۔٥٢

ميں عسرت کے ساتھ، نبی صلی هللا عليہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کيا تھا، اس کا صلہ هللا نے يہ 
تھی اور ديگر عورتوں سے  ٩هللا عليہ وسلم کو ازواج کے عالوه (جن کی تعداد  ديا کہ آپ صلی

نکاح کرنے يا ان ميں سے کسی کو طالق دے کر اس کی جگہ کسی اور سے نکاح کرنے سے 
منع فرمايا۔ بعض کہتے ہيں کہ بعد ميں آپ صلی هللا عليہ وسلم کو يہ اختيار دے ديا گيا تھا، ليکن 

  وسلم نے کوئی نکاح نہيں کيا (ابن کثير)آپ صلی هللا عليہ 
يعنی لونڈياں رکھنے پر کوئی پابندی نہيں ہے بعض نے اس کے عموم سے استدالل کرتے ٢۔۵٢

ہوئے کہا ہے کہ کافر لونڈی بھی رکھنے کی آپ صلی هللا عليہ وسلم کو اجازت تھی اور بعض 
) کے پيش نظر اسے آپ کے ليے حالل نہيں 10نہ:۔ الممتح60نے ( َواَل تُْمِسُكْوا بِِعَصِم اْلَكَوافِِر) 

  سمجھا (فتح القدير)
 

ُّْؤَذَن لَُمكْ ِاٰىل َطَعاٍم غَْريَ نِٰظِر  ٓ َاْن ي يَْن ٰاَمنُْوا َال تَْدُخلُْوا بُُيْوَت النَِّيبِّ ِاالَّ ِ َا اذلَّ هيُّ َ ْوا َوَال ُمْسـَتْاِنِسْنيَ يَْن ِانٰىُه ۙ َوٰلِكْن ِاَذا ُدِعْيُمتْ فَاْدُخلُْوا فَِاَذا َطِعمْ اٰيٓ ُمتْ فَانْتَِرشُ
َتْحٖي ِمَن الَْحّقِ ۭ َوِاَذا ُ َال يَسـْ َتْحٖي ِمنُْمكْ ۡ َواهلّلٰ َراِۗء ِحَجاٍب ۭ ٰذِلُمكْ َاْطهَ ِلَحِديٍْث ۭ ِانَّ ٰذِلُمكْ َاكَن يُْؤِذي النَِّيبَّ فَيَسـْ لُْوُهنَّ ِمْن وَّ َـٔ ُر ِلُقلُْوِبُمكْ َسَالُْتُمْوُهنَّ َمتَاعًا فَْس

ا َاْزَواَجٗه ِمْنۢ بَْعِدٖهٓ اَ  ِ َوَالٓ َاْن تَْنِكُحْوٓ نَّ ۭ َوَما َاكَن لَُمكْ َاْن تُــْؤُذْوا َرُسْوَل اهلّلٰ ِ َعِظْيًما  َوقُلُْوِهبِ   53بًَدا ۭ ِانَّ ٰذِلُمكْ َاكَن ِعْنَد اهلّلٰ
گھروں ميں نہ جايا کرو کھانے  اے ايمان والو! جب تک تمہيں اجازت نہ دی جائے تم بنی کے

کے لئے ايسے وقت ميں اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو بلکہ جب باليا جائے جاؤ اور جب 
کھا چکو نکل کھڑے ہو، وہيں باتوں ميں مشغول نہ ہو جايا کرو، نبی کو تمہاری اس بات سے 

يں کسی کا لحاظ نہيں کرتا تکليف ہوتی ہے، تو وه لحاظ کر جاتے ہيں اور هللا تعاٰلی (بيان) حق م
) جب تم نبی کی بيويوں سے کوئی چيز طلب کرو تو تم پردے کے پيچھے سے طلب کرو ١(
) اور نہ تمہيں جائز ہے کہ تم ٣) تمہارے اور ان کے دلوں کيلئے کامل پاکيزگی يہی ہے (٢(

ی آپ کی ) اور نہ تمہيں يہ حالل ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھ٤رسول هللا کو تکليف دو (
  )۵بيويوں سے نکاح کرو۔ ياد رکھو هللا کے نزديک يہ بہت بڑا گناه ہے۔ (

اس آيت کا سبب نزول يہ ہے کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم کی دعوت پر حضرت زينب کے  ١۔٥٣
وليمے ميں صحابہ کرام تشريف الئے جن ميں سے بعض کھانے کے بعد بيٹھے ہوئے باتيں 
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 عليہ وسلم کو خاص تکليف ہوئی، تاہم حيا اور اخالق کی وجہ کرتے رہے جس سے آپ صلی هللا
سے آپ صلی هللا عليہ وسلم نے انہيں جانے کے لئے نہ کہا (صحيح بخاری) چنانچہ اس آيت 

ميں دعوت کے آداب بتال ديئے گئے کہ ايک تو اس وقت جاؤ جب کھانا تيار ہوچکا ہو پہلے سے 
وسرا، کھاتے ہی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ وہاں ہی جا کر دھرنا مار کر نہ بيٹھ جاؤ۔ د

بيٹھے ہوئے باتيں مت کرتے رہو۔ کھانے کا ذکر تو سبب نزول کی وجہ سے ہے ورنہ ملطب يہ 
ہے کہ جب بھی تمہيں باليا جائے چاہے کھانے کے ليے يا کسی اور کام کے ليے اجازت کے 

  بغير گھر کے اندر داخل مت ہو۔
ر رضی هللا تعاٰلی کی خواہش پر نازل ہوا۔ حضرت عمر رضی هللا يہ حکم حضرت عم ٢۔٥٣ 

تعاٰلی نے نبی صلی هللا عليہ وسلم سے عرض کيا يارسول هللا ! آپ کے پاس اچھے برے ہر 
طرح کے لوگ آتے ہيں کاش آپ امہات المؤمنين کو پردے کا حکم ديں تو کيا اچھا ہو جس پر هللا 

  ی)نے يہ حکم نازل فرمايا (صحيح بخار
يہ پردے کی حکمت اور علت ہے کہ اس سے مرد اور عورت کے دل ريب و شک سے  ٣۔۵٣

  ايک دوسرے کے ساتھ فتنے ميں مبتال ہونے سے محفوظ رہيں گے۔ 
چا ہے وه کسی بھی لحاظ سے ہو آپ صلی هللا عليہ وسلم کے گھر ميں بغير اجازت داخل ٤۔۵٣

گھر ميں بيٹھے رہنا اور بغير حجاب کے  ہونا آپ صلی هللا عليہ وسلم کی خواہش کے بغير
  ازواج مطہرات سے گفتگو کرنا يہ امور بھی ايذا کے باعث ہيں ان سے بھی اجتناب کرو۔

يہ حکم ان ازواج مطہرات کے بارے ميں ہے جو وفات کے وقت نبی صلی هللا عليہ وسلم ٢۔۵٣
ميں طالق دے کر اپنے  کے حبالہ عقد ميں تھيں۔ تاہم جن کو آپ نے ہم بستری کے بعد زندگی

سے عليحده کرديا ہو وه اس کے عموم ميں داخل ہيں يا نہيں؟ اس ميں دو رائے ہيں۔ بعض ان کو 
بھی شامل سمجھتے ہيں اور بعض نہيں ليکن آپ کی ايسی کوئی بيوی تھی ہی نہيں اس ليے يہ 

کا  محض ايک فرضی شکل ہے عالوه ازيں ايک تيسری قسم ان عورتوں کی ہے جن سے آپ
نکاح ہوا ليکن ہم بستری سے قبل ہی ان کو آپ نے طالق دے دی دوسرے لوگوں کا نکاح 

  درست ہونے ميں کوئی نزاع معلوم نہيں (تفسير ابن کثير)
 

ٍء عَِلـْيًما   َ َاكَن ِبُلكِّ َيشْ ُفْوُه فَِانَّ اهلّلٰ   54ِاْن تُْبُدْوا َشـْيـــــًٔا َاْو ُختْ
  چھپا کر رکھو هللا تو ہرچيز کا بخوبی علم رکھنے واال ہے۔ تم کسی چيز کو ظاہر کر دو

 
نَّ  نَّ َوَالٓ َابْنَاِۗء ِاْخَواِهنِ نَّ َوَالٓ ِاْخَواِهنِ ِ

ِٕ
ۗ ِٕـهِنَّ َوَالٓ َابْنَا

ٓ ٰااَبۗى نَّ ِيفْ ِٕـهِنَّ َوَال َما َملََكْت اَ َال ُجنَاَح عَلَْهيِ
نَّ َوَال ِنَساۗى َ َاكَن َوَالٓ َابْنَاِۗء َاَخٰوِهتِ َ ۭ ِانَّ اهلّلٰ ِقْنيَ اهلّلٰ َـّ يَْماُهنُنَّ ۚ َوات

ٍء َشهِْيًدا     55عَٰيل ُلكِّ َيشْ
ان عورتوں پر کوئی گناه نہيں کہ وه اپنے باپوں اور اپنے بيٹوں اور بھائيوں اور بھتيجوں اور 

سامنے بھانجوں اور اپنی (ميل جول کی) عورتوں اور ملکيت کے ماتحتوں (لونڈی غالم) کے 
  )۔٢) (عورتو!) هللا سے ڈرتی رہو۔ هللا تعاٰلی يقيناً ہرچيز پر شاہد ہے (١ہوں (
جب عورتوں کے لئے پردے کا حکم نازل ہوا تو پھر گھروں ميں موجود اقارب يا ہر وقت  ١۔٥٥

آنے جانے والے رشتے داروں کی بابت سوال ہوا کہ ان سے پرده کيا جائے يا نہيں؟ چنانچہ اس 
ان اقارب کا ذکر کر ديا گيا جن سے پردے کی ضرورت نہيں۔ اس کی تفصيل (َوقُْل آيت ميں 

ْنھَا َوْليَْضِرْبَن لِّْلُمْؤِمٰنِت يَْغُضْضَن ِمْن اَْبَصاِرِھنَّ َويَْحفَْظَن فُُرْوَجھُنَّ َواَل يُْبِدْيَن ِزْينَتَھُنَّ ااِلَّ َما ظَھََر مِ 
ٕٮِِھنَّ ۗ◌ ِء بُُعْولَتِِھنَّ اَْو اَْبنَاۗ◌ ٕٮِِھنَّ اَْو ٰابَاۗ◌ َواَل يُْبِدْيَن ِزْينَتَھُنَّ ااِلَّ لِبُُعْولَتِِھنَّ اَْو ٰابَا ۠◌ بُِخُمِرِھنَّ َعٰلي ُجيُْوبِِھنَّ  

ْو َما َملََكْت اَْيَمانُھُنَّ اَِو ٕٮِِھنَّ اَ ۗ◌ ِء بُُعْولَتِِھنَّ اَْو اِْخَوانِِھنَّ اَْو بَنِْيٓ اِْخَوانِِھنَّ اَْو بَنِْيٓ اََخٰوتِِھنَّ اَْو نَِساۗ◌ اَْو اَْبنَا
َجاِل اَِو الطِّْفِل الَِّذْيَن لَْم يَْظھَُرْوا َعٰلي َعْوٰرِت النَِّسا ْربَِة ِمَن الرِّ بِِعْيَن َغْيِر اُولِي ااْلِ َواَل يَْضِرْبَن  ۠◌ ِء  ۗ◌ التّٰ
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ِ َجِمْيًعا اَيُّهَ اْلُمْؤِمنُْوَن لََعلَُّكْم تُْفلُِحْوَن) َوتُْوبُوْٓ  ۭ◌ بِاَْرُجلِِھنَّ لِيُْعلََم َما يُْخفِْيَن ِمْن ِزْينَتِِھنَّ  ۔ 24ا اِلَى ّهللاٰ
  ) ميں بھی گزر چکی ہے، اسے مالحظہ فرما ليا جائے۔31النور:
اس مقام پر عورتوں کو تقٰوی کا حکم دے کر واضح کر ديا کہ اگر تمہارے دلوں ميں  ٢۔٥٥

و نظر کی طہارت اور عصمت کی حفاظت ہے، وه تقٰوی ہوگا تو پردے کا جو اصل مقصد، قلب 
يقينا تمہيں حاصل ہوگا، ورنہ حجاب کی ظاہری پابندياں تمہيں گناه ميں ملوث ہونے سے نہيں 

  بچاسکيں گی۔
 

 ِّ يَْن ٰاَمنُْوا َصلُّْوا عَلَْيِه َوَسل ِ َا اذلَّ َهيُّ ُّْوَن عََيل النَِّيبِّ ۭ اٰيٓ َِٕكتَٗه يَُصل
َ َوَمٰلۗى   56ُمْوا تَْسِلـْيًما   ِانَّ اهلّلٰ

هللا تعاٰلی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھيجتے ہيں۔ اے ايمان والو! تم (بھی) ان پر 
  )۔١درود بھيجو اور خوب سالم (بھی) بھيجتے رہا کرو (

اس آيت ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم کے اس مرتبہ و منزلت کا بيان ہے جو (آسمانوں)  ١۔٥٦
هللا عليہ وسلم کو حاصل ہے اور يہ کہ هللا تبارک و تعاٰلی کی ثنا و تعريف کرتا ميں آپ صلی 

اور آپ صلی هللا عليہ وسلم پر رحمتيں بھيجتا ہے اور فرشتے بھی آپ صلی هللا عليہ وسلم کی 
بلندی درجات کی دعا کرتے ہيں۔ اس کے ساتھ ہی هللا تعاٰلی نے عالم سفلی (اہل زمين) کو حکم 

بھی آپ صلی هللا عليہ وسلم پر صلٰوة اور سالم بھيجيں تاکہ آپ صلی هللا عليہ وسلم کی  ديا کہ وه
تعريف ميں علوی اور سفلی دونوں عالم متحد ہوجائيں۔ حديث ميں آيا ہے صحابہ کرام رضی هللا 
م تعاٰلی عنہ نے عرض کيا يارسول هللا ! سالم کا طريقہ تو ہم جانتے ہيں (يعنی التحيات ميں السال
عليک ايھا النبی! پڑھتے ہيں) ہم درود کس طرح پڑھيں؟ اس پر آپ نے وه درود ابراہيمی بيان 
فرمايا جو نماز ميں پڑھا جاتا ہے (صحيح بخاری) عالوه ازيں احاديث ميں درود کے اور بھی 
صيغے آتے ہيں جو پڑھے جاسکتے ہيں۔ نيز مختصرا صلی هللا علی رسول هللا وسلم بھی پڑھا 

ہے تاہم الصلٰوة والسالم عليک يارسول هللا وسلم! پڑھنا اس ليے صحيح نہيں کہ اس ميں  جاسکتا
نبی صلی هللا عليہ وسلم سے خطاب ہے اور يہ صيغہ نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم سے عام 

درود کے وقت منقول نہيں ہے اور تحيات ميں السالم عليک ايھا النبی! چونکہ آپ سے منقول 
اس وقت ميں پڑھنے ميں کوئی قباحت نہيں مزيد برآں اس کا پڑھنے واال اس  ہے اس وجہ سے

فاسد عقيدے سے پڑھتا ہے کہ آپ اسے براه راست سنتے ہيں يہ عقيده فاسده قرآن وحديث کے 
خالف ہے اور اس عقيدے سے مذکوره خانہ ساز درود پڑھنا بھی بدعت ہے جو ثواب نہيں گناه 

فضيلت وارد ہے نماز ميں اس کا پڑھنا واجب ہے يا سنت؟ ہے احاديث ميں درود کی بڑی 
جمہور علماء اسے سنت سمجھتے ہيں اور امام شافعی اور بہت سے علماء واجب اور احاديث 

سے اس کے وجوب ہی کی تائيد ہوتی ہے اسی طرح احاديث سے يہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس 
ميں بھی درود پڑھنے کی وہی حيثيت طرح آخری تشہد ميں درود پڑھنا واجب ہے پہلے تشہد 

ہے اس ليے نماز کے دونوں تشہد ميں درود پڑھنا ضروری اس کے دالئل مختصراحسب ذيل 
  ہيں 

ايک دليل يہ ہے کہ مسند احمد ميں صحيح سند سے مروی ہے کہ ايک شخص نے نبی صلی هللا 
تو ہم نے جان ليا (کہ ہم عليہ وسلم سے سوال کيا يارسول هللا آپ پر سالم کس طرح پڑھنا ہے يہ 

تشہد ميں السالم عليک پڑھتے ہيں) ليکن جب ہم نماز ميں ہوں تو آپ پر درود کس طرح پڑھيں؟ 
تو آپ نے درود ابراہيمی کی تلقين فرمائی (الفتح الربانی) مسند احمد کے عالوه يہ روايت صحيح 

ہے اس ميں صراحت ہے کہ ابن حبان، سنن کبری بيہقی، مستدرک حاکم اور ابن خزيمہ ميں بھی 
جس طرح سالم نماز ميں پڑھا جاتا ہے يعنی تشہد ميں اسی طرح يہ سوال بھی نماز کے اندر 

درود پڑھنے سے متعلق تھا۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے درود ابراہيمی پڑھنے کا حکم فرمايا۔ 
س کا مقام تشہد ہے جس سے معلوم ہوا کہ نماز ميں سالم کے ساتھ درود بھی پڑھنا چاہيے اور ا
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اور حديث ميں يہ عام ہے اسے پہلے يا دوسرے تشہد کے ساتھ خاص نہيں کيا گيا ہے جس سے 
يہ استدالل کرنا صحيح ہے کہ (پہلے اور دوسرے) دونوں تشہد ميں سالم اور درود پڑھا جائے 

عليہ اور جن روايات ميں تشہد کا بغير درود کے ذکر ہے انہيں سوره احزاب کی آيت صلوا 
ہجری کے  ۵وسلموا کے نزول سے پہلے پر محمول کيا جائے گا ليکن اس آيت کے نزول يعنی 

بعد جب نبی صلی هللا عليہ وسلم نے صحابہ کے استفسار پر درود کے الفاظ بھی بيان فرماديئے 
تو اب نماز ميں سالم کے ساتھ صلوة(درودشريف) کا پڑھنا بھی ضروری ہوگيا چاہے وه پہال 

و يا دوسرا اس کی ايک اور دليل يہ ہے کہ حضرت عائشہ نے بيان فرمايا کہ (بعض دفعہ) تشہد ہ
رکعات ادا فرماتے آٹھويں رکعت ميں تشہد بيٹھتے تو اس ميں اپنے رب سے دعا ٩رات کو

کرتے اور اس کے پيغمبر پر درود پڑھتے پھر سالم پھيرے بغير کھڑے ہو جاتے اور نويں 
يں بيٹھتے تو اپنے رب سے دعا کرتے اور اس کے پيغمبر پر درود رکعت پوری کر کے تشہد م

پڑھتے اور پھر دعا کرتے پھر سالم پھير ديتے (السنن الکبری مزيد مالئظہ ہو صفۃ صالت 
النبی لأللبانی) اس ميں بالکل صراحت ہے کہ نبی نے اپنی رات کی نماز ميں پہلے اور آخری 

ہ نفلی نماز کا واقعہ ہے ليکن مذکوره عمومی دالئل کی دونوں تشہد ميں درود پڑھا ہے يہ اگرچ
آپ کے اس عمل سے تائيد ہوجاتی ہے اس ليے اسے صرف نفلی نماز تک محدود کر دينا 

  صحيح نہيں ہوگا۔
 

ِخَرِة َوَاعَدَّ لَهُْم  نَْيا َواْالٰ ُ ِيف ادلُّ َ َوَرُسْوهَلٗ لََعَهنُُم اهلّلٰ يَْن يُْؤُذْوَن اهلّلٰ ِ هِْينًا  ِانَّ اذلَّ   57عََذااًب مُّ
جو لوگ هللا اور اس کے رسول کو ايذاء ديتے ہيں ان پر دنيا اور آخرت ميں هللا کی پھٹکار ہے 

  )۔١اور ان کے لئے نہايت رسواکن عذاب ہے (
هللا کو ايذا دينے کا مطلب ان کے افعال کا ارتکاب ہے جو وه ناپسند فرماتا ہے ورنہ هللا پر  ١۔٥٧

پر کون قادر ہے؟ جسے مشرکين، يہود اور نصارٰی وغيره کے لئے اوالد ثابت  ايذا پہنچانے
کرتے ہيں۔ يا جس طرح حديث قدسی ميں ہے، هللا تعاٰلی فرماتا ہے ' ابن آدم مجھے ايذا ديتا ہے، 
زمانے کو گالی ديتا ہے، حاالنکہ ميں ہی زمانہ ہوں اس کے رات دن کی گردش ميرے ہی حکم 

بخاری) يعنی يہ کہنا کہ زمانے نے يا فلک کج رفتار نے ايسا کرديا يہ سے ہوتی ہے (صحيح 
صحيح نہيں اس ليے کہ افعال هللا کے ہيں زمانے يا فلک کے نہيں هللا کے رسول کو ايذا پہنچانا 

آپ کی تکذيب آپ کو شاعر کذاب ساحر وغيره کہنا ہے عالوه ازيں بعض احاديث ميں صحابہ 
ان کی تنقيص واہانت کو بھی آپ نے ايذا قرار ديا ہے لعنت کا مطلب  کرام کو ايذا پہنچانے اور

  هللا کی رحمت سے دوری اور محرومی ہے۔
 

ِاثًْما مُّ  َتااًن وَّ ُبْوا فََقِد اْحتََملُْوا ُهبْ ْيَن يُْؤُذْوَن الُْمْؤِمِنْنيَ َوالُْمْؤِمٰنِت ِبَغْريِ َما اْكتَسـَ ِ   ۧ 58ِبْينًا  َواذلَّ
وں اور مومن عورتوں کو ايذاء ديں بغير کسی جرم کے جو ان سے سرزد جو لوگ مومن مرد

  )١ہوا ہو، وه (بڑے ہی) بہتان اور صريح گناه کا بوجھ اٹھاتے ہيں (
يعنی ان کو بدنام کرنے کے ليے ان پر بہتان باندھنا ان کی ناجائز تنقيص وتوہين کرنا جيسے 

اور ان کی طرف ايسی باتيں منسوب  روافض صحابہ کرام رضی هللا عنہم پر سب وشتم کرتے
کرتے ہيں جن کا ارتکاب انہوں نے نہيں کيا امام ابن کثير فرماتے ہيں رافضی منکوس القلوب 

  ہيں ممدوح اشخاص کی مذمت کرتے اور مذموم لوگوں کی مدح کرتے ہيں۔
 

َْزَواِجَك َوبَنِٰتَك َوِنَساِۗء الُْمْؤِمِنْنيَ  َا النَِّيبُّ قُْل ِالّ هيُّ َ ُ غَُفْورً اٰيٓ ُّْعَرفَْن فََال يُْؤَذْيَن ۭ َوَاكَن اهلّلٰ نَّ ۭ ٰذكِلَ َاْدٰىنٓ َاْن ي نَّ ِمْن َجَالِبيِْهبِ ِحْيًما     يُْدِنْنيَ عَلَْهيِ   59ا رَّ
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اے نبی! اپنی بيويوں سے اور اپنی صاحبزاديوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ 
) اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جايا کرے گی پھر نہ ١کريں۔ (وه اپنے اوپر چادريں لٹکايا 

  ) اور هللا تعاٰلی بخشنے واال مہربان ہے۔٢ستائی جائيں گی (
جالبيب، جلباب کی جمع ہے جو ايسی بڑی چادر کو کہتے ہيں جس سے پورا بدن ڈھک ١۔۵٩

لنا ہے کہ جس جائے اپنے اوپر چادر لٹکانے سے مراد اپنے چہرے پر اس طرح گھونگٹ نکا
سے چہرے کا بيشتر حصہ بھی چھپ جائے اور نظريں جھکا کر چلنے سے اسے راستہ بھی 

نظر آتا جائے پاک وہند يا ديگر اسالمی ممالک ميں برقعے کی جو مختلف صورتيں ہيں عہد 
رسالت ميں يہ برقعے عام نہيں تھے پھر بعد ميں معاشرت ميں وه سادگی نہيں رہی جو عہد 

صحابہ وتابعين کے دور ميں تھی عورتيں نہايت ساده لباس پہنتی تھيں بناؤ سنگھار  رسالت اور
اور زيب وزينت کے اظہار کا کوئی جذبہ ان کے اندر نہيں ہوتا تھا اس ليے ايک بڑی چادر سے 

بھی پردے کے تقاضے پورے ہوجاتے تھے ليکن بعد ميں يہ سادگی نہيں رہی اس کی جگہ 
ی اور عورتوں کے اندر زرق برق لباس اور زيورات کی نمائش عام تجمل اور زينت نے لے ل

ہوگئی جس کی وجہ سے چادر سے پرده کرنا مشکل ہوگيا اور اس کی جگہ مختلف انداز کے 
برقعے عام ہوگئے گو اس سے بعض دفعہ عورت کو بالخصوص سخت گرمی ميں کچھ دقت 

اضوں کے مقابلے ميں کوئی بھی محسوس ہوتی ہے ليکن يہ ذرا سی تکليف شريعت کے تق
اہميت نہں رکھتی تاہم جو عورت برقعے کے بجائے پردے کے ليے بڑی چادر استعمال کرتی 
ہے اور پورے بدن کو ڈھانکتی اور چہرے پر صحيح معنوں ميں گھونگٹ نکالتی ہے وه يقينا 
 پردے کے حکم کو بجاالتی ہے کيونکہ برقعہ ايسی الزمی شئی نہيں ہے جسے شريعت نے

پردے کے ليے الزمی قرار ديا ہو ليکن آج کل عورتوں نے چادر کو بےپردگی اختيار کرنے کا 
ذريعہ بناليا ہے پہلے وه برقعے کی جگہ چادر اوڑھنا شروع کرتی ہيں پھر چادر بھی غائب 

ہوجاتی ہے صرف دوپٹہ ره جاتا ہے اور بعض عورتوں کے ليے اس کا لينا بھی گراں ہوتا ہے۔ 
و ديکھتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ اب برقع کا استعمال ہی صحيح ہے کيونکہ جب صورت حال ک

سے برقعے کی جگہ چادر نے لے لی ہے بےپردگی عام ہوگئ ہے بلکہ عورتيں نيم برہنگی پر 
بھی فخر کرنے لگی ہيں انا  وانا اليہ راجعون بہرحال اس آيت ميں نبی کی بيويوں، بيٹيوں اور 

و گھر سے باہر نکلتے وقت پردے کا حکم ديا گيا جس سے واضح ہے کہ عام مومن عورتوں ک
پردے کا حکم علماء کا ايجاد کرده نہيں ہے جيسا کہ آج کل بعض لوگ باور کراتے ہيں يا اس کو 

قرار واقعی اہميت نہيں ديتے بلکہ يہ هللا کا حکم ہے جو قرآن کريم کی نص سے ثابت ہے۔ اس 
گی پر اصرار کفر تک پہنچا سکتا ہے دوسری بات اس سے يہ سے اعراض، انکار اور بےپرد

معلوم ہوئی کہ نبی کی ايک بيٹی نہيں تھی جيسا کہ رافضيوں کا عقيده ہے بلکہ آپ کی ايک سے 
زائد بيٹياں تھيں جيسا کہ نص قرآنی سے واضح ہے اور يہ چار تھيں جيسا کہ تاريخ و سيرت 

  اور احاديث کی کتابوں سے ثابت ہے۔
يہ پردے کی حکمت اور اس کے فائدے کا بيان ہے کہ اس سے ايک شريف زادی اور  ٢۔٥٩

باحيا عورت اور بےشرم اور بدکار عورت کے درميان پہچان ہوگی۔ پردے سے معلوم ہوگا کہ 
يہ خاندانی عورت ہے جس سے چھيڑ خانی کی جرات کسی کو نہيں ہوگی۔ اس کے برعکس 

  مرکز اور ان کی ابو الہوسی کا نشانہ بنے گی بےپرده عورت اوباشوں کی نگاہوں کا
 

الُْمْرِجُفْوَن ِيف الَْمِديْنَِة لَـنُْغِر  َرٌض وَّ ْم مَّ ْيَن ِيفْ قُلُْوِهبِ ِ َّْم يَنْتَِه الُْمٰنِفُقْوَن َواذلَّ ْن ل
ِٕ
اِوُرْونََك ِفْهيَآ ِاالَّ قَِلْيًال  لَى ْم ُمثَّ َال ُجيَ   ٻ60يَنََّك ِهبِ

ہ منافق اور وه جنہوں کے دلوں ميں بيماری ہے اور لوگ جو مدينہ ميں غلط اگر (اب بھی) ي
) باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کی (تباہی) پر مسلط کر ديں گے پر تو ١افواہيں اڑانے والے ہيں (

  وه چند دن ہی آپ کے ساتھ اس (شہر) ميں ره سکيں گے۔
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اہيں اڑاتے رہتے تھے کہ مسلمان ۔ ا مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لئے منافقين افو٦٠
فالں عالقے ميں مغلوب ہوگئے، يا دشمن کا لشکر جرار حملہ آور ہونے کے لئے آرہا ہے، 

  وغيره وغيره۔
 

لُْعْوِنْنيَ ڔ َايْنَـَما ثُـِقُفْوٓا ُاِخُذْوا َوقُتِّلُْوا تَـْقِتْيًال       61مَّ
جائيں اور خوب ٹکڑے ٹکڑے کر ديئے  ان پر پھٹکار برسائی گئی، جہاں بھی مل جائيں پکڑے

  )١جائيں (
يہ حکم نہيں ہے کہ ان کو پکڑ کر مار ڈاال جائے، بلکہ بددعا ہے کہ اگر وه اپنے نفاق  ١۔٦١

اور حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کا نہايت عبرت ناک حشر ہوگا۔ بعض کہتے ہيں کہ يہ حکم 
ں سے باز آگئے تھے، اس لئے ان کے خالف ہے۔ ليکن يہ منافقين نزول آيت کے بعد اپنی حرکتو

  يہ کاروائی نہيں کی گئی جس کا حکم اس آيت ميں ديا گيا تھا (فتح القدير
 

ِ تَْبِديًْال   نَِّة اهلّلٰ َد ِلسـُ يَْن َخلَْوا ِمْن قَْبُل ۚ َولَْن َجتِ ِ ِ ِيف اذلَّ   62ُسـنََّة اهلّلٰ
اور تو هللا کے دستور ميں ہرگز رد و بدل ان سے اگلوں نے بھی هللا کا يہی دستور جاری رہا۔ 

  نہيں پائے گا۔
 

اعََة تَُكوْ  ِ ۭ َوَما يُْدِريَْك لََعلَّ السَّ ََّما ِعلُْمهَا ِعْنَد اهلّلٰ اعَِة ۭ قُْل ِان كُلَ النَّاُس َعِن السَّ َـٔ   63ُن قَرِيًْبا  يَْس
اس کا علم تو هللا ہی کو لوگ آپ سے قيامت کے بارے ميں سوال کرتے ہيں آپ کہہ ديجئے! کہ 

  ہے، آپ کو کيا خبر ممکن ہے قيامت بالکل ہی قريب ہو۔
 

ا   َ لََعَن اْلٰكِفرِْيَن َوَاعَدَّ لَهُْم َسِعْريً   64ِۙانَّ اهلّلٰ
  هللا نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ تيار کر رکھی ہے۔

 
ْيَن ِفْهيَآ َابًَدا ۚ َال جيَِ  ا   ٰخدِلِ َال نَِصْريً   ۚ 65ُدْوَن َوِليًّا وَّ

  جس ميں وه ہميشہ رہيں گے۔ وه کوئی حامی و مددگار نہ پائيں گے۔
 

ُسْوَال    َ َوَاَطْعنَا الرَّ   66يَْوَم تَُقلَُّب ُوُجْوُههُْم ِيف النَّاِر يَُقْولُْوَن يٰلَْيتَنَآ َاَطْعنَا اهلّلٰ
جائيں گے (حسرت اور افسوس سے) کہيں گے اس دن ان کے چہرے آگ ميں الٹ پلٹ کئے 

  کاش ہم هللا تعاٰلی کی اطاعت کرتے۔
 

ِبْيَال   اَۗءاَن فََاَضلُّْواَن السَّ ٓ َاَطْعنَا َساَدتَنَا َوُكَربَ َّنَآ ِاانَّ   67َوقَالُْوا َرب
اور کہيں گے کہ اے ہمارے رب! ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے 

  )۔١ه راست سے بھٹکا ديا (ہميں را
يعنی ہم نے تيرے پيغمبروں اور داعيان دين کی بجائے اپنے ان بڑے اور برزگوں کی  ١۔٦٧

پيروی کی، ليکن آج ہميں معلوم ہوا کہ انہوں نے ہميں تيرے پيغمبروں سے دور رکھ کر راه 
کا باعث ہے  راست سے بھٹکائے رکھا۔ آبا پرستی اور تقليد فرنگ آج بھی لوگوں کی گمراہی

کاش مسلمان آيات اٰلہی پر غور کر کے ان پگڈنڈيوں سے نکليں اور قرآن وحديث کی صراط 
مستقيم کو اختيار کرليں کہ نجات صرف اور صرف هللا اور رسول کی پيروی ميں ہی ہے نہ کہ 

  مشائخ واکابر کی تقليد ميں يا آبا واجداد کے فرسوده طريقوں کے اختيار کرنے ميں ۔
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 َّ ا  َرب ْم ِضْعَفْنيِ ِمَن الَْعَذاِب َوالَْعْهنُْم لَْعنًا َكِبْريً   ۧ 68نَآ ٰاِهتِ
  پروردگار تو انہيں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما۔

 
ا قَالُ  ُ ِممَّ يَْن ٰاَذْوا ُمْوٰىس فََربََّاُه اهلّلٰ ِ يَْن ٰاَمنُْوا َال تَُكْونُْوا َاكذلَّ ِ َا اذلَّ هيُّ َ ِ َوِجْهيًا   اٰيٓ   ۭ 69ْوا   ۭ َوَاكَن ِعْنَد اهلّلٰ

اے ايمان والو! ان لوگوں جيسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسٰی کو تکليف دی پس جو بات انہوں 
  ) اور هللا کے نزديک با عزت تھے۔١نے کہی تھی هللا نے انہيں اس سے بری فرما ديا (

موسٰی عليہ السالم نہايت با حيا اس کی تفسير حديث ميں اس طرح آئی ہے کہ حضرت  ١۔٦٩
تھے، چنانچہ اپنا جسم انہوں نے کبھی لوگوں کے سامنے ننگا نہيں کيا۔ بنو اسرائيل کہنے لگے 

کہ شايد موسٰی عليہ السالم کے جسم ميں برص کے داغ يا کوئی اس قسم کی آفت ہے جس کی 
ٰی عليہ السالم تنہائی وجہ سے ہر وقت لباس ميں ڈھکا چھپا رہتا ہے۔ ايک مرتبہ حضرت موس

ميں غسل کرنے لگے، کپڑے اتار کر ايک پتھر پر رکھ ديئے۔ پتھر (هللا کے حکم سے) کپڑے 
لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت موسٰی عليہ السالم اس کے پيچھے پيچھے دوڑے۔ حٰتی کہ بنی 

ديکھا تو اسرائيل کی ايک مجلس ميں پہنچ گئے، انہوں نے حضرت موسٰی عليہ السالم کو ننگا 
ان کے سارے شبہات دور ہوگئے۔ موسٰی عليہ السالم نہايت حسين و جميل ہر قسم کے داغ اور 

عيب سے پاک تھے۔ يوں هللا تعاٰلی نے معجزانہ طور پر پتھر کے ذريعے سے ان کے اس الزام 
اور شبہہ سے صفائی کردی جو بنی اسرائيل کی طرف سے ان پر کيا جاتا تھا (صحيح بخاری) 

ت موسٰی عليہ السالم کے حوالے سے اہل ايمان کو سمجھايا جارہا ہے کہ تم ہمارے پيغمبر حضر
آخر الزمان حضرت محمد صلی هللا عليہ وسلم کو بنی اسرائيل کی طرح ايذا مت پہنچاؤ اور آپ 

کی بابت ايسی بات مت کرو جسے سن کر آپ قلق اور اضطراب محسوس کريں جيسے ايک 
کی تقسيم ميں ايک شخص نے کہا کہ اس ميں عدل وانصاف سے کام نہيں موقعے پر مال غنيمت 

ليا گيا جب آپ تک يہ الفاظ پہنچے تو غضب ناک ہوئے حتٰی کہ آپ کا چہر مبارک سرخ ہوگيا 
آپ نے فرمايا موسٰی عليہ السالم پر هللا کی رحمت ہو انہيں اس سے کہيں زياده ايذا پہنچائی گئی 

  صحيح بخاری)ليکن انہوں نے صبر کيا (
 

َ َوقُْولُْوا قَْوًال َسِديًْدا   َُّقوا اهلّلٰ يَْن ٰاَمنُوا ات ِ َا اذلَّ هيُّ َ   ۙ 70اٰيٓ
  )۔١اے ايمان والو! هللا تعاٰلی سے ڈرو اور سيدھی سيدھی (سچی) باتيں کيا کرو (

يعنی ايسی بات جس ميں کجی اور انحراف ہو، نہ دھوکا اور فريب۔ بلکہ سچ اور حق ہو،  ١۔٧٠
يعنی جس طرح تير کو سيدھا کيا جاتا ہے تاکہ ٹھيک نشانے پر جا لگے اسی طرح تمہاری زبان 

سے نکلی ہوئی بات اور تمہارا کردار راستی پر مبنی ہو، حق اور صداقت سے بال برابر 
  انحراف نہ ہو۔

 
ُِّطعِ ا الَُمكْ َويَْغِفْر لَُمكْ ُذنُْوبَُمكْ ۭ َوَمْن ي ُّْصِلْح لَُمكْ َاْمعَ َ َوَرُسْوهَلٗ فََقْد فَاَز فَْوًزا َعِظْيًما    ي   71هلّلٰ

) اور جو بھی هللا اور ١تاکہ هللا تعاٰلی تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناه معاف فرما دے (
  اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔

ح ہوگی اور مزيد تو فيق سے يہ تقوٰی اور قول کا نتيجہ ہے کہ تمہارے عملوں کی اصال ١۔٧١
  نوازے جاؤ گے اور کچھ کمی کوتاہی ره جائيگی، تو اسے هللا معاف فرما دے گا۔

 
ِملَْهنَا َوَاْشَفْقَن ِمْهنَا  ْ ٰمٰوِت َواْالَْرِض َوالِْجَباِل فََابَْنيَ َاْن حيَّ َّ ِاانَّ َعَرْضنَا اْالََمانََة عََيل السَّ نَْساُنۭ  ِان لَهَا اْالِ ْوًال  َوَمحَ   ۙ 72ٗه َاكَن َظلُْوًما هَجُ
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ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں اور زمين پر پہاڑوں پر پيش کيا ليکن سب نے اس کے اٹھانے 
) وه بڑا ہی ظالم جاہل ہے ١سے انکار کر ديا اور اس سے ڈر گئے (مگر) انسان نے اٹھا ليا (

  )۔٢(
اہل مصيت کا وبال اور عذاب بيان کر ديا  جب هللا تعاٰلی نے اہل اطاعت کا اجر و ثواب اور ١۔٧٢

تو اب شرعی احکام اور اس کی صعوبت کا تذکره فرما رہا ہے۔ امانت سے وه احکام شرعيہ اور 
فرائض و واجبات مراد ہيں جن کی ادائيگی پر ثواب اور ان سے اعراض و انکار پر عذاب ہوگا۔ 

و وه ان کے اٹھانے سےڈر گئے۔ ليکن جب يہ تکاليف شرعيہ آسمان اور زمين پر پيش کی گئيں ت
جب انسان پر يہ چيز پيش کی گئی تو وه اطاعت اٰلہی (امانت) کے اجر و ثواب اور اس کی 

فضيلت کو ديکھ کر اس بار گراں کو اٹھانے پر آماده ہوگيا۔ احکام شريعہ کو امانت سے تعبير کر 
رنے کا مطلب کيا ہے؟ اور کے اشاره فرما ديا کہ ان کی ادائيگی ضروری ہوتی ہے۔ پيش ک

آسمان اور زمين اور پہاڑوں نے کس طرح اس کا جواب ديا؟ اور انسان نے کس طرح قبول کيا؟ 
اس کی پوری کيفيت نہ ہم جان سکتے ہيں اور نہ اسے بيان کر سکتے ہيں۔ ہميں يقين رکھنا 

ہے، گو ہم اس  چاہيے کہ هللا نے اپنی ہر مخلوق کيلئے ايک خاص قسم کا احساس و شعور رکھا
حقيقت سے آگاه نہيں ہيں، ليکن هللا تعاٰلی تو ان کی بات سمجھنے پر قادر ہے، اس نے ضرور 
اس امانت کو ان پر پيش کيا ہوگا جسے قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر ديا۔ اور يہ انکار 

کہ اگر ہم اس انہوں نے سرکشی و بغاوت کی بنا پر نہيں کيا بلکہ اس ميں يہ خوف کار فرما تھا 
امانت کے تقاضے پورے نہ کر سکے تو اس کی سزا ہميں بھگتنی ہوگی۔ انسان چونکہ جلد باز 
ہے۔ اس نے عذاب کے پہلو پر زياده غور نہيں کيا اور حصول فضيلت کے شوق ميں اسے نے 

  ذمے داری کو قبول کر ليا۔ 
اور اس کے مقتضيات سے  يعنی بار گراں اٹھا کر اس نے اپنے نفس پر ظلم کا ارتکاب ٢۔٧٢

  اعراض يا اس کی قدر و قيمت سے غفلت کر کے جہالت کا مظاہره کيا۔
 

ُ عََيل الُْمْؤِمِنْنيَ  ُ الُْمٰنِفِقْنيَ َوالُْمٰنِفٰقِت َوالُْمْرشِِكْنيَ َوالُْمْرشِٰكِت َويَُتْوَب اهلّلٰ َب اهلّلٰ ُ غَُفْوًرا ِلُّيَعّذِ ِحْيًما   َوالُْمْؤِمٰنِت ۭ َوَاكَن اهلّلٰ   ۧ 73رَّ
(يہ اس لئے) کہ هللا تعاٰلی منافق مردوں عورتوں اور مشرک مردوں عورتوں کو سزا دے اور 

) اور هللا تعاٰلی بڑا ہی بخشنے واال اور مہربان ١مومن مردوں عورتوں کی توبہ قبول فرمائے (
  ہے۔
بنانے سے مقصد يہ ہے اس کا تعلق َحَملَھَا سے ہے يعنی انسان کو اس امانت کا ذمے دار  ١۔٧٣

کہ اہل نفاق و اہل شرک کا نفاق و شرک اور اہل ايمان کا ايمان ظاہر ہو جائے اور پھر اس کے 
  مطابق انہيں جزا و سزا دی جائے۔

 
 

 سورة سبأ
 )۵٤۔ تعداد آيات  ٣٤(سورة سبأ ۔ سوره نمبر 
 

ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ
  هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں ميں 
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ِخَرِة ۭ َوُهَو الَْحِكْميُ  ٰمٰوِت َوَما ِيف اْالَْرِض َوهَلُ الَْحْمُد ِيف اْالٰ ْي هَلٗ َما ِيف السَّ ِ ِ اذلَّ   Ǻ الَْخِبْريُ   َالَْحْمُد هلِلّٰ
سب کچھ ہے جو آسمان اور  تمام تعريفيں اس هللا کے لئے سزاوار ہيں جس کی ملکيت ميں وه

) وه (بڑی) حکمتوں واال اور ٢) آخرت ميں بھی تعريف اسی کے لئے ہے (١زمين ميں ہے (
  پورا خبردار ہے

يعنی اسی کی ملکيت اور تصرف ميں ہے اسی کا اراده اور فيصلہ اس ميں نافذ ہوتا ہے ١۔١
کا احسان ہے اسی ليے  انسان کو جو نعمت بھی ملتی ہے وه اسی کی پيدا کرده ہے اور اسی

آسمان و زمين کی ہرچيز کی تعريف دراصل ان نعمتوں پر هللا ہی کی حمد و تعريف ہے جن سے 
  اس نے اپنی مخلوق کو نوازا ہے۔

يہ تعريف قيامت والے دن اہل ايمان کريں گے مثال (الحمد  الذی صدقنا وعده) (الحمد  ٢۔١
ب عنا الحزن) تاہم دنيا ميں هللا کی حمد و تعريف عبادت ہے الذی ھٰدنا لھذا) (الحمد الذی اذھ

جس کا مکلف انسان کو بنايا گيا ہے اور آخرت ميں يہ اہل ايمان کی روحانی خوراک ہوگی جس 
  سے انہيں لذت وفرحت محسوس ہوا کرے گی۔

 
ُرُج ِمْهنَا َوَما يَْزنُِل ِمَن ا ِحْميُ الَْغُفْوُر  يَْعَملُ َما يَـِلُج ِيف اْالَْرِض َوَما َخيْ َماِۗء َوَما يَْعُرُج ِفْهيَا ۭ َوُهَو الرَّ   Ąلسَّ

) اور جو چڑھ کر اس ٢) اور جو اس سے نکلے جو آسمان سے اترے (١جو زمين ميں جائے (
  ) وه سب سے باخبر ہے اور مہربان نہايت بخشش واال۔٣ميں جائے (

  مثال بارش خزانہ اور دفينہ وغيره۔  ١۔٢
  لے گرج، بجلی اور برکات اٰلہی وغيره، نيز فرشتوں اور آسمانی کتابوں کا نزول۔ بارش او ٢۔٢
  يعنی فرشتے اور بندوں کے اعمال۔ ٣۔٢
 

 َ َُّمكْ ۙ ٰعِملِ الَْغْيِب ۚ َال ي ْ لََتْاِتيَن اعَُة  ۭ قُْل بَٰىل َوَرّيبِ ِتيْنَا السَّ يَْن َكَفُرْوا َال اَتْ ِ ٰمٰوِت َوَال ِيف اْالَْرِض َوَالٓ َاْصَغُر ِمْن ٰذكِلَ َوَالٓ ْعُزُب َعْنُه ِمثْـقَ َوقَاَل اذلَّ ٍة ِيف السَّ اُل َذرَّ
ِبْنيٍ      ڎڎǼاَْكَربُ ِاالَّ ِيفْ ِكٰتٍب مُّ

کفار کہتے ہيں ہم پر قيامت نہيں آئے گی۔ آپ کہہ ديجئے! مجھے ميرے رب کی قسم! جو عالم 
ی سے ايک ذرے کے برابر کی چيز بھی پوشيده ) هللا تعالٰ ١الغيب ہے وه يقيناً تم پر آئے گی (

) نہ آسمانوں ميں نہ زمين ميں بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہرچيز کھلی کتاب ميں ٢نہيں (
  )۔٣موجود ہے (

قسم بھی کھائی اور صيغہ بھی تاکيد کا اور اس پر مزيد الم تاکيد يعنی قيامت کيوں نہيں آئے  ١۔٣
  ئے گی۔ گی؟ وه تو بہر صورت يقينا آ

يعنی جب آسمان و زمين کا کوئی ذره اس سے غائب اور پوشيده نہيں، تو پھر تمہارے  ٢۔٣
اجزائے منتشره کو، جو مٹی ميں مل گئے ہوں گے، جمع کر کے دوباره تمہيں زنده کر دينا کيوں 

  ناممکن ہوگا
  يعنی وه لوح محفوظ ميں موجود اور درج ہے۔ ٣۔٣
 

يَْن ٰامَ  ِ ِرْزٌق َكِرْميٌ   ِلَّيْجزَِي اذلَّ ْغِفَرٌة وَّ َِٕك لَهُْم مَّ
ِلٰحِت ۭ ُاوٰلۗى لُوا الّصٰ   Ćنُْوا َوَمعِ

تاکہ وه ايمان والوں اور نيکوں کاروں کو بھال بدلہ عطا فرمائے يہی لوگ ہيں جن کے لئے 
  مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔

نوں کو هللا تعاٰلی اس ليے يہ وقوع قيامت کی علت ہے يعنی اس ليے برپا ہوگی اور تمام انسا١۔٤
دوباره زنده فرمائے گا کہ وه نيکوں کو ان کی نيکيوں کی جزا عطا فرمائے کيونکہ جزا کے 

ليے ہی اس نے يہ دن رکھا ہے اگر يہ يوم جزا نہ ہو تو پھر اس کا مطلب يہ ہوگا کہ نيک و بد 
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بالخصوص نيکوں پر ظلم دونوں يکساں ہيں اور يہ بات عدل وانصاف کے قطعا منافی اور بندوں 
ْلَعبِْيِد)  ٍم لـِّ   )46۔فصلت:41ہوگا ( َوَما َربَُّك بِظاَلَّ

 
ْجٍز َاِلـْميٌ    ْن ِرّ َِٕك لَهُْم عََذاٌب ِمّ

ٓ ٰايِٰتنَا ُمٰعِجزِْيَن ُاوٰلۗى ْيَن َسَعْو ِيفْ ِ   Ĉَواذلَّ
ہيں جن کے  ) يہ وه لوگ١اور ہماری آياتوں کو نيچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے (

  لئے بدترين قسم کا دردناک عذاب ہے۔
يعنی ہماری ان آيتوں کے بطالن اور تکذيب کی جو ہم نے پيغمبروں پر نازل کيں، يہ  ١۔٥

سمجھتے ہوئے کہ ہم ان کی گرفت سے عاجز ہونگے، کيونکہ ان کا عقيده تھا کہ مرنے کے بعد 
و کر کسی کے سامنے اپنے کيے دھرے ہم مٹی ميں مل جائيں گے تو ہم کس طرح دوباره زنده ہ

کی جواب دہی کريں گے؟ ان کا يہ سمجھنا گويا اس بات کا اعالن تھا کہ هللا تعاٰلی ہمارا مواخذه 
  کرنے پر قادر ہی نہيں ہوگا، اس لئے قيامت کا خوف ہميں کيوں ہو؟

 
ْيٓ ُاْنزَِل ِالَْيَك ِمْن رَّ  ِ ْيَن ُاْوتُوا الِْعْملَ اذلَّ ِ اِط الَْعزِْيِز الَْحِمْيِد   َويََرى اذلَّ َِّك ُهَو الَْحقَّ ۙ َوَهيِْدْيٓ ِاٰىل ِرصَ   Čب

اور جنہيں علم ہے وه ديکھ ليں گے کہ جو آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا 
  )٢) ہے اور هللا غالب خوبيوں والے کی راه کی راہبری کرتا ہے۔ (١ہے وه (سراسر) حق (

د رؤيت قلبی يعنی علم يقينی ہے، محض رؤيت بصری (آنکھ کا ديکھنا) يہاں رؤيت سے مرا ١۔٦
نہيں اہل علم سے مراد صحابہ کرام يا مومنين ہيں۔ يعنی اہل ايمان اس بات کو جانتے اور اس پر 

  يقين رکھتے ہيں۔
يہ عطف ہے حق پر، يعنی وه بھی جانتے ہيں کہ يہ قرآن کريم اس راستے کی طرف ٢۔  ٦ 

ے جو اس هللا کا راستہ ہے جو کائنات ميں سب پر غالب ہے اور اپنی مخلوق ميں رہنمائی کرتا ہ
محمود (قابل تعريف) ہے اور وه راستہ کيا ہے؟ توحيد کا راستہ جس کی طرف تمام انبيا عليھم 

  السالم اپنی اپنی قوموں کو دعوت ديتے رہے۔
 

ُُّمكْ عَٰيل َرُجلٍ  يَْن َكَفُرْوا َهْل نَُدل ِ َُّمكْ لَِفْي َخلٍْق َجِديٍْد    َوقَاَل اذلَّ ٍق ۙ ِان ئُُمكْ ِاَذا ُمّزِْقُمتْ ُلكَّ ُمَمزَّ ِّ ُّنَب   Ċۚي
) جو تمہيں يہ خبر پہنچا رہا ٢) (آؤ) ہم تمہيں ايک ايسا شخص بتالئيں (١اور کافروں نے کہا (

  گے۔) کہ جب تم بالکل ہی ريزه ريزه ہو جاؤ گے تو پھر سے ايک نئی پيدائش ميں آؤ ٣ہے (
يہ اہل ايمان کے مقابلے ميں منکرين آخرت کا قول ہے جو آپس ميں انہوں نے ايک  ١۔٧

  دوسرے سے کہا۔ 
اس سے مراد حضرت محمد صلی هللا عليہ وسلم ہيں جو ان کی طرف هللا کے نبی بن کر  ٢۔٧

  آئے تھے
  يعنی عجيب و غريب خبر، ناقابل فہم خبر۔  ٣۔٧ 
ميں مل کر ريزه ريزه ہوجاؤ گے تمہارا ظاہری وجود ناپيد  يعنی مرنے کے بعد جب تم مٹی٤۔٧

ہوجائے گا تمہيں قبروں سے دوباره زنده کيا جائے گا اور دوباره وہی شکل وصورت تمہيں 
عطاکردی جائے گی جس ميں تم پہلے تھے يہ گفتگو انہوں نے آپس ميں استہزا اور مذاق کے 

  طور پر کی
 

ِ َكِذابً  ٰلِل الَْبِعْيِد    َافَْرتٰى عََيل اهلّلٰ ِخَرِة ِيف الَْعَذاِب َوالضَّ ْيَن َال يُْؤِمنُْوَن اِبْالٰ ِ ٌَّة ۭ بَِل اذلَّ   Ďَاْم ِبٖه ِجن
) ١(ہم نہيں کہہ سکتے) کہ خود اس نے (ہی) هللا پر جھوٹ باندھ ليا ہے يا اسے ديوانگی ہے (

ں اور دور کی گمراہی ميں بلکہ (حقيقت يہ ہے) کہ آخرت پر يقين نہ رکھنے والے ہی عذاب مي
  )٢ہيں۔ (
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يعنی دو باتوں ميں سے ايک بات تو ضرور ہے، کہ يہ جھوٹ بول رہا ہے اور هللا کی  ١۔٨
طرف سے وحی و رسالت کا دعوٰی، يہ اس کا هللا پر افترا ہے۔ يا پھر اس کا دماغ چل گيا ہے 

  اور ديوانگی ميں ايسی باتيں کر رہا ہے جو غير معقول ہيں۔ 
هللا تعاٰلی نے فرمايا، بات اس طرح نہيں ہے، جس طرح يہ گمان کر رہے ہيں بلکہ واقعہ يہ  ٢۔٨

ہے کہ عقل و فہم اور ادراک حقائق سے يہی لوگ قاصر ہيں، جس کی وجہ سے يہ آخرت پر 
ايمان النے کی بجائے اس کا انکار کر رہے ہيں، جس کا نتيجہ آخرت کا دائمی عذاب ہے اور يہ 

  اہی ميں مبتال ہيں جو حق سے غايت درجہ دور ہے۔آج ايسی گمر
 

ُم ا ِسْف ِهبِ ََّشْا َخنْ َماِۗء َواْالَْرِض ِۭاْن ن َن السَّ ْم َوَما َخلَْفهُْم ِمّ َ َافََملْ يََرْوا ِاٰىل َما بَْنيَ َايِْدْهيِ َماِۗء ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰي َن السَّ ْم ِكَسًفا ِمّ ًة ِلُّلكِّ َعْبٍد ْالَْرَض َاْو نُْسِقطْ عَلَْهيِ
ِنْيٍب       Ḍۧمُّ

) اگر ہم چاہيں تو انہيں ١کيا پس وه اپنے آگے پيچھے آسمان و زمين کو ديکھ نہيں رہے ہيں؟ (
) يقيناً اس ميں پوری دليل ہے ہر اس ٢زمين ميں دھنسا ديں يا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا ديں (

  بندے کے لئے جو (دل سے) متوجہ ہو۔
ر غور نہيں کرتے؟ هللا تعاٰلی ان کی زجر و توبيخ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ يعنی اس پ ١۔٩

آخرت کا يہ انکار، آسمان اور زمين کی پيدائش ميں غور و فکر نہ کرنے کا نتيجہ ہے، ورنہ جو 
ذات آسمان جيسی چيز، جس کی بلندی اور وسعت ناقابل بيان ہے اور زمين جيسی چيز، جس کا 

ابل فہم ہے، پيدا کر سکتا ہے، اس کے لئے اپنی ہی پيدا کرده چيز کا طول و عرض بھی ناق
دوباره پيدا کر دينا اور اسے دوباره اسی حالت ميں لے آنا، جس ميں وه پہلے تھی، کيوں کر 

  ناممکن ہے۔
يعنی يہ آيت دو باتوں پر مشتمل ہے ايک هللا کے کمال قدرت کا بيان جو ابھی مذکور ہوا ١۔٩

ليے تنبيہ و تہديد کہ جو هللا آسمان و زمين کی تخليق پر اس طرح قادر ہے کہ  دوسری کفار کے
ان پر اور ان کے مابين ہرچيز پر اس کا تصرف اور غلبہ ہے وه جب چاہے ان پر اپنا عذاب 

بھيج کر ان کو تباه کر سکتا ہے زمين ميں دھنسا کر بھی، جس طرح قارون کو دھنسايا يا آسمان 
  س طرح اصحاب االيکہ کو ہالک کيا گيا۔کے ٹکڑے گرا کر ج

 
ْريَ ۚ َوَالَنَّا هَلُ الَْحِديَْد    ِيبْ َمَعٗه َوالطَّ َباُل َاّوِ   ۙ 10َولََقْد ٰاتَيْنَا َداٗوَد ِمنَّا فَْضًال ٰۭجيِ

) اے پہاڑو! اس کے ساتھ رغبت سے تسبيح پڑھا کرو اور ١اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کيا (
  )٣(يہی حکم ہے) اور ہم نے اسی لئے لوہا نرم کر ديا ( )٢پرندوں کو بھی (

  يعنی نبوت کے ساتھ بادشاہت اور کئی امتيازی خوبيوں سے نوازا۔ ١۔١٠
ان ميں سے ايک حسن صوت کی نعمت تھی، جب وه هللا کی تسبيح پڑھتے تو پتھر کے  ٢۔١٠ 

اتے اور زمزمہ ٹھوس پہاڑ بھی تسبيح خوانی ميں مصروف ہو جاتے، اڑتے پرندے ٹھہر ج
خواں ہو جاتے، يعنی پہاڑوں اور پرندوں کو ہم نے کہا، چنانچہ يہ بھی داؤد عليہ السالم کے 

ساتھ مصروف تسبيح ہو جاتے۔ والطير کا عطف يا جبال کے محل پر ہے اس ليے کہ جبال تقديرا 
کو  منصوب ہے اصل عبارت اس طرح ہے نادينا الجبال والطير (ہم نے پہاڑوں اور پرندوں

پکارا) يا پھر اس کا عطف فضال پر ہے اور معنی ہوں گے وسخرنا لہ الطير (اور ہم نے پرندے 
  ان کے تابع کرديئے (فتح القدير)

يعنی لوہے کو آگ ميں تپائے اور ہتھوڑی سے کوٹے بغير، اسے موم، گوندھے ہوئے  ٣۔١٠
  و چاہے بنا ليتے۔آٹے اور گيلی مٹی کی طرح جس طرح چاہتے موڑ ليتے، بٹ ليتے اور ج

 
ْ ِبَما تَْعَملُْوَن بَِصْريٌ     لُْوا َصاِلًحا ۭ ِاِىنّ ِد َواْمعَ ْ ْر ِيف الرسَّ قَّدِ ِبٰغٍت وَّ ْل سـٰ   11َاِن اْمعَ
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) يقين مانو ٢) اور جوڑوں ميں اندازه رکھ تم سب نيک کام کرو (١کہ تو پوری پوری زرہيں بنا (
  کہ ميں تمہارے اعمال ديکھ رہا ہوں۔

سابغات محزوف موصوف کی صفت ہے دروعا سابغات يعنی پوری لمبيں زرہيں، جو  ١۔١١
لڑنے والے کے پورے جسم کو صحيح طريقے سے ڈھانک ليں اور اسے دشمن کے وار سے 

  محفوظ رکھيں۔ 
تاکہ چھوٹی بڑی نہ ہوں يا سخت يا نرم نہ ہوں يعنی کڑيوں کے جوڑنے ميں کيل اتنے ٢۔١١

حرکت کرتے رہيں اور ان ميں قرار وثبات نہ آئے اور نہ اتنے موٹے باريک نہ ہوں کہ جوڑ 
ہوں کہ اسے توڑ ہی ڈاليں يا جس سے حلقہ تنگ ہو جائے اور اسے پہنا نہ جاسکے يہ زره بافی 

  کی صنعت کے بارے ميں حضرت داؤدعليہ السالم کو ہدايات دی گئيں۔
کرو تاکہ ميرا عملی شکر بھی ہوتا يعنی ان نعمتوں کے بدلے ميں عمل صالح کا اہتمام  ٣۔١١

رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کو هللا تعاٰلی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، اسے اسی حساب 
سے هللا کا شکر بھی ادا کرنا چاہيے اور شکر ميں بنيادی چيز يہی ہے نعمت دينے والے کو 

نافرمانی سے بچا راضی رکھنے کی بھرپور سعی کی جائے يعنی اس کی اطاعت کی جائے اور 
  جائے۔

 
 َّ ا َشهٌْر ۚ َوَاَسلْنَا هَلٗ عَْنيَ الِْقْطِر ۭ َوِمَن الِْجّنِ َمْن ي َها َشهٌْر وَّ َرَواهُحَ ِّٖه ۭ َوَمْن يَّزِْغ ِمْهنُْم َعْن َاْمِراَن نُِذْقُه ِمْن عََذاِب َوِلُسلَْيٰمَن الّرِيَْح غُُدوُّ ْذِن َرب ْعَمُل بَْنيَ يََديِْه اِبِ

  12ِعْريِ   السَّ 
اور ہم نے سليمان کے کے لئے ہوا کو مسخر کر ديا کہ صبح کی منزل اس کی مہينہ بھر کی 

) اور اس ٢) اور ہم نے ان کے لئے تانبے کا چشمہ بہا ديا (١ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی (
کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی ميں اس کے سامنے کام کرتے تھے اور ان 

  يں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزه چکھائيں گے۔م
يعنی حضرت سليمان عليہ السالم مع اعيان سلطنت اور لشکر تخت پر بيٹھ جاتے اور جدھر ١۔١٢

آپ کا حکم ہوتا کہ ہوائيں اسے اتنی رفتار سے لے جاتيں کہ ايک مہينے جتنی مسافت صبح سے 
ايک منزل ميں طے ہوجاتی اور پھر اسی طرح دوپہر سے رات تک ايک مہينے دوپہر تک کی 

  جتنی مسافت طے ہوجاتی اس طرح ايک دن ميں دو مہينوں کی مسافت طے ہوجاتی۔
يعنی جس طرح حضرت داؤد عليہ السالم کے لئے لوہا نرم کر ديا تھا، حضرت سليمان  ٢۔١٢

کر ديا تاکہ تانبے کی دھات سے وه جو چاہيں  عليہ السالم کے لئے تانبے کا چشمہ ہم نے جاری
  بنائيں۔ 

اکثر مفسرين کے نزديک يہ سزا قيامت والے دن دی جائے گی۔ ليکن بعض کے نزديک يہ  ٣۔١٢
دنياوی سزا ہے، وه کہتے ہيں کہ هللا تعاٰلی نے فرشتہ مقرر فرما ديا تھا جس کے ہاتھ ميں آگ 

لسالم کے حکم سے سرتابی کرتا، فرشتہ وه الٹھی کی الٹھی تھی۔ جو جن حضرت سليمان عليہ ا
  اسے مارتا، جس سے وه جل کر بھسم ہو جاتا (فتح القدير

 
ا اٰ  لُْوٓ ِسٰيٍت ۭ ِاْمعَ َحاِريَْب َوتََماِثْيَل َوِجَفاٍن َاكلَْجــَواِب َوقُُدْوٍر ّرٰ ُكْوُر  َل َداٗوَد ُشْكًرا ۭ َوقَِلْيٌل مِّ يَْعَملُْوَن هَلٗ َما يََشاُۗء ِمْن مَّ   13ْن ِعَباِدَي الشَّ

جو کچھ سليمان چاہتے وه جنات تيار کر ديتے مثال قلعے اور اور مجسمے اور حوضوں کے 
) اے داؤد اس کے شکريہ ميں نيک عمل ٢برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط ديگيں (

  کرو، ميرے بندوں ميں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہيں۔
راب کی جمع ہے مطلب ہے بلند محالت، عالی شان عمارتيں يا مساجد و محاريب مح١۔١٣

تصويريں۔ يہ تصويريں غير حيوان چيزوں کی ہوتی تھيں، بعض کہتے ہيں کہ انبياء عليہ السالم 
کی تصاوير مسجدوں ميں بنائی جاتی تھيں تاکہ انہيں ديکھ کر لوگ بھی عبادت کريں۔ يہ معنی 
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ليم کيا جائے کہ حضرت سليمان عليہ السالم کی شريعت ميں اس صورت ميں صحيح ہے جب تس
تصوير سازی کی اجازت تھی جو صحيح نہيں۔ تاہم اسالم ميں تو نہايت سختی کے ساتھ اس کی 
ممانعت ہے۔ جفان، جفنۃ کی جمع ہے لگن جواب، جابيۃ کی جمع ہے حوض جس ميں پانی جمع 

يگيں، راسيات جمی ہوئيں۔ کہا جاتا ہے کہ کيا جاتا ہے يعنی حوض جتنے بڑے بڑے لگن قدور د
يہ ديگيں پہاڑوں کو تراش کر بنائی جاتی تھيں جنہيں ظاہر ہے اٹھا کر ادھر ادھر نہيں لے جايا 

جاسکتا تھا اس ميں بيک وقت ہزاروں افراد کا کھانا پک جاتا تھا يہ سارے کام جنات کرتے تھے 
  ۔

 
ا قََضْينَا عَلَْيِه الَْمْوَت مَ  َّوْ فَلَمَّ َّنَِت الِْجنُّ َاْن ل ا َخرَّ تََبي ُلكُ ِمنَْسَاتَٗه ۚ فَلَمَّ َُّة اْالَْرِض اَتْ َّهُْم عَٰيل َمْوِتٖهٓ ِاالَّ َداۗب َاكنُْوا يَْعلَُمْوَن الَْغْيَب َما لَِبثُْوا ِيف الَْعَذاِب الُْمهِْنيِ    ا َدل

14 ۭ  
ر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھيج ديا تو ان کی خب

کے کيڑے کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب (سليمان) گر پڑے اس وقت جنوں نے 
  )١جان ليا کہ اگر وه غيب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب ميں مبتال نہ رہتے۔ (

کہ يہ  حضرت سليمان عليہ السالم کے زمانے ميں جنات کے بارے ميں مشہور ہوگيا تھا ١۔١٤
غائب کی باتيں جانتے ہيں، هللا تعاٰلی نے حضرت سليمان عليہ السالم کی موت کے ذريعے سے 

  اس عقيدے کے فساد کو واضح کر ديا۔
 

ُِّمكْ َواشْ  ْزِق َرب اٍل ڛ ُلكُْوا ِمْن ِرّ َِّمْنيٍ وَّ ِمشَ َّٰنتِ َعْن ي ْم ٰايٌَة ۚ َجن َربٌّ غَُفْوٌر    ُكُرْوالََقْد َاكَن ِلَسـَبٍا ِيفْ َمْسَكِهنِ َبٌة وَّ ٌة َطّيِ   15هَلٗ ۭ بدَْلَ
) ان کے دائيں بائيں دو باغ ١قوم سبا کے لئے اپنی بستيوں ميں (قدرت اٰلہی کی) نشانی تھی (

) اور شکر ادا ٣) (ہم نے ان کو حکم ديا تھا کہ) اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ (٢تھے (
  )۔٦واال رب ہے ( ) اور وه بخشنے ۵) يہ عمده شہر (٤کرو (
سبا وہی قوم تھی جس کی ملکہ سبا مشہور ہے جو حضرت سليمان عليہ والسالم کے ١۔١۵

زمانے ميں مسلمان ہوگئی تھی قوم ہی کے نام پر ملک کا نام بھی سبا تھا آج کل يمن کے نام 
سے يہ عالقہ معروف ہے يہ بڑا خوش حال ملک تھا يہ ملک بری وبحری تجارت ميں بھی 

تھا اور زراعت وباغبانی ميں بھی نماياں اور يہ دونوں ہی چيزيں کسی ملک اور قوم کی  ممتاز
خوش حالی کا باعث ہوتی ہيں اسی مال ودولت کی فراوانی کو يہاں قدرت الٰہی کی نشانی سے 

  تعبير کيا گيا ہے ۔
ہ بہہ کہتے ہيں کہ شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے جن سے چشموں اور نالوں کا پانی بہ ٢۔١۵

کر شہر ميں آتا تھا ان کے حکمرانوں نے پہاڑوں کے درميان پشتے تعمير کراديئے اور ان کے 
ساتھ باغات لگائے گئے جس سے پانی کا رخ بھی متعين ہوگيا اور باغوں کو بھی سيرابی کا 
ايک قدرتی ذريعہ ميسر آگيا انہی باغات کو دائيں بائيں دو باغوں سے تعبير کيا گيا ہے بعض 

ہتے ہيں جنتين سے دو باغ نہيں بلکہ دائيں بائيں کی دو جہتيں مراد ہيں اور مطلب باغوں کی ک
  کثرت ہے کہ جدھر نظر اٹھا کر ديکھيں باغات ہريالی اور شادابی ہی نظرآتی تھی۔(فتح القدير)

يہ ان کے پيغمبروں کے ذريعے سے کہلوايا گيا يا مطلب ان نعمتوں کا بيان ہے، جن سے  ٣۔ ١٥
  نکو نوازا گيا تھا۔ ا

  يعنی منعم و محسن کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی سے اجتناب۔  ٤۔١٥
يعنی باغوں کی کثرت اور پھلوں کی فروانی کی وجہ سے يہ شہر عمده ہے۔ کہتے ہيں کہ  ۵۔١٥

آب و ہوا کی عمدگی کی وجہ سے يہ شہر مکھی، مچھر اور اس قسم کے ديگر موذی جانوروں 
  تھا وهللا عالم۔  سے بھی پاک
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يعنی اگر تم رب کا شکر کرتے رہو گے تو وه تمہارے گناه کا سبب نہيں بنتے، بلکہ هللا    ٦۔ ١٥
  تعاٰلی عفو و درگزر سے کام ليتا ہے۔

 
ْم َجنََّتْنيِ َذَواَىتْ ُاُلكٍ  نَّتَْهيِ لْٰهنُْم ِجبَ ْيَل الَْعرِِم َوبَدَّ ْم سـَ ْن ِسْدٍر قَِلْيٍل     فََاْعَرُضْوا فََاْرَسلْنَا عَلَْهيِ ٍء ِمّ َيشْ َاثٍْل وَّ طٍ وَّ   16َمخْ

ليکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سيالب (کا پانی) بھيج ديا اور ہم ان کے 
ہرے بھرے باغوں کے بدلے دو (ايسے) باغ ديئے جو بدمزه ميووں والے اور (بکثرت) جھاؤ 

  )١(اور کچھ بيری کے درختوں والے تھے۔ 
يعنی انہوں نے پہاڑوں کے درميان پشتے اور بند تعمير کرکے پانی کی جو رکاوٹ کی ١۔  ٦ ١

تھی اور اسے زراعت وباغبانی کے کام ميں التے تھے ہم نے تندو تيز سيالب کے ذريعے سے 
ان بندوں اور پشتوں کو توڑ ڈاال اور شاداب اور پھل دار باغوں کو ايسے باغوں سے بدل ديا جن 

صرف قدرتی جھاڑ جھنکاڑ ہوتے ہيں جن ميں اول تو کوئی پھل لگتا ہی نہيں اور کسی ميں ميں 
لگتا بھی ہے تو سخت کڑوا کسيال اور بدمزه جنہيں کوئی کھا ہی نہيں سکتا البتہ کچھ بيری کے 

درخت تھے جن ميں بھی کانٹے زياده اور بير کم تھے۔ عرم، عرمۃ کی جمع ہے پشتہ يا بند يعنی 
ور کا پانی بھيجا جس نے اس بند ميں شگاف ڈال ديا اور پانی شہر ميں بھی آ گيا جس سے ايسا ز

ان کے مکانات ڈوب گئے اور باغوں کو بھی اجاڑ کر ويران کرديا يہ بند سد مارب کے نام سے 
  مشہور ہے۔

 
زِْيٓ ِاالَّ الَْكُفْوَر      17ٰذكِلَ َجَزْيٰهنُْم ِبَما َكَفُرْوا ۭ َوَهْل ُجنٰ

نے ان کی ناشکری کا بدلہ انہيں ديا۔ ہم (ايسی) سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کو ہی ديتے  ہم
  ہيں۔

 
ْوا ْريَ ِسْريُ ْراَن ِفْهيَا السَّ قَدَّ َِّيتْ ٰبَرْكنَا ِفْهيَا قًُرى َظاِهَرًة وَّ ًما ٰاِمِنْنيَ    َوَجَعلْنَا بَيَْهنُْم َوبَْنيَ الُْقَرى ال   18 ِفْهيَا لََياِيلَ َوَاايَّ

ہم نے ان کے اور ان بستيوں کے درميان جن ميں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستياں اور 
) ان ميں ٢) اور ان ميں چلنے کی منزليں مقرر تھيں (١(آباد) رکھی تھيں جو سر راه ظاہر تھيں (

  )٣راتوں اور دنوں کو بھی امن و امان چلتے پھرتے رہو۔(
ام کی بستياں ہيں يعنی ہم نے ملک سبا (يمن) اور شام کے برکت والی بستيوں سے مراد ش١۔١٨

درمياں لب سڑک بستياں آباد کی ہوئی تھيں بعض نے ظاھرة کے معنی متواصلۃ ايک دوسرے 
ہزار سات سو بتالئی ٤سے پيوست اور مسلسل کے ليے ہيں مفسريں نے ان بستيوں کی تعداد 

ی جس کی وجہ سے ايک تو ان کے کھانے ہے يہ ان کی تجارتی شاہراه تھی جو مسلسل آباد تھ
پينے اور آرام کرنے کے ليے زاد راه ساتھ لينے کی ضرورت نہيں پڑتی تھی دوسرے ويرانی 

  کی وجہ سے لوٹ مار اور قتل وغارت کا جو انديشہ ہوتا ہے وه نہيں ہوتا تھا 
کے حساب  يعنی ايک آبادی سے دوسری آبادی کا فاصلہ متعين اور معلوم تھا، اور اس ٢۔١٨

سے وه بہ آسانی اپنا سفر طے کر ليتے تھے۔ مثال صبح سفر کا آغاز کرتے تو دوپہر تک کسی 
آبادی اور قريے تک پہنچ جاتے۔ وہاں کھا پی کر قيلولہ کرتے اور پھر سر گرم سفر ہو جاتے تو 

  رات کو کسی آبادی ميں جا پہنچتے۔ 
مشقت سے بےنياز ہونے کا بيان ہے يہ ہر قسم کے خطرے سے محفوظ اور زاد راه کی ٣۔١٨

کہ رات اور دن کی جس گھڑی ميں تم سفر کرنا چاہو کرو نہ جان مال کا کوئی انديشہ نہ راستے 
  کے ليے سامان سفر ساتھ لينے کی ضرورت۔

 
ا َانُْفَسهُْم فََجَعلْٰهنُْم َاَحاِديَْث وَ  َّنَا بِٰعْد بَْنيَ َاْسَفاِراَن َوَظلَُمْوٓ ٍق ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيٍٰت ِلُّلكِّ َصبَّاٍر َشُكْوٍر   فََقالُْوا َرب ْقٰهنُْم ُلكَّ ُمَمــزَّ   19َمزَّ
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) چونکہ خود ١ليکن انہوں نے پھر کہا اے ہمارے پروردگار! ہمارے سفر دور دراز کر دے (
ر ديا انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کيا اس لئے ہم نے انہيں (گذشتہ) افسانوں کی صورت ميں ک

) بالشبہ ہر ايک صبر شکر کرنے والے کے لئے ٣) اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا ديئے (٢(
  اس (ماجرے) ميں بہت سی عبرتيں ہيں۔

يعنی جس طرح لوگ سفر کی صعوبتوں، خطرات اور موسم کی شدتوں کا تذکره کرتے ١۔١٩
ان ميں سنسان و ہيں ہمارے سفر بھی اسی طرح دور دور کردے مسلسل آباديوں کے بجائے درمي

ويران جنگالت اور صحراؤں سے ہميں گزرنا پڑے گرميوں ميں دھوب کی شدت اور سرديوں 
ميں بيخ بستہ ہوائيں ہميں پريشان کريں اور راستے ميں بھوک اور پياس اور موسم کی سختيوں 

سے بچنے کے ليے زاد راه کا بھی انتظام کرنا پڑے ان کی يہ دعا اسی طرح کی ہے جيسے 
اسرائيل نے من وسلوٰی اور ديگر سہولتوں کے مقابلے ميں دالوں اور سبزيوں وغيره کا  بنی

  مطالبہ کيا تھا يا پھر زبان حال سے ان کی يہ دعا تھی۔
يعنی انہيں اس طرح ناپيد کيا کہ ان کی ہالکت کا قصہ زبان زد خالئق ہوگيا۔ اور مجلسوں  ٢۔١٩

  اور محفلوں کا موضوع گفتگو بن گيا۔
يعنی انہيں متفرق اور منتشر کر ديا، چنانچہ سبا ميں آباد مشہور قبيلے مختلف جگہوں پر  ٣۔١٩

جا آباد ہوئے، کوئی يثرب و مکہ آگيا، کوئی شام کے عالقے ميں چال گيا کوئی کہيں اور کوئی 
  کہی

 
ََّبُعْوُه ِاالَّ فَرِيْقًا ِمّنَ  ْم ِابِْليُْس َظنَّٗه فَات َق عَلَْهيِ   20الُْمْؤِمِنْنيَ     َولََقْد َصدَّ

اور شيطان نے ان کے بارے ميں اپنا گمان سچا کر دکھايا يہ لوگ سب کے سب اس کے تابعدار 
  بن گئے سوائے مومنوں کی ايک جماعت کے۔

 
ْن ُهَو ِمْهنَا  ِخَرِة ِممَّ ُّْؤِمُن اِبْالٰ ْن ُسلْٰطٍن ِاالَّ ِلنَْعَملَ َمْن ي ْم ِمّ ٍء َحِفْيظٌ   َوَما َاكَن هَلٗ عَلَْهيِ َُّك عَٰيل ُلكِّ َيشْ   ۧ 21ِيفْ َشّكٍ ۭ َوَرب

شيطان کا ان پر کوئی زور (اور دباؤ) نہ تھا مگر اس لئے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر 
ايمان رکھتے ہيں ظاہر کر ديں ان لوگوں ميں سے جو اس سے شک ميں ہيں۔ اور آپ کا رب 

  (ہر) ہرچيز پر نگہبان ہے۔
 

ٰمٰوِت َوَال ِيف اْالَْرِض َوَما لَهُ قُِل اْدُعوا ٍة ِيف السَّ ِ ۚ َال يَْمِلُكْوَن ِمثَْقاَل َذرَّ ْن ُدْوِن اهلّلٰ ُمتْ ِمّ يَْن َزَمعْ ِ ْن َظهِْريٍ   اذلَّ َما هَلٗ ِمْهنُْم ِمّ ٍك وَّ َما ِمْن ِرشْ   22ْم ِفْهيِ
) نہ ان ميں سے ١لو (کہہ ديجئے! کہ هللا کے سوا جن جن کا تمہيں گمان ہے (سب) کو پکار 

) نہ ان کا ان ميں کوئی حصہ ٢کسی کو آسمانوں اور زمينوں ميں سے ايک ذره کا اختيار ہے (
  )٤) نہ ان ميں سے کوئی هللا کا مددگار ہے (٣(

يعنی معبود ہونے کا۔ يہاں زعمتم کے دو مفعول محذوف ہيں زعمتموہم الھۃ يعنی جن جن ١۔٢٢
  کو تم معبود گمان کرتے ہو۔

يعنی انہيں نہ خير پر کوئی اختيار ہے نہ شرپر، کسی کو فائده پہنچانے کی قدرت ہے، نہ  ٢۔٢٢
نقصان سے بچانے کی، آسمان و زمين کا ذکر نہ عموم کے لئے ہے، کيونکہ تمام خارجی 

  موجودات کے لئے يہی ظرف ہيں۔ 
  نہ پيدائش ميں نہ ملکيت ميں اور نہ تصرف ميں۔  ٣۔٢٢
لے ميں بھی هللا کی مدد کرتا ہو، بلکہ هللا تعاٰلی ہی بال شرکت غيرے تمام جو کسی معام ٤۔٢٢

  اختيارات کا مالک ہے اور کسی کے تعاون کے بغير ہی سارے کام کرتا ہے۔
 

ْم قَالُْوا َما ٓ ِاَذا فُّزَِع َعْن قُلُْوِهبِ َفاعَُة ِعْنَدٗهٓ ِاالَّ ِلَمْن َاِذَن هَلٗ ۭ َحّىتٰ ُُّمكْ ۭ قَالُوا الَْحقَّ ۚ َوُهَو الَْعِيلُّ اْلَكِبْريُ   َوَال تَْنَفُع الشَّ   23َذا ۙ قَاَل َرب
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شفاعت (شفارش) بھی اس کے پاس کچھ نفع نہيں ديتی بجز ان کے جن کے لئے اجازت ہو 
) يہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہيں ١جائے (

) اور وه بلند و باال اور بہت ٢مايا؟ جواب ديتے ہيں کہ حق فرمايا (تمہارے پروردگار نے کيا فر
  بڑا ہے۔

'جن کے لئے اجازت ہو جائے ' کا مطلب ہے انبياء اور مالئکہ وغيره يعنی يہی سفارش  ١۔٢٣
کر سکيں گے، کوئی اور نہيں۔ اس لئے کہ کسی اور کی سفارش فائدے مند ہوگی، نہ انہيں 

لب ہے۔ مستحقين شفاعت۔ يعنی انبياء عليہم السالم و مالئکہ اور اجازت ہی ہوگی۔ دوسرا مط
صالحين صرف انہيں کے حق ميں سفارش کر سکيں گے جو مستحقين شفاعت ہوں گے کيونکہ 
هللا کی طرف سے انہيں کے حق ميں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی، کسی اور کے لئے نہيں 

الم مالئکہ اور صالحين کے عالوه وہاں کوئی (فتح القدير) مطلب يہ ہوا کہ انبياء عليہم الس
سفارش نہيں کرسکے گا اور يہ حضرات بھی سفارش اہل ايمان گناه گاروں کے ليے ہی 

کرسکيں گے کافر و مشرک اور هللا کے باغيوں کے ليے نہيں قرآن کريم نے دوسرے مقام پر 
) ( َواَل 255۔ البقرة:2ِعْنَدٗهٓ ااِلَّ بِاِْذنِٖه)  ان دونوں نکتوں کی وضاحت فرمادی ہے ۔(َمْن َذا الَِّذْي يَْشفَعُ 

  )28۔ االنبياء:21ااِلَّ لَِمِن اْرتَٰضى)  ۙ◌ يَْشفَُعْوَن 
 

ُمكْ لََعٰىل ُهًدى َاْو ِيفْ َضلٰ  ٓ َاْو ِاايَّ ُ ۙ َوِاانَّ ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۭ ُقِل اهلّلٰ َن السَّ َّْرُزقُُمكْ ِمّ ِبْنيٍ    قُْل َمْن ي   24ٍل مُّ
پوچھئے کہ تمہيں آسمانوں اور زمين سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ (خود) جواب ديجئے! کہ هللا 

  )١تعالٰی۔ (سنو) ہم يا تم۔ يا تو يقيناً ہدايت پر ہيں يا کھلی گمراہی ميں ہيں؟ (
ظاہر بات ہے گمراہی پر وہی ہوگا جو ايسی چيزوں کو معبود سمجھتا ہے جن کا آسمان و  ١۔٢٤

پہنچانے ميں کوئی حصہ نہيں ہے، نہ وه بارش برسا سکتے ہيں، نہ کچھ اگاه  زمين سے روزی
  سکتے ہيں۔ اس لئے حق پر يقين اہل توحيد ہی ہيں، نہ کہ دونوں۔

 
ُل َمعَّا تَْعَملُْوَن    َـٔ لُْوَن َمعَّآ َاْجَرْمنَا َوَال نُْس َـٔ   25قُْل الَّ تُْس

ابت تم سے کوئی سوال نہ کيا جائے گا نہ تمہارے کہہ ديجئے! ہمارے کئے ہوئے گناہوں کی ب
  اعمال کی باز پرس ہم سے کی جائے گی۔

 
ُّنَا ُمثَّ يَْفتَـُح بَْيـنَنَا اِبلَْحّقِ ۭ َوُهَو الَْفتَّاُح الَْعِلـْميُ    َمُع بَْيـنَنَا َرب   26قُْل َجيْ

ے فيصلے کر دے انہيں خبر دے ديجئے کہ سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم ميں سے سچ
  ) وه فيصلے چکانے واال ہے١گا (
يعنی اس کے مطابق جزا دے گا، نيکوں کو جنت ميں اور بدوں کو جہنم ميں داخل  ١۔٢٦

  فرمائے گا۔
 

ُ الَْعزِْيُز الَْحِكْميُ    َاكَۗء الَكَّ ۭ بَْل ُهَو اهلّلٰ ْيَن َالَْحـْقُمتْ ِبٖه ُرشَ ِ   27قُْل َاُرْوِينَ اذلَّ
! اچھا مجھے بھی تو انہيں دکھا دو جنہيں تم هللا کا شريک ٹھہرا کر اس کے ساتھ مال کہہ ديجئے

  ) بلکہ وہی هللا ہے غالب با حکمت۔١رہے ہو، ايسا ہرگز نہيں (
يعنی اس کا کوئی نظير ہے نہ ہم سر، بلکہ وه ہرچيز پر غالب ہے اور اس کے ہر کام اور  ١۔٢٧

  قول ميں حکمت ہے۔
 

ٰلِكنَّ اَْكَرثَ النَّاِس َال يَْعلَُمْوَن   َوَمآ َاْرَسلْنٰ  نَِذْيًرا وَّ ا وَّ ًَّة لِّلنَّاِس بَِشْريً   28َك ِاالَّ َاكۗف
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ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبرياں سنانے واال اور ڈرانے واال بنا کر بھيجا ہے ہاں 
  )١مگر (يہ صحيح ہے) کہ لوگوں کی اکثريت بےعلم ہے (

ں هللا تعاٰلی نے ايک تو نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کی رسالت عامہ کا بيان اس آيت مي ١۔٢٨
فرمايا ہے کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم کو پوری نسل انسانيت کا ہادی اور رہنما بنا کر بھيجا گيا 

ہے۔ دوسرا، يہ بيان فرمايا کہ اکثر لوگ آپ صلی هللا عليہ وسلم کی خواہش اور کوشش کے 
ن سے محروم رہيں گے۔ ان دونوں باتوں کی و ضاحت اور بھی دوسرے مقامات پر باوجود ايما

فرمائی ہے۔ مثال آپ صلی هللا عليہ وسلم کی رسالت کے ضمن ميں فرمايا، ( قُْل ٰيٓاَيُّھَا النَّاُس اِنِّْى 
ِ اِلَْيُكْم)  َل اْلفُْرقَاَن 158۔ االعراف:7َرُسْوُل ّهللاٰ ۔ 25ا) ۨ◌ َعٰلي َعْبِدٖه لِيَُكْوَن لِْلٰعلَِمْيَن نَِذْيرَ ) (تَٰبَرَك الَِّذْي نَزَّ

) ايک حديث ميں ہے آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ' مجھے پانچ چيزيں ايسی دی 1الفرقان:
۔ مہينے کی مسافت پر دشمن کے دل ١گئی ہيں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہيں دی گئيں 

۔ تمام روئے زمين ميرے لئے مسجد ٢رمائی گئی ہے۔ ميں ميری دھاک بٹھانے ميں ميری مدد ف
۔ مال غنيمت ٣اور پاک ہے، جہاں بھی نماز کا وقت آجائے، ميری امت وہاں نماز ادا کر دے۔ 

۔ مجھے شفاعت ٤ميرے لئے حالل کر ديا گيا، جو مجھ سے قبل کسی کے لئے حالل نہيں تھا۔ 
رف بھيجا جاتا تھا، مجھے کائنات کے تمام ۔ پہلے نبی صرف اپنی قوم کی ط٥کا حق ديا گيا ہے۔ 

انسانوں کے لئے نبی بنا کر بھيجا ہے (صحيح بخاری صحيح مسلم، کتاب المساجد) احمر اسود 
سے مراد بعض نے جن وانس اور بعض نے عرب وعجم ليے ہيں امام ابن کثير فرماتے ہيں 

ی وضاحت فرمائی (َوَمآ دونوں ہی معنی صحيح ہيں۔ اسی طرح اکثر کی بےعلمی اور گمراہی ک
) آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ايمان 103۔يوسف:12اَْكثَُر النَّاِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْؤِمنِْيَن) 

 (ِ ) اگر آپ اہل 116۔ االنعام:6نہيں الئيں گے (َواِْن تُِطْع اَْكثََر َمْن فِي ااْلَْرِض يُِضلُّْوَك َعْن َسبِْيِل ّهللاٰ
کے پيچھے چليں گے تو وه آپ کو گمراه کرديں گے جس کا مطلب يہی ہوا کہ  زمين کی اکثريت

  اکثريت گمراہوں کی ہے
 

  29َويَُقْولُْوَن َمٰىت ٰھَذا الَْوْعُد ِاْن ُكْنُمتْ ٰصِدِقْنيَ    
  )١پوچھتے ہيں کہ وه وعده ہے کب؟ سچے ہو تو بتا دو۔ (

  ان کے نزديک بعيد اور ناممکن تھا۔ يہ بطور مذاق پوچھتے تھے، کيونکہ اس کا وقوع ١۔٢٩
 

َال تَْستَـْقِدُمْوَن    َتْاِخُرْوَن َعْنُه َساعًَة وَّ ْيَعاُد يَْوٍم الَّ تَسـْ َُّمكْ ِمّ   ۧ 30قُْل ل
جواب ديجئے کہ وعدے کا دن ٹھيک معين ہے جس سے ايک ساعت نہ تم پيچھے ہٹ سکتے ہو 

  )۔١نہ آگے بڑھ سکتے ہو (
امت کا دن مقرر کر رکھا ہے جس کا علم صرف اسی کو ہے، تاہم جب وه يعنی هللا نے قي ١۔٣٠

ُر)  ِ اِ َذا َجآَء اَل يُئَوخَّ وقت مقرر آجائے گا تو ايک ساعت بھی آگے، پيچھے نہيں ہوگا (اِ نَّ اََجَل ّهللاٰ
  )4۔نوح:71

 
 ِ ُّْؤِمَن ِبھَٰذا الُْقْرٰاِن َوَال اِبذلَّ يَْن َكَفُرْوا لَْن ن ِ ْم ښ يَْرِجـُع بَْعُضهُْم ِاٰىل بَْعِضۨ َوقَاَل اذلَّ ِ ِلُمْوَن َمْوقُْوفُْوَن ِعْنَد َرّهبِ يَْن  ْي بَْنيَ يََديِْه ۭ َولَْو تَٰرٓى ِاِذ الّظٰ ِ الْقَْوَل ۚ يَُقْوُل اذلَّ

ْوا لَْوَالٓ َانُْمتْ لَُكنَّا ُمْؤِمِنْنيَ    يَْن اْسـَتْكَربُ ِ ُتْضِعُفْوا ِلذلَّ   31اسـْ
) اے ١ں نے کہا ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانيں نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو! (اور کافرو

ديکھنے والے کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت ديکھتا جبکہ يہ اپنے رب کے سامنے کھڑے 
) ٣) کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہيں گے (٢ہوئے ايک دوسرے کو الزام لگا رہے ہونگے (

  )۔٤وں ميں سے ہوتے (اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن
  جيسے تورات، زبور اور انجيل وغيره۔  ١۔٣١
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يعنی دنيا ميں يہ کفر و شرک ايک دوسرے کے ساتھی اور اس ناطے سے ايک دوسرے  ٢۔٣١ 
سے محبت کرنے والے تھے، ليکن آخرت ميں يہ ايک دوسرے کے دشمن اور ايک دوسرے کو 

  مورد الزام بنائيں گے۔ 
لوگ، جو سوچے سمجھے بغير، روش عام پر چلنے والے ہوتے ہيں  يعنی دنيا ميں يہ ٣۔٣١

  اپنے ان ليڈروں سے کہيں گے جن کے وه دنيا ميں پيروکار بنے رہے تھے۔ 
يعنی تم ہی نے ہميں پيغمبروں کے پيچھے چلنے سے روکا تھا، اگر تم اس طرح نہ کرتے  ٤۔٣١

  تو ہم يقينا ايمان والے ہوتے۔
 

تَ  ْيَن اسـْ ِ ْجرِِمْنيَ قَاَل اذلَّ ُن َصَدْدٰنُمكْ َعِن الْهُٰدى بَْعَد ِاْذ َجاَۗءُمكْ بَْل ُكْنُمتْ مُّ ُتْضِعُفْوٓا َاَحنْ يَْن اسـْ ِ ْوا ِلذلَّ   32  ْكَربُ
يہ بڑے لوگ ان کمزورں کو جواب ديں گے کہ کيا تمہارے پاس ہدايت آچکنے کے بعد ہم نے 

  )۔١مجرم تھے (تمہيں اس سے روکا تھا؟ (نہيں) بلکہ تم (خود) ہی 
يعنی ہمارے پاس کون سی طاقت تھی کہ ہم تمہيں ہدايت کے راستے سے روکتے، تم نے  ١۔٣٢

خود ہی اس پر غور نہيں کيا اور اپنی خواہشات کی وجہ سے ہی اسے قبول کرنے سے گريزاں 
رہے، اور آج مجرم ہميں بنا رہے ہو؟ حاالنکہ سب کچھ تم نے خود ہی اپنی مرضی سے کيا، 

  لئے مجرم بھی تم خود ہی ہو نہ کہ ہم ۔اس 
 

ُمُرْونَـنَآ َاْن  َاِر ِاْذ اَتْ َّْيِل َوالهنَّ ْوا بَْل َمْكُر ال ْيَن اْسـَتْكَربُ ِ ُتْضِعُفْوا ِلذلَّ يَْن اسـْ ِ ا َرَاُوا الْ َوقَاَل اذلَّ وا النََّداَمَة لَمَّ ٓ َانَْداًدا ۭ َوَاَرسُّ َعَل هَلٗ ِ َوَجنْ َّْكُفَر اِبهلّلٰ َعَذاَب ۭ َوَجَعلْنَا ن
َزْوَن ِاالَّ َما َاكنُْوا يَْعَملُْوَن   يَْن َكَفُرْوا ۭ َهْل ُجيْ ِ ٓ َاْعنَاِق اذلَّ ْغٰلَل ِيفْ   33اْالَ

اس کے جواب ميں) يہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہيں گے، (نہيں نہيں) بلکہ دن رات 
ک مقرر کرنے کا ہمارا حکم مکرو فريب سے ہميں هللا کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شري

) اور عذاب کو ديکھتے ہی سب کے سب دل ميں پشيمان ہو ١دينا ہماری بے ايمانی کا باعث ہوا (
) انہيں صرف ان کے ٣) اور کافروں کی گردنوں ميں ہم طوق ڈال ديں گے (٢رہے ہونگے (

  )٤کئے کرائے اعمال کا بدلہ ديا جائے گا۔ (
جب ہم اپنی مرضی سے پيغمبروں کی تکذيب کرتے، جب کہ يعنی ہم مجرم تو تب ہوتے ١۔٣٣

واقعہ يہ ہے کہ تم دن رات ہميں گمراه کرنے پر اور هللا کے ساتھ کفر کرنے اور اس کا شريک 
ٹھہرانے پر آماده کرتے رہے جس سے باآلخر ہم تمہارے پيچھے لگ کر ايمان سے محروم 

  رہے۔
گے ليکن دل ميں دونوں ہی فريق اپنے اپنے  يعنی ايک دوسرے پر الزام تراشی تو کريں٢۔٣٣

  کفر پر شرمنده ہوں گے ليکن شماتت اعدا کی وجہ سے ظاہر کرنے سے گريز کريں گے۔
  يعنی ايسی زنجريں جو ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں کے ساتھ باندھيں گے۔  ٣۔٣٣
اور ان کے يعنی دونوں کو ان کے عملوں کی سزا ملے گی، ليڈروں کو ان کے مطابق ٤۔٣٣

ٰلِكْن)  ۔ 7پيچھے چلنے والوں کو ان کے مطابق جيسے دوسرے مقام پر فرمايا ( لُِكلٍّ ِضْعٌف وَّ
  ) يعنی ہر ايک کو دگنا عذاب ہوگا۔38االعراف:

 
فُْوَهآ ۙ ِاانَّ ِبَمآ ُاْرِسلُْمتْ ِبٖه كٰ  َِّذْيٍر ِاالَّ قَاَل ُمْرتَ ْن ن   34ِفُرْوَن   َوَمآ َاْرَسلْنَا ِيفْ قَْريٍَة ِمّ

اور ہم نے جس بستی ميں جو بھی آگاه کرنے واال بھيجا وہاں کے خوشحال لوگوں نے يہی کيا 
  )۔١کہ جس چيز کے ساتھ تم بھيجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ جو کفر کرنے والے ہيں (

يہ نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کو تسلی دی جارہی ہے کہ مکے کے رؤسا اور چودھری ١۔٣٤
ر ايمان نہيں ال رہے اور آپ کو ايذائيں پہنچا رہے ہيں تو يہ کوئی نئی بات نہيں ہر دور کے آپ پ

اکثر خوش حال لوگوں نے پيغمبروں کی تکذيب ہی کی ہے اور ہر پيغمبر پر ايمان النے والے 
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پہلے پہل معاشرے کے غريب اور نادار قسم کے لوگ ہی ہوتے تھے جيسے نوح کی قوم نے 
سے کہا کہ کيا ہم تجھ پر ايمان الئيں گے جب کہ تيرے پيروکار کمينے لوگ ہيں۔ اپنے پيغمبر 

  دوسرے پيغمبروں کو بھی ان کی قوموں نے يہی کہا۔
 

ِبْنيَ    ُن ِبُمَعذَّ َما َحنْ َاْوَالًدا ۙ وَّ ُن اَْكَرثُ َاْمَواًال وَّ   35َوقَالُْوا َحنْ
  )١ہيں ہو سکتا کہ ہم عذاب ديئے جائيں (اور کہا ہم مال اوالد ميں بہت بڑے ہوئے ہيں يہ ن

يعنی جب هللا نے ہميں دنيا ميں مال و اوالد کی کثرت سے نوازا ہے، تو قيامت بھی اگر  ١۔٣٥
برپا ہوئی تو ہميں عذاب نہيں ہوگا۔ گويا انہوں نے دار اآلخرت کو بھی دنيا پر قياس کيا کہ جس 

ں مل رہی ہيں، آخرت ميں بھی اسی طرح ہوگا، طرح دنيا ميں کافر و مومن سب کو هللا کی نعمتي
حاالنکہ آخرت تو دار الجزا ہے، وہاں تو دنيا ميں کئے گئے عملوں کی جزا ملنی ہے اچھے 
عملوں کی جزا اچھی اور برے عملوں کی بری۔ جب کہ دنيا داراالمتحان ہے، يہاں هللا تعاٰلی 

ے انہوں نے دنياوی مال و اسباب کی بطور آزمائش سب کو دنياوی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہ
فروانی کو رضائے اٰلہی کا مظہر سمجھا، حاالنکہ ايسا بھی نہيں ہے اگر ايسا ہوتا تو هللا تعاٰلی 

  اپنے فرماں بردار بندوں کو سب سے زياده مال و اوالد سے نوازتا۔
 

ََّشاُۗء َويَـْقِدُر وَ  ْزَق ِلَمْن ي ْ يَبُْسطُ الّرِ   36ٰۧلِكنَّ اَْكَرثَ النَّاِس َال يَْعلَُمْوَن   قُْل ِانَّ َرّيبِ
) ليکن اکثر لوگ ٢کہہ ديجئے! کہ ميرا رب جس کے لئے چاہے روزی کشاده کر کر ديتا ہے (

  نہيں جانتے۔
اس ميں کفار کے مذکوره مغالطے کا ازالہ کيا جا رہا ہے کہ رزق کی کشادگی اور تنگی  ١۔٣٦

ہے بلکہ اس کا تعلق هللا کی حکمت و مشيت سے ہے۔ اس  هللا کی رضا يا عدم کی مظہر نہيں
لئے وه مال اس کو بھی ديتا ہے جسے وه پسند کرتا ہے اور اس کو بھی جس کو ناپسند کرتا ہے 

  اور جس کو چاہتا ہے غنی کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے فقير رکھتا ہے۔
 

َِّيتْ تَُقّرِ  لُْوا َوُمهْ َوَمآ َاْمَوالُُمكْ َوَالٓ َاْوَالُدُمكْ اِبل ْعِف ِبَما َمعِ َك لَهُْم َجَزاُۗء الّضِ
ِٕ
َل َصاِلًحا ۡ فَُاوٰلۗى   37 ِيف الُْغُرٰفِت ٰاِمنُْوَن  بُُمكْ ِعْنَداَن ُزلْٰفٓي ِاالَّ َمْن ٰاَمَن َوَمعِ

) ہاں جو ١اور تمہارا مال اور اوالد ايسے نہيں کہ تمہيں ہمارے پاس (مرتبوں) قريب کر ديں (
) اور وه نڈر ٣) ان کے لئے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے (٢يں اور نيک عمل کريں (ايمان الئ

  و بےخوف ہو کر باال خانوں ميں رہيں گے۔
يعنی يہ مال اس بات کی دليل نہيں ہے کہ ہميں تم سے محبت ہے اور ہماری بارگاه ميں  ١۔٣٧

  تمہيں خاص مقام حاصل ہے۔ 
ل کرنے کا ذريعہ تو صرف ايمان اور عمل صالح ہے يعنی ہماری محبت اور قرب حاص ٢۔٣٧ 

جس طرح حديث ميں فرمايا ' هللا تعاٰلی تمہاری شکليں اور تمہارے مال نہيں ديکھتا، وه تمہارے 
  دلوں اور عملوں کو ديکھتا ہے (صحيح مسلم)

بلکہ کئی کئی گنا، ايک نيکی کا اجرکم از کم دس گنا مزيد سات سو گنا بلکہ اس سے  ٣۔٣٧
  اده تک۔زي
 

ْوَن   َك ِيف الَْعَذاِب ُمْحَرضُ
ِٕ
ٓ ٰايِٰتنَا ُمٰعِجزِْيَن ُاوٰلۗى ْيَن يَْسَعْوَن ِيفْ ِ   38َواذلَّ

اور جو لوگ ہماری آيتوں کے مقابلے کی تگ و دو ميں لگے رہتے ہيں يہی ہيں جو عذاب ميں 
  پکڑ کر حاضر رکھے جائيں گے۔

 
ْزَق لِ  ْ يَبُْسطُ الّرِ ِزِقْنيَ قُْل ِانَّ َرّيبِ ِلُفٗه ۚ َوُهَو َخْريُ الّرٰ ٍء فَهَُو ُخيْ ْن َيشْ ََّشاُۗء ِمْن ِعَباِدٖه َويَْقِدُر هَلٗ ۭ َوَمآ َانَْفْقُمتْ ِمّ   39   َمْن ي
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کہہ ديجئے! کہ ميرا رب اپنے بندوں ميں جس کے لئے چاہے روزی کشاده کرتا ہے اور جس 
ی هللا کی راه ميں خرچ کرو گے هللا اس کا ) ہے تم جو کچھ بھ١کے لئے چاہے تنگ کر ديتا (

  )٣) اور سب سے بہتر روزی دينے واال ہے۔ (٢(پورا پورا) بدلہ دے گا (
پس وه کبھی کافر کو بھی خوب مال ديتا ہے، ليکن کس لئے؟ خالف معمول کے طور پر،  ١۔٣٩

ے لئے۔ اور کبھی مومن کو تنگ دست رکھتا ہے، کس لئے؟ اس کے اجر و ثواب ميں اضافے ک
اسلئے مال کی فروانی اس کی رضا کی اور اس کی کمی، اس کی نارضگی کی دليل نہيں ہے۔ 

  يہ تکرار بطور تاکيد کے ہے۔ 
اخالف کے معنی ہيں، عوض اور بدلہ دينا، يہ بدلہ دنيا ميں بھی ممکن ہے اور آخرت ميں ٢۔٣٩

انفق عليک۔ تو خرچ کر ميں تجھ  تو يقينی ہے حديث قدسی ميں آتا ہے هللا تعاٰلی فرماتا ہے انفق
  پر خرچ کروں گا۔

کيونکہ ايک بنده اگر کسی کو ديتا ہے تو اس کا يہ دينا هللا کی توفيق وتيسر اور اس کی ٣۔٣٩
تقدير سے ہی ہے حقيقت ميں دينے واال اس کارازق نہيں ہے جس طرح بچوں کا باپ بچوں کا 

امير اور مامور بچے اور بڑے سب کا رازق  يابادشاه اپنے لشکر کا کفيل کہالتا ہے حاالنکہ
حقيقت ميں هللا تعاٰلی ہی ہے جو سب کا خالق ہے اس ليے جو شخص هللا کے ديے ہوئے مال ميں 

  سے کسی کو کچھ ديتا ہے تو وه ايسے مال ميں تصرف کرتا ہے جو هللا ہی نے اسے ديا ہے۔
 

ْيًعا ُمثَّ يَُقْوُل ِللْمَ  ُمهْ َمجِ ُرشُ ُمكْ َاكنُْوا يَْعُبُدْوَن   َويَْوَم َحيْ َكِة َاٰهُٓؤَالِۗء ِاايَّ ِٕ
  40ٰلۗى

اور ان سب کو هللا اس دن جمع کرکے فرشتوں سے دريافت فرمائے گا کہ کيا يہ لوگ تمہاری 
  )۔١عبادت کرتے تھے (

يہ مشرکوں کو ذليل و خوار کرنے کے لئے هللا تعاٰلی فرشتوں سے پوچھے گا، جيسے  ١۔٤٠
عليہ السالم کے بارے ميں آتا ہے کہ هللا تعاٰلی ان سے بھی پوچھے گا ' کيا تو حضرت عيسٰی 

نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور ميری ماں (مريم) کو، هللا کے سوا، معبود بنا لينا؟ ' (َواِْذ 
َي اِ  ُ ٰيِعْيَسى اْبَن َمْريََم َءاَْنَت قُْلَت لِلنَّاِس اتَِّخُذْونِْي َواُمِّ ِ قَاَل ّهللاٰ قَاَل ُسْبٰحنََك َما يَُكْوُن  ۭ◌ ٰلــھَْيِن ِمْن ُدْوِن ّهللاٰ

تَْعلَُم َما فِْي نَْفِسْي َواَلٓ اَْعلَُم َما فِْي نَْفِسَك  ۭ◌ اِْن ُكْنُت قُْلتُٗه فَقَْد َعلِْمتَٗه   ڲلِْيٓ اَْن اَقُْوَل َما لَْيَس لِْي ۤ بَِحقٍّ 
ُم اْلُغيُْوِب) ۭ◌  ) حضرت عيسٰی عليہ السالم فرمائيں گے ' يا هللا تو پاک 116المائده:۔ 5اِنََّك اَْنَت َعالَّ

ہے، جس کا مجھے حق نہيں تھا، وه بات ميں کيوں کر کہہ سکتا تھا؟ ' اسی طرح هللا تعاٰلی 
 ُ ِ فَيَق ْوُل َء فرشتوں سے بھی پوچھے گا جيساه سورة الفرقان (َويَْوَم يَْحُشُرھُْم َوَما يَْعبُُدْوَن ِمْن ُدْوِن ّهللاٰ

بِْيَل) ۗ◌ اَْنتُْم اَْضلَْلتُْم ِعبَاِدْي ٰھُٓؤاَل  ) ميں بھی گزرا۔ کہ کيا يہ تمہارے 17۔ الفرقان:25ِء اَْم ھُْم َضلُّوا السَّ
  کہنے پر تمہاری عبادت کرتے تھے؟

 
ْم ۚ بَْل َاكنُْوا يَْعُبُدْوَن الِْجنَّ ۚ ْبٰحنََك َانَْت َوِليُّنَا ِمْن ُدْوِهنِ ْؤِمنُْوَن     قَالُْوا سـُ ْم مُّ ُمهْ ِهبِ   41اَْكَرثُ

) بلکہ يہ لوگ جنوں کی ١اور کہيں گے تيری ذات پاک ہے اور ہمارا ولی تو تو ہے نہ کہ يہ (
  عبادت کرتے تھے ان ميں اکثر کا انہی پر ايمان تھا۔

کے يعنی فرشتے بھی حضرت عيسٰی عليہ السالم کی طرح هللا تعاٰلی کی پاکيزگی بيان کر  ١۔٤١
اظہار صفائی کريں گے اور کہيں گے کہ ہم تو تيرے بندے ہيں اور تو ہمارا ولی ہے۔ ہمارا ان 

  سے کيا تعلق؟
 

ْيَن َظلَُمْوا ُذْوقُْوا عََذاَب النَّ  ِ َال َرضًّا ۭ َونَُقْوُل ِلذلَّ َّْفًعا وَّ َِّيتْ ُكْنُمتْ ِهبَا فَالَْيْوَم َال يَْمكِلُ بَْعُضُمكْ ِلَبْعٍض ن بُْوَن   اِر ال   42تَُكّذِ
) ١پس آج تم سے کوئی (بھی) کسی کے لئے (بھی کسی قسم کے) نفع نقصان کا مالک نہ ہوگا (

  ) سے کہہ دے گيں کہ اس آگ کا عذاب چکھو جو جسے تم جھٹالتے رہے۔٢اور ہم ظالموں (



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	983	of	1441	

ں گے، يعنی دنيا ميں تم يہ سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے کہ يہ تمہيں فائده پہنچائي١۔٤٢
تمہاری سفارش کريں گے اور هللا کے عذاب سے تمہيں نجات دلوائيں گے جيسے آج بھی پير 

  پرستوں اور قبر پرستوں کا حال ہے ليکن آج ديکھ لو کہ يہ لوگ کسی بات پر قادر نہيں۔
ظالموں سے مراد، غير هللا کے پجاری ہيں،۔ کيونکہ شرک ظلم عظيم ہے اور مشرکين  ٢۔٤٢

  لم۔سب سے بڑے ظا
 

ُمكْ َمعَّا َاكَن يَعْ  َُّصدَّ ُّرِيُْد َاْن ي نٍٰت قَالُْوا َما ٰھَذآ ِاالَّ َرُجٌل ي ْم ٰايٰتُنَا بَّيِ ا َوِاَذا تُْتٰىل عَلَْهيِ يَْن َكَفُرْوا ِللَْحّقِ لَمَّ ِ ْفَرتًى ۭ َوقَاَل اذلَّ ٓ ِاْفٌك مُّ ۚ  َوقَالُْوا َما ٰھَذآ ِاالَّ ُبُد ٰااَبُۗؤُمكْ
ِبْنيٌ    َۙجاَۗءُمهْ  ٌر مُّ   43 ِاْن ٰھَذآ ِاالَّ ِحسْ

اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آيتيں پڑھی جاتی ہيں تو کہتے ہيں کہ يہ ايسا شخص 
) جو تمہيں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دينا چاہتا ہے (اس کے سوا کوئی ١ہے (

اور حق ان کے پاس آچکا ہے پھر بھی  )٢بات نہيں)، اور کہتے ہيں يہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے (
  )۔٣کافر يہی کہتے رہے کہ يہ تو کھال ہوا جادو ہے (

شخص سے مراد، حضرت نبی صلی هللا عليہ وسلم ہيں، باپ دادا کا دين، ان کے نزديک  ١۔٤٣
صحيح تھا، اس لئے انہوں نے آپ صلی هللا عليہ وسلم کا ' جرم ' يہ بيان کيا کہ يہ تمہيں ان 

  سے روکنا چاہتا ہے جن کی تمہارے آبا عبادت کرتے رہے۔  معبودوں
اس دوسرے ٰھَذا سے مراد قرآن کريم ہے، اسے انہوں نے تراشا ہوا بہتان يا گھڑا ہوا  ٢۔٤٣

  جھوٹ قرار ديا۔
قرآن کو پہلے گھڑا ہوا جھوٹ کہا اور يہاں کھال جادو۔ پہلے کا تعلق قرآن کے مفہوم و  ٣۔٣٤

  ے کا تعلق قرآن کے معجزانہ نظم و اسلوب اور اعجاز و بالغت سے۔مطالب سے ہے اور دوسر
 

َِّذْيٍر  ْم قَْبكَلَ ِمْن ن َّْدُرُسْوَهنَا َوَمآ َاْرَسلْنَآ ِالَْهيِ ْن ُكُتٍب ي   ۭ 44َوَمآ ٰاتَيْٰهنُْم ِمّ
اور ان (مکہ والوں) کو نہ تو ہم نے کتابيں دے رکھی ہيں جنہيں يہ پڑھتے ہوں نہ ان کے پاس 

  )١آپ سے پہلے کوئی آگاه کرنے واال آيا (
اس ليے وه آرزو کرتے تھے کہ ان کے پاس بھی کوئی پيغمبر آئے اور کوئی صحيفہ ١۔٤٤

  آسمانی نازل ہو ليکن جب يہ چيزيں آئيں تو انکار کرديا۔
 

ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم ۙ َوَما بَلَُغْوا ِمْعَشاَر َمآ ٰاتَيْٰهنُْم فَكَ  ِ َب اذلَّ بُْوا ُرُسِيلْ  ۣ فََكْيَف َاكَن نَِكْريِ  َوَكذَّ   ۧ 45ذَّ
اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹاليا تھا اور انہيں ہم نے جو دے رکھا 

تھا يہ تو اس کے دسويں حصے بھی نہيں پہنچے، پس انہوں نے ميرے رسولوں کو جھٹاليا، 
  )١(پھر ديکھ کہ) ميرا عذاب کيسا (سخت تھا) (

يہ کفار مکہ کو تنبيہ کی جا رہی ہے کہ تم نے جھٹاليا اور انکار کا راستہ اختيار کيا ہے،  ١۔٤٥
وه نہايت خطرناک ہے تم سے پچھلی امتيں بھی اسی راستے پر چل کر تباه ہو چکی ہيں۔ يہ 
امتيں مال ودولت، قوت وطاقت اور عمروں کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر تھيں، تم ان کے 

کو بھی نہيں پہنچتے ليکن اس کے باوجود وه هللا کے عذاب سے نہيں بچ سکيں،  دسويں حصے
اَْبَصاًرا ُكْم فِْيِه َوَجَعْلنَا لَھُْم َسْمًعا وَّ نّٰ كَّ ھُْم فِْيَمآ اِْن مَّ نّٰ اَْفـــَِٕدةً    اسی مضمون کو سوره احقاف کی (َولَقَْد َمكَّ وَّ

ْن َشْيٍء اِْذ َكانُْوا يَْجـَحُدْوَن فََمآ اَْغٰنى َعْنھُْم َسْمُعھُْم َواَلٓ  ڮ ِ َوَحاَق بِِھْم ۙ◌  اَْبَصاُرھُْم َواَلٓ اَْفــَِٕدتُھُْم مِّ بِٰاٰيِت ّهللاٰ
ا َكانُْوا بِٖه يَْستَْھِزُءْوَن)    ) ميں بيان فرمايا۔26۔ االحقاف:46مَّ

 
ِ َمثْ  ََّمآ َاِعُظُمكْ ِبَواِحَدٍة ۚ َاْن تَُقْوُمْوا هلِلّٰ َُّمكْ بَْنيَ يََدْي عَ قُْل ِان ٍَّة ۭ ِاْن ُهَو ِاالَّ نَِذْيٌر ل ْن ِجن   46َذاٍب َشِديٍْد   ٰىن َوفَُراٰدى ُمثَّ تََتَفكَُّرْوا    ۣ  َما ِبَصاِحِبُمكْ ِمّ
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کہہ ديجئے! کہ ميں تمہيں صرف ايک ہی بات کی نصيحت کرتا ہوں کہ تم هللا کے واسطے 
تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو سہی، تمہارے اس رفيق کو  (ضد چھوڑ کر) وه دو مل کر يا تنہا

) وه تو تمہيں ايک بڑے (سخت) عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے واال ١کوئی جنون تو نہيں (
  )۔٢ہے (
يعنی ميں تمہيں تمہارے موجوده طرز عمل سے ڈراتا اور ايک ہی بات کی نصيحت کرتا  ١۔٤٦

ر صرف هللا کے لئے ايک ايک دو دو ہو کر ميری ہوں اور وه يہ کہ تم ضد، اور انانيت چھوڑ ک
بابت سوچو کہ ميری زندگی تمہارے اندر گزری ہے اور اب بھی جو دعوت ميں تمہيں دے رہا 

ہوں کيا اس ميں کوئی ايسی بات ہے کہ جس سے اس بات کی نشان دہی ہو کہ ميرے اندر 
گے تو يقينا سمجھ جاؤ گے  ديوانگی ہے؟ تم اگر عصبيت اور خواہش نفس سے باال ہو کر سوچو

  کہ تمہارے رفيق کے اندر کوئی ديوانگی نہيں ہے۔ 
يعنی وه تو صرف تمہاری ہدايت کے لئے آيا ہے تاکہ تم اس عذاب شديد سے بچ جاؤ جو  ٢۔٤٦

ہدايت کا راستہ نہ اپنانے کی وجہ سے تمہيں بھگتنا پڑے گا۔ حديث ميں آتا ہے کہ نبی صلی هللا 
دن صفا پہاڑی پر چڑھ کر فرمايا ' يا صباحاه ' جسے سن کر قريش جمع  عليہ وسلم نے ايک

ہوگئے، آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ' بتاؤ، اگر ميں تمہيں خبر دوں کہ دشمن صبح ياشام 
کو تم پر حملہ آور ہونے واال ہے، تو کيا ميری تصديق کرو گے، انہوں نے کہا، کيوں نہيں ' آپ 

نے فرمايا ' تو پھر سن لو کہ ميں تمہيں سخت عذاب آنے سے پہلے ڈراتا  صلی هللا عليہ وسلم
ہوں۔ ' يہ سن کہ ابو لہب نے کہا ' تَبَّالَک! اَلِٰھذا َجَمْعتَنَا ' تيرے لئے ہالکت ہو، کيا اس لئے تو نے 

  حيح بخاری)ہميں جمع کيا تھا ْ جس پر هللا تعاٰلی نے سوره تَبَّْت يََدآ اَبِْی لَھٍَب نازل فرمائی (ص
 

ٍء َشهِْيٌد    ِ ۚ َوُهَو عَٰيل ُلكِّ َيشْ ْن َاْجٍر فَهَُو لَُمكْ ۭ ِاْن َاْجِرَي ِاالَّ عََيل اهلّلٰ   47قُْل َما َسَالُْتُمكْ ِمّ
) ميرا بدلہ تو هللا ہی کے ذمے ١کہ ديجئے! کہ جو بدلہ تم سے مانگوں وه تمہارے لئے ہے (

  ے۔ہے۔ وه ہرچيز سے باخبر اور مطلع ہ
اس ميں اپنی بےغرضی اور دنيا کے مال و متاع بےرغبتی کا مزيد اظہار فرما ديا تاکہ  ١۔٤٧

ان کے دلوں ميں اگر يہ شک و شبہ پيدا ہو کہ اس دعوی نبوت سے اس کا مقصد کہيں دنيا کمانا 
  تو نہيں، تو وه دور ہوجائے۔

 
ُم الُْغيُ  ْ يَْقِذُف اِبلَْحـّقِ ۚ عَالَّ   48ْوِب  قُْل ِانَّ َرّيبِ

  )١کہہ ديجئے! کہ ميرا رب حق (سچی وحی) نازل فرماتا ہے وه ہر غيب کا جاننے واال ہے (
قذف کے معنی تيراندازی اور خشت باری کے بھی ہيں اور کالم کرنے کے بھی، يہاں اس ١۔٤٨

کے دوسرے معنی ہيں يعنی وه حق کے ساتھ گفتگو فرماتا، اور اپنے رسولوں پر وحی نازل 
  ا اور ان کے ذريعے سے لوگوں کے ليے حق واضح فرماتا ہے۔فرمات

 
  49قُْل َجاَۗء الَْحـقُّ َوَما يُْبِدئُ الَْباِطُل َوَما يُِعْيُد   

  )۔١کہہ ديجئے! کہ حق آچکا باظل نہ پہلے کچھ کر سکا ہے اور نہ کرسکے گا (
 کی طرف سے هللا حق سے مراد قرآن اور باطل سے مراد کفر و شرک ہے۔ مطلب ہے هللا ١۔٤٩

کا دين اور اس کا قرآن آگيا ہے۔ جس سے باطل ختم ہوگيا ہے، اب وه سر اٹھانے کے قابل نہيں 
  رہا ہے۔

 
يْ  َّٗه َمسِ ْ ۭ ِان ٓ ِاَيلَّ َرّيبِ ََّمآ َاِضلُّ عَٰيل نَْفِيسْ ۚ َوِاِن اْهَتَديُْت فَِبَما يُْويِحْ   50ٌع قَرِيٌْب   قُْل ِاْن َضلَلُْت فَِان
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ہہ ديجئے کہ اگر ميں بہک جاؤں تو ميرے بہکنے (کا وبال) مجھ پر ہے اور اگر ميں راه ک
) ہے وه بڑا ہی سننے ١ہدايت پر ہوں توبہ سبب اس وحی کے جو ميرا پروردگار مجھے کرتا (

  )۔٢واال اور بہت ہی قريب ہے (
ر حق مبين نازل يعنی بھالئی سب هللا کی طرف سے ہے، اور هللا تعاٰلی نے جو وحی او ١۔٥٠

فرمايا، اس ميں رشدو ہدايت ہے، صحيح راستہ لوگوں کو اس سے ملتا ہے۔ پس جو گمراه ہوتا 
ہے، تو اس ميں انسان کی اپنی ہی کوتاہی اور ہوائے نفس کا دخل ہوتا ہے۔ اسی ليے اس کا وبال 

  بھی اسی پر ہوگا
يں پکار رہے ہو ' بلکہ اس کو جس طرح حديث ميں فرمايا ' تم بہری اور غائب ذات کو نہ ٢۔٥٠

  پکار رہے ہو جو سننے واال، قريب اور قبول کرنے واال ہے۔
 

َاكٍن قَرِيٍْب       51َۙولَْو تَٰرٓى ِاْذ فَزُِعْوا فََال فَْوَت َوُاِخُذْوا ِمْن مَّ
اور اگر آپ (وه وقت) مالحظہ کريں جبکہ يہ کفار گھبرائے پھريں گے اور پھر نکل بھاگنے کی 

  ) اور قريب کی جگہ سے گرفتار کر لئے جائيں گے۔١صورت نہ ہوگی ( کوئی
فاََلفَْوَت کہيں بھاگ نہيں سکيں گے؟ کيونکہ وه هللا کی گرفت ميں ہونگے، يہ ميدان محشر  ١۔٥١

  کا بيان ہے۔
 

َاكٍن بَِعْيٍد    قَالُْوٓا ٰاَمنَّا ِبٖه ۚ َوَاّىنٰ لَُهُم التَّنَاُوُش ِمْن مَّ   ښ52وَّ
قت کہيں گے کہ ہم اس قرآن پر ايمان الئے ليکن اس قدر دور جگہ سے (مطلوبہ چيز) اس و

  ) آسکتی ہے۔١کيسے ہاتھ (
تَنَاُوشُ، کے معنی تناول يعنی پکڑنے کے ہيں يعنی اب آخرت ميں انہيں ايمان کس طرح  ١۔٥٢

مان کے حاصل ہو سکتا ہے جب کہ دنيا ميں اس سے گريز کرتے رہے گويا آخرت ميں انہيں اي
لئے، دنيا کے مقابلے ميں دور کی جگہ ہے، جس طرح دور سے کسی چيز کو پکڑنا ممکن 

  نہيں، آخرت ميں ايمان النے کی گنجائش نہيں۔
 

َاكٍن بَِعْيٍد    قَْد َكَفُرْوا ِبٖه ِمْن قَْبُل ۚ َويَْقِذفُْوَن اِبلَْغْيِب ِمْن مَّ   53وَّ
تھا، اور دور دراز سے بن ديکھے بھٹکتے رہے اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کيا 

  )۔١(
يعنی اپنے گمان سے کہتے رہے کہ قيامت اور حساب کتاب نہيں۔ يا قرآن کے بارے ميں  ١۔٥٣

کہتے رہے کہ يہ جادو، گھڑا ہوا جھوٹ اور پہلوں کی کہانياں ہيں يا محمد صلی هللا عليہ وسلم 
ہے، شاعر ہے مجنون ہے۔ جب کہ کسی  کے بارے ميں کہتے رہے کہ يہ جادوگر ہے، کاہن

  بات کی بھی کوئی دليل ان کے پاس نہيں تھی۔
 

ِر  ُْم َاكنُْوا ِيفْ َشّكٍ مُّ ْن قَْبُل ۭ ِاهنَّ َياِعهِْم ِمّ َهتُْوَن امَكَ فُِعَل اِبَشـْ   ۧ 54يٍْب   َوِحْيَل بَيَْهنُْم َوبَْنيَ َما يَشـْ
) جيسے کہ اس سے پہلے بھی ان ١يا گيا (ان کی چاہتوں اور ان کے درميان پرده حائل کر د

  )٣) وه بھی (انہی کی طرح) شک و تردد ميں پڑے ہوئے تھے۔ (٢جيسوں کے ساتھ کيا گيا (
يعنی آخرت ميں وه چاہيں گے کہ ان کا ايمان قبول کرليا جائے، عذاب سے ان کی نجات  ١۔٥٤

ده حائل کر ديا گيا يعنی اس ہو جائے، ليکن ان کے درميان اور ان کی اس خواہش کے درمياں پر
  خواہش کو رد کر ديا گيا۔ 

يعنی پچھلی امتوں کا ايمان بھی اس وقت قبول نہيں کيا گيا جب وه عذاب کے آنے کے بعد  ٢۔٥٤
  ايمان الئيں۔
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اس ليے اب معائنہ عذاب کے بعد ان کا ايمان بھی کسی طرح قبول ہوسکتا ہے؟حضرت ١۔۵٤
چو، جو شک کی حالت ميں فوت ہوگا اسی حالت ميں اٹھے قتاده فرماتے ہيں ريب وشک سے ب

  گا اور جو يقين پر مرے گا، قيامت والے دن يقين پر ہی اٹھے گا۔
 
 

 سورة فاطر
 )٤٥۔ تعداد آيات  ٣٥(سورة فاطر ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  ڑا مہربان نہايت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو ب
 

ثْٰىن َوثُٰلَث َورُ  ٓ َاْجِنَحٍة مَّ َكِة ُرُسًال ُاوِيلْ ِٕ
ٰمٰوِت َواْالَْرِض َجاِعِل الَْمٰلۗى ِ فَاِطِر السَّ ٍء قَِديٌْر    َالَْحْمُد هلِلّٰ َ عَٰيل ُلكِّ َيشْ بَٰع ۭ يَزِيُْد ِيف الَْخلِْق َما يََشاُۗء ۭ ِانَّ اهلّلٰ

Ǻ  
) ١ے لئے تمام تعريفيں سزاوار ہيں جو (ابتداء) آسمانوں اور زمينوں کا پيدا کرنے واال (اس هللا ک

) ٢اور دو دو تين تين چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پيغمبر (قاصد) بنانے واال ہے (
  ) هللا تعاٰلی يقيناً ہرچيز پر قادر ہے۔٣مخلوق ميں جو چاہے زيادتی کرتا ہے (

معنی ہيں، پہلے پہل ايجاد کرنے واال، يہ اشاره ہے هللا کی قدرت کی طرف کہ فَاِطر،ُ کے  ١۔١
اس نے آسمان و زمين پہلے پہل بغير نمونے کے بنائے، تو اس کے لئے دوباره انسانوں کو پيدا 

  کرنا کون سا مشکل ہے؟۔
ياء کی طرف مراد جبرائيل، ميکائيل، اسرافيل اور عزرائيل فرشتے ہيں جن کو هللا تعاٰلی انب ٢۔١

يا مختلف مہمات پر قاصد بنا کر بھيجتا ہے۔ ان ميں کسی کے دو کسی کے تين کسی کے چار پر 
  ہيں جن کے ذريعے سے وه زمين پر آتے اور زمين سے آسمان پر جاتے ہيں۔ 

يعنی بعض فرشتوں کے اس سے بھی زياده پر ہيں، جيسے حديث ميں آتا ہے کہ نبی صلی  ٣۔١
فرمايا، ميں نے معراج کی رات جبرائيل عليہ السالم کو اصلی صورت ميں  هللا عليہ وسلم نے

  ديکھا اس کے چھ سو پر تھے (صحيح بخاری
 

ٍة فََال ُمْمِسَك لَهَا ۚ َوَما يُْمِسْك ۙ فََال ُمْرِسَل هَلٗ ِمْنۢ بَْعِدٖه ۭ وَ  ْمحَ ُ ِللنَّاِس ِمْن رَّ   Ą   ُهَو الَْعزِْيُز الَْحِكْميُ َما يَْفتَِح اهلّلٰ
هللا تعاٰلی جو رحمت لوگوں کے لئے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے واال نہيں اور جس کو 

) اور وہی غالب حکمت واال ١بند کردے تو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے واال نہيں (
  ہے۔
ان ہی نعمتوں ميں سے ارسال رسل اور انزال کتب بھی ہے۔ يعنی ہرچيز کا دينے واال  ١۔٢
ھی ہے، اور واپس لينے واال يا روک لينے واال بھی وہی ہے۔ اس کے عالوه نہ کوئی معطی ب

  ہے اور نہ مانع وقابض۔
 

َماۗءِ  َن السَّ ِ يَْرُزقُُمكْ ِمّ ِ عَلَْيُمكْ ۭ َهْل ِمْن َخاِلٍق غَْريُ اهلّلٰ َا النَّاُس اْذُكُرْوا ِنْعَمَت اهلّلٰ هيُّ َ   Ǽالَّ ُهَو ڮ فََاّىنٰ تُـْؤفَُكْوَن   َواْالَْرِض ۭ َالٓ ِاهٰلَ اِ  اٰيٓ
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لوگو! تم پر جو انعام هللا نے کئے ہيں انہيں ياد کرو۔ کيا هللا کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو 
تمہيں آسمان و زمين سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہيں پس تم کہاں الٹے 

  )١جاتے ہو (
بھی تم غير هللا کی عبات کرتے ہو؟۔ مطلب ہے کہ  يعنی اس بيان اور وضاحت کے بعد ١۔٣

تمہارے اندر توحيد اور آخرت کا انکار کہاں سے آگيا، جب کہ تم مانتے ہو کہ تمہارا خالق اور 
  رازق هللا ہے (فتح القدير)

 
ِ تُْرَجُع اْالُمُ  ْن قَْبكِلَ ۭ َو ِاَىل اهلّلٰ بَْت ُرُسٌل ِمّ بُْوَك فََقْد ُكّذِ َُّكّذِ   Ćْوُر َوِاْن ي

اور اگر يہ آپ کو جھٹالئيں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹالئے جا چکے ہيں۔ تمام 
  )۔١کام هللا ہی طرف لوٹائے جائيں گے (

اس ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم کو جھٹال کر کہاں  ١۔٤
ہميں نے کرنا ہے، اس لئے اگر يہ باز نہ آئے، تو جائيں گے؟ باآلخر تمام معامالت کا فيصلہ تو 
  ان کو بھی ہالک کرنا ہمارے لئے مشکل نہيں۔

 
ِ ا َُّمكْ اِبهلّلٰ ن نَْيا ۪ َوَال يَُغرَّ َُّمكُ الَْحٰيوُة ادلُّ ن ِ َحقٌّ فََال تَُغرَّ َا النَّاُس ِانَّ َوْعَد اهلّلٰ َهيُّ   Ĉلَْغُرْوُر اٰيٓ

) اور نہ ٢) تمہيں زندگانی دنيا دھوکے ميں نہ ڈالے (١ہے ( لوگو! هللا تعاٰلی کا وعده سچا
  دھوکے باز شيطان غفلت ميں ڈالے۔

  کہ قيامت برپا ہوگی اور نيک و بد کو ان کے عملوں کی جزا و سزا دی جائے گی۔  ١۔٥
يعنی آخرت کی ان نعمتوں سے غافل نہ کردے جو هللا تعاٰلی نے اپنے نيک بندوں اور  ٢۔٥

روکاروں کے لئے تيار کر رکھی ہيں۔ پس اس دنيا کی عارضی لذتوں ميں کھو رسولوں کے پي
  کر آخرت کی دائمی راحتوں کو نظر انداز نہ کرو

 
ِعْريِ  ِب السَّ ََّما يَْدُعْو اِحْزبَٗه ِلَيُكْونُْوا ِمْن َاْحصٰ ا ۭ ِان ُذْوُه عَُدوًّ ِ ْيٰطَن لَُمكْ عَُدوٌّ فَاختَّ   ۭ  Č  ِانَّ الشـَّ

  تو اپنے گروه کو صرف اس لئے ہی بالتا ہے کہ وه سب جہنم واصل ہو جائيں۔ ) وه١جانو (
يعنی اس سے سخت عداوت رکھو، اس کے فريب اور ہتھکنڈوں سے بچو، جس طرح دشمن  ١۔٦

  کے بچاؤ کے لئے انسان کرتا ہے۔
 

لُوا يَْن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ ْيَن َكَفُرْوا لَهُْم عََذاٌب َشِديٌْد ڛ َواذلَّ ِ َاْجٌر َكِبْريٌ     َاذلَّ ْغِفَرٌة وَّ ِلٰحِت لَهُْم مَّ   Ċۧالّصٰ
جو لوگ کافر ہوئے ان کے لئے سخت سزا ہے اور جو ايمان الئے اور نيک اعمال کئے ان کے 

  )۔١لئے بخشش ہے اور (بہت) بڑا اجر (
س يہاں بھی هللا تعاٰلی نے ديگر مقامات کی طرح ايمان کے ساتھ، عمل صالح بيان کر کے ا ١۔٧

کی اہميت کو واضح کر ديا ہے تاکہ اہل ايمان عمل صالح سے کسی وقت بھی غفلت نہ برتيں، کہ 
  مغفرت اور اجر کبير کا وعده اس ايمان پر ہی ہے جس کے ساتھ عمل صالح ہوگا۔

 
ََّشاُۗء  َ يُِضلُّ َمْن ي هِلٖ فََرٰاُه َحَسـنًا ۭ فَِانَّ اهلّلٰ ُء َمعَ َ عَِلـْميٌ ِبَما يَْصنَُعْوَن   َافََمْن ُزيَِّن هَلٗ ُسْوۗ ٍت ۭ ِانَّ اهلّلٰ ْم َحَرسٰ ََّشاُۗء ڮ فََال تَْذَهْب نَْفُسَك عَلَْهيِ َوَهيِْدْي َمْن ي

Ď  
کيا پس وه شخص جس کے لئے اس کے برے اعمال مزين کر ديئے گئے پس وه انہيں اچھا 

کہ هللا جسے چاہے گمراه  ) (کيا وه ہدايت يافتہ شخص جيسا ہے)، (يقين مانو)١سمجھتا ہے (
) پس آپ ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ٢کرتا ہے اور جسے چاہے راه راست دکھاتا ہے۔ (

  )٤) جو کچھ کر رہے ہيں اس سے يقيناً هللا تعاٰلی بخوبی واقف ہے۔(٣ہالکت ميں نہ ڈاليں (
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ر سمجھتے يہ جس طرح کفار و بدکار ہيں، وه کفر و شرک فسق اور بدکاری کرتے ہيں او ١۔٨
ہيں کہ وه اچھا کر رہے ہيں۔ پس ايسا شخص، جس کو هللا نے گمراه کر ديا ہو، اس کے بچاؤ 

کے لئے آپ کے پاس کوئی حيلہ ہے؟ يا يہ اس شخص کے برابر ہے جسے هللا نے ہدايت سے 
  نوازا ہے؟ جواب نفی ميں ہی ہے، نہيں يقينا نہيں۔ 

ی سنت کے مطابق اس کو گمراه کرتا ہے جو مسلسل هللا تعاٰلی اپنے عدل کی رو سے اپن ٢۔٨
اپنے کرتوتوں سے اپنے کو اس کا مستحق ٹھہرا چکتا ہے اور ہدايت اپنے فضل وکرم سے 

  اسے ديتا ہے جو اس کا طالب ہوتا ہے۔
کيونکہ هللا تعاٰلی کا ہر کام حکمت پر اور علم تام پر مبنی ہے اس ليے کسی کی گمراہی پر  ٣۔٨

  ہ کريں کہ اپنی جان کو خطرے ميں ڈال ليں۔اتنا افسوس ن
يعنی اس سے کوئی قول يا فعل مخفی نہيں ہے مطلب يہ ہے کہ هللا کا ان کے ساتھ معاملہ  ٤۔٨

عليم وخبير اور ايک حکيم کی طرح ہے عام بادشاہوں کی طرح کا نہيں ہے جو اپنے اختيارات 
ناراض ہوجاتے ہيں اور کبھی دشنام کا الل ٹپ استعمال کرتے ہيں، کبھی سالم کرنے سے بھی 

  پر ہی خلعتوں سے نواز ديتے ہيں۔
 

يٍِّت فََاْحيَْينَا ِبِه اْالَْرَض بَعْ  ْيٓ َاْرَسَل الّرِيَٰح فَُتـِثْريُ َحسَااًب فَُسْقٰنُه ِاٰىل بدََلٍ مَّ ِ ُ اذلَّ ُُّشْوُر   َواهلّلٰ   Ḍَد َمْوِهتَا ۭ َكٰذكِلَ الن
ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہيں پھر ہم بادلوں کو خشک زمين کی طرف لے اور هللا ہی ہوائيں چالتا 

جاتے ہيں اور اس سے زمين کو اس کی موت کے بعد زنده کر ديتے ہيں۔ اس طرح دوباره جی 
  )١اٹھنا (بھی) ہے۔ (

يعنی جس طرح بادلوں سے بارش برسا کر خشک زمين کو ہم شاداب کرديتے ہيں اسی ١۔٩
دن تمام مرده انسانوں کو بھی ہم زنده کرديں گے، حديث ميں آتا ہے کہ طريقے سے قيامت والے 

انسان کا سارا جسم بوسيده ہوجاتا ہے صرف ريڑھ کی ہڈی کا ايک چھوٹا سا حصہ محفوظ رہتا 
  ہے اسی سے اس کی دوباره تخليق وترکيب ہوگی۔

 
 َ ْيًعا ِۭال ُة َمجِ ِ الِْعزَّ َة فَِلهّلٰ ٰاِت لَهُْم عََذابٌ َمْن َاكَن يُرِيُْد الِْعزَّ ـّيِ ْيَن يَْمُكُرْوَن السَّ ِ اِلُح يَْرفَُعٗهۭ  َواذلَّ ُب َوالَْعَمُل الصَّ ّيِ ُم الطَّ َك ُهَو يَُبْوُر   ْيِه يَْصَعُد اْلَلكِ

ِٕ
َشِديٌْد ۭ َوَمْكُر ُاوٰلۗى

10  
) تمام تر ستھرے ١جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو هللا تعاٰلی ہی کی ساری عزت (

) اور نيک عمل ان کو بلند کرتا ہے جو لوگ برائيوں کے ٢کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہيں (
) ان کے لئے سخت تر عذاب ہے اور ان کا يہ مکر برباد ہو ٣داؤں گھات ميں لگے رہتے ہيں (

  )٤جائے گا (
يعنی جو چاہتا ہے کہ اسے دنيا اور آخرت ميں عزت ملے، تو وه هللا کی اطاعت کرے اس ١۔١٠

سے اسے يہ مقصود حاصل ہوجائے گا اس ليے کہ دنيا وآخرت کا مالک هللا ہی ہے ساری 
عزتيں اسی کے پاس ہيں وه جس کو عزت دے، وہی عزيز ہوگا جس کو وه ذليل کردے، اسے 

  دنيا کی کوئی طاقت عزت نہيں دے سکتی۔
تسبيح و تحميد، تالوت ہے، اَ ْلَکلُِم، َکلَِمہ،ُ ايک جمع ہے، ستھرے کلمات سے مراد هللا کی  ٢۔١٠

چڑھتے ہيں کا مطلب، قبول کرنا ہے۔ يا فرشتوں کا انہيں لے کر آسمانوں پر چڑھنا تاکہ هللا انہيں 
  جزا دے۔ 

خفيہ طريقے سے کسی کو نقصان پہنچانے کی تدبير کو مکر کہتے ہيں کفرو شرک کا  ٣۔١٠
ا جاتا ہے نبی کے خالف قتل ارتکاب بھی مکر ہے اس طرح هللا کے راستے کو نقصان پہنچاي

  وغيره کی جو سازشيں کفار مکہ کرتے تھے وه بھی مکر ہے، رياکاری بھی مکر ہے۔
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يعنی ان کا مکر بھی برباد ہوگا اور اس کا وبال انہی پر پڑے گا جو اس کا ارتکاب کرتے  ٤۔١٠
 ( ئِّيُ   )43۔فاطر:35ہيں، جيسے فرمايا (َواَل يَِحْيُق اْلَمْكُر السَّ

 
ِمُل ِمْن ُانْـٰىث َوَال تََضُع َوا ُّْطَفٍة ُمثَّ َجَعلَُمكْ َاْزَواًجا ۭ َوَما َحتْ ْن تَُراٍب ُمثَّ ِمْن ن ُ َخلََقُمكْ ِمّ رِٖهٓ ِاالَّ ِيفْ ِكٰتٍب ۭ ِانَّ هلّلٰ َال يُْنَقُص ِمْن ُمعُ ٍر وَّ َعمَّ ُر ِمْن مُّ ِاالَّ ِبِعلِْمٖه ۭ َوَما يَُعمَّ

 ِ   11يَِسْريٌ      ٰذكِلَ عََيل اهلّلٰ
) پھر تمہيں جوڑے جوڑے (مرد و عورت) بنا ديا ١لوگو! هللا تعاٰلی نے تمہيں مٹی سے پيدا کيا (

) اور جو بھی ٢ہے، عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا پيدا ہونا سب اس کے علم سے ہی ہے (
وا ہے هللا تعاٰلی پر بڑی عمر واال عمر ديا جائے اور اور جس کی گھٹے وه سب کتاب ميں لکھا ہ

  يہ بات بالکل آسان ہے۔
يعنی تمہارے باپ آدم کو مٹی سے اور پھر اس کے بعد تمہاری نسل کو قائم رکھنے کے ١۔١١

ليے انسان کی تخليق کو نطفے سے وابستہ کرديا جو مرد کی پشت سے نکل کر عورت کے 
  رحم ميں جاتا ہے۔

زمين پر گرنے والے پتے کو اور زمين کی  يعنی اس سے کوئی چيز مخفی نہيں، حتی کہ٢۔١١
  تاريکيوں ميں نشوونما پانے والے بيج کو بھی جانتا ہے۔

 
 َ ُلكُْوَن ل ابُٗه َوٰھَذا ِملٌْح ُاَجاٌج ۭ َوِمْن ُلكٍّ اَتْ ـٌغ َرشَ

ِٕ
َتِوي الَْبْحٰرِن ڰ ٰھَذا عَْذٌب فَُراٌت َساۗى َتْخرُِجْوَن حِ َوَما يَسـْ تَسـْ ًما َطِرايًّ وَّ ـْ لَْيًة تَلْبَُسْوَهنَا ۚ َوتََرى الُْفكْلَ ِفْيِه ح
  12َمَواِخَر ِلتَبْتَُغْوا ِمْن فَْضهِلٖ َولََعلَُّمكْ تَْشُكُرْوَن     

اور برابر نہيں دو دريا يہ ميٹھا ہے پياس بجھاتا اور پينے ميں خوشگوار يہ دوسرا کھاری ہے 
وه زيورات نکالتے ہو جنہيں تم پہنتے ہو۔  کڑوا، تم ان دونوں ميں سے تازه گوشت کھاتے ہو اور

) والی ان درياؤں ميں ہيں ١اور آپ ديکھتے ہيں کہ بڑی بڑی کشتياں پانی کو چيرنے پھاڑنے (
  تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو تاکہ تم اس کا ذکر کرو۔

مواخر وه کشتياں جو آتے جاتے پانی کو چيرتی ہوئی گزر جاتی ہيں۔ اس کی وضاحت ١۔١٢
  قان ميں گزر چکی ہے۔سورة فر

 
رِْي ِالَجَ  ْ ْمَس َوالْقََمَر ڮ ُلكٌّ جيَّ َّْيِل ۙ َوَخسََّر الشَّ َاَر ِيف ال َاِر َويُْوِلُج الهنَّ َّْيَل ِيف الهنَّ يَْن تَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِنٖه َما يُْوِلُج ال ِ ُُّمكْ هَلُ الُْمكْلُ ۭ َواذلَّ ُ َرب َسمًّى ۭ ٰذِلُمكُ اهلّلٰ ٍل مُّ

  ۭ 13ْوَن ِمْن ِقْطِمْريٍ  يَْمِلكُ 
وه رات کو دن ميں اور دن کو رات ميں داخل کرتا ہے اور آفتاب و ماہتاب کو اسی نے کام پر 

) تم سب کا پالنے واال اسی کی ١لگا ديا ہے۔ ہر ايک ميعاد معين پر چل رہا ہے يہی ہے هللا (
لی کے چھلکے کے بھی سلطنت ہے۔ جنہيں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وه تو کھجور کی گھٹ

  )٢مالک نہيں۔ (
  يعنی مذکوره تمام افعال کا فاعل ہے۔  ١۔١٣
  يعنی اتنی حقير چيز کے بھی مالک نہيں نہ اسے پيدا کرنے پر ہی قادر ہيں۔ ٢۔١٣

 
َتَجابُْوا لَُمكْ ۭ َويَْوَم الْقِ  ُعْوا َما اسـْ ئَُك ِمثُْل َخِبْريٍ  ِاْن تَْدُعْوُمهْ َال يَْسَمُعْوا ُدعَاَۗءُمكْ ۚ َولَْو َمسِ ِّ ِكُمكْ ۭ َوَال يُنَب   ۧ 14ٰيَمِة يَْكُفُرْوَن بِِرشْ

) اور اگر (با لفرض) سن بھی ليں تو فرياد ١اگر تم انہيں پکارو وه تمہاری پکار سنتے ہی نہيں (
) بلکہ قيامت کے دن تمہارے شريک اس شرک کا صاف انکار کر ٢رسی نہيں کريں گے (
  )۔٣ی بھی حق تعاٰلی جيسا خبردار خبريں نہ دے گا (جائيں گے آپ کو کوئ

يعنی اگر تم انہيں مصائب پکارو تو وه تمہاری پکار سنتے ہی نہيں ہيں، کيونکہ جمادات  ١۔١٤
  ہيں پتھر کی مورتياں۔ 
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يعنی اگر بالفرض وه سن بھی ليں تو بےفائده، اس لئے کہ تمہاری التجاؤں کے مطابق  ٢۔١٤
  کتے۔ تمہارا کام نہيں کر س

اس لئے کہ اس جيسا کامل علم کسی کے پاس بھی نہيں ہے۔ وہی تمام امور کی حقيقت  ٣۔١٤
سے پوری طرح باخبر ہے جس ميں ان کے پکارے جانے والوں کی بے اختياری، پکار کو نہ 

  سننا اور قيامت کے دن اس کا انکار کرنا بھی شامل ہے۔
 

َا النَّاُس َانُْمتُ الُْفَقَراۗءُ  َهيُّ ُ ُهَو الْغَِينُّ الَْحِمْيُد     اٰيٓ ِ ۚ َواهلّلٰ   15ِاَىل اهلّلٰ
  )٣) اور خوبيوں واال ہے (٢) اور هللا بےنياز (١اے لوگو! تم هللا کے محتاج ہو (

ناس کا لفظ عام ہے جس ميں عوام وخاص حتی کہ انبياء وصلحا سب آجاتے ہيں هللا کے ١۔١۵
  محتاج نہيں۔ درکے سب ہی محتاج ہيں ليکن هللا کسی کا

وه اتنا بےنياز ہے کہ اگر سب لوگ اس کے مخالف ہوجائيں اس سے اس کی سلطنت ميں ٢۔١۵
کوئی کمی اور سب اس کے اطاعت گزار بن جائيں، تو اس سے اس کی قوت ميں زيادتی نہ 

  ہوگی بلکہ نافرمانی ميں لوگوں کا اپنا ہی نقصان ہے۔ اور عبادت واطاعت ميں اپنا ہی فائده ہے۔
يعنی محمود ہے اپنی نعمتوں کی وجہ سے۔ پس ہر نعمت، جو اس نے بندوں پر کی ہے،  ٣۔١٥

  اس پر وه حمد و شکر کا مستحق ہے۔
 

لٍْق َجِديٍْد     ِت ِخبَ ََّشْا يُْذِهْبُمكْ َواَيْ   ۚ 16ِاْن ي
  )١اگر وه چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ايک نئی مخلوق پيدا کر دے (

ان بےنيازی ہی کی ايک مثال ہے کہ اگر وه چاہے تو تمہيں فنا کے يہ بھی اس کی ش ١۔١٦
گھاٹ اتار کے تمہاری جگہ ايک نئی مخلوق پيدا کر دے، جو اس کی اطاعت گزار ہو، اس کی 
  نافرمان نہيں يا يہ مطلب ہے کہ ايک نئی مخلوق اور نيا عالم پيدا کر دے جس سے تم ناآشنا ہو۔

 
 ِ   17ِبَعزِْيٍز   َوَما ٰذكِلَ عََيل اهلّلٰ

  اور يہ بات هللا کو مشکل نہيں۔
 

لَْو َاكَن ذَ  ٌء وَّ َمْل ِمنُْه َيشْ ِلهَا َال ُحيْ ْزَر ُاْخٰرى ۭ َوِاْن تَْدُع ُمثَْقةَلٌ ِاٰىل ِمحْ ُْم اِبلَْغْيِب َوَاقَامُ َوَال تَِزُر َواِزَرٌة ِوّ َشْوَن َرهبَّ يَْن َخيْ ِ ََّما تُْنِذُر اذلَّ ٰلوَة ۭ َوَمْن ا قُْرٰىب ۭ ِان وا الصَّ
ِ الَْمِصْريُ    ّىكٰ ِلنَْفِسٖه ۭ َوِاَىل اهلّلٰ ََّما يََزتَ   18تََزّىكٰ فَِان

) اگر کوئی گراں بار دوسرے ١کوئی بھی بوجھ اٹھانے واال دوسرے کا بوجھ نہيں اٹھائے گا (
گو قرابت دار  کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لئے بالئے گا تو وه اس ميں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا

) تو صرف انہی کو آگاه کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہيں اور ٢ہی ہو (
) اور جو بھی پاک ہو جائے وه اپنے نفع کے لئے پاک ہوگا لوٹنا ٣نمازوں کی پابندی کرتے ہيں (

  )٤هللا ہی کی طرف ہے۔ (
گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ان کے ہاں جس نے دوسروں کو گمراه کيا ہوگا، وه اپنے  ١۔١٨

َع اَْثقَالِِھْم)  ۔ 29گناہوں کا بوجھ بی اٹھائے گا، جيسا کہ آيت (َولَيَْحِملُنَّ اَْثــقَالَھُْم َواَْثــقَااًل مَّ
) واضح ہے ليکن يہ دوسروں کا بوجھ بھی درحقيقت ان کا اپنا ہی بوجھ کہ ان ہی 13العنکبوت:

  ۔ نے ان دوسروں کو گمراه کيا تھا
ايسا انسان جو گناہوں کے بوجھ سے لدا ہو ہوگا، وه اپنا بوجھ اٹھانے کے لئے اپنے رشتہ  ٢۔١٨

  دار کو بھی بالئے گا تو وه آماده نہيں ہوگا۔ 
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يعنی تيرے انذار وتبليغ کا فائده انہی لوگوں کو ہوسکتا ہے تو يا تو انہی کو ڈراتا ہے ان  ٣۔١٨
ه نہيں ہوتا جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا (اِنََّمآ اَْنَت ُمْنِذُر کو نہيں جن کو انذار سے کوئی فائد

  )45۔ النازعات:79َمْن يَّْخٰشٮھَا) 
  تطھر کے معنی ہيں شرک اور فواحش کی آلودگيوں سے پاک ہونا۔ ٤۔١٨ 
 

ى َوالَْبِصْريُ     َتِوي اْالَْمعٰ   ۙ 19َوَما يَسـْ
  اور اندھا اور آنکھوں واال برابر نہيں۔

 
لُٰمُت َوَال النُّْوُر َوَال    ۙ 20 الظُّ

  )١اور نہ تاريکی نہ روشنی (
اندھے سے مراد کافر اور آنکھوں واال سے مومن، اندھيروں سے باطل اور روشنی سے  ١۔٢٠

حق مراد ہے، باطل کی بيشمار قسميں ہيں، اس لئے اس کے لئے جمعود کا اور حق چونکہ 
  واحد صيغہ استعمال کيا۔ متعدد نہيں، ايک ہے، اس لئے اس کے لئے

 
لُّ َوَال الَْحــُرْوُر      21َۚوَال الّظِ

  )١اور نہ چھاؤں نہ دھوپ (
  يہ ثواب و عتاب يا جنت و دوزخ کی تمثيل ہے۔ ١۔٢١

 
ََّشاُۗء ۚ َوَمآ َانَْت ِبُمْسِمعٍ  َ يُْسِمُع َمْن ي َتِوي اْالَْحيَاُۗء َوَال اْالَْمَواُت ۭ ِانَّ اهلّلٰ ْن ِيف الُْقُبْوِر  َوَما يَسـْ   22مَّ

) اور ٢) هللا تعاٰلی جس کو چاہتا ہے سنا ديتا ہے (١اور زنده اور مردے برابر نہيں ہو سکتے (
  )٣آپ ان کو نہيں سنا سکتے جو قبروں ميں ہيں۔ (

احياء سے مومن اور اموات سے کافر يا علماء اور جاہل يا عقلمند اور غير عقلمند مراد  ١۔٢٢
  ہيں۔ 
يعنی جسے هللا ہدايت سے نواز نے واال ہوتا ہے اور جنت اس کی مقدر ہوتی ہے، اسے  ٢۔٢٢

  حجت يا دليل سننے اور پھر اسے قبول کرنے کی تو فيق دے ديتا ہے۔ 
يعنی جس طرح قبروں ميں مرده اشخاص کی کوئی بات نہيں سنائی جاسکتی اسی طرح ٣۔٢٢

ا اے پيغمبر تو انہيں حق کی بات نہيں سنا جن لوگوں کے دلوں کو کفر نے موت سے ہمکنار کي
سکتا مطلب يہ ہوا کہ جس طرح مرنے اور قبر ميں دفن ہونے کے بعد مرده کوئی فائده نہيں اٹھا 

سکتا، اسی طرح کافر ومشرک جن کی قسمت ميں بدبختی لکھی ہے دعوت وتبليغ سے انہيں 
  فائده نہيں ہوتا۔

 
  23ِاْن َانَْت ِاالَّ نَِذْيٌر 

  و صرف ڈرانے والے ہيں۔آپ ت
يعنی آپ صلی هللا عليہ وسلم کا کام صرف دعوت و تبليغ ہے۔ ہدايت اور ضاللت يہ هللا  ١۔٢٣

  کے اختيار ميں ہے۔
 

ٍة ِاالَّ َخَال ِفْهيَا نَِذيٌْر  ْن ُامَّ نَِذْيًرا ۭ َوِاْن ِمّ ا وَّ ٓ َاْرَسلْٰنَك اِبلَْحّقِ بَِشْريً    24ِاانَّ
دے کر خوشخبری سنانے واال اور ڈر سنانے واال بنا کر بھيجا ہے اور ہم نے ہی آپ کو حق 

  کوئی امت ايسی نہيں ہوئی جس ميں کوئی ڈر سنانے واال نہ گزرا ہو۔
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بُِر َواِبلْ  نِٰت َواِبلزُّ ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم ۚ َجاَۗءْهتُْم ُرُسلُهُْم اِبلَْبّيِ ِ َب اذلَّ بُْوَك فََقْد َكذَّ َُّكّذِ   25ِب الُْمِنْريِ ِكتٰ َوِاْن ي
اور اگر يہ لوگ آپ کو جھٹال ديں تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہيں انہوں نے بھی جھٹاليا 

تھا ان کے پاس بھی ان کے پيغمبر معجزے اور صحيفے اور روشن کتابيں لے کر آئے تھے 
)١(  

ں اس لئے ہمارے تاکہ کوئی قوم يہ نہ کہہ سکے کہ ہميں تو ايمان اور کفر کا پتہ ہی نہي ١۔٢٥
پاس کوئی پيغمبر بھی نہيں آيا بنا بريں هللا نے ہر امت ميں نبی بھيجا۔ جس طرح دوسرے مقام پر 

  بھی فرمايا ولکل قوم ھاد۔
 

ْيَن َكَفُرْوا فََكْيَف َاكَن نَِكْريِ   ِ   ۧ 26ُمثَّ َاَخْذُت اذلَّ
  )١پھر ميں نے ان کافروں کو پکڑ ليا سو ميرا عذاب کيسا ہو (

  يعنی کيسے سخت عذاب کے ساتھ ميں نے ان کی گرفت کی اور انہيں تباه و برباد کر ديا۔ ١۔٢٦
 

ْخَتِلًفا َالَْواُهنَا َۭوِمَن الْ  َماِۗء َماًۗء ۚ فََاْخَرْجنَا ِبٖه ثََمٰرٍت مُّ َ َاْنَزَل ِمَن السَّ ْخَتِلٌف َالْ َالَْم تََر َانَّ اهلّلٰ ٌر مُّ ُمحْ   27َواُهنَا َوغََراِبيُْب ُسْوٌد   ِجَباِل ُجَدٌد ِبْيٌض وَّ
کيا آپ نے اس بات پر نظر نہيں کی کہ هللا تعاٰلی نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس کے 

) اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہيں سفيد اور ١ذريعہ سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے (
  )٢سرخ کہ ان کی بھی رنگتيں مختلف ہيں اور بہت گہرے سياه (

يعنی جس طرح مومن اور کافر، صالح اور فاسد دونوں قسم کے لوگ ہيں، اسی طرح  ١۔٢٧
ديگر مخلوقات ميں بھی فرق اور اختالف ہے، مثاًل پھولوں کے رنگ بھی مختلف ہيں اور ذائقے 

لذت اور خوشبو ميں بھی ايک دوسرے سے مختلف۔ حٰتی کہ ايک ايک پھل کے بھی کئی کئی 
قے اور خوشبو اور لذت ميں بھی ايک دوسرے سے مختلف جيسے رنگ بھی مختلف اور ذائ

  کھجور ہے، انگور ہے، سيب اور ديگر بعض پھل ہيں۔ 
اسی طرح پہاڑ اور اس کے حصے يا راستے اور خطوط مختلف رنگوں کے ہيں، سفيد،  ٢۔٢٧

جمع ہے۔ سرخ اور بہت گہرے، سياه راستہ يا لکير۔ َغَرابِْيب، َغِرْيب،ُ کی جمع ہے (سياه) کی 
جب سياه رنگ کے گہرے پن کو ظاہر کرتا ہو تو اس کے ساتھ غربيب کا الفاظ استعمال کيا جاتا 

  ہے؛اسود غربيب، جس کے معنی ہوتے ہيں، بہت گہرا سياه۔
 

َ ِمْن عِ  ََّما َخيَْىش اهلّلٰ نَْعاِم ُمْخَتِلٌف َالَْوانُٗه َكٰذكِلَ ۭ ِان َواّۗبِ َواْالَ َ َعزِْيٌز غَُفْوٌر  َوِمَن النَّاِس َوادلَّ   28َباِدِه الُْعلَٰمُۗؤا ِۭانَّ اهلّلٰ
اور اسی طرح آدميوں اور جانوروں اور چوپايوں ميں بھی بعض ايسے ہيں ان کی رنگتيں 

) واقعی هللا تعاٰلی ٢) هللا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہيں جو علم رکھتے ہيں (١مختلف ہيں (
  )۔٣زبردست بڑا بخشنے واال ہے (

  يعنی انسان اور جانور بھی سفيد، سرخ، سياه اور زرد رنگ کے ہوتے ہيں۔  ١۔٢٨
يعنی هللا کی ان قدرتوں اور اس کے کمال صناعی کو وہی جان اور سمجھ سکتے ہيں جو ٢۔٢٨

علم رکھنے والے ہيں اس علم سے مراد کتاب وسنت اور اسرار الہيہ کا علم ہے جتنی ان کو رب 
تنا ہی وه ڈرتے ہيں اپنے رب سے۔ گويا جن کے اندر خشيت الہی کی معرفت حاصل ہوتی ہے ا

  نہيں ہے سمجھ لو کہ علم صحيح سے بھی وه محروم ہيں ۔
يہ رب سے ڈرنے کی علت ہے کہ وه اس بات پر قادر ہے کہ نافرمان کو سزا دے اور  ٣۔٢٨

  توبہ کرنے والے کے گناه معاف فرما دے۔
 

يَْن يَْتلُْوَن ِكٰتبَ  ِ َّْن تَـُبْوَر  ِانَّ اذلَّ اَرًة ل عََالِنَيًة يَّْرُجْوَن ِجتَ ا وَّ ا َرَزْقٰهنُْم ِرسًّ ٰلوَة َوَانَْفُقْوا ِممَّ ِ َوَاقَاُموا الصَّ   29ۙ  اهلّلٰ
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) اور جو کچھ ہم ٢) اور نماز کی پابندی رکھتے ہيں (١جو لوگ کتاب هللا کی تالوت کرتے ہيں (
) وه ايسی تجارت کے ٣اور اعالنيہ خرچ کرتے ہيں ( نے ان کو عطا فرمايا ہے اس ميں پوشيده

  )۔٤اميدوار ہيں جو کبھی خساره ميں نہ ہوگی (
کتاب هللا سے مراد قرآن کريم ہے، تالوت کرتے ہيں، يعنی پابندی سے اس کا اہتمام کرتے  ١۔٢٩

  ہيں۔ 
پابندی،  اقامت صلٰوة کا مطلب ہوتا ہے، نماز کی ادائيگی جو مطلوب ہے، يعنی وقت کی ٢۔٢٩

  اعتدااِلرکان اور خشوع و خضوع کے اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔ 
يعنی رات دن، اعالنيہ اور پوشيده دونوں طريقوں سے حسب ضرورت خرچ کرتے ہيں،  ٣۔٢٩

  بعض کے نزديک پوشيده سے نفلی صدقہ اور اعالنيہ سے صدقہ، واجبہ (زکٰوة) مراد ہے۔ 
  اں يقينی ہے، جس ميں مندے اور کمی کا امکان نہيں۔يعنی ايسے لوگوں کا اجر هللا کے ہ ٤۔٩٢

 
َّٗه غَُفْوٌر َشُكْوٌر  ْن فَْضهِلٖ ۭ ِان َهيُْم ُاُجْوَرُمهْ َويَزِيَْدُمهْ ِمّ   30ِلُيَوفِّ

) دے بيشک وه بڑا ١تاکہ ان کو ان کی اجرتيں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے زياده (
  بخشنے واال قدر دان ہے۔

جارت مندے سے اس لئے محفوظ ہے کہ هللا تعاٰلی ان کے اعمال صالحہ پر پورا يعنی يہ ت ١۔٣٠
اجر عطا فرمائے گا۔ يا فعل محذوف کے متعلق ہے کہ يہ نيک اعمال اس لئے کرتے ہيں يا هللا 

  نے انہيں ان کی طرف ہدايت کی تاکہ وه انہيں اجر دے۔
 

ْيٓ َاْوَحْينَآ ِالَْيَك ِمَن اْلِكٰتِب هُ  ِ َ ِبِعَباِدٖه لََخِبْريٌ بَِصْريٌ     َواذلَّ قًا ِلَّما بَْنيَ يََديِْه ۭ ِانَّ اهلّلٰ   31َو الَْحــقُّ ُمَصّدِ
) ہے جو کہ ١اور يہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھيجی ہے يہ بالکل ٹھيک (

ری خبر رکھنے ) هللا تعاٰلی اپنے بندوں کی پو٢اپنے سے پہلی کتابوں کی تصديق کرتی ہيں (
  )٣واال خوب ديکھنے واال ہے (

  يعنی جس پر تيرے اور تيری امت کے لئے عمل کرنا ضروری ہے۔  ١۔٣١
تورات اور انجيل وغيره کی۔ يہ اس بات کی دليل ہے کہ قرآن کريم اس هللا کا نازل کرده  ٢۔٣١

د و تصديق ہے جس نے پچھلی کتابيں نازل کی تھيں، جب ہی تو دونوں ايک دوسرے کی تائي
  کرتی ہيں۔ 

يہ اس کے علم و خبری کا نتيجہ ہے کہ اس نے نئی کتاب نازل فرما دی، کيونکہ وه جانتا  ٣۔٣١
  ہے، پچھلی کتابيں ردو بدل کا شکار ہوگئی ہيں اور اب وه ہدايت کے قابل نہيں رہی ہيں۔

 
يَْن اْصَطَفْينَا ِمْن ِعَباِداَن ۚ ِ ِ ۭ ٰذكِلَ ُهَو  ُمثَّ َاْوَرثْنَا اْلِكٰتَب اذلَّ ْذِن اهلّلٰ ِت اِبِ ْقتَِصٌد ۚ َوِمْهنُْم َساِبٌق اِبلَْخـْريٰ   32ۭالْـَفْضُل اْلَكِبْريُ   فَِمْهنُْم َظاِلٌم ِلّنَْفِسٖه ۚ َوِمْهنُْم مُّ

) کا وارث بنايا جن کو ہم نے اپنے بندوں ميں پسند فرمايا۔ ١پھر ہم نے ان لوگوں کو (اس) کتاب (
) اور بعضے ان ميں متوسط ٢تو ان ميں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہيں ( پھر بعضے

) اور بعضے ان ميں هللا کی توفيق سے نيکيوں ميں ترقی کئے چلے جاتے ٣درجے کے ہيں (
  )۔۵) يہ بڑا فضل ہے (٤ہيں (
کتاب سے قرآن اور چنے ہوئے بندوں سے مراد امت محمديہ ہے۔ يعنی اس قرآن کا وارث  ١۔٣٢
م نے امت محمديہ کو بنايا ہے جسے ہم نے دوسری امتوں کے مقابلے ميں چن ليا اور اسے ہ

  کا ہے۔ ١٤٢شرف و فضل سے نوازا۔ يہ تقريبًا وہی مفہوم ہے جو آيت البقره ا۔ 
امت محمديہ کی تين قسميں ہيں يہ پہلی قسم ہے جس سے مراد ايسے لوگ ہيں جو بعض ٢۔٣٢

رکات کا ارتکاب کرليتے ہيں يابعض کے نزديک وه ہيں جو فرائض ميں کوتاہی اور بعض مح
صغائر کا ارتکاب کرتے ہيں انہيں اپنے نفس پر ظلم کرنے واال اس ليے کہا کہ وه اپنی کچھ 
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کوتاہيوں کی وجہ سے اپنے کو اس اعلی درجہ سے محروم کرليں گے جو باقی دو قسموں کو 
  حاصل ہوں گے۔

جلے عمل کرتے ہيں يا بعض کے نزديک وه ہيں جو يہ دوسری قسم ہے۔ يعنی ملے  ٣۔٣٢
فرائض کے پابند، محرکات کے تارک تو ہيں ليکن کبھی دعاؤں سے منحرف اور بعض منع کی 

گئی چيزوں کا ارتکاب بھی ان سے ہو جاتا ہے يا وه ہيں جو نيک تو ہيں ليکن پيش پيش نہيں 
  ہيں.
  سے سبقت کرنے والے ہيں۔  يہ وه ہيں جو دين کے معاملے ميں پچھلے دونوں ٣۔٣٢
  يعنی کتاب کا وارث کرنا اور شرف و فضل ميں ممتاز (مصطٰفی) کرنا۔ ٤۔٣٢

 
لُــْؤلُــًؤا ۚ َوِلَباُسهُْم ِفْهيَا َحرِيْ  َّْوَن ِفْهيَا ِمْن َاَساِوَر ِمْن َذَهٍب وَّ ل َّْدُخلُْوَهنَا ُحيَ   33ٌر َجنُّٰت عَْدٍن ي

) کنگن اور موتی ١ميں يہ لوگ داخل ہوں گے سونے کے (وه باغات ميں ہميشہ رہنے کے جن 
  )٢پہنائے جائيں گے۔ اور پوشاک ان کی ريشم کی ہوگی۔ (

بعض کہتے ہيں کہ جنت ميں صرف سابقون جائيں گے ليکن يہ صحيح نہيں قرآن کا سياق ١۔٣٣
کتاب  اس امر کا مقتاضی ہے کہ تينوں قسميں جنتی ہيں يہ الگ بات ہے کہ سابقين بغير حساب

کے اور مقصدين آسان حساب کے بعد اور ظالمين شفاعت سے يا سزا بھگتنے کے بعد جنت ميں 
  جائيں گے۔ جيسا کہ احاديث سے واضح ہے۔

حديث ميں آتا ہے کہ ' ريشم کا لباس دنيا ميں مت پہنو، اس لئے کہ جو اسے دنيا ميں پہنے  ٢۔٣٣
  گا، وه اسے آخرت ميں نہيں پہنے گا (صحيح بخاری)

 
َّنَا لََغُفْوٌر َشُكْوُرۨ  ْيٓ َاْذَهَب َعنَّا الَْحَزَن ۭ ِانَّ َرب ِ ِ اذلَّ   34َۙوقَالُوا الْحـَْمُد هلِلّٰ

اور کہيں گے کہ هللا کا الکھ الکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کيا بيشک ہمارا پروردگار 
  بڑا بخشنے واال بڑا قدردان ہے۔

 
َّنَا َداَر الْمُ  ْيٓ َاَحل ِ نَا ِفْهيَا لُُغْوٌب  اذلَّ َال يََمسـُّ نَا ِفْهيَا نََصٌب وَّ   35َقاَمِة ِمْن فَْضهِلٖ ۚ َال يََمسـُّ

جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہميشہ رہنے کے مقام ميں ال اتارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکليف 
  پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی۔

 
ْيَن َكَفُرْوا لَهُْم اَنُر هَجَ  ِ زِْي ُلكَّ َكُفْوٍر َواذلَّ ْن عََذاِهبَا ۭ َكٰذكِلَ َجنْ ـفَُّف َعْهنُْم ِمّ ْم فَيَُمْوتُْوا َوَال ُخيَ َ ۚ َال يُْقٰىض عَلَْهيِ   ۚ 36منَّ

اور جو لوگ کافر ہيں ان کے لئے دوزخ کی آگ ہے نہ تو ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر ہی 
  گا۔ ہم ہر کافر کو ايسی ہی سزا ديتے ہيں۔جائيں اور نہ دوزخ کا عذاب ان سے ہلکا کيا جائے 

 
ْرمكُْ  ْي ُكنَّا نَْعَمُل ۭ َاَولَْم نَُعّمِ ِ َّنَآ َاْخرِْجنَا نَْعَمْل َصاِلًحا غَْريَ اذلَّ ا يََتَذكَُّر ِفْيِه َمْن تََذكََّر َوَجاَۗءُمكُ النَِّذْيُر ۭ فَُذْوقُْوا فََما لِ َوُمهْ يَْصَطرُِخْوَن ِفْهيَاۚ  َرب َِّصْريٍ  مَّ ِلِمْنيَ ِمْن ن لّظٰ

37 ۧ  
اور وه لوگ جو اس طرح چالئيں گے کہ اے ہمارے رب! ہم کو نکال لے ہم اچھے کام کريں 

) (هللا کہے گا) کيا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ ١گے برخالف ان کاموں کے جو کيا کرتے تھے (
) ٣ے واال بھی پہنچا تھا () جس کو سمجھنا ہوتا وه سمجھ سکتا اور تمہارے پاس ڈران٢دی تھی (

  سو مزه چکھو کہ (ايسے) ظالموں کا کوئی مددگار نہيں۔
  يعنی غيروں کی بجائے تيری عبادت اور معصيت کی بجائے اطاعت کريں گے۔  ١۔٣٧
اس سے مراد کتنی عمر ہے؟ مفسرين نے مختلف عمريں بيان کی ہيں بعض نے احاديث ٢۔٣٧

کی عمر مراد ہے۔ ليکن ہمارے خيال ميں عمر کی  سال 60سے استدالل کرتے ہوئے کہا کہ 
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تعيين صحيح نہيں اس ليے کہ عمريں مختلف ہوتی ہيں کوئی جوانی ميں کوئی بڑھاپے ميں فوت 
ہوتا ہے پھر يہ ادوار بھی لمحہ گزراں کی طرح مختصر نہيں ہوتے، مثال ہر دور خاصا لمبا ہوتا 

کہولت کا دور شيخوخت بڑھاپے تک اور  ہے مثال جوانی کا دور، بلوغت سے کہولت تک اور
بڑھاپے کا دور موت تک رہتا ہے۔ اور سب سے يہ سوال کرنا صحيح ہوگا کہ ہم نے تجھے اتنی 
عمر دی تھی کہ اگر تو حق کو سمجھنا چاہتا تو سمجھ سکتا تھا پھر تو نے حق کو سمجھنے اور 

  اسے اختيار کرنے کی کوشش کيوں نہيں کی؟
بی کريم صلی هللا عليہ وسلم ہيں۔ يعنی ياد دہانی اور نصيحت کے لئے اس سے مراد ن ٣۔٣٧

پيغمبر صلی هللا عليہ وسلم اور اس کے منبر و محراب کے وارث علماء تيرے پاس آئے، ليکن 
  تو نے اپنی عقل فہم سے کام ليا نہ داعيان حق کی باتوں کی طرف دھيان کيا۔

 
ٰمٰوِت  َ ٰعِملُ غَْيِب السَّ ُدْوِر  ِانَّ اهلّلٰ َّٗه عَِلـْميٌ ِبَذاِت الصُّ   38َواْالَْرِض ۭ ِان

) بيشک وہی جاننے ١بيشک هللا تعاٰلی جاننے واال ہے آسمانوں اور زمين کی پوشيده چيزوں کا (
  )۔٢واال ہے سينوں کی باتوں کا (

زو يہاں يہ بيان کرنے سے يہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ تم دوباره دنيا ميں جانے کی آر ١۔٣٨
کر رہے ہو اور دعٰوی کر رہے ہو کہ اب نافرمانی کی جگہ اطاعت اور شرک کی جگہ توحيد 

اختيار کرو گے۔ ليکن ہميں علم ہے تم ايسا نہيں کرو گے۔ تمہيں اگر دنيا ميں دوباره بھيج ديا 
جائے تو وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے رہے ہو جيسے دوسرے مقام پر هللا نے فرمايا ' اگر 

  يں دوباره دنيا ميں بھيج ديا جائے تو وہی کام کريں گے جن سے انہيں منع کيا گيا '۔ انہ
يہ پچھلی بات کی دليل ہے۔ يعنی هللا تعاٰلی کو آسمان اور زمين کی پوشيده باتوں کا علم  ٢۔٣٨

کيوں نہ ہو، جبکہ وه سينوں کی باتوں اور رازوں سے بھی واقف ہے جو سب سے زياده پوشيده 
  يں۔ہوتے ہ

 
َف ِيف اْالَْرِض ۭ فََمْن َكَفَر فََعلَْيِه ُكْفُرٗه ۭ َوَال يَزِيُْد اْلٰكِفرِْيَن ُكْفُرُمهْ 

ِٕ
ْي َجَعلَُمكْ َخٰلۗى ِ ْم ِاالَّ َمْقتًا ۚ َوَال يَزِيُْد اْلٰكِفرِيَْن ُكْفُرُمهْ ِاالَّ َخَساًرا   ُهَو اذلَّ ِ   39 ِعْنَد َرّهبِ

ن ميں آباد کيا، سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال وہی ايسا ہے جس نے تم کو زمي
اسی پر پڑے گا۔ اور کافروں کے لئے ان کے کفر ان کے پروردگار کے نزديک ناراضی ہی 

) ١بڑھنے کا باعث ہوتا ہے اور کافروں کے لئے ان کا کفر خساره ہی بڑھنے کا باعث ہوتا (
  ہے۔
ہيں پہنچائے گا، بلکہ اس سے هللا کے غضب اور يعنی هللا کے ہاں کفر کوئی فائده ن ١۔٣٩

  ناراضگی ميں بھی اضافہ ہوگا اور انسان کے اپنے نفس کا خساره بھی زياده۔
 

ِ ۭ َاُرْوِينْ َماَذا َخلَُقْوا ِمَن اْالَْرِض َاْم  ْيَن تَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ ِ َاكَۗءُمكُ اذلَّ ٌك ِيف قُْل َاَرَءيُْمتْ ُرشَ َِّعُد لَهُْم ِرشْ نُْه ۚ بَْل ِاْن ي نٍَة ِمّ ِّ ٰمٰوِت ۚ َاْم ٰاتَيْٰهنُْم ِكٰتًبا فَهُْم عَٰيل بَي السَّ
ِلُمْوَن بَْعُضهُْم بَْعًضا ِاالَّ غُُرْوًرا      40الّظٰ

آپ کہيئے! کہ تم اپنے قرار داد شريکوں کا حال تو بتاؤ جن کو تم هللا کے سوا پوجا کرتے ہو۔ 
انہوں نے زمين ميں کون سا (جز) بنايا ہے يا ان کا آسمانوں ميں کچھ يعنی مجھے يہ بتالؤ کہ 

) بلکہ يہ ظالم ١ساجھا ہے يا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ يہ اس کی دليل پر قائم ہوں (
  )۔٢ايک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعده کرتے آتے ہيں (

يں درج ہو کہ ميرے بھی کچھ شريک يعنی ہم نے ان پر کوئی کتاب نازل کی ہو، جس م ١۔٤٠
  ہيں جو آسمان اور زمين کی تخليق ميں حصے دار اور شريک ہيں۔ 

يعنی ان ميں سے کوئی بھی بات نہيں ہے بلکہ يہ آپس ميں ہی ايک دوسرے کو گمراه  ٢۔٤٠
کرتے آئے ہيں۔ ان کے ليڈر کہتے تھے کہ يہ معبود انہيں نفع پہنچائيں گے، انہيں هللا کے 
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کر ديں گے اور ان کی شفاعت کريں گے۔ يا يہ باتيں شياطين مشرکين سے کہتے تھے يا  نزديک
اس سے وه وعده مراد ہے جس کا اظہار وه ايک دوسرے کے سامنے کرتے تھے کہ وه 

  مسلمانوں پر غالب آئيں گے جس سے ان کو کفر پر جمے رہنے کا حوصلہ ملتا تھا۔
 

ٰمٰوِت  َ يُْمِسُك السَّ َّٗه َاكَن َحِلـْيًما غَ ِانَّ اهلّلٰ ْنۢ بَْعِدٖهۭ ِان ْن َزالََتآ ِاْن َاْمَسَكـهَُما ِمْن َاَحٍد ِمّ
ِٕ
  41ُفْوًرا   َواْالَْرَض َاْن تَُزْوَال ڬ َولَى

) اور ١يقينی بات ہے کہ هللا تعاٰلی آسمانوں اور زمين کو تھامے ہوئے ہے کہ وه ٹل نہ جائيں (
  )٣) وه حليم غفور ہے۔ (٢سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہيں سکتا (اگر ٹل جائيں تو پھر هللا کے 

يہ هللا تعاٰلی کے کمال قدرت وصنعت کا بيان ہے بعض نے کہا کہ مطلب يہ ہے کہ ان کے ١۔٤١
شرک اقتضاء ہے کہ آسمان و زمين اپنی حالت پر برقرار نہ رہيں بلکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار 

  ۔ مريم) کا مفہوم ہے۔ہوجائيں جيسے آيت تکاد السموات۔
يعنی يہ هللا کے کمال قدرت کے ساتھ اس کی کمال مہربانی بھی ہے کہ وه آسمان و زمين ٢۔٤١

کو تھامے ہوئے ہے اور انہيں اپنی جگہ سے ہلنے اور ڈولنے نہيں ديتا ہے ورنہ پلک جھپکتے 
ہيں اپنی جگہ سے پھير ميں دنيا کا نظام تباه ہوجائے کيونکہ اگر وه انہيں تھامے نہ رکھے اور ان

دے تو هللا کے سوا کوئی ايسی ہستی نہيں ہے جو ان کو تھام لے۔ هللا نے اپنے اس احسان اور 
َء اَْن تَقََع َعلَي ااْلَْرِض ااِلَّ بِاِْذنِٖه  ۗ◌ نشانی کا تذکره دوسرے مقامات پر بھی فرمايا ہے۔(َويُْمِسُك السََّما

َ بِالنَّاِس لََرُءوْ  ۭ◌  ِحْيٌم) اِنَّ ّهللاٰ )۔ اسی نے آسمان کو زمين پر گرنے سے روکا ہوا 65۔ الحج:22ٌف رَّ
ہے مگر جب اس کا حکم ہوگا "اس کی نشانيوں ميں سے ہے کہ آسمان و زمين اس کے حکم 

  سے قائم ہيں"۔
اتنی قدرتوں کے باوجود وه حليم ہے اپنے بندوں کو ديکھتا ہے کہ وه کفر وشرک اور  ٣۔٤١

ہيں پھر بھی وه ان کی گرفت ميں جلدی نہيں کرتا بلکہ ڈھيل ديتا ہے اور  نافرمانی کر رہے
غفور بھی ہے کوئی تائب ہو کر اس کی بارگاه ميں جھک جاتا ہے توبہ واستغفار وندامت کا 

  اظہار کرتا ہے وه معاف فرماديتا ہے۔
 

ِْٕن َجاَۗءُمهْ نَِذْيرٌ 
ْم لَى َد َايَْماِهنِ ِ هَجْ ا   َوَاْقَسُمْوا اِبهلّلٰ ا َزاَدُمهْ ِاالَّ نُُفْوَرۨ ا َجاَۗءُمهْ نَِذْيٌر مَّ َمِم ۚ فَلَمَّ ََّيُكْونُنَّ َاْهٰدى ِمْن ِاْحَدى اْالُ   ۙ 42ل

اور ان کفار نے بڑی زور دار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے واال آئے تو وه 
جب ان کے پاس ايک پيغمبر  ) پھر١ہر ايک امت سے زياده ہدايت قبول کرنے والے ہونگے (

  ) تو بس ان کی نفرت ہی ميں اضافہ ہوا۔٢آپہنچے (
اس ميں هللا تعاٰلی بيان فرما رہا ہے کہ بعث محمدی سے قبل يہ مشرکين عرب قسميں کھا  ١۔٤٢

کھا کر کہتے تھے کہ اگر ہماری طرف کوئی رسول آيا، تو ہم اس کا خير مقدم کريں گے اور 
ں ايک مثالی کردار ادا کريں گے۔ يہ مضمون ديگر مقامات پر بھی بيان کيا اس پر ايمان النے مي

ا اِنََّمآ اُْنِزَل اْلِكٰتُب َعٰلي طَا َواِْن ُكنَّا َعْن ِدَراَستِِھْم لَٰغفِلِْيَن   ۠◌ ٕٮِفَتَْيِن ِمْن قَْبلِنَا  ۗ◌ گيا ہے۔ مثالً (اَْن تَقُْولُْوٓ
بُِّكْم َوھًُدى ۗ◌ فَقَْد َجا ۚ◌ ْنِزَل َعلَْينَا اْلِكٰتُب لَُكنَّآ اَْھٰدي ِمْنھُْم اَْو تَقُْولُْوا لَْو اَنَّآ اُ   ۙ◌ ١٥٦ ْن رَّ َءُكْم بَيِّنَةٌ مِّ

َرْحَمةٌ  ِ َوَصَدَف َعْنھَا  ۚ◌ وَّ ْن َكذََّب بِٰاٰيِت ّهللاٰ َء ۗ◌ َسنَْجِزي الَِّذْيَن يَْصِدفُْوَن َعْن ٰاٰيتِنَا ُسوْ  ۭ◌ فََمْن اَْظلَُم ِممَّ
۔ 37اِلَى اْلَجِحْيِم) ۟◌ ) (ثُمَّ اِنَّ َمْرِجَعھُْم اَل 156-157۔ االنعام:6 ) ١٥٧ِب بَِما َكانُْوا يَْصِدفُْوَن  اْلَعَذا

يعنی حضرت محمد صلی  ٢۔٤٢) 170۔ الصافات:37)۔(فََكفَُرْوا بِٖه فََسْوَف يَْعلَُمْوَن) 68الصافات:
  وه تمنا کرتے تھے۔هللا عليہ وسلم ان کے پاس نبی بن کر آگئے جن کے لئے 

 
ــ َد لِ ہ ۭ اْسـِتْكَباًرا ِيف اْالَْرِض َوَمْكَر السَّ ِلْنيَ ۚ فَلَْن َجتِ ََّت اْالَوَّ ْههِلٖ ۭ فَهَْل يَْنُظُرْوَن ِاالَّ ُسن ُٔ ِاالَّ اِبَ ّييِ ْيُق الَْمْكُر السـَّ َد َوَال َحيِ ِ تَْبِديًْال ڬ َولَْن َجتِ َِّت اهلّلٰ ُسن

ِ حتَْ  َِّت اهلّلٰ   43ِويًْال ِلُسن
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) ٢) اور ان کی بری تدبيروں کی وجہ سے (١دنيا ميں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، (
) سو کيا يہ اسی دستور کے منتظر ٣اور بری تدبيروں کا وبال ان تدبير والوں ہی پر پڑتا ہے (

ہوا نہ پائيں  )۔ سو آپ هللا کے دستور کو کبھی بدلتا٤ہيں جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے (
  )٦) اور آپ هللا کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائيں گے۔ ( ٥گے (
يعنی آپ صلی هللا عليہ وسلم کی نبوت پر ايمان النے کی بجائے، انکار و مخالفت کا راستہ  ١۔٤٣

  محض استکبار اور سرکشی کی وجہ سے اختيار کيا۔ 
  عمل قبيح کی وجہ سے کيا۔  اور بری تدبير يعنی حيلہ، دھوکا اور ٢۔٤٣ 
يعنی لوگ مکر و حيلہ کرتے ہيں ليکن يہ نہيں جانتے کہ بری تدبير کا انجام برا ہی ہوتا  ٣۔٤٣ 

  ہے اور اس کا وبال باآلخر مکر و حيلہ کرنے والوں پر ہی پڑتا ہے۔ 
و يعنی کيا يہ اپنے کفر و شرک، رسول صلی هللا عليہ وسلم کی مخالفت اور مومنوں ک ٤۔٤٣

ايذائيں پہنچانے پر مصر ره کر اس بات کے منتظر ہيں کہ انہيں بھی اس طرح ہالک کيا جائے 
  جس طرح پچھلی قوميں ہالکت سے دو چار ہوئيں۔ 

بلکہ يہ اسی طرح جاری ہے اور ہر مکذب (جھٹالنے والے) کا مقدر ہالکت ہے يا بدلنے  ٥۔٤٣ 
ت کے سائے سے بدلنے پر قادر نہيں کا مطلب يہ ہے کہ کوئی شخص هللا کے عذاب کو رحم

  ہے۔ 
يعنی کوئی هللا کے عذاب کو دور کرنے واال يا اس کا رخ پھيرنے واال نہيں ہے يعنی   ٦۔ ٤٣

جس قوم کو هللا عذاب سے دوچار کرنا چاہے کوئی اس کا رخ کسی اور قوم کی طرف پھير دے، 
ے پر قادر ہے اور نہ عذاب الہی کسی ميں يہ طاقت نہيں ہے۔ کوئی بھی اس قانون الہی کو بدلن

  کو پھيرنے پر۔
 

يَْن ِمْن قَْبِلهِْم َوَاكنُْوٓا َاَشدَّ ِمْهنُ  ِ ْوا ِيف اْالَْرِض فَيَْنُظُرْوا َكْيَف َاكَن عَاِقَبُة اذلَّ ٰمٰوِت َوَال ِيف اْالَ َاَولَْم يَِسْريُ ٍء ِيف السَّ ُ ِلُيْعِجَزٗه ِمْن َيشْ ًة ۭ َوَما َاكَن اهلّلٰ َّٗه ْم قُوَّ ْرِض ۭ ِان
  44َاكَن عَِلـْيًما قَِدْيًرا  

اور کيا يہ لوگ زمين ميں چلے پھرے نہيں جس ميں ديکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے 
ہو گزرے ہيں ان کا انجام کيا ہوا؟ حاالنکہ وه قوت ميں ان سے بڑھے ہوئے تھے، اور هللا ايسا 

مانوں ميں اور نہ زمين ميں۔ وه بڑے علم واال، بڑی نہيں ہے کہ کوئی چيز اس کو ہرا دے نہ آس
  قدرت واال ہے۔

 
ُرُمهْ ِاٰىلٓ اَ  َُّؤّخِ ٰلِكْن ي ٍَّة وَّ ُبْوا َما تََرَك عَٰيل َظهْرَِها ِمْن َداۗب ُ النَّاَس ِبَما َكسـَ َ َاكَن بِ َولَْو يَُؤاِخُذ اهلّلٰ َسمًّى ۚ فَِاَذا َجاَۗء َاَجلُهُْم فَِانَّ اهلّلٰ ا َجٍل مُّ   45ِۧعَباِدٖه بَِصْريً

اور اگر هللا تعاٰلی لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب دارو گير فرمانے لگتا تو روئے زمين پر 
) رہا ہے سو ٢) ليکن هللا تعاٰلی ان کو ميعاد معين تک مہلت دے (١ايک جاندار کو نہ چھوڑتا (

  )٣لے گا۔ (جب ان کی ميعاد آپہنچے گی هللا تعاٰلی اپنے بندوں کو آپ ديکھ 
انسانوں کو ان کے گناہوں کی پاداش ميں اور جانوروں کو انسانوں کی نحوست کی وجہ  ١۔٤۵

سے يا مطلب يہ ہے کہ تمام اہل زمين کو ہالک کرديتا، انسانوں کو بھی اور جن جانوروں اور 
روزيوں کے وه مالک ہيں ان کو بھی يا مطلب ہے کہ آسمان سے بارشوں کا سلسلہ منقطع 

  اديتا ہے جس سے زمين پر چلنے والے سب دابتہ مرجاتے ہيں۔فرم
  يہ ميعاد معين دنيا ميں بھی ہوسکتی ہے اور يوم قيامت تو ہے ہی۔  ١۔٤٥
يعنی اس دن ان کا محسابہ کرے گا اور ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا بدلہ دے گا  ٣۔٤۵

اب وعقاب۔ اس ميں مومنوں کے اہل ايمان واطاعت کو اجرو ثواب اور اہل کفر ومعصيت کو عت
  ليے تسلی ہے اور کافروں کے ليے وعيد۔
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 سورة يس
 )٨٣۔ تعداد آيات  ٣٦(سورة يس ۔ سوره نمبر 
 

ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ
  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے

 
  Ǻۚيٰۗس   

  )١ٰيِسين (
بعض نے اس کے معنی يا رجل يا انسان کے کئے ہيں۔ بعض نے اسے نبی صلی هللا عليہ  ١۔١

وسلم کے نام اور بعض نے اسے هللا کے اسمائے حسٰنی ميں سے بتاليا ہے۔ ليکن يہ سب اقوال 
بال دليل ہيں۔ يہ بھی ان حروف مقطعات ميں سے ہی ہے۔ جن کا معنی و مفہوم هللا کے سوا کوئی 

  نتا۔نہيں جا
 

  Ąَۙوالُْقْرٰاِن الَْحِكْميِ  
  )١قسم ہے قرآن با حکمت کی (

يا قرآن محکم کی، جو نظم و معنی کے لحاظ سے محکم يعنی پختہ ہے۔ واؤ قسم کے لئے  ١۔٢
  ہے۔ آگے جواب قسم ہے۔

 
ََّك لَِمَن الُْمْرَسِلْنيَ      Ǽِۙان

  )١کہ بيشک آپ پيغمبروں ميں سے ہيں (
هللا عليہ وسلم کی رسالت ميں شک کرتے تھے، اس لئے آپ صلی هللا  مشرکين نبی صلی ١۔٣

قُْل َكٰفى  ۭ◌ عليہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے اور کہتے تھے (َويَقُْوُل الَِّذْيَن َكفَُرْوا لَْسَت ُمْرَساًل  
ِ َشِھْيدً  ّٰ ) ' تو تو پيغمبر ہی نہيں ' 43۔ الرعد:13) ۧ◌ 43َوَمْن ِعْنَدٗه ِعْلُم اْلِكٰتِب   ۙ◌ ا بَْينِْي َوبَْينَُكْم ۢ◌ بِا

هللا نے ان کے جواب ميں قرآن حکيم کی قسم کھا کر کہا کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم اس کے 
پيغمبروں ميں سے ہيں۔ اس ميں آپ صلی هللا عليہ وسلم شرف و فضل و اظہار ہے۔ هللا تعاٰلی نے 

پ صلی هللا عليہ وسلم کی امتيازات اور کسی رسول کی رسالت کے لئے قسم نہيں کھائی يہ بھی آ
خصائص ميں سے ہے کہ هللا تعاٰلی نے آپ صلی هللا عليہ وسلم کی رسالت کے اثبات کے لئے 

  قسم کھائی۔
 

ْستَـِقْميٍ    اٍط مُّ   Ćۭعَٰيل ِرصَ
  )١سيدھے راستے پر ہيں (

گزر چکے ہيں۔ يا يعنی آپ صلی هللا عليہ وسلم ان پيغمبروں کے راستے پر ہيں جو پہلے  ١۔٤
  ايسے راستے پر ہيں جو سيدھا اور مطلوب منزل (جنت) تک پہنچانے واال۔

 
ِحْمي    ۙ  Ĉتَْزنِيَْل الَْعزِْيِز الرَّ

  )١يہ قرآن هللا زبردست مہربان کی طرف سے نازل کيا گيا ہے (
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يعنی اس هللا کی طرف سے نازل کرده ہے جو عزيز ہے يعنی اس کا انکار اور اس کے  ١۔٥
رسول کو جھوٹا کرنے والے سے انتقام لينے پر قادر ہے رحيم ہے۔ يعنی جو اس پر ايمان الئے 

  گا اور اس کا بنده بن کر رہے گا اس کے لئے نہايت مہربان۔
 

آ ُانِْذَر ٰااَبُۗؤُمهْ فَهُْم ٰغِفلُْوَن      Čِلُتْنِذَر قَْوًما مَّ
يں ڈرائے گئے تھے، سو (اسی وجہ سے) يہ تاکہ آپ ايسے لوگوں کو ڈرائيں جن کے باپ دادا نہ

  )١غافل ہيں (
يعنی آپ صلی هللا عليہ وسلم کو رسول اس لئے بنايا ہے اور يہ کتاب اس لئے نازل کی ہے  ١۔٦

تاکہ آپ صلی هللا عليہ وسلم اس قوم کو ڈرائيں جن ميں آپ صلی هللا عليہ وسلم سے پہلے کوئی 
سے يہ لوگ دين حق سے بےخبر ہيں۔ يہ مضمون پہلے  ڈرانے واال نہيں آيا، اس لئے ايک مدت

بھی کئی جگہ گزر چکا ہے کہ عربوں ميں حضرت اسماعيل عليہ السالم کے بعد، نبی صلی هللا 
  عليہ وسلم سے پہلے براه راست کوئی نبی نہيں آيا۔ يہاں بھی اس چيز کو بيان کيا گيا ہے۔

 
ِمهْ فَ    Ċهُْم َال يُْؤِمنُْوَن    لََقْد َحقَّ الَْقْوُل عَٰيلٓ اَْكَرثِ

  )١ان ميں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے سو يہ لوگ ايمان نہ الئيں گے (
جيسے ابو جہل، عتبہ، شيبہ وغيره۔ بات ثابت ہونے کا مطلب، هللا تعاٰلی کا يہ فرمان ہے کہ '  ١۔٧

تَْينَا ُكلَّ نَْفٍس ھُٰدٮھَا َوٰلِكْن َحقَّ اْلقَْوُل ميں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا ' (َولَْو ِشْئنَا  اَلٰ
) شيطان سے بھی خطاب کرتے ہوئے 13۔ السجده:32ِمنِّْي اَلَْملَئَنَّ َجھَنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس اَْجَمِعْيَن) 

ہ سے هللا نے فرمايا تھا ' ميں جہنم کو تجھ سے اور تيرے پيروکاروں سے بھر دونگا۔ يہ اس وج
نہيں کہ هللا نے جبرا ان کو ايمان سے محروم رکھا کيونکہ جبر کی صورت ميں تو وه عذاب 

  کے مستحق قرار نہ پاتے۔
 

ْقَمُحْوَن    ٓ َاْعنَاِقهِْم َاْغٰلًال فَهِـَى ِاَىل اْالَْذقَاِن فَهُْم مُّ   Ďِاانَّ َجَعلْنَا ِيفْ
ٹھوڑيوں تک ہيں، جس سے انکے سر ہم نے ان کی گردنوں ميں طوق ڈال ديئے ہيں پھر وه 

  )١اوپر الٹ گئے ہيں (
جس کی وجہ سے وه ادھر ادھر ديکھ سکتے ہيں۔ نہ سر جھکا سکتے ہيں، بلکہ وه سر اوپر  ١۔٨

اٹھائے اور نگاہيں نيچے کئے ہوئے ہيں۔ يہ ان کے عدم قبول حق کی اور عدم انفاق کی تمثيل 
  کی کيفيت کا بيان ہو۔ (ايسر التفاسير) ہے۔ يہ بھی ممکن ہے کہ يہ ان کی سزا جہنم

 
ْوَن      ا فََاْغَشيْٰهنُْم فَهُْم َال يُْبِرصُ ِمْن َخلِْفهِْم َسدًّ ا وَّ ْم َسدًّ   Ḍَوَجَعلْنَا ِمْنۢ بَْنيِ َايِْدْهيِ

) جس سے ہم ١اور ہم نے ايک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ايک آڑ ان کے پيچھے کر دی (
  ) سو وه نہيں ديکھ سکتے۔٢نے ان کو ڈھانک ديا (

يعنی دنيا کی زندگی ان کے لئے مزين کردی گئی، يہ گويا ان کے سامنے کی آڑ ہے، جس  ١۔٩
کی وجہ سے وه لذائذ دنيا کے عالوه کچھ نہيں ديکھتے اور يہی چيز ان کے اور ايمان کے 

کر ديا گيا، يہ درميان مانع اور حجاب ہے اور آخرت کا تصور ان کے ذہنوں ميں ناممکن الواقع 
گويا ان کے پيچھے کی آڑ ہے جس کی وجہ سے وه توبہ کرتے ہيں نہ نصيحت حاصل کرتے 

  ہيں کيونکہ آخرت کا کوئی خوف ہی ان کے دلوں ميں نہيں ہے۔ 
يا ان کی آنکھوں کو ڈھانک ديا يعنی رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم سے عداوت اور اس کی ٢۔٩

آنکھوں پر پٹی باندھ گی، يا انہيں اندھا کرديا ہے جس سے وه دعوت حق سے نفرت نے ان کی 
  ديکھ نہيں سکتے يہ ان کے حال کی دوسری تمثيل ہے۔
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ْم َءَانَْذْرَهتُْم َاْم لَْم تُْنِذْرُمهْ َال يُْؤِمنُْوَن        10َوَسَواٌۗء عَلَْهيِ

  الئيں گے۔اور آپ ان کو ڈرائيں يا نہ ڈرائيں دونوں برابر ہيں، يہ ايمان نہيں 
يعنی جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گمراہی کے اس مقام تک پہنچ جائيں، ان کے لئے  ١۔١٠

  اندازه بےفائده رہتا ہے۔
 

َاْجٍر َكِرْميٍ     ُه ِبَمْغِفَرٍة وَّ ْ َن اِبلْغَْيِب ۚ فَبَّرشِ ْمحٰ ْكَر َوَخِيشَ الرَّ َبَع اذّلِ َـّ ََّما تُْنِذُر َمِن ات   11  ِان
) جو نصيحت پر چلے اور رحٰمن سے ١ف ايسے شخص کو ڈرا سکتے ہيں (بس آپ تو صر

  بےديکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور با وقار اجر کی خوش خبرياں سنا ديجئے۔
  يعنی انذار سے صرف اس کو فائده پہنچتا ہے۔ ١۔١١

 
ُمْوا َوٰااَثَرُمهْ ڳ وَ  ُن نُـْحِي الَْمْوٰىت َونَْكُتُب َما قَدَّ ِبْنيٍ    ِاانَّ َحنْ ٓ ِاَماٍم مُّ ٍء َاْحَصْيٰنُه ِيفْ   ۧ 12ُلكَّ َيشْ

) اور ہم لکھتے جاتے ہيں اور وه اعمال بھی جن کو لوگ ١بيشک ہم مردوں کو زنده کريں گے (
آگے بھيجتے ہيں اور ان کے وه اعمال بھی جن کو پيچھے چھوڑ جاتے ہيں اور ہم نے ہرچيز 

  )٢( کو ايک واضح کتاب ميں ضبط کر رکھا ہے
يعنی قيامت والے دن يہاں احيائے موتی کے ذکر سے يہ اشاره کرنا بھی مقصود ہے کہ  ١۔١٢

هللا تعاٰلی کافروں ميں سے جس کا دل چاہتا ہے، زنده کر ديتا ہے جو کفر و ضاللت کی وجہ 
  سے مرده ہو چکے ہوتے ہيں۔ پس وه ہدايت اور ايمان کو اپنا ليتے ہيں۔ 

  حفوظ ہے اور بعض نے صحائف اعمال مراد ليے ہيں۔اس سے مراد لوح م ٢۔١٢
 

َب الَْقْريَِة ِۘاْذ َجاَۗءَها الُْمْرَسلُْوَن    ثًَال َاْحصٰ   13َۚواْرضِْب لَهُْم مَّ
اور آپ ان کے سامنے ايک مثال (يعنی ايک) بستی والوں کی مثال (اس وقت کا) بيان کيجئے 

  )١جبکہ اس بستی ميں (کئی) رسول آئے (
کہ اہل مکہ يہ سمجھ ليں کہ آپ کوئی انوکھے رسول نہيں ہيں، بلکہ رسالت و نبوت کا يہ تا ١۔١٣

  سلسلہ قديم سے چال آرہا ہے۔
 

ْرَسلُْونَ  ٓ ِالَْيُمكْ مُّ ا ِاانَّ ْزاَن ِبثَاِلٍث فََقالُـْوٓ بُْوُمهَا فََعزَّ ُم اثْـنَْنيِ فََكذَّ   14      ِاْذ َاْرَسلْنَآ ِالَْهيِ
کے پاس دو کو بھيجا سو ان لوگوں نے (اول) دونوں کو جھٹاليا پھر ہم نے جب ہم نے ان 

  )١تيسرے سے تائيد کی سو ان تينوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھيجے گئے ہيں (
يہ تين رسول کون تھے؟ مفسرين نے ان کے مختلف نام بيان کئے ہيں، ليکن نام مستند  ١۔١٤

ا خيال ہے کہ يہ حضرت عيسٰی عليہ السالم کے ذريعے سے ثابت نہيں ہيں۔ بعض مفسرين ک
بھيجے ہوئے تھے، جو انہوں نے هللا کے حکم سے ايک بستی ميں تبليغ و دعوت کے لئے 

  بھيجے تھے۔ بستی کا نام انطاکيہ تھا۔
 

 ْ ٍء ۙ ِاْن َان ُن ِمْن َيشْ ْمحٰ ثْلُنَا ۙ َوَمآ َاْنَزَل الرَّ   15ُمتْ ِاالَّ تَْكِذبُْوَن     قَالُْوا َمآ َانُْمتْ ِاالَّ بََرشٌ ِمّ
ان لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحٰمن نے کوئی چيز نازل نہيں کی۔ تم 

  نرا جھوٹ بولتے ہو۔
 

ٓ ِالَْيُمكْ لَُمْرَسلُْوَن      ُّنَا يَْعَملُ ِاانَّ   16قَالُْوا َرب
  شک ہم تمہارے پاس بھيجے گئے ہيں۔ان (رسولوں) نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بي
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  17َوَما عَلَْينَآ ِاالَّ الَْبٰلُغ الُْمِبْنيُ    

  اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دينا ہے۔
 

نَّا عََذاٌب  ـنَُّمكْ ِمّ نَُّمكْ َولََيَمسَّ ُمجَ َّْم تَنَْهتُْوا لََرنْ ْن ل ِٕ
اَن ِبُمكْ ۚ لَى ْ   18َاِلـْميٌ     قَالُْوٓا ِاانَّ تَــَطريَّ

) اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا ١انہوں نے کہا کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہيں (
  کام تمام کر ديں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکليف پہنچے گی۔

ممکن ہے کچھ لوگ ايمان لے آئے ہوں اور ان کی وجہ سے قوم دو گروہوں ميں بٹ گئی  ١۔١٨
ِ نحوست قرار ديا۔ يا بارش کا سلسلہ موقوف رہا ہو ہو، جس ک ّٰ و انہوں نے رسولوں کی نَْعوُذ بِا

ِ ِمْن ٰذلَِک، جيسے آج کل بھی بد  ّٰ تو وه سمجھے ہوں کہ يہ ان رسولوں کی نحوست ہے۔ نَْعوُذ بِا
  نہاد اور دين وشريعت سے بےبہره لوگ، اہل ايمان وتقوی کو ہی، منحوس، سمجھتے ہيں۔

 
ْرسِفُْوَن       ْرُمتْ ۭ بَْل َانُْمتْ قَْوٌم مُّ ِْٕن ُذكِّ

َعُمكْ ۭ َاى ُرُمكْ مَّ
ِٕ
  19قَالُْوا َطاۗى

)، کيا اس کو نحوست ١ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے (
  سمجھتے ہو کہ تم کو نصيحت کی جائے بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔

  يعنی وه تمہارے اپنے اعمال بد کا نتيجہ ہے جو تمہارے ساتھ ہی ہے نہ کہ ہمارے ساتھ۔ ١۔١٩
 

َِّبُعوا الُْمْرَسِلْنيَ    َّْسٰعى قَاَل يَٰقْوِم ات   ۙ 20َوَجاَۗء ِمْن َاْقَصا الَْمِديْنَِة َرُجٌل ي
ان  اور ايک شخص(اس) شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آيا کہنے لگا کہ اے ميری قوم!

  )١رسولوں کی راه پر چلو (
يہ شخص مسلمان تھا، جب اسے پتہ چال کہ قوم پيغمبروں کی دعوت کو نہيں اپنا رہی، تو  ١۔٢٠

  اس نے آکر رسولوں کی حمايت اور ان کے اتباع کی ترغيب دی۔
 

هَْتُدْوَن      ُمهْ مُّ لُُمكْ َاْجًرا وَّ َـٔ َِّبُعْوا َمْن الَّ يَْس   21ات
  کی راه پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہيں مانگتے اور وه راه راست پر ہيں۔ايسے لوگوں 

 

  23پاره  
 

ْي فََطَرِينْ َوِالَْيِه تُْرَجُعْوَن      ِ   22َوَماِيلَ َالٓ َاْعُبُد اذلَّ
اور مجھے کيا ہو گيا ہے کہ ميں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پيدا کيا اور تم سب 

  )١جاؤ گے ( اسی کی طرف لوٹائے
اپنے مسلک توحيد کی وضاحت کی، جس سے مقصد اپنی قوم کی خير خواہی اور ان کی  ١۔٢٢

صحيح رہنمائی ہے۔ يہ بھی ممکن ہے کہ ان کی قوم نے اس سے کہا ہو کہ کيا تو بھی اس معبود 
کی عبادت کرتا ہے، جس کی طرف يہ مرسلين ہميں بال رہے ہيں اور ہمارے معبودوں کو تو 

چھوڑ بيٹھا ہے؟ جس کے جواب ميں اس نے کہا۔ مفسرين نے اس شخص کا نام حبيب نجار بھی 
  بتايا۔ وهللا اعلم۔

 
َال  ْ َشَفاَعُهتُْم َشـْيـًٔا وَّ ٍ الَّ تُْغِن َعـِىنّ ُن ِبُرضّ ْمحٰ ُذ ِمْن ُدْوِنٖهٓ ٰاِلــهًَة ِاْن يُّرِْدِن الرَّ ِ   ۚ 23 يُْنِقُذْوِن    َءَاختَّ
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ھوڑ کر ايسوں کو معبود بناؤں کہ اگر (هللا) رحٰمن مجھے کوئی نقصان پہنچانا کيا ميں اسے چ
  )۔١چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ مجھے بچاسکيں (

يہ ان معبودان باطلہ کی بےبسی کی وضاحت ہے جن کی عبادت اس کی قوم کرتی تھی  ١۔٢٣
ے لئے رسول ان کی طرف بھيجے گئے تھے۔ نہ اور شرک کی اس گمراہی سے نکالنے ک

  بچاسکيں کا مطلب ہے کہ هللا اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو يہ بچا نہيں سکتے۔
 

ِبْنيٍ    َِّفْي َضٰلٍل مُّ ٓ ِاًذا ل ْ    24ِاِىنّ
  )۔١پھر تو يقيناً کھلی گمراہی ميں ہوں (

ايسے بے اختيار اور بےبس معبودوں يعنی اگر ميں بھی تمہاری طرح هللا کو چھوڑ کر  ١۔٢٤
کی عبادت شروع کر دوں، تو ميں بھی کھلی گمراہی ميں جا گروں گا۔ يا ضالل يہاں حسران کے 

  معنی ميں ہے، يعنی يہ تو نہايت واضح خسارے کا سودا ہے۔
 

ُعْوِن     ُِّمكْ فَاْمسَ ٓ ٰاَمنُْت ِبَرب ْ   ۭ 25ِاِىنّ
  )١کے رب پر ايمان ال چکا ہوں (ميری سنو! ميں تو (سچے دل سے) تم سب 

اس کی دعوت توحيد اور اقرار توحيد کے جواب ميں قوم نے اسے قتل کرنا چاہا تو اس  ١۔٢٥
نے پيغمبروں سے خطاب کر کے يہ کہا مقصد اپنے ايمان پر ان پيغمبروں کو گواه بنايا تھا۔ يا 

ت اور استقامت کا اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا جس سے مقصود دين حق پر اپنی صالحي
اظہار تھا کہ تم جو چاہو کر لو، ليکن اچھی طرح سن لو کہ ميرا ايمان اسی رب پر ہے، جو 

تمہارا بھی رب ہے۔ کہتے ہيں کہ انہوں نے اس کو مار ڈاال اور کسی نے ان کو اس سے نہيں 
ُ تََعاٰلی۔   روکا۔ َرِحَمہُ ّهللاٰ

 
  26ۙقَْوِمْي يَْعلَُمْوَن     ِقْيَل اْدُخِل الَْجنََّة ۭ قَاَل يٰلَْيَت 

  (اس سے) کہا گيا کہ جنت ميں چال جا، کہنے لگا کاش! ميری قوم کو بھی علم ہو جاتا۔
 

ْ َوَجَعلَِينْ ِمَن الُْمْكَرِمْنيَ      27ِبَما غََفَر ِيلْ َرّيبِ
  )۔١کہ مجھے رب نے بخش ديا اور مجھے با عزت لوگوں ميں سے کر ديا (

ان اور توحيد کی وجہ سے مجھے رب نے بخش ديا، کاش ميری قوم اس کو يعنی جس ايم ١۔٢٧
جان لے تاکہ وه بھی ايمان و توحيد کو اپنا کر هللا کی مغفرت اور اس کی نعمتوں کی مستحق ہو 

جائے۔ اس طرح اس شخص نے مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خير خواہی کی۔ ايک مومن 
ہر وقت لوگوں کی خير خواہی ہی کرے، بد خواہی نہ کرے صادق کو ايسا ہی ہونا چاہيے کہ وه 

اور ان کی صحيح رہنمائی کرے، گمراه نہ کرے، بيشک لوگ اسے جو چاہے کہيں اور جس 
  قسم کا سلوک چاہيں کريں، حتی کہ اسے مار ڈاليں۔

 
َماِۗء َوَما َن السَّ   28ُكنَّا ُمْزنِِلْنيَ     َوَمآ َانَْزلْنَا عَٰيل قَْوِمٖه ِمْنۢ بَْعِدٖه ِمْن ُجنٍْد ِمّ

) اور نہ اس طرح ہم اتارا ١اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا (
  )۔٢کرتے ہيں (

يعنی حبيب نجار کے قتل کے بعد ہم نے ان کی ہالکت کے لئے آسمان سے فرشتوں کا  ١۔٢٨
  شاره ہے۔ کوئی لشکر نہيں اتارا۔ يہ اس قوم کی حقير شان کی طرف ا

يعنی جس قوم کی ہالکت کسی دوسرے طريقے سے لکھی جاتی ہے وہاں ہم فرشتے نازل  ٢۔٢٨
  بھی نہيں کرتے۔
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ُدْوَن     اِحَدًة فَِاَذا ُمهْ ٰمخِ   29ِاْن َاكنَْت ِاالَّ َصْيَحًة وَّ

  )١وه تو صرف ايک زور کی چيخ تھی کہ يکايک وه سب کے سب بجھ بھجا گئے (
ہ جبرائيل عليہ السالم نے ايک چيخ ماری، جس سے سب جسموں سے روحيں کہتے ہيں ک ١۔٢٩

نکل گئيں اور وه بجھی آگ کی طرح ہوئے۔ گويا زندگی، شعلہ فروزاں ہے اور موت، اس کا بجھ 
  کر راکھ کا ڈھير ہو جانا۔

 
ُسْوٍل ِاالَّ َاكنُْوا ِبٖه  ْن رَّ ْم ِمّ ِتْهيِ ًة عََيل الِْعَباِد ڱ َما اَيْ َهتِْزُءْوَن   ٰحيَْرسَ   30يَسـْ

) کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہيں آيا جس کی ہنسی انہوں ١(ايسے) بندوں پر افسوس! (
  نے نہ اڑائی ہو۔

حسرت و ندامت کا يہ اظہار خود اپنے نفسوں پر، قيامت والے دن، عذاب ديکھنے کے بعد  ١۔٣٠
ی ہوتی يا هللا تعاٰلی بندوں کے رويے کريں گے کہ کاش انہوں نے هللا کے بارے ميں کوتاہی نہ ک

پر افسوس کر رہا ہے کہ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آيا انہوں نے اس کے ساتھ مذاق ہی 
  کيا۔

 
ْم َال يَْرِجُعْوَن     ُْم ِالَْهيِ َن الُْقُرْوِن َاهنَّ   ۭ 31َالَْم يََرْوا َمكْ َاْهلَْكنَا قَْبلَهُْم ِمّ

) ١ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر ديا کہ وه ان ( کيا انہوں نے نہيں ديکھا کہ
  کی طرف لوٹ کر نہيں آئيں گے۔

اس ميں اہل مکہ کے لئے تنبيہ ہے کہ تکذيب رسالت کی وجہ سے جس طرح پچھلی  ١۔٣١
  قوميں تباه ہوئيں يہ بھی تباه ہو سکتے ہيں۔

 
وْ  يْنَا ُمْحـَرضُ َ ْيٌع دلَّ ا َمجِ َّمَّ   32َۧن   َوِاْن ُلكٌّ ل

  )١اور نہيں ہے کوئی جماعت مگر يہ وه جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی (
مطلب يہ ہے کہ تمام لوگ گذشتہ بھی اور آئنده آنے والے بھی، سب هللا کی بارگاه ميں  ١۔٣٢

  حاضر ہونگيں جہاں ان کا حساب کتاب ہوگا۔
 

َّهُُم اْالَْرُض الَْمْيتَُة ښ َاْحيَ  ُلكُْوَن   َوٰايٌَة ل   33ْيٰهنَا َوَاْخَرْجنَا ِمْهنَا َحبًّا فَِمْنُه اَيْ
) (خشک) زمين ہے جس کو ہم نے زنده کر ديا اور اس سے غلہ ١اور ان کے لئے ايک نشانی (

  نکاال جس ميں سے وه کھاتے ہيں۔
  يعنی هللا تعاٰلی کے وجود، اس کی قدرت اور مردوں کو زنده کرنے پر نشانی۔ ١۔٣٣

 
ــْراَن ِفْهيَا ِمَن الُْعُيْوِن  َوَجعَ  فَجَّ َاْعنَاٍب وَّ ْيٍل وَّ ِ ْن خنَّ   ۙ 34لْنَا ِفْهيَا َجنٍّٰت ِمّ

) اور جن ميں ہم نے ١اور ہم نے اس ميں کھجوروں کے اور انگور کے باغات پيدا کر ديئے (
  چشمے بھی جاری کر ديئے ہيں۔

وراک کے لئے صرف غلہ ہی نہيں يعنی مرده زمين کو زنده کرکے ہم اس سے ان کی خ ١۔٣٤
لگاتے، بلکہ ان کے کام و دہن کی لذت کے لئے مختلف اقسام کے پھل بھی کثرت سے پيدا 

کرتے ہيں، يہاں صرف دو پھلوں کا ذکر اس لئے کيا ہے کہ يہ کثيرالمنافع بھی ہيں اور عربوں 
ذکر پہلے کيا کيونکہ کو مرغوب بھی، نيز ان کی پيداوار بھی عرب ميں زياده ہے۔ پھر غلے کا 

اس کی پيداوار بھی زياده ہے اور خوراک کی حيثيت سے اس کی اہميت بھی مسلمہ۔ جب تک 
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انسان روٹی يا چاول وغيره خوراک سے اپنا پيٹ نہيں بھرتا، محض پھل فروٹ سے اس کی 
  غذائی ضرورت پوری نہيں ہوتی۔

 
لَْتُه َايْدِ  ْمۭ  َافََال يَْشُكُرْوَن   ِلَيْاُلكُْوا ِمْن ثََمرِٖه ۙ َوَما َمعِ   ۙ 35ْهيِ

) پھر کيوں شکر ٢) اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہيں بنايا (١تاکہ (لوگ) اس کے پھل کھائيں (
  گزاری نہيں کرتے۔

يعنی بعض جگہ چشمے جاری کرتے ہيں، جس کے پانی سے پيدا ہونے والے پھل لوگ  ١۔٣٥
  کھائيں۔ 

ں ما نافيہ ہے يعنی غلول اور پھلوں کی يہ پيداوار، هللا تعاٰلی امام ابن جرير کے نزديک يہا ٢۔٣٥
کی خاص رحمت ہے جو وه اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ اس ميں ان کی سعی و محنت، کدو کاوش 
اور تصرف کا دخل نہيں ہے۔ پھر بھی يہ هللا کی ان نعمتوں پر اس کا شکر کيوں نہيں کرتے؟ 

لَِّذْی کے معنی ميں ہے يعنی تاکہ وه اس کا پھل اور بعض کے نزديک ما موصولہ ہے جو ا
کھائيں اور ان چيزوں کو جن کو ان کے ہاتھوں نے بنايا۔ ہاتھوں کا عمل ہے، زمين کو ہموار 

کرکے بيج بونا، اسی طرح پھلوں کے کھانے مختلف طريقے ہيں، مثاًل انہيں نچوڑ کر ان کا رس 
  ره۔پينا، مختلف فروٹوں کو مال کر چاٹ بنانا وغي

 
ا َال يَْعلَُمْوَن    ا تُْنِۢبُت اْالَْرُض َوِمْن َانُْفِسهِْم َوِممَّ ْي َخلََق اْالَْزَواَج ُلكَّهَا ِممَّ ِ ْبٰحَن اذلَّ   36سـُ

وه پاک ذات ہے جس نے ہرچيز کے جوڑے پيدا کيے خواه وه زمين کی اگائی ہوئی چيزيں ہوں، 
  )١جنہيں يہ جانتے بھی نہيں (خواه خود ان کے نفوس ہوں خواه وه (چيزيں) ہوں 

يعنی انسانوں کی طرح زمين کی ہر پيداوار ميں بھی ہم نے نر ماده دونوں پيدا کئے۔ عالوه  ١۔٣٦
ازيں آسمانوں ميں اور زمين کی گہرائيوں ميں بھی جو چيزيں تم سے غائب ہيں، جن کا علم تم 

رکھا ہے۔ پس تمام مخلوق جوڑا نہيں رکھتے، ان ميں زوجيت (نر اور ماده) کا يہ نظام ہم نے 
جوڑا ہے، نباتات بھی نر اور مادے کا يہی نظام ہے۔ حٰتی کہ آخرت کی زندگی، دنيا کی زندگی 
کے لئے بمنزلہ زوج ہے اور يہ حيات آخرت کے لئے ايک عقلی دليل بھی ہے۔ صرف ايک هللا 

وه (فرد) ہے، کی ذات ہے جو مخلوق کی صفت سے اور ديگر تمام کوتاہيوں سے پاک ہے۔ 
  زوج نہيں۔

 
ْظِلُمْوَن   َاَر فَِاَذا ُمهْ مُّ َّْيُل ښ نَْسلَُخ ِمنُْه الهنَّ َّهُُم ال   ۙ 37َوٰايٌَة ل

اور ان کے لئے ايک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھنچ ديتے ہيں تو يکايک اندھيرے ميں 
  )١ره جاتے ہيں (

وه دن کو رات سے الگ کر ديتا ہے، جس  يعنی هللا کی قدرت کی ايک دليل يہ بھی ہے کہ ١۔٣٧
سے فوراً اندھيرا چھا جاتا ہے۔ اسی طرح هللا دن کو رات سے الگ کر ديتا ہے۔ اَْظلََم کے معنی 
ہيں، اندھيرے ميں داخل ہونا۔ جيسے اَْصبََح اور اَْمَسٰی اور اَْظھََر کے معنی ہيں، صبح شام اور 

  ظہر کے وقت ميں داخل ہونا۔
 

ْمُس  َّهَا ٰۭذكِلَ تَـْقِدْيُر الَْعزِْيِز الَْعِلـْميِ  َوالشَّ رِْي ِلُمْستَـَقّرٍ ل   ۭ 38َجتْ
اور سورج کے لئے جو مقرره راه ہے وه اسی پر چلتا رہتا ہے يہ ہے مقرر کرده غالب، باعلم 

  )١هللا تعاٰلی کا۔ (
رر کرديا ہے، اسی ) يعنی اپنے اس مدار (فلک) پر چلتا رہتا ہے، جو هللا نے اس کے ليے مق١(

سے اپنی سير کا آغاز کرتا ہے اور وہيں پر ختم کرتا ہے۔ عالوه ازيں اس سے ذرا ادھر ادھر 
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نہيں ہوتا، کہ کسی دوسرے سيارے سے ٹکرا جائے۔ دوسرے معنی ہيں، اپنے ٹھہرنے کی جگہ 
ہ تک، اور اس کا يہ مقام قرار عرش کے نيچے ہے، جيسا کہ حديث ميں ہے کہ سورج روزان

غروب کے بعد عرش کے نيچے جاکر سجده کرتا ہے اور پھر وہاں سے طلوع ہونے کی 
اجازت طلب کرتا ہے (صحيح بخاری، تفسير سوره يسين) دونوں مفہوم کے اعتبار سے لمستقر 
ميں الم، علت کے لئے ہے۔ ای۔ ألجل مستقرلھا بعض کہتے ہيں کہ الم، الی کے معنی ميں ہے، 

ہوگا۔ يعنی سورج کا يہ چلنا قيامت کے دن تک ہے، قيامت والے دن اس پھر مستقر يوم قيامت 
  کی حرکت ختم ہو جائے گی۔ يہ تينوں مفہوم اپنی اپنی جگہ صحيح ہيں۔

 
ْرنُٰه َمنَاِزَل َحّىتٰ عَاَد َاكلُْعْرُجْوِن الَْقِدْميِ      39َوالَْقَمَر قَدَّ

  )٢ٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے () کہ وه لو١اور چاند کی منزليں مقرر کر رکھی ہيں (
منزليں ہيں، روزانہ ايک منزل طے کرتا ہے، پھر غائب ره کر تيسری رات  ٢٨چاند کی  ١۔٣٩

  کو نکل آتا ہے
يعنی جب آخری منزل پر پہنچتا ہے تو بالکل باريک اور چھوٹا ہو جاتا ہے جيسے کھجور  ٢۔٣٩

تی ہے۔ چاند کی انہی گردشوں سے اپنے دنوں کی پرانی ٹہنی ہو، جو سوکھ کر ٹيڑھی ہو جا
  مہينوں اور سالوں کا حساب اور اپنے اوقات عبادات کا تعين کرتے ہيں۔

 
َبُحْونَ  َّسـْ َاِر ۭ َوُلكٌّ ِيفْ فكََلٍ ي َّْيُل َساِبُق الهنَّ ْمُس يَنَْۢبِغْي لَهَآ َاْن تُْدِرَك الْقََمَر َوَال ال   40   َال الشَّ

) اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے ١ال ہے کہ چاند کو پکڑے (نہ آفتاب کی يہ مج
  )۔٣) اور سب کے سب آسمان ميں تيرتے پھرتے ہيں (٢(

يعنی سورج کے لئے يہ ممکن نہيں ہے کہ وه چاند کو جا پکڑے جس سے اس کی روشنی  ١۔٤٠
دن ہی کو اور چاند رات ختم ہو جائے بلکہ دونوں کا اپنا اپنا راستہ اور الگ الگ حد ہے۔ سورج 

ہی کو طلوع ہوتا ہے اس کے برعکس کبھی نہيں ہوا، جو ايک مدبر کائنات کے وجود پر ايک 
  بہت بڑی دليل ہے۔ 

  بلکہ يہ بھی ايک نظام ميں بندھے ہوئے ہيں اور ايک دوسرے کے بعد آتے ہيں۔  ٢۔٤٠
ب اپنے اپنے مدار پر ُکل سے سورج، چاند يا اس کے ساتھ دوسرے کواکب مراد ہيں، س ٣۔٤٠

  گھومتے ہيں، ان کا باہمی ٹکراؤ نہيں ہوتا۔
 

َهتُْم ِيف الُْفكْلِ الَْمْشُحْوِن     َـّ لْنَا ُذّرِي َّهُْم َاانَّ َمحَ   ۙ 41َوٰايٌَة ل
ان کے لئے ايک نشانی (يہ بھی) ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی ميں سوار کيا 

)١(  
ی اپنے اس احسان کا تذکره فرما رہا ہے کہ اس نے سمندر ميں کشتيوں کا اس ميں هللا تعالٰ  ١۔٤١

چلنا آسان فرما ديا، حٰتی کہ تم اپنے ساتھ بھری ہوئی کشتيوں ميں اپنے بچوں کو بھی لے جاتے 
ہو اور دوسرے معنی سے يہ مراد کشتی نوح عليہ السالم ہے۔ يعنی سفينہ نوح عليہ السالم ميں 

  ن سے بعد ميں نسل انسانی چلی۔ گويا نسل انسانی کے آبا اس ميں سوار تھے۔لوگوں کو بٹھايا ج
 

ثهِْلٖ َما يَْرَكُبْوَن    ْن ِمّ   42َوَخلَْقنَا لَهُْم ِمّ
  )۔١اور ان کے لئے اسی جيسی اور چيزيں پيدا کيں جن پر يہ سوار ہوتے ہيں (

ر سامان تجارت کو ايک اس سے مراد ايسی سوارياں ہيں جو کشتی کی طرح انسانوں او ١۔٤٢
جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہيں، اس ميں قيامت تک پيدا ہونے والی چيزيں آگئيں۔ جيسے 

  ہوائی جہاز، بحری جہاز، ريليں، بسيں، کاريں اور ديگر نقل و حمل کی اشياء۔
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ََّشْا نُْغرِْقهُْم فََال َرصِيَْخ لَهُْم َوَال ُمهْ يُْنَقُذْوَن     ۙ 43َوِاْن ن

  اگر ہم چاہتے تو انہيں ڈبو ديتے۔ پھر نہ تو کوئی ان کا فرياد رس ہوتا نہ بچائے جائيں۔اور 
 

نَّا َوَمتَاعًا ِاٰىل ِحْنيٍ    ًة ِمّ   44ِاالَّ َرْمحَ
ليکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہيں اور ايک مدت تک کے لئے انہيں فائدے دے رہے 

  ہيں۔
 

 َ َُّقْوا َما ب ْوَن   َوِاَذا ِقْيَل لَهُُم ات   45ْنيَ َايِْدْيُمكْ َوَما َخلَْفُمكْ لََعلَُّمكْ تُْرَمحُ
اور ان سے جب (کبھی) کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے (گناہوں) سے بچو تاکہ تم پر رحم کيا 

  جائے۔
 

ْم ِاالَّ َاكنُْوا َعْهنَا ُمْعرِِضْنيَ    ِ ْن ٰايِٰت َرّهبِ ْن ٰايٍَة ِمّ ْم ِمّ ِتْهيِ   46َوَما اَتْ
ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانيوں ميں سے کوئی نشانی ايسی نہيں آتی جس سے يہ  اور

  )۔١بےرخی نہ برتتے ہوں (
يعنی توحيد اور صداقت رسول کی نشانی بھی ان کے سامنے آتی، اس ميں يہ غور ہی  ١۔٤٦

  نہيں کرتے کہ جس سے ان کو فائده ہو، ہر نشانی سے اعراض ان کا شيوه ہے۔
 

َ َوِاَذا قِ  َّْو ي يَْن ٰاَمنُْوٓا َانُْطِعُم َمْن ل ِ ْيَن َكَفُرْوا لِذلَّ ِ ُ ۙ قَاَل اذلَّ ا َرَزقَُمكُ اهلّلٰ ِبْنيٍ   ْيَل لَهُْم َانِْفُقْوا ِممَّ ُ َاْطَعَمٗهٓ ڰ ِاْن َانُْمتْ ِاالَّ ِيفْ َضٰلٍل مُّ   47َشاُۗء اهلّلٰ
) تو يہ ١ميں سے کچھ خرچ کرو، ( اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ هللا تعاٰلی کے ديئے ہوئے

کفار ايمان والوں کو جواب ديتے ہيں کہ ہم انہيں کيوں کھالئيں؟ جنہيں اگر هللا تعاٰلی چاہتا تو خود 
  ) تم تو ہو ہی کھلی گمراہی ميں۔٢کھال پال ديتا (

  يعنی غربا مساکين اور ضرورت مندوں کو دو۔  ١۔٤٧
نہ کرتا، تاہم ان کو دے کر هللا کی مشيت کے خالف  يعنی هللا چاہتا تو ان کو غريب ہی ٢۔٤٧

کيوں کريں۔ يعنی يہ کہہ کر، غربا کی مدد کرو، کھلی غلطی کا مظاہره کر رہے ہو۔ يہ بات تو 
ان کی صحيح تھی کہ غربت و ناداری هللا کی مشيت ہی سے تھی، ليکن اس کو هللا کے حکم 

امداد کرنے کا حکم دينے واال بھی تو هللا ہی سے اعراض کا جواز بنا لينا غلط تھا، آخر انکی 
تھا، اس ليے اسکی رضا تو اسی ميں ہے کہ غرباء و مساکين کی امداد کی جائے۔ اس ليے کہ 
مشيت اور چيز ہے اور رضا اور چيز مشيت کا تعلق امور تکوينی سے ہے جس کے تحت جو 

ں جانتا، اور رضا کا تعلق کچھ بھی ہوتا ہے، اس کی حکمت و مصلحت هللا کے سوا کوئی نہي
امور تشريعی سے ہے، جن کو بجا النے کا ہميں حکم ديا گيا ہے تاکہ ہميں اس کی رضا حاصل 

  ہو۔
 

  48َويَُقْولُْوَن َمٰىت ٰھَذا الَْوْعُد ِاْن ُكْنُمتْ ٰصِدِقْنيَ  
  وه کہتے ہيں کہ يہ وعده کب ہوگا، سچے ہو تو بتالؤ۔

 
ُمْوَن    َما يَْنُظُرْوَن ِاالَّ َصيْ  ّصِ ُخُذُمهْ َوُمهْ َخيِ اِحَدًة اَتْ   49َحًة وَّ

انہيں صرف ايک چيخ کا انتظار ہے جو انہيں آپکڑے گی اور يہ باہم لڑائی جھگڑے ميں ہی 
  )۔١ہونگے (
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يعنی لوگ بازاروں ميں خريد و فروخت اور حسب عادت بحث و تکرار ميں مصروف  ١۔٤٩
گا اور قيامت برپا ہو جائے گی يہ نفخہ اولٰی ہوگا  ہونگے کہ اچانک صور پھونک ديا جائے

ْعِق جس  جسے نفخہ فزع بھی کہتے ہيں کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا۔ نَْفَخۃُ اْلصَّ
  سے هللا تعاٰلی کے سوا سب موت کی آغوش ميں چلے جائيں گے۔

 
َالٓ ِاٰىلٓ َاْهِلهِْم  َتِطْيُعْوَن تَْوِصَيًة وَّ   ۧ 50يَْرِجُعْوَن   فََال يَسـْ

  اس وقت نہ تو يہ وصيت کر سکيں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکيں گے۔
 

ْم يَنِْسلُْوَن     ِ َن اْالَْجَداِث ِاٰىل َرّهبِ ْوِر فَِاَذا ُمهْ ِمّ   51َونُِفَخ ِيف الصُّ
 ) اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف (تيز تيز)١تو صور کے پھونکے جاتے ہی سب (

  چلنے لگيں گے۔
پہلے قول کی بنا پر يہ نفخہ ثانيہ اور دوسرے قول کی بنا پر يہ نفخہ ثالثہ ہوگا، جسےنَْفَخۃُ  ١۔٥١

  اْلبَْعِث َوالنُُّشوِر کہتے ہيں، اس سے لوگ قبروں سے زنده ہو کر اٹھ کھڑے ہونگے۔ (ابن کثير)
 

ْرقَِداَن ۆ  ُن َوَصَدَق الُْمْرَسلُْوَن    قَالُْوا يَٰويْلَنَا َمْنۢ بََعثَنَا ِمْن مَّ ْمحٰ   52ٰھَذا َما َوعََد الرَّ
) يہی ہے جس کا وعده ١کہيں گے ہائے ہائے! ہميں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا ديا (

  رحٰمن نے ديا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ ديا تھا۔
يں ان کو عذاب نہيں قبر کو خواب گاه سے تعبير کرنے کا مطلب يہ نہيں ہے کہ قبروں م ١۔٥٢

ہوگا، بلکہ بعد ميں جو ہولناک مناظر اور عذاب کی شدت ديکھيں گے، اس کے مقابلے ميں انہيں 
  قبر کی زندگی ايک خواب ہی محسوس ہوگی۔

 
ْوَن   يْنَا ُمْحَرضُ َ ْيٌع دلَّ اِحَدًة فَِاَذا ُمهْ َمجِ   53ِاْن َاكنَْت ِاالَّ َصْيَحًة وَّ

کہ يکايک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر ديئے جائيں يہ نہيں ہے مگر ايک چيخ 
  گے۔

 
ـَزْوَن ِاالَّ َما ُكْنُمتْ تَْعَملُْوَن   َال ُجتْ   54فَالَْيْوَم َال تُــْظَملُ نَْفٌس َشـْيـًٔا وَّ

پس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کيا جائے گا اور تمہيں انہيں بدلہ ديا جائے گا، مگر 
  موں کا جو تم کيا کرتے تھے۔صرف ان ہی کا

 
َب الَْجنَِّة الَْيْوَم ِيفْ ُشُغٍل ٰفِكــهُْوَن      55ِۚانَّ َاْحصٰ

  )١جنتی لوگ آج کے دن اپنے (دلچسپ) مشغلوں ميں ہشاش بشاش ہيں (
  فَاِکھُوَن کے معنی ہيں فَِرُحوَن خوش مسرت کے ساتھ۔ ١۔٥٥

 
ْم ِيفْ ِظٰلٍل عََيل اْالَ  ْوَن    ُمهْ َوَاْزَواهُجُ ِِٕك ُمتَِّكــــــُـٔ
  56َراۗى

  وه اور ان کی بيوياں سايوں ميں مسہريوں پر تکيہ لگائے بيٹھے ہونگے۔
 

ُعْوَن    ا يَدَّ لَهُْم مَّ   ښ57لَهُْم ِفْهيَا فَاِكهٌَة وَّ
  ان کے لئے جنت ميں ہر قسم کے ميوے ہوں گے اور بھی جو کچھ وه طلب کريں۔

 
ْن  ِحْميٍ  َسٰملٌ ۣ قَْوًال ِمّ ّبٍ رَّ   58رَّ
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  )۔١مہربان پروردگار کی طرف سے انہيں سالم ' کہا جائے گا (
) هللا کا سالم، فرشتے اہل جنت کو پہنچائيں گے۔ بعض کہتے ہيں کہ هللا تعاٰلی خود سالم سے ١(

  نوازے گا۔
 

َا الُْمْجرُِمْوَن       59َواْمتَاُزوا الَْيْوَم َاهيُّ
  )۔١ہو جاؤ ( اے گناه گارو ! آج تم الگ

يعنی اہل ايمان سے الگ ہو کر کھڑے ہو۔ يعنی ميدان محشر ميں اہل ايمان و اطاعت اور  ١۔٥٩
اہل کفر و معصيت الگ الگ کر ديئے جائيں گے، دوسرا مطلب يہ ہے کہ مجرمين کو ہی 
مختلف گروہوں ميں الگ الگ کر ديا جائے گا۔ مثاًل يہوديوں کا گروه، عيسائيوں کا گروه، 

  ئبين اور مجوسيوں کا گروه، زانيوں کا گروه، شرابيوں کا گروه وغيره وغيره۔صا
 

ِبْنيٌ     َّٗه لَُمكْ عَُدوٌّ مُّ ْيٰطَنۚ  ِان ٓ ٰاَدَم َاْن الَّ تَْعُبُدوا الشـَّ   ۙ 60َالَْم َاْعهَْد ِالَْيُمكْ يٰبَِينْ
) وه ١کی عبادت نہ کرنا ( اے اوالد آدم! کيا ميں نے تم سے قول قرار نہيں ليا تھا کہ تم شيطان

  )٢تمہارا کھال دشمن ہے (
اس سے مراد عہد الست ہے جو حضرت آدم عليہ السالم کی پشت سے نکالنے کے وقت  ١۔٦٠

ليا گيا تھا يا وه وصيت ہے جو پيغمبروں کی زبانی لوگوں کو جاتی رہی۔ اور بعض کے نزديک 
  ائم کئے ہيں۔ (فتح القدير)وه دالئل عقليہ ہيں جو آسمان و زمين ميں هللا نے ق

) يہ اسکی علت ہے کہ تمہيں شيطان کی عبادت اور اس کے وسوسے قبول کرنے سے اس ٢( 
ليے روکا گيا تھا کہ وه تمہارا کھال دشمن ہے اور اس نے تمہيں ہر طرح گمراه کرنے کی قسم 

  کھا رکھی ہے۔
 

ْستَـِقْميٌ   اٌط مُّ   61     وَّ َاِن اْعُبُدْوِينْ ڼ ٰھَذا ِرصَ
  )٢) سيدھی راه يہی ہے (١اور ميری عبادت کرنا (

يعنی يہ بھی عہد ليا تھا کہ تمہيں صرف ميری ہی عبادت کرنی ہے، ميری عبادت ميں  ١۔٦١
  کسی کو شريک نہيں کرنا۔ 

يعنی صرف ايک هللا کی عبادت کرنا، يہی وه سيدھا راستہ ہے، جس کی طرف تمام انبياء  ٢۔٦١
  رہے اور يہی منزل مقصود يعنی جنت تک پہنچانے واال۔لوگوں کو بالتے 

 
ا ۭ َافََملْ تَُكْونُْوا تَـْعِقلُْوَن        62َولََقْد َاَضلَّ ِمنُْمكْ ِجِبالًّ َكِثْريً

  )۔١شيطان نے تم ميں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا ديا۔ کيا تم عقل نہيں رکھتے (
شيطان تمہارا دشمن ہے، اس کی اطاعت نہيں  يعنی اتنی عقل بھی تمہارے اندر نہيں کہ ١۔٦٢

کرنی چاہئے۔ اور ميں تمہارا رب ہوں، ميں ہی تمہيں روزی ديتا ہوں اور ميں ہی تمہاری رات 
دن حفاظت کرتا ہوں لہذا تمہيں ميری نافرمانی نہيں کرنی چاہيے۔ تم شيطان کی عداوت کو اور 

  دانی کا مظاہره کر رہے ہو۔ميرے حق عبادت کو نہ سمجھ کر نہايت بےعقلی اور نا
 

َِّيتْ ُكْنُمتْ تُْوعَُدْوَن    ُ ال منَّ   63ٰهِذٖه هَجَ
  يہی وه دوزخ ہے جس کا تمہيں وعده ديا جاتا تھا۔

 
   64ِاْصلَْوَها الَْيْوَم ِبَما ُكْنُمتْ تَْكُفُرْوَن   

  )۔١اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لئے آج اس ميں داخل ہو جاؤ (
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بےعقلی کا نتيجہ بھگتو اور اپنے کفر کے سبب سے جہنم کی سختيوں کا  يعنی اب اس ١۔٦٤
  مزه چکھو۔

 
ُبْوَن     ْم َوتَْشهَُد َاْرُجلُهُْم ِبَما َاكنُْوا يَْكسـِ ُمنَآ َايِْدْهيِ ِمتُ عَٰيلٓ َافَْواِهِهْم َوتَُلكِّ   65َالَْيْوَم َخنْ

تھ ہم سے باتيں کريں گے اور ان کے ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا ديں گے اور ان کے ہا
  )١پاؤں گواہياں ديں گے، ان کاموں کی جو وه کرتے تھے۔ (

يہ مہر لگانے کی ضرورت اس لئے پيش آئيگی کہ ابتداًء مشرکين قيامت والے دن بھی  ١۔٦٥
ِ َربِّنَا َما ُكنَّا ُمْشِرِكْيَن)  کی قسم، جو ہمارا  ) هللا23۔ االنعام:6جھوٹ بوليں گے اور کہيں گے (َوّهللاٰ

رب ہے، ہم مشرک نہيں تھے چنانچہ هللا تعاٰلی ان کے مونہوں پر مہر لگا دے گا، جس سے وه 
خود تو بولنے کی طاقت سے محروم ہو جائيں گے، البتہ هللا تعاٰلی اعضائے انسانی کو قوت 

اور پاؤں اس پر  گويائی عطا فرما دے گا، ہاتھ بوليں گے کہ ہم سے اس نے فالں فالں کام کيا تھا
گواہی ديں گے۔ يوں گويا اقرار اور شہادت، دونوں مرحلے طے ہوجائيں گے۔ عالوه ازيں ناطق 
کے مقابلے ميں غير ناطق چيزوں کا بول کر گواہی دينا، حجت واستدالل ميں زياده بليغ ہے کہ 

بھی بيان کيا اس ميں ايک اعجازی شان پائی جاتی ہے۔ (فتح القدير) اس مضموں کو احاديث ميں 
  گيا ہے۔ (مالحظہ ہو صحيح مسلم، کتاب الزھد۔)

 
ْوَن     اَط فََاّىنٰ يُْبِرصُ َ ْم فَاْستَـَبُقوا الّرصِ نَا عَٰيلٓ َاْعُيـِهنِ   66َولَْو نََشاُۗء لََطَمسـْ

اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھيں بےنور کر ديتے پھر يہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے ليکن 
  )١ائی ديتا؟ (انہيں کيسے دکھ

يعنی بينائی سے محرومی کے بعد انہيں راستہ کس طرح دکھائی ديتا؟ ليکن يہ ہمارا حلم و  ١۔٦٦
  کرم ہے کہ ہم نے ايسا نہيں کيا۔

 
َال يَْرِجُعْوَن     ْم فََما اْسـتَــَطاُعْوا ُمِضيًّا وَّ   ۧ 67َولَْو نََشاُۗء لََمَسْخٰهنُْم عَٰيل َمَاكنَـِهتِ

اہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتيں مسخ کر ديتے پھر وه چل پھر سکتے اور اگر ہم چ
  )١اور نہ لوٹ سکتے (

يعنی نہ آگے جاسکتے، نہ پيچھے لوٹ سکتے، بلکہ پتھر کی طرح ايک جگہ پڑے رہتے۔  ١۔٦٧
مسخہ کے معنی پيدائش ميں تبديلی کے ہيں، يعنی انسان سے پتھر يا جانور کی شکل ميں تبديل 

  نا۔کر دي
 

ْرُه نُنَكِّْسُه ِيف الَْخلِْق ۭ َافََال يَْعِقلُْوَن     َُّعّمِ   68َوَمْن ن
) کيا پھر بھی ١اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہيں اسے پيدائشی حالت کی طرف پھر الٹ ديتے ہيں (

  )٢وه نہيں سمجھتے (
يں کر يعنی جس کو ہم لمبی عمر ديتے ہيں، ان کی پيدائش کو بدل کر برعکس حالت م ١۔٦٨

ديتے ہيں۔ يعنی جب وه بچہ ہوتا ہے تو اس کی نشو و نما جاری رہتی ہے اور اس کی عقلی اور 
بدنی قوتوں ميں اضافہ ہوتا رہتا ہے حٰتی کہ وه جوانی اور بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے 
ه برعکس اس کے قوائے عقليہ و بدنيہ ميں ضعف و گھٹاؤ کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ حٰتی کہ و

  ايک بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ 
  کہ جو هللا اس طرح کر سکتا ہے، کيا وه دوباره انسانوں کو زنده کرنے پر قادر نہيں۔ ٢۔٦٨

 
ِبْنيٌ      ُقْرٰاٌن مُّ ْعَر َوَما يَنَْۢبِغْي هَلٗ ۭ ِاْن ُهَو ِاالَّ ِذْكٌر وَّ َّْمٰنُه الّشِ   ۙ 69َوَما عَل
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ئے اور نہ يہ اس کے الئق ہے۔ وه تو صرف نصيحت اور نہ تو ہم نے اس پيغمبر کو شعر سکھا
  )١واضح قرآن ہے (

مشرکين مکہ نبی صلی هللا عليہ وسلم کو جھٹالنے کے لئے مختلف قسم کی باتيں کہتے  ١۔٦٩
رہتے تھے۔ ان ميں ايک بات يہ بھی تھی کہ آپ شاعر ہيں اور يہ قرآن پاک آپ کی شاعرانہ تک 

اس کی نفی فرمائی۔ کہ آپ شاعر ہيں اور نہ قرآن شعری کالم کا  بندی ہی ہے۔ هللا تعاٰلی نے
مجموعہ ہے بلکہ يہ تو صرف نصيحت و موعظت ہے۔ شاعری ميں بالعموم مبالغہ، افراط و 

تفريط اور محض تخيالت کی ندرت کاری ہوتی ہے، يوں گويا اسکی بنياد جھوٹ پر ہوتی ہے۔ 
يں، کردار کے نہيں۔ اس ليے هللا تعاٰلی نے عالوه ازيں شاعر محض گفتار کے غازی ہوتے ہ

فرمايا کہ ہم نے نہ صرف يہ کہ اپنے پيغمبر کو شعر نہيں سکھالئے، نہ اشعار کی اس پر وحی 
کی، بلکہ اس کے مزاج وطبيعت کو ايسا بنايا کہ شعر سے اسکو کوئی مناسبت ہی نہيں ھے۔ 

پڑھتے تو اکثر صحيح نہ پڑھ پاتے  يہی وجہ ہے کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم کبھی کسی کا شعر
اور اسکا وزن ٹوٹ جاتا۔ جس کی مثاليں احاديث ميں موجود ہيں۔ يہ احتياط اس ليے کی گئی کہ 

منکرين پر اتمام حجت اور انکے شبہات کا خاتمہ کر ديا جائے۔ اور وه يہ نہ کہہ سکيں کہ يہ 
بھی قطع شبہات کے ليے تھی  قرآن کی شاعرانہ تک بندی کا نتيجہ ہے، جس طرح آپ کی اميت

تاکہ لوگ قرآن کی بابت يہ نہ کہہ سکيں کہ يہ تو اس نے فالں سے سيکھ پڑھ کر اس کو مرتب 
کرليا ہے۔ البتہ بعض مواقع پر آپ کی زبان مبارک سے ايسے الفاظ کا نکل جانا، دو مصرعوں 

ہونے کی دليل کی طرح ہوتے اور شعری اوزان و بحور کے بھی مطابق ہوتے، آپ کے شاعر 
نہيں بن سکتے۔ کيونکہ ايسا آپ کے قصدو اراده کے بغير ہوا اور ان کا شعری قالب ميں ڈھل 

جانا ايک اتفاق تھا، جس طرح حنين والے دن آپ کی زبان پر بے اختيار يہ رجز جاری ہوگيا۔ انا 
انگلی زخمی  النبی ال کذب۔ انا ابن عبد المطلب ايک اور موقع پر آپ صلی هللا عليہ وسلم کی

  ہوگئی تو آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا۔ ھل أنت اال اصبع دميت۔ وفی سبيل هللا ما لقيت
 

قَّ الْقَْوُل عََيل اْلٰكِفرِْيَن   َحيِ    70ِلُّيْنِذَر َمْن َاكَن َحيًّا وَّ
  )۔٢) اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے (١تاکہ وه ہر شخص کو آگاه کر دے جو زنده ہے (

  يعنی جس کا دل صحيح ہے، حق کو قبول کرتا اور باطل سے انکار کرتا ہے۔  ١۔٧٠
يعنی جو کفر پر مصر ہو، اس پر عذاب والی بات ثابت ہو جائے۔ لِيُْنِذَر ميں ضمير کا  ٢۔٧٠

  مرجع قرآن ہے۔
 

لَْت َايِْديْنَآ َانَْعاًما فَ  ا َمعِ مَّ   71هُْم لَهَا ٰمِلُكْوَن     َاَولَْم يََرْوا َاانَّ َخلَْقنَا لَهُْم ِمّ
) ہوئی چيزوں ميں سے ان کے لئے چوپائے ١کيا وه نہيں ديکھتے ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی (

  )٣) بھی پيدا کئے جن کے کہ يہ مالک ہوگئے ہيں (٢(
اس سے غيروں کی شرکت کی نفی ہے، ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنايا، کسی اور کا  ١۔٧١

  ں حصہ نہيں ہے۔ ان کے بناننے مي
اَْنَعام نََعم کی جمع ہے۔ اس سے مراد چوپائے يعنی اونٹ، گائے، بکری اور بھيڑ دنبہ  ٢۔٧١

  وغيره ہيں۔ 
يعنی جس طرح چاہتے ہيں ان ميں تصرف کرتے ہيں، اگر ہم ان کے اندر وحشی پن رکھ  ٣۔٧١

اور وه ان کی ديتے (جيسا کہ بعض جانوروں ميں ہے) تو يہ چوپائے ان سے دور بھاگتے 
  ملکيت اور قبضے ميں ہی نہ آسکتے۔

 
ُلكُْوَن     لْٰهنَا لَهُْم فَِمْهنَا َرُكْوُهبُْم َوِمْهنَا اَيْ َـّ   72َوَذل
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) جن ميں سے بعض تو ان کی سوارياں ١اور ان مويشيوں کو ہم نے ان کے تابع فرمان کرديا (
  ہيں اور بعض کا گوشت کھاتے ہيں۔

سے وه جس طرح کا بھی فائده اٹھانا چاہتے ہيں، وه انکار نہيں کرتے،  يعنی ان جانوروں ١۔٧٢
  حٰتی کہ وه انہيں ذبح بھی کر ديتے ہيں اور چھوٹے بچے انہيں کھينچے پھرتے ہيں۔

 
  73َولَهُْم ِفْهيَا َمنَاِفُع َوَمَشاِرُب ۭ َافََال يَْشُكُرْوَن  

پينے کی چيزيں۔ کيا پھر (بھی) يہ شکر  ) اور١انہيں ان ميں سے اور بھی بہت سے فائدے ہيں (
  ادا نہيں کريں گے؟

يعنی سواری اور کھانے کے عالوه بھی ان سے بہت سے فوائد حاصل کئے جاتے ہيں  ١۔٧٣
مثاًل اون اور بالوں سے کئی چيزيں بنتی ہيں، ان کی چربی سے تيل حاصل ہوتا ہے اور يہ 

  باربرداری اور کھيتی باڑی کے کام بھی آتے ہيں۔
 

ْوَن   َّهُْم يُْنَرصُ ََّعل ِ ٰاِلهًَة ل ُذْوا ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ َ   ۭ 74َواختَّ
  )۔١اور وه هللا کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہيں تاکہ وه مدد کئے جائيں (

يہ ان کفران نعمت کا اظہار ہے کہ مذکوره نعمتيں، جن سے يہ فائده اٹھاتے ہيں، سب هللا  ١۔٧٤
کن يہ بجائے اس کے کہ يہ هللا کی نعمتوں پر شکر ادا کريں يعنی ان کی کی پيدا کرده ہيں۔ لي

  عبادت و اطاعت کريں، يہ غيروں سے اميديں وابستہ کرتے اور انہيں معبود بناتے ہيں۔
 

ْوَن   ْحَرضُ ُمهْ ۙ َوُمهْ لَهُْم ُجنٌْد مُّ َتِطْيُعْوَن نَْرصَ   75َال يَسـْ
نہيں، (ليکن) پھر بھی (مشرکين) ان کے لئے حاضر  (حاالنکہ) ان ميں ان کی مدد کی طاقت ہی

  )١باش لشکری ہيں (
مطلب يہ ہے کہ جن بتوں کو معبود سمجھتے ہيں، وه ان کی مدد کيا کريں گے؟ وه خود  ١۔٧٥

اپنی مدد کرنے سے قاصر ہيں انہيں کوئی برا کہے ان کی ندامت کرے، تو يہی ان کی حمايت و 
  کہ خود ان کے وه معبود مدافت ميں سرگرم ہوتے ہيں، نہ

 
ْوَن َوَما يُْعِلُنْوَن    ُزنَْك قَْولُهُْم ۘ ِاانَّ نَْعَملُ َما يُِرسُّ   76فََال َحيْ

پس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے، ہم ان کی پوشيده اور اعالنيہ سب باتوں کو (بخوبی) 
  جانتے ہيں۔

 
 ُّ نَْساُن َاانَّ َخلَْقٰنُه ِمْن ن ِبْنيٌ   َاَولَْم يََر اْالِ   77ْطَفٍة فَِاَذا ُهَو َخِصْميٌ مُّ

کيا انسان کو اتنا بھی معلوم نہيں کہ ہم نے اسے نطفے سے پيدا کيا ہے؟ پھر يکايک وه صريح 
  جھگڑالو بن بيٹھا۔

 
ْحِي الِْعَظاَم َوِىهَ َرِمْميٌ    ُـّ نَِيسَ َخلَْقٗه ۭ قَاَل َمْن ي َب لَنَا َمثًَال وَّ   78َوَرضَ

ہمارے لئے مثال بيان کی اور اپنی (اصل) پيدائش کو بھول گيا، کہنے لگا ان کی  اور اس نے
  گلی سڑی ہڈيوں کو کون زنده کر سکتا ہے؟

 
     ۨ ٍة ۭ َوُهَو ِبُلكِّ َخلٍْق عَِلـْميُ َل َمرَّ ْيٓ َانَْشَاَهآ َاوَّ ِ ِيْهيَا اذلَّ   ۙ 79قُْل ُحيْ

) جو سب طرح ١ے اول مرتبہ پيدا کيا ہے (آپ جواب ديجئے! کہ انہيں وه زنده کرے گا جس ن
  کی پيدائش کا بخوبی جاننے واال ہے۔
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يعنی جو هللا تعاٰلی انسان کو ايک حقير نطفے سے پيدا کرتا ہے، وه دوباره اس کو زنده  ١۔٧٩
کرنے پر قادر نہيں ہے؟ اسکی قدرت احيائے موتی کا ايک واقعہ حديث ميں بيان کيا گيا ہے کہ 

تے وقت وصيت کی کہ مرنے کے بعد اسے جال کر اس کی آدھی راکھ ايک شخص نے مر
سمندر ميں اور آدھی راکھ تيز ہوا والے دن خشکی ميں اڑا دی جائے۔ هللا تعاٰلی نے ساری راکھ 
جمع کرکے اسے زنده فرمايا اور اس سے پوچھا تو نے ايسا کيوں کيا؟ اس نے کہا تيرے خوف 

  ا ديا۔سے۔ چنانچہ هللا نے اسے معاف فرم
 

نُْه تُْوِقُدْوَن    َجِر اْالَْخَرضِ اَنًرا فَِاَذآ َانُْمتْ ِمّ َن الشَّ ْي َجَعَل لَُمكْ ِمّ ِ   80اذلَّ
وہی جس نے تمہارے لئے سبز درخت سے آگ پيدا کر دی جس سے تم يکايک آگ سلگاتے ہو 

  )۔١(
پس ميں رگڑی کہتے ہيں عرب ميں دو درخت ہيں مرخ اور عفار۔ ان کی دو لکڑياں آ ١۔٨٠

جائيں تو آگ پيدا ہوتی ہے، سبز درخت سے آگ پيدا کرنے کے حوالے سے اس طرف اشاره 
 مقصود ہے۔

  
ُّٰق الْ  لَُق ِمثْلَُهْم ڲ بَٰىل ۤ َوُهَو الَْخـل ْ ٰمٰوِت َواْالَْرَض ِبٰقِدٍر عَٰيلٓ َاْن خيَّ ْي َخلََق السَّ ِ   81َعِلـْميُ   َاَولَيَْس اذلَّ

) کے پيدا کرنے پر قادر نہيں، ١ور زمين کو پيدا کيا ہے کيا وه ہم جيسوں (جس نے آسمانوں ا
  بيشک قادر ہے۔ اور وہی پيدا کرنے واال دانا (بينا) ہے۔

يعنی انسانوں جيسے مطلب انسانوں کا دوباره پيدا کرنا جس طرح انہيں پہلی مرتبہ پيدا  ١۔٨١
پيدا کرنے پر استدالل ہے۔ جس طرح  کيا، آسمان و زمين کی پيدائش سے انسانوں کو دوباره

َ الَِّذيْ  ٰمٰوِت َوااْلَرِض اَْکبَُر ِمْن َخْلِق النَّاِس) (اََولَْم يََرْوا اَنَّ ّهللاٰ َخلََق  دوسرے مقام پر فرمايا (لََخْلُق السَّ
ٰمٰوِت َوااْلَْرَض َولَْم يَْعَي بَِخْلقِِھنَّ بِٰقِدٍر َعٰلٓي اَْن يُّـْحيِ  ۔ 46بَٰلٓي اِنَّٗه َعٰلي ُكلِّ َشْيٍء قَِدْيٌر)  ۭ◌ ٰتى اْلَموْ  ۦالسَّ

) ' آسمان و زمين کی پيدائش (لوگوں کے نزديک) انسانوں کی پيدائش سے زياده 33االحقاف:
  مشکل کام ہے '۔

 
َُّقْوَل هَلٗ ُكْن فَيَُكْوُن   ََّمآ َاْمُرٗهٓ ِاَذآ َاَراَد َشـْيـــــًٔا َاْن ي    82ِان

چيز کا اراده کرتا ہے اسے اتنا فرما دينا (کافی ہے) کہ ہو جا، تو وه اسی  وه جب کبھی کسی
  )١وقت ہو جاتی ہے۔ (

) يعنی اس کی شان تو يہ ہے پھر اس کے ليے سب انسانوں کا زنده کر دينا کون سا مشکل ١(
  معاملہ ہے؟

 
ِالَْيِه تُْرَجعُ  ٍء وَّ ْي ِبَيِدٖه َملَُكْوُت ُلكِّ َيشْ ِ ْبٰحَن اذلَّ   ۧ 83ْوَن  فَسـُ

) جس کی طرف تم سب ١پس پاک ہے وه هللا جس کے ہاتھ ميں ہرچيز کی بادشاہت ہے اور (
  )۔١لوٹائے جاؤ گے (

) يعنی يہ نہيں ہوگا کہ مٹی ميں رل مل کر مبالغے کا صيغہ قرار ديتے ہيں۔ (فتح القدير) يعنی ١(
  ملکوت ملک کا مبالغہ ہے۔

رل مل کر تمہارا وجود ہميشہ کے لئے ختم ہو جائے نہيں  يعنی يہ نہيں ہوگا کہ مٹی ميں ١۔٨٣ 
بلکہ اسے دوباره وجود عطا کيا جائے گا۔ يہ بھی نہيں ہوگا کہ تم بھاگ کر کسی اور کے پاس 

پناه طلب کر لو۔ تمہيں ہر حال هللا ہی کی بارگاه ميں حاضر ہونا ہوگا، جہاں وه عملوں کے مطابق 
  اچھی يا بری جزا دے گا۔
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 الصافاتسورة 
 )١٨٢۔ تعداد آيات  ٣٧(سورة الصافات ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

ِت َصفًّا    ـٰۗفّٰ   Ǻَۙوالّص
  قسم صف باندھنے والے (فرشتوں) کی۔

 
ِجٰرِت َزجْ    Ąًۙرا  فَالّزٰ

  پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی۔
 

ِلٰيِت ِذْكًرا     Ǽۙفَالتّٰ
  پھر ذکر هللا کی تالوت کرنے والوں کی۔

 
  Ćِۭانَّ ِاٰلهَُمكْ لََواِحٌد   

  )۔١يقيناً تم سب کا معبود ايک ہی ہے (
کے  فرشتوں کی صفات ہيں۔ آسمانوں پر هللا کی عبادت کے لئے صف باندھنے والے، يا هللا ١۔٤

حکم کے انتظار ميں صف بستہ، وعظ و نصيحت کے ذريعے سے لوگوں کو ڈانٹنے والے يا 
بادلوں کو جہاں هللا کا حکم ہو وہاں ہانک کر لے جانے والے هللا کے ذکر يا قرآن کی تالوت 

کرنے والے۔ ان فرشتوں کی قسم کھا کر هللا تعاٰلی نے مضموں ميں يہ فرمايا ہے کہ تمام انسانوں 
معبود ايک ہی ہے۔ متعدد نہيں جيسا کہ مشرکين بنائے ہوئے ہيں۔ عرف عام ميں قسم تاکيد اور کا 

شک دور کرنے کے لئے کھائی جاتی ہے، هللا تعاٰلی نے يہاں قسم اسی شک کو دور کرنے کے 
لئے کھائی ہے جو مشرکين اسکی واحدنيت و الوہيت کے بارے ميں پھالتے ہيں۔ عالوه ازيں 

لوق اور مملوک ہے، اس لئے وه جس چيز کو بھی گواه بنا کر اس کی قسم کھائے، ہرچيز کی مخ
اس کے لئے جائز ہے۔ ليکن انسانوں کے لئے هللا کے سوا کسی اور کی قسم کھانا بالکل ناجائز 
اور حرام ہے۔ کيونکہ قسم ميں جس کی قسم کھائی جاتی ہے، اسے گواه بنانا مقصود ہوتا ہے۔ 

سوا کوئی نہيں بن سکتا، کہ عالم الغيب صرف وہی ہے، اس کے سوا کوئی اور گواه هللا کے 
  عالم الغيب نہيں۔

 
ٰمٰوِت َواْالَْرِض َوَما بَيَْهنَُما َوَربُّ الَْمَشاِرِق      Ĉَۭربُّ السَّ

  آسمانوں اور زمين اور ان کے درميان کی تمام چيزوں اور مشرقوں کا رب وہی ہے۔
 

 ۗ َما َّنَّا السَّ نَْيا ِبزِيْنَِةۨ اْلَكـَواِكِب   ِاانَّ َزي   Čَۙء ادلُّ
  ہم نے آسمان دنيا کو ستاروں کی زينت سے آراستہ کيا۔
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اِرٍد    ْيٰطٍن مَّ ْن ُلكِّ شـَ   Ċَۚوِحْفًظا ِمّ
  )۔١اور حفاظت کی سرکش شيطان سے (

 يعنی آسمان دنيا پر، زينت کے عالوه، ستاروں کا دوسرا مقصد يہ ہے کہ سرکش شياطين ١۔٧
سے حفاظت ہو۔ چنانچہ شيطان آسمان پر کوئی بات سننے کے لئے جاتے ہيں تو ستارے ان پر 

ٹوٹ گرتے ہيں جس سے بالعموم شيطان جل جاتے ہيں۔ جيسا کہ اگلی آيات اور احاديث سے 
واضح ہے۔ ستاروں کا ايک تيسرا مقصد رات کی تاريکيوں ميں رہنمائی بھی ہے۔ جيسا کہ قرآن 

پر بيان فرمايا گيا ہے۔ ان مقاصد سہ گانہ کے عالوه ستاروں کا اور کوئی  ميں دوسرے مقام
  مقصد بيان نہيں کيا گيا ہے۔

 
ُعْوَن ِاَىل الَْمَالِ اْالَْعٰيل َويُْقَذفُْوَن ِمْن ُلكِّ َجاِنٍب    مَّ   ڰĎَال يَسَّ

لکہ ہر طرف عالم باال کے فرشتوں (کی باتوں) کو سننے کے لئے وه کان بھی نہيں لگا سکتے، ب
  سے وه مارے جاتے ہيں۔

 
اِصٌب     لَهُْم عََذاٌب وَّ   Ḍُۙدُحْوًرا وَّ

  بھگانے کے لئے اور ان کے لئے دائمی عذاب ہے۔
 

  10ِاالَّ َمْن َخِطَف الَْخــْطَفَة فََاتْـَبَعٗه ِشهَاٌب اَثِقٌب     
کتا ہوا شعلہ لگ مگر جو کوئی ايک آدھ بات اچک لے بھاگے تو(فورا ہی) اس کے پيچھے دہ

  جاتا ہے۔
 

ِزٍب       ْن ِطْنيٍ الَّ ْن َخلَْقنَا ۭ ِاانَّ َخلَْقٰهنُْم ِمّ ْم َاُمهْ َاَشدُّ َخلْقًا َاْم مَّ تَْفِهتِ   11فَاسـْ
ان کفروں سے پوچھو تو کہ آيا ان کا پيدا کرنا زياده دشوار ہے يا (ان کا) جنہيں ہم نے ان کے 

  )۔٢(انسانوں) کو ليسدار مٹی سے پيدا کيا ہے؟ () ہم نے ١عالوه پيدا کيا ہے؟ (
يعنی ہم نے جو زمين مالئکہ اور آسمان جيسی چيزيں بنائی ہيں جو اپنے حجم اور وسعت  ١۔١١

کے لحاظ سے نہايت انوکھی ہيں۔ کيا ان لوگوں کی پيدائش اور دوباره زنده کرنا، ان چيزوں کی 
  ۔ تخليق سے زياده سخت اور مشکل ہے؟ يقينا نہيں

يعنی ان کے باپ آدم عليہ السالم کو تو ہم نے مٹی سے پيدا کيا ہے۔ مطلب يہ ہے کہ يہ  ٢۔١١
انسان آخرت کی زندگی کو اتنا بعيد کيوں سمجھتے ہيں درآں حاليکہ ان کی پيدائش ايک نہايت 

ہی حقير اور کمزور چيز سے ہوئی ہے۔ جبکہ خلقت ميں ان سے زياده قوی، عظيم اور کامل و 
  چيزوں کی پيدائش کا ان کو انکار نہيں۔ (فتح القدير) اتم
 

ْبَت َويَْسَخُرْوَن      ۠ 12بَْل َجعِ
  )۔١بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور يہ مسخرا پن کر رہے ہيں (

يعنی آپ کو تو منکرين آخرت کے انکار پر تعجب ہو رہا ہے کہ اس کے امکان بلکہ  ١۔١٢
وه اسے مان کر نہيں دے رہے اور وه آپ کے وضاحت کے اتنے واضح دالئل کے باوجود 

  دعوائے قيامت کا مذاق اڑا رہے ہيں کہ يہ کيوں کر ممکن ہے؟
 

  ۠ 13َوِاَذا ُذكُِّرْوا َال يَْذُكُرْوَن   
  اور جب انہيں نصيحت کی جاتی ہے يہ نہيں مانتے۔
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َّْستَْسِخُرْوَن       ۠ 14َوِاَذا َرَاْوا ٰايًَة ي
  کھتے ہيں تو مذاق اڑاتے ہيں۔اور جب کسی معجزے کو دي

 
ِبْنيٌ     ٌر مُّ   ښ15َوقَالُْوٓا ِاْن ٰھَذآ ِاالَّ ِحسْ

  )١اور کہتے ہيں کہ يہ تو بالکل کھلم کھال جادو ہی ہے (
يعنی يہ ان کا شيوه ہے کہ نصيحت قبول نہيں کرتے اور کوئی واضح دليل يا معجزه پيش  ١۔١٥

  و باور کراتے ہيں۔کيا جائے تو مذاق کرتے اور انہيں جاد
 

ِعَظاًما َءِاانَّ لََمْبُعْوثُْوَن        16َۙءِاَذا ِمْتنَا َوُكنَّا تَُرااًب وَّ
  کيا جب ہم مر جائيں گے خاک اور ہڈی ہوجائيں گے پھر کيا (سچ مچ) ہم اٹھائے جائيں گے؟

 
لُْوَن       ۭ 17َاَوٰااَبُۗؤاَن اْالَوَّ

  ی؟کيا ہم سے پہلے کے ہمارے باپ دادا بھ
 

  ۚ 18قُْل نََعْم َوَانُْمتْ َداِخُرْوَن   
  )۔١آپ جواب ديجئے کہ ہاں ہاں اور تم ذليل (بھی) (

) 'سب اس کی 87۔ النمل:27جس طرح دوسرے مقام پر بھی فرمايا ( َوُكلٌّ اَتَْوهُ ٰدِخِرْيَن)  ١۔١٨
  بارگاه ميں ذليل ہو کر آئيں گے

 
اِحَدٌة فَاِ  ََّما ِىهَ َزْجَرٌة وَّ   19َذا ُمهْ يَْنُظُرْوَن     فَِان

  )۔٢) کہ يکايک يہ ديکھنے لگيں گے (١وه تو صرف ايک روز کی جھڑکی ہے (
يعنی وه هللا کے ايک ہی حکم اور اسرافيل عليہ السالم کی ايک ہی پھونک (نفخہ ثانيہ)  ١۔١٩

  سے قبروں سے زنده ہو کر نکل کھڑے ہونگے۔ 
ناک مناظر اور ميدان محشر کی سختياں ہوں گی جنہيں يعنی ان کے سامنے قيامت کے ہول ٢۔١٩

وه ديکھيں گے، نفخے يا چيخ کو زجره (ڈانٹ) سے تعبير کيا، کيونکہ اس سے مقصود ڈانٹ ہی 
  ہے

 
ْيِن      20َوقَالُْوا يَٰويْلَنَا ٰھَذا يَْوُم ادّلِ

  اور کہيں گے کہ ہائے ہماری خرابی يہی جزا (سزا) کا دن ہے۔
 

بُْوَن    ٰھَذا يَْوُم  ْي ُكْنُمتْ ِبٖه تَُكّذِ ِ   ۧ 21الَْفْصِل اذلَّ
  )١يہی فيصلہ کا دن ہے جسے تم جھٹالتے ہو (

فرشتے اور اہل ايمان کہيں گے کہ يہ وہی فيصلے کا دن ہے جسے تم مانتے نہيں تھے۔ يہ  ١۔٢١
  بھی ممکن ہے کہ آپس ميں ايک دوسرے کو کہيں گے۔

 
ْيَن َظلَُموْ  ِ وا اذلَّ ْم َوَما َاكنُْوا يَْعُبُدْوَن   ُاْحُرشُ   ۙ 22ا َوَاْزَواهَجُ
) اور (جن) جن کی وه هللا کے عالوه پرستش کرتے ٢) اور ان کے ہمراہيوں کو (١ظالموں کو (

  )۔٥تھے (
  يعنی جنہوں نے کفر و شرک اور معاصی کا ارتکاب کيا۔ يہ هللا کی طرف سے حکم ہوگا۔  ١۔٢٢
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ر تکذيب رسل کے ساتھ يا بعض کے نزديک جنات و اس سے مراد کفر و شرک او ٢۔٢٢
  شياطين ہيں۔ اور بعض کہتے ہيں کہ وه بيوياں ہيں جو کفر و شرک ميں ان کی ہمنوا تھيں۔ 

وه مورتياں ہوں يا هللا کے نيک بندے، سب کو ان کی تذليل کے لئے جمع کيا جائيے گا۔  ٣۔٢٢
اور دوسرے معبودوں کو ان کے ساتھ جہنم تاہم نيک لوگوں کو هللا جہنم سے دور ہی رکھے گا، 

  ميں ڈال ديا جائے گا۔ تاہم وه ديکھ ليں کہ يہ کسی کو نقصان پہنچانے پر قادر نہيں ہيں۔
 

اِط الَْجِحْميِ   ِ فَاْهُدْوُمهْ ِاٰىل ِرصَ   23ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ
  (ان سب کو) جمع کرکے انہيں دوزخ کی راه دکھا دو۔

 
ُمْ  ْولُْوَن    َوِقُفْوُمهْ ِاهنَّ ْسـُـٔ   ۙ 24مَّ

  ) اس لئے کہ ان سے ضروری سوال کيئے جانے والے ہيں۔١اور انہيں ٹھہرا لو، (
  يہ حکم جہنم ميں لے جانے سے قبل ہوگا، کيونکہ حساب کے بعد ہی جہنم ميں جائيں گے۔ ١۔٢٤

 
ْوَن      25َما لَُمكْ َال تَنَاَرصُ

  سروں کی مدد نہيں کرتے۔تمہيں کيا ہوگيا ہے کہ (اس وقت) تم ايک دو
 

  26بَْل ُمهُ الَْيْوَم ُمْستَْسِلُمْوَن   
  بلکہ وه (سب کے سب) آج فرمانبردار بن گئے۔

 
َّتََساَۗءلُْوَن      27َوَاْقَبَل بَْعُضهُْم عَٰيل بَْعٍض ي

  وه ايک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کرنے لگيں گے۔
 

َُّمكْ ُكْنُمتْ  تُْونَنَا َعِن الَْيِمْنيِ   قَالُْوٓا ِان   28اَتْ
  )١کہيں گے کہ تم ہمارے پاس ہماری دائيں طرف سے آتے تھے (

اس کا مطلب ہے کہ دين اور حق کے نام سے آتے تھے يعنی باور کراتے تھے کہ يہی  ١۔٢٨
اصل دين اور حق ہے اور بعض کے نزديک مطلب ہے، ہر طرف سے آتے تھے جس طرح 

ان کے آگے، پيچھے سے، ان کے دائيں بائيں سے ہر طرف سے ان کے شيطان نے کہا ميں 
تِيَنَّھُْم مِّنْ  بَْيِن اَْيِدْيِھْم َوِمْن َخْلفِِھْم َوَعْن اَْيَمانِِھْم َوَعْن  ۢ◌ پاس آؤں گا اور انہيں گمراه کروں گا (ثُمَّ اَلٰ

  )17۔ االعراف:7َواَل تَِجُد اَْكثََرھُْم ٰشِكِرْيَن)  ۭ◌ ٕٮِلِِھْم ۗ◌ َشَما
 

َّْم تَُكْونُْوا ُمْؤِمِنْنيَ        ۚ 29قَالُْوا بَْل ل
  )١وه جواب ديں گے کہ نہيں بلکہ تم ہی ايماندار نہ تھے (

ليڈر کہيں گے کہ ايمان تم اپنی مرضی سے نہيں الئے اور آج ذمہ دار ہميں ٹھہرا رہے  ١۔٢٩
  ہو؟

 
ْن ُسلْٰطٍن ۚ بَْل ُكنْ    30ُمتْ قَْوًما ٰطِغْنيَ  َوَما َاكَن لَنَا عَلَْيُمكْ ِمّ

  )١اور کچھ ہمارا زور تو تھا (ہی) نہيں، بلکہ تم (خود) سرکش لوگ تھے (
تابعين اور متبوعين کی يہ باہمی تکرار قرآن کريم ميں کئی جگہ بيان کی گئی ہے۔ ان کی  ١۔٣٠

بعد ايک دوسرے کو يہ مالمت عرصہ قيامت (ميدان محشر) ميں ہوگی اور جہنم ميں جانے کے 
  جہنم کے اندر بھی مالحظہ ہو
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ُقْوَن    

ِٕ
اۗى ِّنَآ      ڰ ِاانَّ ذَلَ   31فََحــقَّ عَلَْينَا قَْوُل َرب

  اب تو ہم (سب) پر ہمارے رب کی بات ثابت ہوچکی کہ ہم (عذاب) چکھنے والے ہيں۔
 

  32فََاْغَويْٰنُمكْ ِاانَّ ُكنَّا ٰغِويَْن   
  )١د گمراه ہی تھے۔ (پس ہم نے تمہيں گمراه کيا ہم خو

يعنی جس بات کی پہلے انہيں نفی کی، کہ ہمارا تم پر کونسا زور تھا کہ تمہيں گمراه  ١۔٣٢
کرتے۔ اب اس کا يہاں اعتراف ہے کہ ہاں واقعی ہم نے تمہيں گمراه کيا تھا۔ ليکن يہ اعتراف اس 

ہم خود بھی گمراه ہی تنبيہ کے ساتھ کيا کہ ہميں اس ضمن ميں مورد طعن مت بناؤ، اس لئے کہ 
تھے، ہم نے تمہيں بھی اپنے جيسا ہی بنانا چاہا اور تم نے آسانی سے ہماری راه اپنا لی۔ جس 

  طرح شيطان بھی اس روز کہے گا
 

ٍذ ِيف الَْعَذاِب ُمْشَرتُِكْوَن  
ِٕ
ُْم يَْوَمى   33فَِاهنَّ

  )١سو اب آج کے دن (سب کے سب) عذاب ميں شريک ہيں (
  ان کا جرم بھی مشترکہ ہے مشرک اور شر و فساد ان سب کا وطيره تھا۔ اس لئے کہ ١۔٣٣

 
  34ِاانَّ َكٰذكِلَ نَْفَعُل اِبلُْمْجرِِمْنيَ  

  )١ہم گناہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہيں (
يعنی ہر قسم کے گناه گاروں کے ساتھ ہمارا يہی معاملہ ہے اور اب وه سب ہمارا عذاب  ١۔٣٤

  بھگتيں گے
 
ْوَن  ِاهنَُّ  َتْكِربُ ُ ۙ يَسـْ   ۙ 35ْم َاكنُْوٓا ِاَذا ِقْيَل لَهُْم َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ اهلّلٰ

يہ وه (لوگ) ہيں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ هللا کے سوا کوئی معبود نہيں تو يہ سرکشی 
  )١کرتے تھے (

شرک سے يعنی دنيا ميں ان سے کہا جاتا تھا کہ جس طرح مسلمانوں نے يہ کلمہ پڑھ کر  ١۔٣٥
توبہ کرلی ہے، تم بھی يہ پڑھ لو، تاکہ تم دنيا ميں بھی مسلمانوں کے قہر و غضب سے بچ جاؤ 

اور آخرت ميں بھی عذاب اٰلہی سے تمہيں دو چار نہ ہونا پڑے، تو تکبر کرتے اور انکار 
  کرتے۔

 
ْجـُنْوٍن   ِٕنَّا لََتاِرُكْوٓا ٰاِلـهَِتنَا ِلَشاِعٍر مَّ

  ۭ 36 َويَُقْولُْوَن َاى
  )۔١اور کہتے تھے کہ کيا ہم اپنے معبودوں کو ايک ديوانے شاعر کی بات پر چھوڑ ديں (

يعنی انہوں نے نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کو شاعر اور مجنون کہا اور آپ کی دعوت  ١۔٣٦
کو جنون (ديوانگی) اور قرآن کو شعر سے تعبير کيا اور کہا کہ ايک ديوانے کی ديوانگی پر ہم 

پنے معبودوں کو کيوں چھوڑيں؟ حاالنکہ يہ ديوانگی نہيں، دانائی تھی، شاعری نہيں، حقيقت ا
  تھی اور اس دعوت کو اپنانے ميں ان کی ہالکت نہيں، نجات تھی۔

 
َق الُْمْرَسِلْنيَ     37بَْل َجاَۗء اِبلَْحــّقِ َوَصدَّ

  )١لوں کو سچا جانتے ہيں ((نہيں نہيں) بلکہ (نبی) تو حق (سچا دين) الئے ہيں اور سب رسو
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يعنی تم ہمارے پيغمبر کو شاعر اور مجنون کہتے ہو، جب کہ واقع يہ ہے وه جو کچھ اليا  ١۔٣٧
اور پيش کر رہا ہے وه سچ ہے اور وہی چيز ہے جو اس سے قبل تمام انبياء پيش کرتے رہے 

  ۔ہيں۔ کيا يہ کام کسی ديوانے کا يا شاعر کے تخيالت کا نتيجہ ہوسکتا ہے
 

ِلـْميِ   ُِٕقوا الَْعَذاِب اْالَ
اۗى   ۚ 38ِانَُّمكْ ذَلَ

  يقيناً تم دردناک عذاب (کا مزه) چکھنے والے ہو۔
 

َزْوَن ِاالَّ َما ُكْنُمتْ تَْعَملُْوَن      ۙ 39َوَما ُجتْ
  )۔١تمہيں اسکا بدلہ ديا جائے گا جو تم کرتے تھے (

ڑے ايک دوسرے سے پوچھ رہے ہونگے يہ جہنميوں کو اس وقت کہا جائے گا جب وه کھ ١۔٣٩
اور ساتھ ہی وضاحت کر دی جائے گی کہ يہ ظلم نہيں ہے بلکہ عين عدل ہے کيونکہ يہ سب 

  تمہارے اپنے عملوں کا بدلہ ہے۔
 

ِ الُْمْخلَِصْنيَ      40ِاالَّ ِعَباَد اهلّلٰ
  )۔١مگر هللا تعاٰلی کے خالص برگزيده بندے (

يں، ان کی کوتاہيوں سے بھی درگزر کر ديا جائے گا، اگر يعنی عذاب سے محفوظ ہونگ ١۔٤٠
  کچھ ہونگی اور ايک ايک نيکی کا اجر کئی کئی گنا ديا جائے گا۔

 
ْعلُْوٌم    َك لَهُْم ِرْزٌق مَّ

ِٕ
  ۙ 41ُاوٰلۗى

  انہيں کے لئے مقرره روزی ہے۔
 

ْكـَرُمْوَن       ۙ 42فََواِكُه ۚ َوُمهْ مُّ
  و اکرام ہونگے۔(ہر طرح) کے ميوے، اور باعزت 

 
  43ِۙيفْ َجنِّٰت النَِّعْميِ  

  نعمتوں والی جنتوں ميں۔
 

تَـٰقِبِلْنيَ    ٍر مُّ   44عَٰيل ُرسُ
  تختوں پر ايک دوسرے کے سامنے (بيٹھے) ہوں گے۔

 
ِعْنيٍ    ْن مَّ ْم ِبَاكٍْس ِمّ   ۙ 45يُـَطاُف عَلَْهيِ

  )١جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا (
َکاًْس شراب کے بھرے ہوئے جام کو اور قدح خالی جام کو کہتے ہيں َمِعيْن کے معنی ہيں،  ١۔٤٥

  جاری چشمہ۔ مطلب يہ ہے کہ جاری چشمے کی طرح، جنت ميں شراب ہر وقت ميسر ہوگی۔
 

ِِبْنيَ    ٍة ِلّلّرشٰ   ښ46بَْيَضاَۗء ذَلَّ
  )١جو صاف شفاف اور پينے ميں لذيذ ہوگی (

عام طور پر بدرنگ ہوتی ہے، جنت ميں وه جيسے لذيذ ہوگی خوش رنگ  دنيا ميں شراب ١۔٤٦
  بھی ہوگی۔
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فُْوَن    َال ُمهْ َعْهنَا يُْزنَ   47َال ِفْهيَا غَْوٌل وَّ
  )١نہ اس سے درد ہوگا اور نہ اسکے پينے سے بہکيں گے (

 
ْرِف ِعْنيٌ   ُت الطَّ   48َۙوِعْنَدُمهْ ٰقِرصٰ

  )١بڑی آنکھوں والی (حوريں) ہونگی ( اور ان کے پاس نيچی نظروں، بڑی
  بڑی اور موٹی آنکھيں حسن کی عالمت ہے يعنی حسين آنکھيں ہونگی۔ ١۔٤٨

 
ْكنُْوٌن    ُنَّ بَْيٌض مَّ   49َاكَهنَّ

  )١ايسی جيسے چھپائے ہوئے انڈے (
يعنی شتر مرغ اپنے پروں کے نيچے چھپائے ہوئے ہوں، جس کی وجہ سے وه ہوا اور  ١۔٤٩

  سے محفوظ ہوں گے۔ گردو غبار
 

َّتََساَۗءلُْوَن      50فََاْقَبَل بَْعُضهُْم عَٰيل بَْعٍض ي
  )۔١جنتی) ايک دوسرے کی طرف رخ کرکے پوچھيں گے (

جنتی، جنت ميں ايک دوسرے کے ساتھ بيٹھے ہوئے دنيا کے واقعات ياد کريں گے اور  ١۔٥٠
  ايک دوسرے کو سنائيں گے۔

 
ْهنُْم اِ  ٌل ِمّ

ِٕ
ْ َاكَن ِيلْ قَرِْيٌن    قَاَل قَاۗى   ۙ 51ِىنّ

  ان ميں سے ايک کہنے واال کہے گا کہ ميرا ايک ساتھی تھا
 

ِقْنيَ    ِٕنََّك لَِمَن الُْمَصّدِ
َُّقْوُل َاى   52ي

  )١جو (مجھ سے) کہا کرتا تھا کيا تو (قيامت کے آنے کا) يقين کرنے والوں سے ہے؟ (
رتا تھا، مقصد اس کا يہ تھا يہ تو نہ ممکن ہے کيا يعنی يہ بات وه مذاق کے طور پر کہا ک ١۔٥٢

  ايسی ناممکن الواقع بات پر تو يقين رکھتا ہے؟
 

ِعَظاًما َءِاانَّ لََمِديُْنْوَن      53َءِاَذا ِمْتنَا َوُكنَّا تَُرااًب وَّ
  )١کيا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہوجائيں گے کيا اسوقت ہم جزا ديئے جانے والے ہيں؟ (

نی ہميں زنده کرکے ہمارا حساب ليا جائے گا اور پھر اس کے مطابق جزا دی جائے يع ١۔٥٣
  گی؟

 
ِلُعْوَن    طَّ   54قَاَل َهْل َانُْمتْ مُّ

  )١کہے گا تم چاہتے ہو کہ جھانک کر ديکھ لو؟ (
يعنی وه جنتی اپنے جنت سے ساتھيوں سے کہے گا کيا تم پسند کرتے ہو کہ ذرا جہنم ميں  ١۔٥٤

ديکھيں، شايد مجھے يہ باتيں کہنے واال وہاں نظر آجائے تو تمہيں بتالؤں کہ يہ جھانک کر 
  شخص تھا جو باتيں کرتا تھا۔

 
لََع فََرٰاُه ِيفْ َسَواِۗء الَْجِحْميِ     55فَاطَّ

  جھانکتے ہی اسے بيچوں بيچ جہنم ميں (جلتا ہوا) ديکھے گا۔
 

ِدْيِن   ِ ِاْن ِكْدتَّ لَُرتْ   ۙ 56قَاَل اَتهلّلٰ



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	1020	of	1441	

  کہے گا وهللا! قريب تھا کہ مجھے (بھی) برباد کردے۔
 

ْ لَُكنُْت ِمَن الُْمْحَرضِْيَن      57َولَْوَال ِنْعَمُة َرّيبِ
  )١اگر ميرے رب کا احسان نہ ہوتا تو ميں بھی دوزخ ميں حاضر کئے جانے والوں ميں ہوتا (

اور اسے يہ جنتی  يعنی جھانکنے پر اسے جہنم کے وسط ميں وه شخص نظر آجائے گا ١۔٥٧
کہے گا کہ مجھے بھی تو گمراه کر کے ہالکت ميں ڈالنے لگا تھا، يہ تو مجھ پر هللا کا احسان 

  ہوا، ورنہ آج ميں تيرے ساتھ جہنم ميں ہوتا۔
 

ِتْنيَ    ُن ِبَمّيِ   ۙ 58َافََما َحنْ
  )١کيا (يہ صحيح ہے) ہم مرنے والے ہی نہيں؟ (

ی کے دل ميں رشک کا جذبہ مذيد بيدار ہو جائے گا اور جہنميوں کا حشر ديکھ کر جنت ١۔٥٨
کہے گا کہ ہميں جو جنت کی زندگی اور اس کی نعمتيں ملی ہيں کيا يہ دائمی نہيں؟ اب ہميں 

موت آنے والی نہيں؟ جنتی ہميشہ جنت ميں رہيں گے اور جہنمی ہميشہ جہنم ميں رہيں گے، نہ 
جائيں، اور نہ ہميں کہ جنت کی نعمتوں سے  انہيں موت آئے گی کہ جہنم کے عذاب سے چھوٹ

محروم ہوجائيں۔ جس طرح حديث ميں آتا ہے کہ موت کو ايک مينڈھے کی شکل ميں دوزخ اور 
  جنت کے درميان ال کر ذبح کر ديا جائے گا کہ اب موت کسی کو نہيں آئے گی۔

 
ِبْنيَ     ُن ِبُمَعذَّ   59ِاالَّ َمْوتَتَنَا اْالُْوٰىل َوَما َحنْ

  ) اور ہم نہ عذاب کيے جانے والے ہيں۔١جز پہلی ايک موت کے، (ب
  جو دنيا ميں آچکی۔ اب ہمارے لئے موت ہے نہ عذاب۔ ١۔٥٩

 
  60ِانَّ ٰھَذا لَهَُو الَْفْوُز الَْعِظْميُ    

  )١پھر تو (ظاہر بات ہے کہ) يہ بڑی کاميابی ہے (
مستحق قرار پا جانے سے بڑھ کر  اس لئے کہ جہنم سے بچ جانے اور جنت کی نعمتوں کا ١۔٦٠

  اور کيا کاميابی ہوگی۔
 

  61ِلـِمثِْل ٰھَذا فَلَْيْعَمِل الْٰعِملُْوَن     
  )۔١ايسی (کاميابی) کے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہيے (

يعنی اس جيسی نعمت اور اس جيسے فضل عظيم ہی کے لئے محنت کرنے والوں کو  ١۔٦١
ے کہ يہی سب نفع بخش تجارت ہے۔ نہ کہ دنيا کے لئے جو عارضی محنت کرنی چاہئے، اس لئ

  ہے، اور خسارے کا سودا ہے۔
 

قُّْوِم   َرُة الزَّ ُُّزًال َاْم َجشَ   62َاٰذكِلَ َخْريٌ ن
  )١کيا يہ مہمانی اچھی ہے يا (زقوم) کا درخت (

نے کے ہيں۔ اس َز قْوم تََزْقم سے نکال ہے، جس کے معنی بدبودار اور کريہ چيز کے نکل ١۔٦٢
  درخت کا پھل بھی کھانا اہل جہنم کے کے لئے سخت ناگوار ہوگا۔

 
ِلِمْنيَ     63ِاانَّ َجَعلْٰهنَا ِفْتنًَة ِلّلّظٰ

  )١جسے ہم نے ظالموں کے لئے سخت آزمائش بنا رکھا ہے (
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آزمائش اس لئے کہ اس کا پھل کھانا بجائے خود ايک بہت بڑی آزمائش ہے۔ بعض نے  ١۔٦٣
س اعتبار سے آزمائش کہا کہ اس کے وجود کا انہوں نے انکار کيا کہ جہنم ميں جب ہر اسے ا

طرف آگ ہی آگ ہوگی تو وہاں درخت کس طرح موجود ره سکتا ہے؟ يہاں ظالمين سے مراد 
  اہل جہنم ہيں جن پر جہنم واجب ہوگی۔

 
ٓ َاْصِل الَْجِحْميِ    ُرُج ِيفْ ــَرٌة َختْ َا َجشَ   64ِۙاهنَّ

  )١ه درخت جہنم کی جڑ ميں سے نکلتا ہے (بيشک و
  يعنی اس کی جڑ جہنم کی گہرائی ميں ہوگی البتہ اس کی شاخيں ہر طرف پھيلی ہوں گی۔ ١۔٦٤

 
ٰيِطْنيِ    َّٗه ُرُءْوُس الشـَّ   ۙ 65َطلُْعهَا َاكَن

  )۔١جسکے خوشے شيطانوں کے سروں جيسے ہوتے ہيں (
بيہ دی، جس طرح اچھی چيز کے بارے ميں اسے قباحت ميں شيطانوں کے سروں سے تش ١۔٦٥

  کہتے ہيں گويا کہ وه فرشتہ ہے۔
 

ُْم َالِٰلكُْوَن ِمْهنَا فََماِلـــــُْٔوَن ِمْهنَا الُْبُطْوَن      ۭ 66فَِاهنَّ
  )۔١(جہنمی) اسی درخت ميں سے کھائيں گے اور اسی سے پيٹ بھريں گے (

  ظاہر بات ہے پيٹ بوجھل ہی ہونگے۔ يہ انہيں نہايت کراہت سے کھانا پڑے گا جس سے ١۔٦٦
 

ْميٍ   ْن َمحِ   ۚ 67ُمثَّ ِانَّ لَهُْم عَلَْهيَا لََشْواًب ِمّ
  )١پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پاليا جائيگا (

يعنی کھانے کے بعد انہيں پانی کی طلب ہوگی تو کھولتا ہوا پانی انہيں ديا جائے گا، جس  ١۔٦٧
ا ۭ◌ جائيں گی (َمثَُل اْلَجنَِّة الَّتِْي ُوِعَد اْلُمتَّقُْوَن کے پينے سے ان کی انتڑياں کٹ  ْن مَّ ٍء ۗ◌ فِْيھَآ اَْنٰھٌر مِّ

ْن لَّبٍَن لَّْم يَتََغيَّْر طَْعُمٗه  ۚ◌ َغْيِر ٰاِسٍن  ِربِْيَن  ۚ◌ َواَْنٰھٌر مِّ ٍة لِّلّشٰ ْن َخْمٍر لَّذَّ َصفًّى  ڬَواَْنٰھٌر مِّ ْن َعَسٍل مُّ َواَْنٰھٌر مِّ
بِِّھْم َولَھُ  ۭ◌  ْن رَّ ًء َحِمْيًما فَقَطََّع ۗ◌ َكَمْن ھَُو َخالٌِد فِي النَّاِر َوُسقُْوا َما ۭ◌ ْم فِْيھَا ِمْن ُكلِّ الثََّمٰرِت َوَمْغفَِرةٌ مِّ

  )15۔ محمد:47َءھُْم) ۗ◌ اَْمَعا
 

ِاَىل الَْجِحْميِ     68ُمثَّ ِانَّ َمْرِجَعهُْم َال۟
  )۔١آگ کی طرف ہوگا ( پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی بھڑکتی ہوئی

يعنی زقوم کے کھانے اور گرم پانی کے پينے کے بعد انہيں دوباره جہنم ميں پھينک ديا  ١۔٦٨
  جائے گا۔

 
ِّْنيَ    ُْم َالَْفْوا ٰااَبَۗءُمهْ َضاۗل   ۙ 69ِاهنَّ

  يقين مانو ! کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکايا ہوا پايا۔
 

  70ُعْوَن   فَهُْم عَٰيلٓ ٰاٰثِرِمهْ ُهيْرَ 
  )١يہ انہی کے نشان قدم پر دوڑتے رہے (

يہ جہنم کی مذکوره سزاؤں کی علت ہے کہ اپنے باپ دادوں کی گمراہی پانے کے باوجود  ١۔٧٠
  يہ انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے اور دليل و حجت کے مقابلے ميں تقليد کو اپنائے رکھا۔

 
ِلْنيَ    َولََقْد َضلَّ قَْبلَهُْم اَْكَرثُ اْالَ    ۙ 71وَّ
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  )١ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ہيں (
يعنی يہی گمراه نہيں ہوئے، ان سے پہلے لوگ بھی اکثر گمراہی پانے کے باوجود يہ انہی  ١۔٧١

  کے نقشے قدم پر چلنے والے تھے۔
 

نِْذِرْيَن    ْم مُّ   72َولَقَْد َاْرَسلْنَا ِفْهيِ
  )١) بھيجے تھے (جن ميں ہم نے ڈرانے والے (رسول

يعنی ان سے پہلے لوگوں ميں۔ انہوں نے حق کا پيغام پہنچايا اور عدم قبول کی صورت  ١۔٧٢
ميں انہيں هللا کے عذاب سے ڈرايا، ليکن ان پر کوئی اثر نہيں ہوا اور انہيں تباه کر ديا گيا، جيسا 

  کہ اگلی آيت ميں ان کے عبرت ناک انجام کی طرف اشاره فرمايا۔
 
 ْ   73ُۙظْر َكْيَف َاكَن عَاِقبَُة الُْمْنَذِريَْن فَان

  اب تو ديکھ لے کہ جنہيں دھمکايا گيا تھا ان کا انجام کيسا ہوا
 

ِ الُْمْخلَِصْنيَ      ۧ 74ِاالَّ ِعَباَد اهلّلٰ
  )١سوائے هللا کے برگزيده بندوں کے (

و توحيد کی توفيق يعنی عبرت ناک انجام سے صرف وه محفوظ رہے جن کو هللا نے ايمان  ١۔٧٤
  سے نواز کر بچا ليا۔

 
  ڮ75َولََقْد اَنٰدىنَا نُْوٌح فَلَِنْعَم الُْمِجْيُبْوَن  

اور ہميں نوح عليہ السالم) نے پکارا تو (ديکھ لو) ہم کيسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہيں 
  )۔١(

جھٹاليا تو  يعنی ساڑھے نو سو سال کی تبليغ کے باوجود جب قوم کی اکثريت نے ان کو ١۔٧٥
انہوں نے محسوس کرليا کہ ايمان النے کی کوئی اميد نہيں ہے تو اپنے رب کو پکارا (فََدَعا َربَّٗهٓ 

) يا هللا ميں مغلوب ہوں ميری مدد فرما، چنانچہ ہم نے نوح 10۔ القمر:54اَنِّْى َمْغلُْوٌب فَاْنتَِصْر) 
  بھيج کر ہالک کر ديا۔عليہ السالم کی دعا قبول کی اور ان کی قوم کو طوفان 

 
  ڮ76َوَجنَّْيٰنُه َوَاْههَلٗ ِمَن اْلَكْرِب الَْعِظْميِ  

  ) اس زبردست مصيبت سے بچا ليا۔١ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو (
حضرت نوح پر ايمان النے والے، جن ميں ان کے گھر کے افراد بھی ہيں جو مومن تھے  ١۔٧٦

الئی ہے۔ اس ميں آپ کی بيوی اور ايک لڑکا شامل نہيں، بت ٨٠بعض مفسرين نے ان کی تعداد 
جو مومن نہيں تھے، وه بھی طوفان ميں غرق ہوگئے۔ کرب عظيم (زبردست مصيبت) سے مراد 

  وہی سيالب عظيم ہے جس ميں يہ قوم غرق ہوئی۔
 

ََّتٗه ُمهُ الْٰبِقْنيَ      ڮ77َوَجَعلْنَا ُذّرِي
  )١نا دی (اور اس کی اوالد کو باقی رہنے والی ب

اکثر مفسرين کے قول کے مطابق حضرت نوح عليہ السالم کے تين بيٹے تھے۔ عام، سام،  ١۔٧٧
يافث۔ انہی سے بعد کی نسل انسانی چلی۔ اسی لئے حضرت نوح عليہ السالم کو آدم ثانی کہا جاتا 

سام کی نسل ہے يعنی آدم عليہ السالم کيطرح، آدم عليہ السالم کے بعد يہ دوسرے ابو البشر ہيں۔ 
سے عرب، فارس، روم اور يہود و نصارٰی ہيں۔ عام کی نسل سے سوڈان (مشرق سے مغرب 
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تک) يعنی سندھ، ہند، نوب، زنج، حبشہ، قبط اور بربر وغيره ہيں اور يافث کی نسل سے صقالہ، 
  ترک، خزر اور ياجوج و ماجوج وغيره ہيں (فتح القدير) وهللا اعلم

 
ِخرِيَْن  َوتََرْكنَا عَلَْيِه ِيف    ڮ78 اْالٰ

  )١اور ہم نے اس کا (ذکر خير) پچھلوں ميں باقی رکھا (
يعنی قيامت تک آنے والے اہل ايمان ميں ہم نے نوح عليہ السالم کا ذکر خير باقی چھوڑ  ١۔٧٨

  ديا ہے اور وه سب نوح عليہ السالم پر سالم بھيجتے ہيں اور بھيجتے رہيں گے۔
 

  79لْٰعلَِمْنيَ   َسٰملٌ عَٰيل نُْوحٍ ِيف ا
  نوح (عليہ السالم) پر تمام جہانوں ميں سالم ہو۔

 
ِنْنيَ      80ِاانَّ َكٰذكِلَ َجنِْزي الُْمْحسـِ

  )١ہم نيکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ ديتے ہيں (
يعنی جس طرح نوح عليہ السالم کی دعا قبول کرکے، ان کی ذريت کو باقی رکھ کے اور  ١۔٨٠

ا ذکر خير باقی رکھ کے ہم نے نوح عليہ السالم کو عزت و تکريم بخشی۔ اسی پچھلوں ميں ان ک
طرح جو بھی اپنے اقوال و افعال ميں محسن اور اس باب ميں راسخ اور معروف ہوگا، اس کے 

  ساتھ بھی ہم ايسا معاملہ کريں گے۔
 

َّٗه ِمْن ِعَباِداَن الُْمْؤِمِنْنيَ       81ِان
  يں سے تھا۔وه ہمارے ايماندار بندوں م

 
َخرِْيَن     82ُمثَّ َاْغَرْقنَا اْالٰ

  پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو ديا۔
 

ْبٰرِهْميَ    ْيَعتِٖه َالِ   ۘ 83َوِانَّ ِمْن شـِ
اور اس (نوح عليہ السالم) کی تابعداری کرنے والوں ميں سے (ہی) ابراہيم (عليہ السالم) (بھی) 

  )١تھے (
ر کے ہيں۔ يعنی ابراہيم عليہ السالم بھی اہل دين و اہل ِشْيۃً کے معنی گروه اور پيروکا ١۔٨٣

توحيد کے اسی گروه سے ہيں جن کو نوح عليہ السالم ہی کی طرح قائم مقام الی هللا کی توفيق 
  خاص نصيب ہوئی۔

 
َّٗه ِبَقلٍْب َسِلـْميٍ    84ِاْذ َجاَۗء َرب

  جبکہ اپنے رب کے پاس بےعيب دل الئے۔
 

ِبْيِه وَ    ۚ 85قَْوِمٖه َماَذا تَْعُبُدْوَن  ِاْذ قَاَل ِالَ
  انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کيا پوج رہے ہو؟

 
ِ تُرِيُْدْوَن    ْفًاك ٰاِلــهًَة ُدْوَن اهلّلٰ

ِٕ
  ۭ 86َاى

  )١کيا تم هللا کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ (



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	1024	of	1441	

کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے  يعنی اپنی طرف سے گھڑ کے کہ يہ معبود ہيں، تم هللا ١۔٨٦
  ہو، درآں حاليکہ يہ پتھر اور مورتياں ہيں۔

 
  87فََما َظنُُّمكْ ِبَرّبِ الْٰعلَِمْنيَ   

  )١تو يہ (بتالؤ کہ) تم نے رب العالمين کو کيا سمجھ رکھا ہے؟ (
ہيں يعنی اتنی قبيح حرکت کرنے کے باوجود کيا تم پر ناراض نہيں ہوگا اور تمہيں سزا ن ١۔٨٧

  دے گا۔
 

  ۙ 88فَنََظَر نَــْظَرًة ِيف النُُّجْوِم 
  اب ابراہيم (عليہ السالم) نے ايک نگاه ستاروں کی طرف اٹھائی۔

 
ْ َسِقْميٌ       89فََقاَل ِاِىنّ

  )۔١اور کہا ميں بيمار ہوں (
آسمان پر غور و فکر کے لئے ديکھا جيسا کہ بعض لوگ ايسا کرتے ہيں۔ يا اپنی ہی قوم  ١۔٨٩
ے لوگوں کو مغالطے ميں ڈالنے کے لئے ايسا کيا، جو کہ ستاروں کی گردش کو حوادث زمانہ ک

ميں مؤثر مانتے تھے۔ يہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب ان کی قوم کا وه دن آيا، جسے وه باہر جا 
کر بطور عيد اور قومی تہوار منايا کرتی تھی۔ قوم نے حضرت ابراہيم عليہ السالم کو بھی ساتھ 

لنے کی دعوت دی۔ ليکن ابراہيم عليہ السالم تنہائی اور موقعے کی تالش ميں تھے، تاکہ ان چ
کے بتوں کا تياپانچہ (يعنی توڑ پھوڑ ديا جاسکے)۔ چنانچہ انہوں نے يہ موقع غنيمت جانا کہ کل 

کہ ساری قوم باہر ميلے ميں چلی جائيگی تو ميں اپنا منصوبہ بروئے کار لےآؤں گا۔ اور کہہ ديا 
ميں بيمار ہوں يا آسمانوں کی گردش بتاتی ہے کہ ميں بيمار ہونے واال ہوں۔ يہ بات بالکل جھوٹی 

نہيں تھی، ہر انسان کچھ نہ کچھ بيمار ہوتا ہی ہے، عالوه ازيں قوم کا شرک ابراہيم عليہ السالم 
کے دل کا ايک مستقل روگ تھا جسے ديکھ وه کڑتے رہتے تھے، جيسا کہ اس کی ضروری 

  ميں گزر چکی ہے۔ ٦٣تفصيل سوره انبياء۔ 
 

َّْوا َعْنُه ُمْدِبرِيَْن      90فَتََول
  اس پر سب اس سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔

 
ُلكُْوَن      ْم فََقاَل َاَال اَتْ   91ۚفََراَغ ِاٰىلٓ ٰاِلـهَـِهتِ

  )١نہيں؟ ( آپ (چپ چپاتے) ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کيوں
يعنی جو حلويات بطور تبرک وہاں پڑی ہوئی تھيں، وه انہيں کھانے کے لئے پيش کيں،  ١۔٩١

جو ظاہر بات ہے انہيں نہ کھانی تھيں نہ کھائيں بلکہ وه جواب دينے پر بھی قادر نہ تھے، اس 
  لئے جواب بھی نہيں ديا۔

 
  92َما لَُمكْ َال تَْنِطُقْوَن    

  نہيں کرتے ہو۔ تمہيں کيا ہوگيا بات
 

بًـا اِبلَْيِمْنيِ    ْم َرضْ   93فََراَغ عَلَْهيِ
  )۔١پھر تو (پوری قوت کے ساتھ) دائيں ہاتھ سے انہيں مارنے پر پل پڑے (

  مطلب يہ ہے کہ ان کو زور سے مار مار کر توڑ ڈاال۔ ١۔٩٣
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ُّْوَن    ا ِالَْيِه يَزِف   94فََاْقَبلُْوٓ

  )١ی طرف متوجہ ہوئے (وه (بت پرست) دوڑے بھاگے آپ ک
يعنی جب ميلے سے آئے تو ديکھا کہ ان کے معبود ٹوٹے پھوٹے پڑے ہيں تو فوراً ان کا  ١۔٩٤

ذہن حضرت ابراہيم عليہ السالم کی طرف گيا، کہ يہ کام اسی نے کيا ہوگا، جيسا کہ سوره انبياء 
ے۔ وہاں حضرت ميں تفصيل گزر چکی ہے چنانچہ انہيں پکڑ کر عوام کی عدالت ميں لے آئ

ابراہيم عليہ السالم کو اس بات کا موقع مل گيا کہ وه ان پر ان کی بےعقلی اور ان کے معبودوں 
  کی بے اختياری واضح کريں۔

 
  95ۙقَاَل َا تَْعُبُدْوَن َما تَْنِحُتْوَن   

  تو آپ نے فرمايا تم انہيں پوجتے ہو جنہيں (خود) تم تراشتے ہو
 

ُ َخلََقُمكْ وَ    96َما تَْعَملُْوَن    َواهلّلٰ
  )١حاالنکہ تمہيں اور تمہاری بنائی ہوئی چيزوں کو هللا ہی نے پيدا کيا ہے (

يعنی وه مورتياں اور تصويريں بھی جنہيں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے اور انہيں معبود  ١۔٩٦
ے واضح سمجھتے ہو، يا مطلق تمہارا عمل جو بھی تم کرتے ہو، ان کا خالق بھی هللا ہے۔ اس س

  ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق هللا ہی ہے، جيسے اہل سنت کا عقيده ہے۔
 

  97قَالُوا ابْنُْوا هَلٗ بُنْيَااًن فََالُْقْوُه ِيف الَْجــِحْميِ   
  وه کہنے لگے اس کے لئے ايک مکان بناؤ اور اس (دھکتی ہوئی) آگ ميں ڈال دو۔

 
  98ُم اْالَْسَفِلْنيَ   فََاَراُدْوا ِبٖه َكْيًدا فََجـَعلْٰهنُ 

انہوں نے تو اس (ابراہيم عليہ السالم) کے ساتھ مکر کرنا چاہا ليکن ہم نے انہيں کو نيچا کر ديا 
  )۔١(

يعنی آگ کو گلزار بنا کر ان کے مکر و حيلے کو ناکام بنا ديا، پس پاک ہے وه ذات جو  ١۔٩٨
ميں اور شر کو خير ميں بدل ديتا  اپنے بندوں کی چاره سازی فرماتا ہے اور آزمائش کو عطا

  ہے۔
 

َهيِْدْيِن    ْ سـَ ْ َذاِهٌب ِاٰىل َرّيبِ   99َوقَاَل ِاِىنّ
  ) وه ضرور ميری رہنمائی کرے گا۔١اپنے پروردگار کی طرف جانے واال ہوں (

حضرت ابراہيم عليہ السالم کا يہ واقعہ بابل (عراق) ميں پيش آيا، باآلخر يہاں سے ہجرت  ١۔٩٩
  شام چلے گئے اور وہاں جا کر اوالد کے لئے دعا کی (فتح القدير)کی اور 

 
ِلِحْنيَ       ١٠٠َرّبِ َهْب ِيلْ ِمَن الّصٰ

  اے ميرے رب! مجھے نيک بخت اوالد عطا فرما۔
 

نُٰه ِبُغٰملٍ َحِلـْميٍ     ْ   ١٠١فَبَرشَّ
  )۔١تو ہم نے اسے ايک بردبار بچے کی بشارت دی (

  اره فرما ديا کہ بچہ بڑا ہو کر بردبار ہوگا۔َحلِْيٍم کہہ کر اش ١۔١٠١
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ٓ َاْذَحبَُك فَانُْظْر َماَذا تَٰرى ۭ ْ ٓ َاٰرى ِيف الَْمنَاِم َاِىنّ ْ ْعَي قَاَل يٰبَُينَّ ِاِىنّ ا بَلَـَغ َمَعُه السَّ ِربِ  فَلَمَّ ُ ِمَن الّصٰ ٓ ِاْن َشاَۗء اهلّلٰ َتِجُدِينْ بَِت افَْعْل َما تُــْؤَمُر ۡ سـَ َ ْيَن    قَاَل اٰيٓ
١٠٢  

) تو اس (ابراہيم عليہ ١پھر جب وه (بچہ) اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے، (
السالم) نے کہا کہ ميرے پيارے بچے! ميں خواب ميں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے 

وا ہے ) بيٹے نے جواب ديا کہ ابا! جو حکم ہ٢ديکھ رہا ہوں۔ اب تو بتا کہ تيری کيا رائے ہے (
  اسے بجا الئيے انشاءهللا آپ مجھے صبر کرنے والوں ميں پائيں گے۔

يعنی دوڑ دھوپ کے الئق ہوگيا يا بلوغت کے قريب پہنچ گيا، بعض کہتے ہيں کہ اس  ١۔١٠٢
  سال کا تھا۔  ١٣وقت يہ بچہ 

پيغمبر کا خواب، وحی اور حکم اٰلہی ہی ہوتا ہے۔ جس پر عمل ضروری ہوتا ہے۔ بيٹے  ٢۔١٠٢
  سے مشورے کا مقصد يہ معلوم کرنا تھا کہ بيٹا بھی امر اٰلہی کے لئے کس حد تک تيار ہے۔

 
ٗ لِلَْجِبْنيِ    آ َاْسلََما َوتهَلَّ   ۚ ١٠٣فَلَمَّ

  ) کے بل گرا ديا۔١اس کو (بيٹے کو) پيشانی (
ں ہر انسان کے منہ (چہرے) پر دو جبين (دائيں اور بائيں) ہوتی ہيں اور درميان مي ١۔١٠٣

پيشانی اس لئے لِْلَجبِْيِن کا صحيح ترجمہ (کروٹ پر) ہے يعنی اس طرح کروٹ پر لٹا ليا، جس 
طرح جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ کروٹ پر لٹا يا جاتا ہے، مشہور ہے حضرت اسماعيل 

عليہ السالم نے وصيت کی کہ انہيں اس طرح لٹايا جائے کہ چہره سامنے نہ رہے جس سے پيار 
  قت کا جذبہ امر اٰلہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔اور شف

 
ِٓاْبٰرِهْميُ     ـٰ ّ   ۙ ١٠٤َواَنَديْٰنُه َاْن ي

  تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہيم!۔
 

ِنْنيَ     زِي الُْمْحسـِ ْءاَي ۚ ِاانَّ َكٰذكِلَ َجنْ ْقَت الرُّ   ١٠٥قَْد َصدَّ
ہم نيکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا ) بيشک ١يقيناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھايا (

  ديتے ہيں۔
يعنی دل کے پورے ارادے سے بچے کو ذبح کرنے کے لئے زمين پر لٹا دينے سے ہی  ١۔١٠٥

تو نے اپنا خواب سچا کر دکھايا ہے کيونکہ اس سے واضح ہوگيا کہ هللا کے حکم کے مقابلے 
  ی۔ميں تجھے کوئی چيز عزيز تر نہيں حٰتی کہ اکلوتا بيٹا بھ

 
  ١٠٦ِانَّ ٰھَذا لَهَُو الَْبٰلۗــــُؤا الُْمِبْنيُ    

  )۔١درحقيقت يہ کھال امتحان تھا (
يعنی الڈلے بيٹے کو ذبح کرنے کا حکم يہ ايک بڑی آزمائش تھی جس پر ميں تو  ١۔١٠٦

  سرخرو رہا۔
 

  ١٠٧َوفََديْٰنُه ِبِذبٍْح َعِظْميٍ   
  )١دے ديا (اور ہم نے ايک بڑا ذبيحہ اس کے فديہ ميں 

يہ بڑا ذبيحہ ايک مينڈھا تھا جو هللا تعاٰلی نے جنت سے حضرت جبرائيل عليہ السالم کے  ١۔١٠٧
ذريعے سے بھيجا (ابن کثير) اسماعيل عليہ السالم کی جگہ اسے ذبح کيا گيا اور پھر سنت 
ابراہيمی کو قيامت تک قرب اٰلہی کے حصول کا ايک ذريعہ اور عيد االضٰحی کا سب سے 

  پسنديده عمل قرار دے ديا گيا۔
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ِخرِيَْن       ۖ ١٠٨َوتََرْكنَا عَلَْيِه ِيف اْالٰ

  اور ہم نے ان کا ذکر خير پچھلوں ميں باقی رکھا۔
 

  ١٠9َسٰملٌ عَٰيلٓ ِاْبٰرِهْميَ    
  ابراہيم (عليہ السالم) پر سالم ہو۔

 
ِنْنيَ     زِي الُْمْحسـِ   ١١٠َكٰذكِلَ َجنْ

  طرح بدلہ ديتے ہيں۔ہم نيکوکاروں کو اسی 
 

َّٗه ِمْن ِعَباِداَن الُْمْؤِمِنْنيَ        ١١١ِان
  بيشک وه ہمارے ايمان دار بندوں ميں سے تھا۔

 
ِلِحْنيَ     َن الّصٰ َق نَِبيًّا ِمّ ْحسٰ نُٰه اِبِ ْ   ١١٢َوبَرشَّ

  )١اور ہم نے اس کو اسحاق (عليہ السالم) نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں ميں سے ہوگا (
حضرت ابراہيم عليہ السالم کے مذکوره واقعے کے بعد اب ايک بيٹے اسحاق عليہ  ١۔١١٢

السالم کی اور اس کے نبی ہونے کی خوشخبری دينے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے 
جس بيٹے کو ذبح کرنے کا حکم ديا گيا تھا، وه اسماعيل عليہ السالم تھے۔ جو اس وقت ابراہيم 

لوتے بيٹے تھے اسحاق عليہ السالم کی والدت ان کے بعد ہوئی ہے۔ مفسرين عليہ السالم کے اک
کے درميان اس کی بابت اختالف۔ ہے کہ ذبح کون ہے، اسماعيل عليہ السالم يا اسحاق عليہ 

السالم؟ امام ابن جرير نے حضرت اسحاق عليہ السالم کو اور ابن کثير اور اکثر مفسرين نے 
کو ذبح قرار ديا ہے اور يہی بات صحيح ہے۔ امام شوکانی نے اس حضرت اسماعيل عليہ السالم 

  ميں تو قف اختيار کيا (تفصيل کے لئے ديکھئے تفسير فتح القدير اور تفسير ابن کثير
 

َظاِلٌم ِلّنَْفِسٖه ُمِبْنيٌ      َما ُمْحِسٌن وَّ ِهتِ َـّ َق ۭ َوِمْن ُذّرِي   ۧ ١١٣َوٰبَرْكنَا عَلَْيِه َوعَٰيلٓ ِاْحسٰ
) اور ان دونوں کی اوالد ١ہم نے ابراہيم و اسحاق (عليہما السالم) پر برکتيں نازل فرمائيں ( اور

  )٢ميں بعضے تو نيک بخت اور بعض اپنے نفس پر صريح ظلم کرنے والے ہيں (
يعنی ان دونوں کی اوالد کو بہت پھياليا اور انبياء و رسل کی زياده تعداد انہی کی نسل  ١۔١١٣

اسحاق عليہ السالم کے بيٹے يعقوب عليہ السالم ہوئے، جن کے باره بيٹوں  سے ہوئی۔ حضرت
قبيلے بنے اور ان سے بنی اسرائيل کی قوم بڑھی اور پھيلی اور اکثر  ١٢سے بنی اسرائيل کے 

انبياء ان ہی ميں سے ہوئے۔ حضرت ابراہيم عليہ السالم کے دوسرے بيٹے اسماعيل عليہ السالم 
اور ان ميں آخری پيغمبر حضرت محمد رسول هللا صلی هللا وسلم  سے عربوں کی نسل چلی

  ہوئے۔ 
شرک اور معصيت، ظلم و فساد کا ارتکاب کرکے خاندان ابراہيمی ميں برکت کے  ٢۔١١٣ 

باوجود نيک و بد کے ذکر سے اس طرف اشاره کر ديا کہ خاندان اور آبا کی نسبت، هللا کے ہاں 
ايمان اور عمل صالح کی اہميت ہے، يہود و نصارٰی اگرچہ  کوئی حيثيت نہيں رکھتی۔ وہاں تو

حضرت اسحاق عليہ السالم کی اوالد سے ہيں۔ اس طرح مشرکين عرب حضرت اسماعيل عليہ 
السالم کی اوالد سے ہيں۔ ليکن ان کے جو اعمال ہيں وه کھلی گمراہی يا شرک و معصيت پر 

  کا بدل نہيں ہو سکتيں۔ مبنی ہيں۔ اس لئے يہ اونچی نسبتيں ان کے لئے عمل
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  ۚ   ١١٤َولَقَْد َمنَنَّا عَٰيل ُمْوٰىس َوٰهُرْوَن   
  )۔١يقيناً ہم نے موسٰی اور ہارون (عليہما السالم) پر بڑا احسان کيا (

  يعنی انہيں نبوت و رسالت اور ديگر انعامات سے نوازا۔ ١۔١١٤
 

  ۚ ١١٥ْميِ    َوَجنَّْيٰهنَُما َوقَْوَمهَُما ِمَن اْلَكْرِب الَْعظِ 
  )١اور انہيں اور ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ درد سے نجات دی (

  يعنی فرعون کی غالمی اور اس کے ظلم وستم سے نجات۔ ١۔١١٥
 

ٰهنُْم فََاكنُْوا ُمهُ الْٰغِلِبْنيَ        ۚ ١١٦َونََرصْ
  اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے۔

 
َتِبْنيَ    ۚ   ١١٧   َوٰاتَيْٰهنَُما اْلِكٰتَب الُْمسـْ

  اور ہم نے انہيں (واضح اور) روشن کتاب دی۔
 

اَط الُْمْستَـِقْميَ      َ   ۚ ١١٨َوَهَدْيٰهنَُما الـّرصِ
  اور انہيں سيدھے راستے پر قائم رکھا۔

 
ِخرِْيَن      َما ِيف اْالٰ   ۙ ١١٩َوتََرْكنَا عَلَْهيِ

  ی رکھی۔اور ہم نے ان دونوں کے لئے پيچھے آنے والوں ميں يہ بات باق
 

  ١٢0َسٰملٌ عَٰيل ُمْوٰىس َوٰهُرْوَن    
  کہ موسٰی اور ہارون (عليہما السالم) پر سالم ہو۔

 
ِنْنيَ        ١٢١ِاانَّ َكٰذكِلَ َجنِْزي الُْمْحسـِ

  بيشک ہم نيک لوگوں کو اسی طرح بدلہ ديا کرتے ہيں۔
 

َُما ِمْن ِعَباِداَن الُْمْؤِمِنْنيَ       ١٢٢ِاهنَّ
  وں ہمارے مومن بندوں ميں سے تھے۔يقيناً دون

 
  ۭ ١٢٣َوِانَّ ِالَْياَس لَِمَن الُْمْرَسِلْنيَ    

  )۔١بيشک الياس (عليہ السالم) بھی پيغمبروں ميں سے تھے (
يہ حضرت ہارون عليہ السالم کی اوالد ميں سے ايک اسرائيلی نبی تھے۔ يہ جس عالقے  ١۔١٢٣

، بعض کہتے ہيں اس جگہ کا نام سامره ہے جو ميں بھيجے گئے تھے اس کا نام بعلبک تھا
فلسطين کا مغربی وسطی عالقہ ہے۔ يہاں کے لوگ بعل نامی بت کے پجاری تھے (بعض کہتے 

  ہيں يہ ديوی کا نام تھا
 

  ١٢٤ِاْذ قَاَل ِلقَْوِمٖهٓ َاَال تَتَُّقْوَن    
  )١جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمايا کہ تم هللا سے ڈرتے نہيں ہو؟ (

  يعنی اس کے عذاب اور گرفت سے، کہ اسے چھوڑ کر تم غير هللا کی عبادت کرتے ہو۔ ١۔١٢٤
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تََذُرْوَن َاْحَسَن الَْخاِلِقْنيَ       ۙ ١٢٥َاتَْدُعْوَن بَْعًال وَّ
  کيا تم بعل (نامی بت) کو پکارتے ہو؟ اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ ديتے ہو؟

 
َُّمكْ َوَربَّ ٰااَبۗ  َ َرب ِلْنيَ    اهلّلٰ ُِٕمكُ اْالَوَّ
  ١٢٦ى

  )١هللا جو تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے (
يعنی اس کی عبادت پرستش کرتے ہو، اس کے نام کی نذر نياز ديتے اور اس کو حاجت  ١۔١٢٦

روا سمجھتے ہو، جو پتھر کی مورتی ہے اور جو ہرچيز کا خالق اور اگلوں پچھلوں سب کا رب 
  فراموش کر رکھا ہے۔ ہے، اس کو تم نے

 
ْوَن    ُْم لَُمْحَرضُ بُْوُه فَِاهنَّ   ۙ ١٢٧فََكذَّ

  )۔١ليکن قوم نے انہيں جھٹاليا، پس وه ضرور (عذاب ميں) حاضر رکھے جائيں گے (
  يعنی توحيد و ايمان سے انکار کی پاداش ميں جہنم کی سزا بھگتيں گے۔ ١۔١٢٧

 
ِ الُْمْخلَِصْنيَ      ١٢٨ِاالَّ ِعَباَد اهلّلٰ

  سوائے هللا تعاٰلی کے مخلص بندوں کے۔
 

ِخرِيَْن       ۙ ١٢٩َوتََرْكنَا عَلَْيِه ِيف اْالٰ
  ہم نے الياس (عليہ السالم) کا ذکر خير پچھلوں ميں بھی باقی رکھا۔

 
  ١٣٠َسٰملٌ عَٰيلٓ ِاْل اَيِسْنيَ    

  )۔١کہ الياس پر سالم ہو (
ک تلفظ ہے، جيسے طور سينا کو طور سينين بھی الياسين، الياس عليہ السالم کا ہی اي ١۔١٣٠

  کہتے ہيں، حضرت الياس عليہ السالم کو دوسری کتابوں ميں (ايليا) بھی کہا گيا ہے۔
 

ِنْنيَ       ١٣١ِاانَّ َكٰذكِلَ َجنِْزي الُْمْحسـِ
  ہم نيکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ ديتے ہيں۔

 
َّٗه ِمْن ِعَباِداَن الُْمْؤِمِنْنيَ      ١٣٢ ِان

  بيشک وه ہمارے ايمان دار بندوں ميں سے تھے۔
 

َِّمَن الُْمْرَسِلْنيَ       ۭ ١٣٣َوِانَّ لُْوًطا ل
  بيشک لوط (عليہ السالم) بھی پيغمبروں ميں سے تھے۔

 
ِعْنيَ    ٓ َاْمجَ   ۙ ١٣٤ِاْذ َجنَّْيٰنُه َوَاْههَلٗ

  ہم نے انہيں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی۔
 

  ١٣٥ْوًزا ِيف الْٰغِربِْيَن   ِاالَّ جعَُ 
  )١بجز اس بڑھيا کے جو پيچھے ره جانے والوں ميں ره گئی (
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اس سے مراد حضرت لوط عليہ السالم کی بيوی ہے جو کافره تھی، يہ اہل ايمان کے  ١۔١٣٥
ساتھ اس بستی سے باہر نہيں گئی تھی، کيونکہ اسے اپنی قوم کے ساتھ ہالک ہونا تھا، چنانچہ وه 

  ھی ہالک کردی گئی۔ب
 

َخرِْيَن    ْراَن اْالٰ   ١٣٦ُمثَّ َدمَّ
  پھر ہم نے اوروں کو ہالک کر ديا۔

 
ْصِبِحْنيَ    ْم مُّ ْوَن عَلَْهيِ َُّمكْ لََتُمرُّ   ۙ ١٣٧َوِان

  اور تم تو صبح ہونے پر ان کی بستيوں کے پاس سے گزرتے ہو۔
 

َّْيِل ۭ َافََال تَْعِقلُْوَن      ۧ ١٣٨َواِبل
  )۔١کو بھی، کيا پھر بھی نہيں سمجھتے؟ ( اور رات

يہ اہل مکہ سے خطاب ہے جو تجارتی سفر ميں ان تباه شده عالقوں سے آتے جاتے،  ١۔١٣٨
گزرتے تھے ان کو کہا جارہا ہے کہ تم صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی ان بستيوں 

کريہ ہے اور سخت  سے گزرتے ہو، جہاں اب مردار بحيره ہے، جو ديکھنے ميں بھی نہايت
متعفن اور بدبودار۔ کيا تم انہيں ديکھ کر يہ بات نہيں سمجھتے کہ رسولوں کے جھٹالنے کی 

وجہ سے ان کا يہ بد انجام ہوا، تو تمہاری اس روش کا انجام بھی اس سے مختلف کيوں کر ہوگا؟ 
وں کر محفوظ جب تم بھی وہی کام کر رہے ہو، جو انہوں نے کيا تو پھر هللا کے عذاب سے کي

  رہو گے۔
 

  ۭ ١٣٩َوِانَّ يُْونَُس لَِمَن الُْمْرَسِلْنيَ    
  اور بالشبہ يونس (عليہ السالم) نبيوں ميں سے تھے۔

 
  ۙ ١٤٠ِاْذ َابََق ِاَىل الُْفكْلِ الَْمْشُحْوِن    

  جب بھاگ کر پہنچے بھری کشتی پر۔
 

  ۚ ١٤١فََساَمهَ فََاكَن ِمَن الُْمْدَحِضْنيَ    
  عہ اندازی ہوئی تو يہ مغلوب ہوگئے۔پھر قر

 
  ١٤٢فَالَْتَقَمُه الُْحْوُت َوُهَو ُمِلـْميٌ      

  ) کرنے لگ گئے۔١تو پھر انہيں مچھلی نے نگل ليا اور وه خود اپنے آپ کو مالمت (
حضرت يونس عليہ السالم عراق کے عالقے نينوی (موجوده موصل) ميں نبی بنا کر  ١۔١٤٢

يوں کا پايہ تخت تھا، انہوں نے ايک الکھ بنواسرائيليوں کو قيدی بنايا ہوا بھيجے گئے، يہ آشور
تھا،چنانچہ ان کی ہدايت و رہنمائی کے لئے هللا تعاٰلی نے ان کی طرف حضرت يونس عليہ 

السالم کو بھيجا، ليکن يہ قوم آپ پر ايمان نہ الئی۔ باآلخر اپنی قوم کو ڈرايا کہ عنقريب تم عذاب 
ت ميں آجاؤ گے۔ عذاب ميں تاخير ہوئی تو هللا کی اجازت کے بغير ہی اپنے طور اٰلہی کی گرف

پر وہاں سے نکل گئے اور سمندر پر جا کر ايک کشتی ميں سوار ہوگئے۔ اپنے عالقے سے نکل 
کر جانے کو ايسے لفظ سے تعبير کيا جس طرح ايک غالم اپنے آقا سے بھاگ کر چال جاتا ہے۔ 

اجازت کے بغير ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کشتی سواروں اور  کيونکہ آپ بھی هللا کی
سامان سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی سمندر کی موجوں ميں گھر گئی اور کھڑی ہوگئی۔ چنانچہ 
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اس کا وزن کم کرنے کے لئے ايک آدھ آدمی کو کشتی سے سمندر ميں پھينکنے کی تجويز 
نوں کی جانيں بچ جائيں۔ ليکن قربانی دينے کے لئے سامنے آئی تاکہ کشتی ميں سوار ديگر انسا

کوئی تيار نہيں تھا اس لئے قرعہ اندازی کرنی پڑی، جس ميں حضرت يونس عليہ السالم کا نام 
آيا۔ اور وه مغلوبين ميں سے ہوگئے، يعنی طوًحا و کرھًا اپنے آپ کو بھاگے ہوئے غالم کی 

هللا تعاٰلی نے مچھلی کو حکم ديا کہ وه انہيں طرح سمندر کی موجوں کے سپرد کرنا پڑا۔ ادھر 
ثابت نگل لے اور يوں حضرت يونس عليہ السالم هللا کے حکم سے مچھلی کے پيٹ ميں چلے 

  گئے
 

ِحْنيَ     ّبِ َّٗه َاكَن ِمَن الُْمسـَ   ۙ ١٤٣فَلَْوَالٓ َان
  پس اگر يہ پاکی بيان کرنے والوں ميں سے نہ ہوتے۔

 
  ١٤٤ِۚاٰىل يَْوِم يُْبَعثُْوَن    لَـلَِبَث ِيفْ بَْطنِٖهٓ 

  )١تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پيٹ ميں ہی رہتے (
يعنی توبہ استغفار اور هللا کی تسبيح بيان نہ کرتے، (جيسا کہ انہوں نے کہا (َوَداٗوَد  ١۔١٤٤

) تو 78۔ االنبياء:21َوُكنَّا لُِحـْكِمِھْم ٰشِھِدْيَن)  ۚ◌ قَْوِم  َوُسلَْيٰمَن اِْذ يَْحُكٰمِن فِي اْلَحْرِث اِْذ نَفََشْت فِْيِه َغنَُم الْ 
  قيامت تک وه مچھلی کے پيٹ ميں ہی رہتے۔

 
  ۚ ١٤٥فَنََبْذنُٰه اِبلَْعَراِۗء َوُهَو َسِقْميٌ    

  )١پس انہيں ہم نے چٹيل ميدان ميں ڈال ديا اور وه اس وقت بيمار تھے (
  نور کا چوزه ہوتا ہے، کمزور اور ناتواں۔جيسے والدت کے وقت بچہ يا جا ١۔١٤٥

 
َّْقِطْنيٍ    ْن ي َرًة ِمّ   ۚ ١٤٦َوَانَْۢبتْنَا عَلَْيِه َجشَ

  ) ہم نے اُگاه ديا۔١اور ان پر سايہ کرنے واال ايک بيل دار درخت (
يَْقِطْيِن ہر اس بيل کو کہتے ہيں جو اپنے تنے پر کھڑی نہيں ہوتی، جيسے لوکی، کدو  ١۔١٤٦

بيل اس چٹيل ميدان ميں جہاں کوئی درخت تھا نہ عمارت۔ ايک سايہ دار بيل اگا کر ہم وغيره کی 
  نے ان کی حفاظت فرمائی۔

 
  ۚ ١٤٧َوَاْرَسلْٰنُه ِاٰىل ِمائَِة َالٍْف َاْو يَزِيُْدْوَن   

  اور ہم نے انہيں ايک الکھ بلکہ اور زياده آدميوں کی طرف بھيجا۔
 

  ۭ ١٤٨ٰىل ِحْنيٍ    فَٰاَمنُْوا فََمتَّْعٰهنُْم اِ 
  ) اور ہم نے انہيں ايک زمانہ تک عيش و عشرت دی۔١پس وه ايمان الئے (

 ۭ◌ ان کے ايمان النے کی کيفيت کا بيان (فَلَْواَل َكانَْت قَْريَةٌ ٰاَمنَْت فَنَفََعھَآ اِْيَمانُھَآ ااِلَّ قَْوَم يُْونَُس  ١۔١٤٨
آ ٰاَمنُْوا َكَشْفنَا َعْنھُْم َعَذا ْنيَا َوَمتَّْعٰنھُْم اِٰلى ِحْيٍن) لَمَّ ) ميں گزر چکا 98۔يونس:10َب اْلِخْزِي فِي اْلَحٰيوِة الدُّ

  ہے۔
 

َِّك الَْبنَاُت َولَهُُم الَْبُنْوَن     ْم َاِلَرب تَْفِهتِ   ۙ ١٤٩فَاسـْ
  ان سے دريافت کيجئے! کہ کيا آپ کے رب کی بيٹياں ہيں اور ان کے بيٹے ہيں؟

 
ُمهْ ٰشهُِدْوَن   َاْم َخلَْقنَا الْ  َكَة ِااَناًث وَّ ِٕ

  ١٥٠َمٰلۗى
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  )۔١يا يہ اس وقت موجود تھے جبکہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پيدا کيا (
يعنی فرشتوں کو جو يہ هللا کی بيٹياں قرار ديتے ہيں تو کيا جب ہم نے فرشتے پيدا کئے  ١۔١٥٠

ں والی خصوصيات کا تھے، يہ اس وقت وہاں موجود تھے اور انہوں نے فرشتوں کو عورتو
  مشاہده کيا تھا۔

 
ْن ِافِْكهِْم لََيُقْولُْوَن     ُْم ِمّ   ١٥١َۙاَالٓ ِاهنَّ

  آگاه رہو! کہ يہ لوگ صرف اپنی بہتان پروازی سے کہہ رہے ہيں۔
 

ُْم لَٰكِذبُْوَن    ُ ۙ َوِاهنَّ   ١٥٢َودَلَ اهلّلٰ
  کہ هللا تعاٰلی کی اوالد ہے۔ يقيناً يہ محض جھوٹے ہيں۔

 
  ۭ ١٥٣ْصَطَفى الَْبنَاِت عََيل الَْبنِْنيَ   اَ 

  )۔١کيا هللا تعاٰلی نے اپنے لئے بيٹيوں کو بيٹوں پر ترجيح دی (
  جب کہ يہ خود اپنے لئے بيٹياں نہيں، بيٹے پسند کرتے ہيں۔ ١۔١٥٣

 
ُمكُْوَن      ١٥٤َما لَُمكْ ۣ َكْيَف َحتْ

  تمہيں کيا ہوگيا ہے کيسے حکم لگاتے پھرتے ہو؟
 
  ۚ ١٥٥فََال تََذكَُّرْوَن   اَ 

  کيا تم اس قدر بھی نہيں سمجھتے؟
کہ اگر هللا کی اوالد ہوتی تو ان کا کہيں ذکر ہوتا، جس کو تم بھی پسند کرتے اور بہتر  ١۔١٥٥

  سمجھتے ہو، نہ کہ بيٹياں، جو تمہاری نظروں ميں کمتر اور حقير ہيں۔
 

ِبْنيٌ       ۙ ١٥٦َاْم لَُمكْ ُسلْٰطٌن مُّ
  مہارے پاس اس کی کوئی صاف دليل ہے۔يا ت

 
  ١٥٧فَْاتُْوا ِبِكٰتِبُمكْ ِاْن ُكْنُمتْ ٰصِدِقْنيَ    

  )١تو جاؤ اگر سچے ہو اپنی کتاب لے آؤ (
يعنی عقل تو اس عقيدے کی صحت کو تسليم نہيں کرتی کہ هللا کی اوالد ہے، اور وه بھی  ١۔١٥٧

کتاب جو هللا نے اتاری ہو، اس ميں هللا کی اوالد کا مؤنث، چلو کوئی نقلی دليل ہی دکھا دو، کوئی 
  اعتراف يا حوالہ ہو؟

 
ْوَن    ُْم لَُمْحَرضُ   ١٥٨َۙوَجَعلُْوا بَيْنَٗه َوبَْنيَ الِْجنَِّة نََسـًبا ۭ َولَقَْد عَِلَمِت الِْجنَُّة ِاهنَّ

ے، اور حاالنکہ ) ہ١اور لوگوں نے تو هللا کے اور جنات کے درميان بھی قرابت داری ٹھہرائی (
خود جنات کو معلوم ہے کہ وه (اس عقيدے کے لوگ عذاب کے سامنے) پيش کئے جائيں گے 

)٢(  
يہ اشاره ہے مشرکين کے اس عقيدے کی طرف کہ هللا نے جنات کے ساتھ رشتہ ازدواج  ١۔١٥٨

اور جنوں کے  قائم کيا، جس سے لڑکياں پيدا ہوئيں۔ يہی هللا کی بيٹياں، فرشتے ہيں۔ يوں هللا تعاٰلی
  درميان قرابت داری (سسرالی رشتہ) قائم ہوگيا۔ 
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حاالنکہ يہ بات کيوں کر صحيح ہو سکتی ہے؟ اگر ايسا ہوتا تو هللا تعاٰلی جنات کو عذاب  ٢۔١٥٨
ميں کيوں ڈالتا؟ کيا وه اپنی قرابت داری کا لحاظ نہ کرتا؟ اور اگر ايسا نہيں ہے بلکہ خود جنات 

ہيں عتاب و عذاب اٰلہی بھگتنے کے لئے ضرور جہنم ميں جانا ہوگا، تو پھر بھی جانتے ہيں کہ ان
  هللا اور جنوں کے درميان قرابت داری کس طرح ہوسکتی ہے۔

 
ِ َمعَّايَِصُفْوَن     ْبٰحَن اهلّلٰ   ۙ ١٥٩سـُ

  جو کچھ يہ (هللا کے بارے ميں) بيان کر رہے ہيں اس سے هللا تعاٰلی بالکل پاک ہے۔
 

ِ الُْمْخلَِصْنيَ     ِاالَّ ِعَبادَ    ١٦٠اهلّلٰ
  )١سوائے! هللا کے مخلص بندوں کے (

يعنی هللا کے بارے ميں ايسی باتيں نہيں کہتے جن سے وه پاک ہے۔ يہ مشرکين ہی کا  ١۔١٦٠
شيوه ہے۔ يا يہ مطلب ہے کہ جہنم ميں جنات اور مشرکين ہی حاضر کئے جائيں گے، هللا کے 

  ان کے لئے تو هللا نے جنت تيار کر رکھی ہے۔ مخلص (چنے ہوئے) بندے نہيں۔
 

َُّمكْ َوَما تَْعُبُدْوَن        ١٦١ۙفَِان
  يقين مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودان (باطل)۔

 
  ۙ ١٦٢َمآ َانُْمتْ عَلَْيِه ِبٰفِتـِنْنيَ    

  کسی ايک کو بھی بہکا نہيں سکتے۔
 

  ١٦٣ِاالَّ َمْن ُهَو َصاِل الَْجِحْميِ  
  )١س کے جو جہنمی ہی ہے (بجز ا
يعنی تم اور تمہارے معبودان باطلہ کسی کو گمراه کرنے پر قادر نہيں ہيں، سوائے ان  ١۔١٦٣

  کے جو هللا کے علم ميں پہلے ہی جہنمی ہيں۔ اور اسی وجہ سے وه کفر و شرک پر مصر ہيں۔
 

ْعلُْوٌم      ۙ ١٦٤َوَما ِمنَّآ ِاالَّ هَلٗ َمَقاٌم مَّ
  )١ل ہے کہ) ہم ميں سے تو ہر ايک کی جگہ مقرر ہے (فرشتوں کا قو

  يعنی هللا کی عبادت کے لئے۔ يہ فرشتوں کا قول ہے۔ ١۔١٦٤
 

ُّْوَن    اۗف ِاانَّ لَنَْحُن الصَّ   ١٦٥ۚوَّ
  اور ہم تو (بندگی اٰلہی ميں) صف بستہ کھڑے ہيں۔

 
ُحْوَن     ّبِ   ١٦٦َوِاانَّ لَنَْحُن الُْمسـَ

  )۔١کر رہے ہو (اور اس کی تسبيح بيان 
مطلب يہ کہ فرشتے بھی هللا کی مخلوق اور اس کے خاص بندے ہيں جو ہر وقت هللا کی  ١۔١٦٦

عبادت ميں اور اس کی تسبيح ميں مصروف رہتے ہيں، نہ کہ وه هللا کی بيٹياں ہيں جيسا کہ 
  مشرکين کہتے ہيں۔

 
  ١٦٧َۙوِاْن َاكنُْوا لََيُقْولُْوَن    

  ے۔کفار تو کہا کرتے تھ
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ِلْنيَ     َن اْالَوَّ   ١٦٨ۙلَْو َانَّ ِعْنَداَن ِذْكًرا ِمّ

  اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا۔
 

ِ الُْمْخلَِصْنيَ        ١٦٩لَُكنَّا ِعَباَد اهلّلٰ
  )١تو ہم بھی هللا کے چيده بندے بن جاتے (

زول قرآن سے پہلے کہا ذکر سے مراد کوئی کتاب اٰلہی يا پيغمبر ہے، يعنی يہ کفار ن ١۔١٦٩
کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی کوئی آسمانی کتاب ہوتی، جس طرح پہلے لوگوں پر تورات 

وغيره نازل ہوئيں يا کوئی ہاوی ہميں وعظ و نصيحت کرنے واال ہوتا، تو ہم بھی هللا کے خالص 
  بندے بن جاتے۔

 
  ١٧٠فََكَفُرْوا ِبٖه فََسْوَف يَْعلَُمْوَن   

  )۔١يں گے (عنقريب جان ل
  يہ تنبہہ ہے کہ جھٹالنے کا انجام عنقريب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ ١۔١٧٠

 
َمُتنَا ِلِعَباِداَن الُْمْرَسِلْنيَ     َبَقْت َلكِ   ښ١٧١َولَقَْد سـَ

  اور البتہ ہمارا وعده پہلے ہی اپنے رسولوں کے لئے صادر ہو چکا ہے۔
 

ُْم لَهُُم الَْمْنُصْوُرْوَن      ۠ ١٧٢ِاهنَّ
  کہ يقيناً وه ہی مدد کئے جائيں گے۔

 
  ١٧٣َوِانَّ ُجنَْداَن لَهُُم الْٰغِلُبْوَن    

  )۔١اور ہمارا ہی لشکر غالب (اور برتر) رہے گا (
ُ اَلَْغلِبَنَّ اَنَا َوُرُسلِْي)  ١۔١٧٣   )۔21۔ المجادلہ:58جيسے دوسرے مقام پر فرمايا، (َكتََب ّهللاٰ

 
  ۙ ١٧٤ْنيٍ    فَتََولَّ َعْهنُْم َحّىتٰ حِ 

  )١اب آپ کچھ دنوں تک منہ پھير ليجئے (
  يعنی ان کی باتوں اور ايذاؤں پر صبر کيجئے۔ ١۔١٧٤

 
ْوَن     ُمهْ فََسْوَف يُْبِرصُ َابِْرصْ   ١٧٥وَّ

  )١) اور يہ بھی آگے چل کر ديکھ لينگے (١اور انہيں ديکھتے رہيئے (
  کہ کب ان پر هللا کا عذاب آتا ہے؟ ١۔١٧٥

 
َتْعــِجلُْوَن    َافَبِ    ١٧٦َعَذاِبنَا يَسـْ

  کيا ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہيں؟
 

ْم فََساَۗء َصَباُح الُْمْنَذِريَْن      ١٧٧فَِاَذا نََزَل بَِساَحِهتِ
سنو! جب ہمارا عذاب ان کے ميدان ميں اتر آئے گا اس وقت ان کی جن کو متنبہ کر ديا گيا تھا 

  ) بڑی بری صبح ہوگی۔١(
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مسلمان جب خيبر پر حملہ کرنے گئے، تو يہودی انہيں ديکھ کر گھبرا گئے، جس پر نبی  ١۔١٧٧
صلی هللا عليہ وسلم نے بھی هللا اکبر کہ کر فرمايا (َخربَْت خيبُر، اِنَّا اَِذا نََزْلنَا بَِساَحِۃ فَْوِم فََساَء 

  َصبَاْح اْلُمْنَذِرْيَن) (صحيح بخاری)
 

  ۙ ١٧٨ِحْنيٍ    َوتََولَّ َعْهنُْم َحّىتٰ 
  آپ کچھ وقت تک ان کا خيال چھوڑ ديجئے۔

 
ْوَن     َابِْرصْ فََسْوَف يُْبِرصُ   ١٧٩وَّ

  )۔١اور ديکھتے رہيئے يہ بھی ابھی ابھی ديکھ ليں گے (
يہ بطور تاکيد دوباره فرمايا۔ يا پہلے جملے سے مراد دنيا کا وه عذاب ہے جو اہل مکہ  ١۔١٧٩

نگوں ميں مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کے قتل و سلب کی صورت پر بدر و احد اور ديگر ج
ميں آيا۔ اور دوسرے جملے ميں اس عذاب کا ذکر ہے جس سے يہ کفار و مشرکين آخرت ميں 

  دوچار ہوں گے۔
 

ِة َمعَّا يَِصُفْوَن     َِّك َرّبِ الِْعزَّ ْبٰحَن َرب   ۚ ١٨٠سـُ
يز سے (جو مشرک) بيان کرتے ہيں پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت واال ہے ہر اس چ

)١(  
اس ميں عيوب و نقائص سے هللا کے پاکيزه ہونے کا بيان ہے جو مشرکين هللا کے لئے  ١۔١٨٠

بيان کرتے ہيں، مثاًل اس کی اوالد ہے، يا اس کا کوئی شريک ہے۔ يہ کوتاہياں بندوں کے اندر 
ان سب باتوں سے بہت بلند اور  ہيں اور اوالد يا شريکوں کے ضرورت مند بھی وہی ہيں، هللا

پاک ہے۔ کيونکہ وه کسی کا محتاج نہيں ہے کہ اسے اوالد کی يا کسی شريک کی ضرورت پيش 
  آئے۔

 
  ۚ ١٨١َوَسٰملٌ عََيل الُْمْرَسِلْنيَ    

  )۔١پيغمبروں پر سالم ہے (
کے مستحق  کہ انہوں نے هللا کا پيغام اہل دنيا کی طرف پہنچايا، جس پر يقينا وه سالم ١۔١٨١
  ہيں۔

 
ِ َرّبِ الْٰعلَِمْنيَ      ۧ ١٨٢َوالَْحـْمُد هلِلّٰ

  )١اور سب طرح کی تعريف هللا کے لئے ہے جو سارے جہان کا رب ہے (
يہ بندوں کو سمجھايا جارہا ہے کہ هللا نے تم پر احسان کيا ہے، پيغمبر بھيجے، کتابيں  ١۔١٨٢

م پہنچايا، اس لئے تم هللا کا شکر ادا کرو۔ بعض نازل کيں اور پيغمبروں نے تمہيں هللا کا پيغا
کہتے ہيں کہ کافروں کو ہالک کرکے اہل ايمان اور پيغمبروں کو بچايا، اس پر شکر اٰلہی کرو۔ 

  حمد کے معنی ہيں بہ قصد تعظيم ثناء جميل، ذکر خير اور عظمت شان بيان کرنا۔
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 سورة ص
 )٨٨۔ تعداد آيات  ٣٨(سورة ص ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ       بِ  ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ  ْسِم اهلّلٰ

  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

ْكِر     Ǻۭۗص َوالُْقْرٰاِن ِذي اذّلِ
  )١ص! اس نصيحت والے قرآن کی قسم (

ی دنيا سنور جس ميں تمہارے لئے ہر قسم کی نصيحت اور ايسی باتيں ہيں، جن سے تمہار ١۔١
جائے اور آخرت بھی بعض نے ذی الذکر کا ترجمہ شان اور مرتبت واال، کيے ہيں، امام ابن 

کثير فرماتے ہيں۔ دونوں معنی صحيح ہيں۔ اس لئے کہ قرآن عظمت شان کا حامل بھی ہے اور 
اہل ايمان و تقوٰی کے لئے نصيحت اور درس عبرت بھی، اس قسم کا جواب محذوف ہے کہ بات 

طرح نہيں ہے جس طرح کفار مکہ کہتے ہيں کہ محمد صلی هللا عليہ وسلم ساحر، شاعر يا  اس
  جھوٹے ہيں، بلکہ وه هللا کے سچے رسول ہيں جن پر يہ ذی شان قرآن نازل ہوا۔

 
ِشَقاٍق    ٍة وَّ يَْن َكَفُرْوا ِيفْ ِعزَّ ِ   Ąبَِل اذلَّ

  )۔١بلکہ کفار غرور و مخالفت ميں پڑے ہوئے ہيں (
يعنی يہ قرآن تو يقينا شک سے پاک اور ان کے لئے نصيحت ہے جو اس سے عبرت  ١۔٢

حاصل کريں البتہ ان کافروں کو اس سے فائده اس لئے نہيں پہنچ رہا ہے ان کے دماغوں ميں 
استکبار اور غرور ہے اور دلوں ميں مخالفت و عناد۔ عزت کے معنی ہوتے ہيں۔ حق کے 

  مقابلے ميں اکڑنا۔
 

َالَت ِحْنيَ َمنَاٍص    َمكْ َاْهلَ  ْن قَْرٍن فَنَاَدْوا وَّ   Ǽْكنَا ِمْن قَْبِلهِْم ِمّ
) انہوں نے ہر چند چيخ پکار کی ليکن ١ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباه کر ڈاال (

  وه وقت چھٹکارے کا نہ تھا۔
ہ سے برے جو ان سے زياده مضبوط اور قوت والے تھے ليکن کفر و جھٹالنے کی وج ١۔٣

  انجام سے دوچار ہوئے۔
 

اٌب     ٌر َكذَّ ْهنُْم ۡ َوقَاَل اْلٰكِفُرْوَن ٰھَذا ٰحسِ نِْذٌر ِمّ ا َاْن َجاَۗءُمهْ مُّ ُبْوٓ   ڻĆَوَجعِ
) اور ١اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان ہی ميں سے ايک انہيں ڈرانے واال آگيا (

  کہنے لگے کہ يہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔
  يعنی انہی کی طرح کا ايک انسان رسول کس طرح بن گيا۔ ١۔٤
 

ٌء ُجعَاٌب     اِحًدا      ښ ِانَّ ٰھَذا لََيشْ ِلـهََة ِاٰلــهًا وَّ   Ĉَاَجَعَل اْالٰ
  )١کيا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ايک ہی معبود کر ديا واقعی يہ بہت ہی عجيب بات ہے (

نظام چالنے واال ہے، اس کا کوئی شريک نہيں، اسی  يعنی ايک ہی هللا ساری کائنات کا ١۔٥
طرح عبادت اور نذر و نياز کا مستحق بھی صرف وہی ايک ہے؟ يہ ان کے لئے تعجب انگيز 

  بات تھی۔
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َُّراُد      ٌء ي ْوا عَٰيلٓ ٰاِلـهَِتُمكْ ښ ِانَّ ٰھَذا لََيشْ   ڻČَوانَْطلََق الَْمَالُ ِمْهنُْم َاِن اْمُشْوا َواْصِربُ

) يقيناً اس ١کے سردار يہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو ( ان
  )٢بات ميں تو کوئی غرض ہے (

يعنی اپنے دين پر جمے رہو اور بتوں کی پوجا کرتے رہو، محمد (صلی هللا عليہ وسلم) کی  ١۔٦
  بات پر کان مت دھرو!

صل اپنے پيچھے لگانا اور اپنی قيادت يعنی يہ ہميں ہمارے معبودوں سے چھڑا کر درا ٢۔٦
  منوانا چاہتا ہے۔

 
ِخَرِة ښ ِاْن ٰھَذآ ِاالَّ اْخِتَالٌق    ِ اْالٰ ْعنَا ِبھَٰذا ِيف الِْمةلَّ   ڻĊَما َمسِ

  )٢) کچھ نہيں يہ تو صرف گھڑنت ہے (١ہم نے تو يہ بات پچھلے دين ميں بھی نہيں سنی (
يش ہے، يا پھر دين نصارٰی يعنی يہ جس توحيد کی پچھلے دين سے مراد تو ان کا دين قر ١۔٧

  دعوت دے رہا ہے، اس کی بابت تو ہم نے کسی بھی دين ميں نہيں سنا۔ 
يعنی يہ توحيد صرف اس کی اپنی من گھڑت ہے، ورنہ عيسائيت ميں بھی هللا کے ساتھ  ٢۔٧

  دوسروں کو الوہيت ميں شريک تسليم کيا گيا ہے۔
 

ا يَُذْوقُْوا عََذاِب    َءُاْنزَِل عَلَْيِه اذلِّ  َّمَّ ْن ِذْكرِْي ۚ بَْل ل   Ďْۭكُر ِمْنۢ بَْيِننَا    ۭ بَْل ُمهْ ِيفْ َشّكٍ ِمّ
) دراصل يہ لوگ ميری وحی کی طرف ١کيا ہم سب ميں سے اسی پر کالم اٰلہی کيا گيا ہے؟ (

  نہيں۔ ) بلکہ (صحيح يہ ہے کہ) انہوں نے اب تک ميرا عذاب چکھا ہی٢سے شک ميں ہيں (
يعنی مکے ميں بڑے بڑے چودھری اور رئيس ہيں، اگر هللا کسی کو نبی بنانا ہی چاہتا تو ان  ١۔٨

ميں سے کسی کو بناتا۔ ان سب کو چھوڑ کر وحی رسالت کے لئے محمد (صلی هللا عليہ وسلم) 
 کا انتخاب بھی عجيب ہے؟ يہ گويا انہوں نے هللا کے انتخاب ميں کيڑے نکالے۔ سچ ہے خوئے

  ۔٣١،٣٢بد را بہانہ بسيار۔ دوسرے مقام پر بھی يہ مضمون بيان کيا گيا ہے مثالً سوره زخرف۔
يعنی ان کا انکار اس لئے نہيں ہے کہ انہيں محمد صلی هللا عليہ وسلم کی صداقت کا علم  ٢۔٨

نہيں ہے يا آپ کی سالمت عقل سے انہيں انکار ہے بلکہ يہ اس وحی کے بارے ميں ہی شک 
  ال ہيں جو آپ پر نازل ہوئی، جس ميں سب سے نمايا توحيد کی دعوت ہے۔ميں مبت

 
اِب     َِّك الَْعزِْيِز الَْوهَّ ِة َرب ُِٕن َرْمحَ

  Ḍَۚاْم ِعْنَدُمهْ َخَزاۗى
  )١يا کيا ان کے پاس تيرے زبردست فياض رب کی رحمت کے خزانے ہيں (

وں ميں نبوت بھی ہے۔ اور اگر ايسا کہ جس کو چاہيں ديں اور جس چاہيں نہ ديں، انہی خزان ١۔٩
نہيں ہے، بلکہ رب کے خزانوں کا مالک وہی وہاب ہے جو بہت دينے واال ہے، تو پھر انہيں 
نبوت محمدی سے انکار کيوں ہے؟ جسے اس نوازنے والے رب نے اپنی رحمت خاص سے 

  نوازا ہے۔
 

ٰمٰوِت َواْالَْرِض َوَما بَيَْهنُمَ  كْلُ السَّ َباِب       َاْم لَهُْم مُّ تَُقْوا ِيف اْالَسـْ   1٠ا      ۣ فَلَْريْ
يا کيا آسمان و زمين اور ان کے درميان کی ہرچيز کی بادشاہت ان ہی کی ہے، تو پھر رسياں تان 

  )١کر چڑھ جائيں (
يعنی آسمان پر چڑھ کر اس وحی کا سلسلہ منقطع کر ديں جو محمد صلی هللا عليہ وسلم پر  ١۔١٠

  نازل ہوتی ہے۔
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َن اْالَْحَزاِب       ا ُهنَاكِلَ َمهُْزْوٌم ِمّ   11ُجنٌْد مَّ
  )١يہ بھی (بڑے بڑے) لشکروں ميں سے شکست پايا ہوا (چھوٹا سا) لشکر ہے (

يہ هللا تعاٰلی کی طرف سے نبی صلی هللا عليہ وسلم کی مدد اور کفار کی شکست کا وعده  ١۔١١
ں سے ايک لشکر ہے، بڑا ہے، يا حقير، اس کی ہے۔ يعنی کفار کا يہ لشکر جو باطل لشکروں مي

قطًعا پروا نہ کريں نہ اس سے خوف کھائيں، شکست ان کا مقدر ہے، ھُنَالَِک مکان بعيد کی 
طرف اشاره ہے جو جنگ بدر اور يوم فتح مکہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں کافر عبرت 

  ناک شکست سے دوچار ہوئے۔
 

 ُ بَْت قَْبلَهُْم قَْوُم ن ِفْرَعْوُن ُذواْالَْواَتِد   َكذَّ عَاٌد وَّ   ۙ 12ْوحٍ وَّ
  ) نے جھٹاليا تھا۔١ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور ميخوں والے فرعون (

فرعون کو ميخوں واال اس لئے کہا کہ وه ظالم جب کسی پر غضبناک ہوتا تو اس کے  ١۔١٢
  ہاتھوں پيروں اور سر ميں ميخيں گاڑ ديتا تھا۔

 
َك اْالَْحَزاُب    َوثَُمــوْ 

ِٕ
ْيَكِة ۭ ُاولٰۗى ُب لْــــَـٔ َاْحصٰ   13ُد َوقَْوُم لُْوٍط وَّ

  )١اور ثمود نے اور قوم لوط نے اور أيکہ کے رہنے والوں نے بھی يہی (بڑے) تھے (
ْثلُنَا َواِْن نَّظُنَُّك لَ  ١۔١٣ ۔ 26ِمَن اْلٰكِذبِْيَن) اَ ْصَحاُب االَْيکِۃ کے لئے ديکھئے (َوَمآ اَْنَت ااِلَّ بََشٌر مِّ

  ) کا حاشيہ186الشعراء:
 

ُسَل فََحقَّ ِعَقاِب     َب الرُّ   ۧ 14ِاْن ُلكٌّ ِاالَّ َكذَّ
ان ميں سے ايک بھی ايسا نہ تھا جس نے رسولوں کو نہيں جھٹاليا پس ميری سزا ان پر ثابت 

  ہوگئی۔
 

ا اِحَدًة مَّ   15لَهَا ِمْن فََواٍق      َوَما يَْنُظُر ٰهُٓؤَالِۗء ِاالَّ َصْيَحًة وَّ
  )٢) ہے جس ميں کوئی توقف (اور ڈھيل) نہيں ہے (١انہيں صرف ايک چيخ کا انتظار (

  يعنی صور پھونکنے کا جس سے قيامت برپا ہو جائے گی۔  ١۔١٥
  صور پھونکنے کی دير ہوگی کہ قيامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ ٢۔١٥

 
َّنَ  ْل ل َّنَا َجعِّ نَا قَْبَل يَْوِم الِْحَساِب      َوقَالُْوا َرب   16ا ِقطَّ

اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب! ہماری سر نوشت تو ہميں روز حساب سے پہلے ہی دے 
  )١دے (
يعنی ہمارے نامہ اعمال کے مطابق ہمارے حصے ميں اچھی يا بری سزا جو بھی ہے،  ١۔١٦

قيامت کو ناممکن سمجھتے ہوئے يوم حساب آنے سے پہلے ہی دنيا ميں دے دے۔ يہ و قوع 
  انہوں نے تمسخر کے طور پر کہا۔

 
اٌب      َّٗهٓ َاوَّ يِْد ۚ ِان   17ِاْصِربْ عَٰيل َما يَُقْولُْوَن َواْذُكْر َعْبَداَن َداٗوَد َذا اْالَ

آپ ان کی باتوں پر صبر کريں اور ہمارے بندے داؤد (عليہ السالم) کو ياد کريں جو بڑی قوت 
  ) يقيناً وه بہت رجوع کرنے واال تھا۔١واال تھا (

قوت و شدت۔ اسی سے تائيد بمعنی تقويت ہے۔ اس قوت سے مراد دينی قوت و صالحيت  ١۔١٧
ہے، جس طرح حديث ميں آتا ہے ' کہ هللا کو سب سے زياده محبوب نماز، داؤد عليہ السالم کی 

ہيں، وه نصف رات نماز اور سب سے زياده محبوب روزے، داؤد عليہ السالم کے روزے 
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سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ قيام کرتے اور پھر اس کے چھٹے حصے ميں سو 
جاتے۔ ايک دن روزه رکھتے اور ايک دن ناغہ کرتے اور جنگ ميں فرار نہ ہوتے (صحيح 

  بخاری)
 

اِق      ْحَن اِبلَْعِيشِّ َواْالِْرشَ ّبِ   18ِۙاانَّ َخسَّْراَن الِْجَباَل َمَعٗه يُسـَ
ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبيح خوانی 

  کريں۔
 

اٌب        ٓ َاوَّ ٗ ْريَ َمْحُشْوَرًة   ۭ  ُلكٌّ هلَّ   1٩َوالطَّ
  )١اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب کے سب اس کے زير فرمان رہتے (

اڑ بھی داؤد عليہ السالم کے ساتھ مصروف تسبيح يعنی اشراق کے وقت اور آخر دن کو پہ ١۔١٩
ہوتے اور اڑتے جانور بھی زبور کی قرأت سن کر ہوا ہی ميں جمع ہو جاتے اور ان کے ساتھ 

  هللا کی تسبيح کرتے۔
 

  20َوَشَدْداَن ُمْلَكٗه َوٰاتَيْٰنُه الِْحْمكََة َوفَْصَل الِْخَطاِب     
) اور بات کا ٢) اور اسے حکومت دی تھی (١ا تھا (اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دي

  )٣فيصلہ کرنا (
  ہر طرح کی مادی اور روحانی اسباب کے ذريعے سے۔  ١۔٢٠
  يعنی، نبوت، اصبات رائے، قول سداد اور نيک کام۔  ٢۔٢٠
  يعنی مقدمات کے فيصلے کرنے کی صالحيت، بصيرت اور استدالل و بيان کی قوت۔ ٣۔٢٠

 
 َ ُروا الِْمْحَراَب     َوَهْل َاٰتىَك ن   ۙ 21َبُؤا الَْخْصِم ۘ ِاْذ تََسوَّ

اور کيا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی (بھی) خبر ملی؟ جبکہ وه ديوار پھاند کر محراب ميں 
  )۔١آگئے (

ِمْحَراب سے مراد کمره ہے جس ميں سب سے عليحده ہو کر يکسوئی کے ساتھ هللا کی  ١۔٢١
ار ہوتے، تاکہ کوئی اندر آکر عبادت ميں مخل نہ ہو۔ جھگڑا عبادت کرتے۔ دروازے پر پہرے د

  کرنے والے پيچھے سے ديوار پھاند کر اندر آگئے۔
 

 َ اِط      ا اِبلَْحــّقِ َوَال تُْشِطــطِْاْذ َدَخلُْوا عَٰيل َداٗوَد فََفزَِع ِمْهنُْم قَالُْوا َال َختَْف ۚ َخْصٰمِن بَٰغى بَْعُضنَا عَٰيل بَْعٍض فَاْحُمكْ بَْينَن َ   22َواْهِداَنٓ ِاٰىل َسَواِۗء الّرصِ
) انہوں نے کہا ١جب يہ (حضرت) داؤد (عليہ السالم) کے پاس پہنچے، پس يہ ان سے ڈر گئے (

خوف نہ کيجئے! ہم دو فريق مقدمہ ہيں، ہم ميں سے ايک نے دوسرے پر زيادتی کی ہے، پس 
ا انصافی نہ کيجئے اور ہميں سيدھی راه آپ ہمارے درميان حق کے ساتھ فيصلہ کر ديجئے اور ن

  )۔١بتا ديجئے (
آنے والوں نے تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہيں ہے، ہمارے درميان ايک جھگڑا  ١۔٢٢

ہے، ہم آپ سے فيصلہ کرانے آئے ہيں، آپ حق کے ساتھ فيصلہ بھی فرمائيں اور سيدھے 
  راستے کی طرف ہماری رہنمائی بھی۔

 
ِينْ ِيف الِْخَطاِب   ِانَّ ٰھَذآ َايِخْ  اِحَدٌة ۣ فََقاَل اَْكِفلِْنْهيَا َوَعزَّ ِيلَ نَْعَجٌة وَّ ِتْسُعْوَن نَْعَجًة وَّ   23 ۣ هَلٗ ِتْسٌع وَّ
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) اس کے پاس نناوے دنبياں ہيں اور ميرے پاس ايک ہی دنبی ہے ١(سنيئے) يہ ميرا بھائی ہے (
) اور مجھ پر ٢بھی مجھ ہی کو دے دے ( ليکن يہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی يہ ايک دنبی

  )۔٣بات ميں بڑی سختی برتتا ہے (
بھائی سے مراد دينی بھائی يا شريک کاروبار يا دوست ہے۔ سب پر بھائی کا اطالق  ١۔٢٣

  صحيح ہے۔ 
يعنی ايک دنبی بھی ميری دنبيوں ميں شامل کر دے تاکہ ميں ہی اس کا بھی ضامن اور  ٢۔٢٣

  کفيل ہو جاؤں۔ 
دوسرا ترجمہ ہے ' اور يہ گفتگو ميں بھی مجھ پر غالب آگيا ' يعنی جس طرح اس کے  ٣۔٢٣

پاس مال زياده ہے، زبان کا بھی مجھ سے زياده تيز ہے اور اس تيزی و طراری کی وجہ سے 
  لوگوں کو قائل کر ليتا ہے۔

 
ِلٰحِت َوقَِلْيٌل مَّ قَاَل لََقْد َظلََمَك ِبُسَؤاِل نَْعَجِتَك ِاٰىل ِنَعاِجٖه ۭ َوِانَّ َكثِ  لُوا الّصٰ ْيَن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ َن الُْخلََطاِۗء لََيْبِغْي بَْعُضهُْم عَٰيل بَْعٍض ِاالَّ اذلَّ ا ِمّ ا ُمهْ ۭ َوَظنَّ َداٗوُد ْريً

َااَنَب     َّٗه َوَخرَّ َراِكًعا وَّ تَْغَفَر َرب ُه فَاسـْ ََّما فَتَنّٰ   ۞{السجدە}24َان
اپنی دنبيوں کے ساتھ تيری ايک دنبی مال لينے کا سوال بيشک تيرے اوپر آپ نے فرمايا! اس کا 

ايک ظلم ہے اور اکثر حصہ دار اور شريک (ايسے ہی ہوتے ہيں کہ) ايک دوسرے پر ظلم 
)، سوائے ان کے جو ايمان الئے اور جنہوں نے نيک عمل کئے اور ايسے لوگ ١کرتے ہيں (

يہ السالم سمجھ گئے کہ ہم نے انہيں آزمايا ہے، پھر ) اور (حضرت) داؤد عل٢بہت ہی کم ہيں (
تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع 

  کيا۔
يعنی انسانوں ميں يہ کوتاہی عام ہے کہ ايک شريک دوسرے پر زيادتی کرتا ہے اور  ١۔٢٤

  جائے۔ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کا حصہ بھی خود ہی ہڑپ کر 
البتہ اس اخالقی کوتاہی سے اہل ايمان محفوظ ہيں، کيونکہ ان کے دلوں ميں هللا کا خوف  ٢۔٢٤

ہوتا ہے اور عمل صالح کے پابند ہوتے ہيں اس لئے کسی پر زيادتی کرنا اور دوسروں کا مال 
، ہڑپ کر جانے کی سعی کرنا، ان کے مزاج ميں شامل نہيں ہوتا۔ وه تو دينے والے ہوتے ہيں

  لينے والے نہيں۔ تاہم ايسے بلند کردار لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہيں۔
 

  25فَغََفْراَن هَلٗ ٰذكِلَ ۭ َوِانَّ هَلٗ ِعْنَداَن لَـُزلْٰفى َوُحْسَن َمٰاٍب    
پس ہم نے بھی ان کا وه (قصور) معاف کر ديا يقيناً وه ہمارے نزديک بڑے مرتبہ والے اور بہت 

  اچھے ٹھکانے والے ہيں۔
 
َ يٰ  َِّبعِ الْهَٰوى فَُيِضكلَّ ِ لَهُْم عََذاٌب َداٗوُد ِاانَّ َجَعلْٰنَك َخِلْيَفًة ِيف اْالَْرِض فَاْحُمكْ بَْنيَ النَّاِس اِبلَْحّقِ َوَال تَت ُّْوَن َعْن َسِبْيِل اهلّلٰ يَْن يَِضل ِ ِ ِۭانَّ اذلَّ َعْن َسِبْيِل اهلّلٰ

  ۧ 26    َشِديٌْد ِبَما نَُسْوا يَْوَم الِْحَساِب 
اے داؤد ! ہم نے تمہيں زمين ميں خليفہ بنا ديا تم لوگوں کے درميان حق کے ساتھ فيصلے کرو 

اور اپنی نفسانی خواہش کی پيروی نہ کرو ورنہ وه تمہيں هللا کی راه سے بھٹکا دے گی، يقيناً جو 
ساب لوگ هللا کی راه سے بھٹک جاتے ہيں ان کے لئے سخت عذاب ہے اس لئے انہوں نے ح

  کے دن کو بھال ديا ہے۔
 

يْ  ِ ْيَن َكَفُرْوا ۚ فََويٌْل ِلّـذلَّ ِ َماَۗء َواْالَْرَض َوَما بَيَْهنَُما اَبِطًال ۭ ٰذكِلَ َظنُّ اذلَّ   27َۭن َكَفُرْوا ِمَن النَّاِر  َوَما َخلَْقنَا السَّ
) يہ گمان تو ١( اور ہم نے آسمان و زمين اور ان کے درميان کی چيزوں کو ناحق پيدا نہيں کيا

  کافروں کا ہے سو کافروں کے لئے خرابی ہے آگ کی۔
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بلکہ ايک خاص مقصد کے لئے پيدا کيا ہے اور وه يہ کہ ميرے بندے ميری عبادت کريں،  ١۔٢٧
جو ايسا کرے گا، ميں اسے بہترين جزا سے نوازوں گا اور جو ميری عبادت و اطاعت سے 

  اب ہے۔سرتابی کرے گا، اس کے لئے جہنم کا عذ
 

َعُل الُْمتَِّقْنيَ َاكلْ  ِلٰحِت َاكلُْمْفِسِدْيَن ِيف اْالَْرِض ۡ َاْم َجنْ لُوا الّصٰ يَْن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ َعُل اذلَّ اِر  َاْم َجنْ   28ُفجَّ
کيا ہم ان لوگوں کو جو ايمان الئے اور نيک عمل کئے ان کے برابر کر ديں گے جو (ہميشہ) 

  ا پرہيزگاروں کو بدکاروں جيسا کر ديں گے؟زمين ميں فساد مچاتے رہے، ي
 

لَْباِب       ا ٰايٰتِٖه َوِلَيتََذكََّر ُاولُوا اْالَ َُّرْوٓ ب ٌك ِلَّيدَّ   2٩ِكٰتٌب َاْنَزلْٰنُه ِالَْيَك ُمٰربَ
يہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لئے نازل فرمايا ہے کہ لوگ اس کی آيتوں 

  مند اس سے نصيحت حاصل کريں۔پر غور و فکر کريں اور عقل
 

اٌب     َّٗهٓ َاوَّ اٗوَد ُسلَْيٰمَن ۭ ِنْعَم الَْعْبُد ۭ ِان   ۭ 30َوَوَهْبنَا دِلَ
اور ہم نے داؤد کو سليمان (نامی فرزند) عطا فرمايا، جو بڑا اچھا بنده تھا اور بيحد رجوع کرنے 

  واال تھا۔
 

ِفٰنُت ا   ۙ 31لِْجَياُد    ِاْذ ُعِرَض عَلَْيِه اِبلَْعِيشِّ الّصٰ
  )١جب ان کے سامنے شام کے وقت تيز رو خاصے گھوڑے پيش کئے گئے (

يعنی حضرت سليمان عليہ السالم نے بغرض جہاد جو گھوڑے پالے ہوئے تھے، وه عمده  ١۔٣١
نسل تيز رو گھوڑے حضرت سليمان عليہ السالم پر معائنے کے لئے پيش کئے گئے، ظہر يا 

  ک کے وقت کو کہتے ہيں، جسے شام سے تعبير کرتے ہيں۔عصر سے لے کر آخر دن ت
 

ۚ  َحّىتٰ تََواَرْت اِبلِْحَجاِب     ْ ٓ َاْحَبْبُت ُحبَّ الَْخْريِ َعْن ِذْكِر َرّيبِ ْ   ۪ 32فََقاَل ِاِىنّ
تو کہنے لگے ميں نے اپنے پروردگار کی ياد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجيح دی، يہاں تک 

  کہ (آفتاب) چھپ گيا۔
 

ْوِق َواْالَْعنَاِق   ْوَها عََيلَّ ۭ فََطِفَق َمْسًحا اِبلسُّ   33ُردُّ
ان (گھوڑوں) کو دوباره ميرے سامنے الؤ! پھر تو پنڈليوں اور گردنوں پر ہاتھ پھيرنا شروع کر 

  )١ديا (
اس آيت کا مفہوم۔ مطلب ہوگا کہ گھوڑوں کے معانيہ ميں حضرت سليمان عليہ السالم کی  ١۔٣٣

نماز يا وظيفہ خاص ره گيا جو اس وقت کرتے تھے جس پر انہيں سخت صدمہ ہوا  عصر کی
اور کہنے لگے کہ ميں گھوڑوں کی محبت ميں اتنا گم ہوگيا کہ سورج کا پرده مغرب ميں چھپ 

گيا اور هللا کی ياد، نماز يا وظيفہ ره گيا۔ چنانچہ اس کی تالفی اور ازالے کے لئے انہوں نے 
کی راه ميں قتل کر ڈالے، امام شوکانی اور ابن کثير وغيره نے اس تفسير کو سارے گھوڑے هللا 

  ترجيح دی ہے
 

ٖه َجَسًدا ُمثَّ َااَنَب    يِّ   34َولََقْد فَتَنَّا ُسلَْيٰمَن َوَالْقَْينَا عَٰيل ُكْرسـِ
 )١اور ہم نے سليمان (عليہ السالم) کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ايک جسم ڈال ديا پھر (

  اس نے رجوع کيا۔
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يہ آزمائش کيا تھی، کرسی پر ڈاال گيا جسم کس چيز کا تھا؟ اور اس کا مطلب کيا ہے؟ اس  ١۔٣٤
کی بھی کوئی تفصيل قرآن کريم يا حديث ميں نہيں ملتی۔ البتہ بعض مفسرين نے صحيح حديث 

السالم نے  سے ثابت ايک واقعہ کو اس پر چسپاں کيا ہے اور وه يہ ہے کہ حضرت سليمان عليہ
تھی) ہم  ٩٠يا  ٧٠ايک مرتبہ کہا تھا کہ ميں آج کی رات اپنی تمام بيويوں سے (جن کی تعداد 

بستری کرونگا تاکہ ان سے شاه سوار پيدا ہوں جو هللا کی راه ميں جہاد کريں۔ اور اس پر انشاء 
وا کہ سوائے ايک بيوی هللا نہيں کہا تھا (يعنی صرف اپنی ہی تدبير پر سارا اعتماد کيا) نتيجہ يہ ہ

کے کوئی بيوی حاملہ نہيں ہوئی۔ اور حاملہ بيوی نے جو بچہ جنا، وه ناقص يعنی آدھا تھا۔ نبی 
صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا اگر سليمان عليہ السالم انشاء هللا کہہ ليتے تو سب سے مجاہد پيدا 

  ہوتے (صحيح بخاری)
 

اُب   قَاَل َرّبِ اْغِفْر ِيلْ َوَهْب ِيلْ  ََّك َانَْت الَْوهَّ ْنۢ بَْعِدْي ۚ ِان   35ُمْلًاك الَّ يَنَْۢبِغْي ِالََحٍد ِمّ
کہا اے ميرے رب! مجھے بخش دے اور مجھے ايسا ملک عطا فرما جو ميرے سوا کسی 

  ) تو بڑا ہی دينے واال ہے۔١(شخص) کے الئق نہ ہو (
حکمت و مشيت کے تحت پوری يعنی شاه سواروں کی فوج پيدا ہونے کی آرزو، تيری  ١۔٣٥

نہيں ہوئی، ليکن اگر مجھے ايسی با اختيار بادشاہت عطا کر دے کہ ويسی بادشاہت ميرے سوا يا 
ميرے بعد کسی کے پاس نہ ہو، تو پھر اوالد کی ضرورت ہی نہيں رہے گی۔ يہ دعا بھی هللا کے 

  دين کے غلبے کے لئے ہی تھی۔
 

ِر  ْراَن هَلُ الّرِيَْح َجتْ   ۙ 36ْي اِبَْمرِٖه ُرَخاًۗء َحْيُث َاَصاَب   فََسخَّ
پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر ديا وه آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا 

  ديا کرتی تھی۔
ہم نے سليمان عليہ السالم کی دعا قبول کرلی اور ايسی بادشاہی عطا کی جس ميں ہوا بھی  ١۔٣٦

ی سے چلنے واال بتايا ہے، جب کہ دوسرے مقام پر اسے ان کے ماتحت تھی، جہاں ہوا کو نرم
تند و تيز کہا جس کا مطلب يہ ہے کہ ہوا پيدائشی قوت کے لحاظ سے تند ہے۔ ليکن سليمان عليہ 
السالم کے لئے اسے نرم کر ديا گيا يا حسب ضرورت وه کبھی تند ہوتی کبھی نرم، جس طرح 

  )حضرت سليمان عليہ السالم چاہتے (فتح القدير
 

اٍص    غَوَّ ٰيِطْنيَ ُلكَّ بَنَّاٍۗء وَّ   ۙ 37َوالشـَّ
اور (طاقتور) جنات کو بھی (ان کے ماتحت کر ديا) ہر عمارت بنانے والے کو اور غوط خور 

  کو۔
 

ِنْنيَ ِيف اْالَْصَفاِد   ٰاَخرِْيَن ُمَقرَّ   38وَّ
  )١اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجيروں ميں جکڑے رہتے (

ے جو سرکش يا کافر ہوتے، انہيں بيڑيوں ميں جکڑ ديا جاتا، تاکہ وه اپنے جنات ميں س ١۔٣٨
  کفر يا سرکشی کی وجہ سے سرتابی نہ کرسکيں۔

 
  3٩ٰھَذا َعَطاُۗؤاَن فَاْمُننْ َاْو َاْمِسْك ِبَغْريِ ِحَساٍب    

  )۔١يہ ہے ہمارا عطيہ اب تو احسان کر يا روک رکھ، کچھ حساب نہيں (
ا کے مطابق ہم نے تجھے عظيم بادشاہی سے نواز ديا، اب انسانوں ميں سے يعنی تيری دع ١۔٣٩

  جس کو چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، تجھ سے ہم حساب بھی نہيں ليں گے۔
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  40َۧوِانَّ هَلٗ ِعْنَداَن لَُزلْٰفى َوُحْسَن َمٰاٍب   

  )١ان کے لئے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانا ہے (
نياوی جاه و مرتبت عطا کرنے کے باوجود آخرت ميں بھی حضرت سليمان عليہ يعنی د ١۔٤٠

  السالم کو قرب خاص اور مقام خاص حاصل ہوگا۔
 

عََذاٍب      ْيٰطُن ِبنُْصٍب وَّ ِينَ الشـَّ ْ َمسـَّ َّٗهٓ َاِىنّ ُّْوَب ۘ ِاْذ اَنٰدى َرب   41َۭواْذُكْر َعْبَداَنٓ َاي
کا (بھی) ذکر کر، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ  اور ہمارے بندے ايوب (عليہ السالم)

  )١مجھے شيطان نے رنج اور دکھ پہنچايا ہے (
حضرت ايوب عليہ السالم کی بيماری اور اس ميں ان کا صبر مشہور ہے جس کے مطابق  ١۔٤١

هللا تعاٰلی نے اہل و مال کی تباہی اور بيماری کے ذريعے سے ان کی آزمائش کی جس ميں وه 
سال مبتال رہے۔ حٰتی کہ صرف ايک بيوی ان کے ساتھ ره گئی جو صبح شام ان کی خدمت کئی 

کرتی اور ان کو کہيں کام کاج کرکے بقدر کفالت رزق کا انتظام بھی کرتی۔ اس کی نسبت شيطان 
کی طرف اس لئے کی گئی ہے درآں حاليکہ سب کچھ کرنے واال صرف هللا ہی ہے، کہ ممکن 

ہی کسی ايسے عمل کا سبب بنے ہوں جس پر يہ آزمائش آئی يا پھر ہے شيطان کے وسوسے 
بطور ادب کے ہے کہ خير کا هللا تعاٰلی کی طرف اور شر کو اپنی يا شيطان کی طرف منسوب 

  کيا جاتا ہے۔
 

اٌب     َرشَ   42ُاْرُكْض ِبرِْجكِلَ ۚ ٰھَذا ُمْغتََسٌل اَبِرٌد وَّ
  )١پينے کا پانی ہے ( اپنا پاؤں مارو، يہ نہانے کا ٹھنڈا اور

هللا تعاٰلی نے حضرت ايوب عليہ السالم کی دعا قبول فرمائی اور ان سے کہا کہ زمين پر  ١۔٤٢
پاؤں مارو، جس سے ايک چشمہ جاری ہوگيا۔ اس کے پانی پينے سے اندرونی بيمارياں اور 

يک سے غسل کرنے سے ظاہری بيمارياں دور ہوگئيں بعض کہتے ہيں کہ يہ دو چشمے تھے، ا
غسل فرمايا اور دوسرے سے پانی پيا۔ ليکن قرآن کے الفاظ سے پہلی بات کی تائيد ہوتی ہے، 

  يعنی ايک ہی چشمہ تھا۔
 

لَْباِب    نَّا َوِذْكٰرى ِالُوِيل اْالَ ًة ِمّ َعهُْم َرْمحَ ٓ َاْههَلٗ َوِمثْلَُهْم مَّ   43َوَوَهْبنَا هَلٗ
ا بلکہ اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ اپنی (خاص) اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرماي

  )۔٢) اور عقلمندوں کی نصيحت کے لئے (١رحمت سے، (
بعض کہتے ہيں کہ پہال کنبہ جو بطور آزمائش ہالک کر ديا گيا تھا، اسے زنده کر ديا گيا  ١۔٤٣

بت نہيں اور اس کی مثل اور مذيد کنبہ عطا کر ديا گيا۔ ليکن يہ بات کسی مستند ذريعے سے ثا
ہے، زياده صحيح بات يہی معلوم ہوتی ہے کہ هللا نے پہلے سے زياده مال و اوالد سے انہيں 

  نواز ديا جو پہلے سے دگنا تھا۔ 
يعنی ايوب عليہ السالم کو سب کچھ دوباره عطا کيا، تو اپنی رحمت خاص کے اظہار کے  ٢۔٤٣

حاصل کريں اور وه بھی ابتالء  عالوه اس کا دوسرا مقصد يہ ہے کہ اہل دانش اس سے نصيحت
  و شدائد پر اسی طرح صبر کريں جس طرح ايوب عليہ السالم نے کيا۔

 
اٌب   َّٗهٓ َاوَّ ـنَْث ِۭاانَّ َوَجْدنُٰه َصاِبًرا ۭ ِنْعَم الَْعْبُد ۭ ِان   44 َوُخْذ ِبَيِدَك ِضْغثًا فَاْرضِْب ِبّٖه َوَال َحتْ

) سچ ١(جھاڑو) لے کر مار دے اور قسم کا خالف نہ کر (اور اپنے ہاتھ ميں تنکوں کا ايک مٹھا 
  تو يہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بنده پايا، وه بڑا نيک بنده تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے واال۔
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بيماری کے ايام ميں خدمت گزار بيوی کسی بات سے ناراض ہو کر حضرت ايوب عليہ  ١۔٤٤
ی تھی، صحت ياب ہونے کے بعد هللا تعاٰلی نے السالم نے اسے سو کوڑے مارنے کی قسم کھائ

  فرمايا، سو تنکوں والی جھاڑو لے کر ايک مرتبہ اسے مار دے، تيری قسم پوری ہو جائيگی۔
 

بَْصاِر  َق َويَْعُقْوَب ُاوِيل اْالَيِْدْي َواْالَ    45َواْذُكْر ِعٰبَداَنٓ ِاْبٰرِهْميَ َوِاْحسٰ
ب (عليہم السالم) کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں ہمارے بندوں ابراہيم، اسحاق اور يعقو

  ) تھے۔١اور آنکھوں والے (
يعنی عبادت اٰلہی اور نصرت دين ميں بڑے قوی اور دينی و علمی نصيرت ميں ممتاز  ١۔٤٥

تھے بعض کہتے ہيں يہ وه لوگ ہيں جن پر هللا تعاٰلی کا خاص انعام و احسان ہوا يا يہ لوگوں پر 
  الے تھے۔احسان کرنے و

 
اِر   اِلَصٍة ِذْكَرى ادلَّ ٓ َاْخلَْصٰهنُْم ِخبَ   ۚ 46ِاانَّ

  ہم نے انہيں ايک خاص بات يعنی آخرت کی ياد کے ساتھ مخصوص کر ديا تھا۔
يعنی ہم نے ان کو آخرت کی ياد کے لئے چن ليا تھا، چنانچہ آخرت ہر وقت ان کے  ١۔٤٦

بھی هللا کی ايک بڑی نعمت اور زاہد و تقوٰی سامنے رہتی تھی (آخرت کا ہر وقت استحضار، يہ 
  کی بنياد) يا وه لوگوں کو آخرت اور هللا کی طرف بالنے ميں کوشاں رہتے تھے۔

 
ُْم ِعْنَداَن لَِمَن الُْمْصَطَفْنيَ اْالَْخيَاِر     47َۭوِاهنَّ

  يہ سب ہمارے نزديک برگزيده اور بہترين لوگ تھے۔
 

 َ ِعْيَل َوالْي َن اْالَْخيَاِر  َواْذُكْر ِاْمسٰ   ۭ 48َسَع َوَذا اْلِكْفِل ۭ َوُلكٌّ ِمّ
  ) تھے۔١اسماعيل، يسع اور ذوالکفل (عليہم السالم) کا بھی ذکر کر ديجئے، يہ سب بہترين لوگ (

يسع عليہ السالم کہتے ہيں، حضرت الياس عليہ السالم کے جانشين تھے، ال تعريف کے  ١۔٤٨
َن  ۭ◌ ے لئے ديکھئے (َواِْسٰمِعْيَل َواِْدِرْيَس َوَذا اْلِكْفِل لئے ہے اور عجمی نام ہے ذوالکفل ک ُكلٌّ مِّ

بِِرْيَن)    ) کا حاشيہ۔85۔ االنبياء:21الّصٰ
 

  ۙ 49ٰھَذا ِذْكٌر ۭ َوِانَّ ِللُْمتَِّقْنيَ لَُحْسَن َمٰاٍب    
  يہ نصيحت ہے اور يقين مانو کہ پرہيزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے۔

 
َّهُُم اْالَبَْواُب    َجنِّٰت عَْدٍن مُّ    ۚ 50َفتََّحًة ل

  (يعنی ہميشگی والی) جنتيں جن کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوئے ہيں۔
 

اٍب      َرشَ ٍة وَّ ْنيَ ِفْهيَا يَْدُعْوَن ِفْهيَا ِبَفاِكهٍَة َكِثْريَ
ِٕ
  51ُمتَِّكـ

کی شرابوں کی  جن ميں با فراغت تکيے لگائے بيٹھے ہوئے طرح طرح کے ميوے اور قسم قسم
  فرمائشيں کر رہے ہيں۔

 
ْرِف َاْتَراٌب     ُت الطَّ   52َوِعْنَدُمهْ ٰقِرصٰ

  )۔١اور ان کے پاس نيچی نظروں والی ہم عمر حوريں ہوں گی (
يعنی جن کی نگاہيں اپنے خاوندوں سے حد سے بڑھنے والی نہيں ہونگی۔ اَْتَراب تِْرب کی  ١۔٥٢

  مال کی حامل (فتح القدير)جمع ہے، ہم عمر ال زوال حسن و ج
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  53ٰھَذا َما تُْوعَُدْوَن ِلَيْوِم الِْحَساِب   

  يہ ہے جس کا وعده تم سے حساب کے دن کے لئے کيا جاتا تھا۔
 

ََّفاٍد      ښ54ِانَّ ٰھَذا لَِرْزقُنَا َما هَلٗ ِمْن ن
  )١بيشک روزياں (خاص) ہمارا عطيہ ہيں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہيں (

بمعنی عطيہ ہے اور ٰھَذا سے ہر قسم کی مذکور نعمتيں اور وه اکرام و اعزاز مراد  رزق، ١۔٥٤
ہے جن سے اہل جنت بہره ياب ہوں گے۔ نفاد کے معنی خاتمے کے ہيں يہ نعمتيں بھی غير فانی 

  ہوں گی اور اعزاز و اکرام بھی دائمی۔
 

ِغْنيَ لَـَرشَّ َمٰاٍب      ۙ 55ٰھَذا   ۭ َوِانَّ لِلّطٰ
  ) بڑی بری جگہ ہے۔٢) (ياد رکھو کہ) سرکشوں کے لئے (١ہوئی جزا، ( يہ تو
  يعنی مذکوره اہل خير کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد اہل شر کا انجام بيان کيا جا رہا ہے۔ ١۔٥٥
طَاِغْيَن جنہوں نے هللا کے احکام سے سرکشی اور رسولوں کو جھٹاليا يَْصلُْوَن کے معنی  ٢۔٥٥

  ل ہونگے۔ہيں يَْدُخلُوَن داخ
 

َ    ۚ يَْصلَْوَهنَاۚ  فَِبئَْس الِْمهَاُد    منَّ   56هَجَ
  دوزخ ہے جس ميں وه جائيں گے (آه) کيا ہی برا بچھونا ہے۔

 
اٌق    غَسَّ ْميٌ وَّ   57ٰۙھَذا   ۙ فَلَْيُذْوقُْوُه َمحِ

  )١يہ ہے، پس اسے چکھيں، گرم پانی اور پيپ (
چکھو، گرم کھولتا ہو پانی، جو ان کی آنتوں کو کاٹ  يہ ہے پينے گرم پانی اور پيپ، اسے ١۔٥٧

ڈالے گا، جہنميوں کی کھالوں سے جو پيپ اور گندا لہو نکلے گا يا نہايت ٹھنڈا پانی، جس کا پينا 
  نہايت مشکل ہوگا۔

 
ٖهٓ َاْزَواٌج    ٰاَخُر ِمْن َشْلكِ   ۭ 58وَّ

  اس کے عالوه اور طرح طرح کے عذاب۔
 

ْقتَِحمٌ  ُْم َصالُوا النَّاِر   ٰھَذا فَْوٌج مُّ ْم ۭ ِاهنَّ َعُمكْ ۚ َال َمْرَحًبا ِهبِ   59مَّ
) کوئی خوش آمديد ان کے لئے ١يہ ايک قوم ہے جو تمہارے ساتھ (آگ ميں) جانی والی ہے، (

  ) يہی تو جہنم ميں جانے والے ہيں۔٢نہيں ہے (
ت سے کہيں گے، جب جہنم کے دروازوں پر کھڑے فرشتے ائمہء کفر اور پيشوايان ضالل ١۔٥٩

پيروکار قسم کے کافر جہنم ميں جائيں گے يا ائمہ کفر و ضاللت آپس ميں يہ بات، پيروکاروں 
  کی طرف اشاره کرکے کہيں گے۔ 

يہ ليڈر، جہنم ميں داخل ہونے والے کافروں کے لئے، فرشتوں کے جواب ميں يا آپس ميں  ٢۔٥٩
  کہيں گے َرْحبَۃ کے معنی وسعت و فراخی کے ہيں۔

 
ْمُتُمْوُه لَنَا   ۚ فَِبئَْس الَْقَراُر     60قَالُْوا بَْل َانُْمتْ ۣ َال َمْرَحًبا ِبُمكْ ۭ َانُْمتْ قَدَّ

وه کہيں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لئے کوئی خوش آمديد نہيں ہے تم ہی نے تو اسے پہلے ہی 
  ) پس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے۔١سے ہمارے سامنے ال رکھا تھا (
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يعنی تم ہی کفر و ضاللت کے راستے ہمارے سامنے مزين کرکے پيش کرتے تھے، يوں  ١۔٦٠
گويا اس عذاب جہنم کے پيش کار تم ہی ہو۔ يہ پيروکار، اپنے پيروی کرنے والوں سے کہيں 

  گے۔
 

َم لَنَا ٰھَذا فَزِْدُه عََذااًب ِضْعًفا ِيف النَّاِر   َّنَا َمْن قَدَّ   61قَالُْوا َرب
) اس ١اے ہمارے رب! جس نے (کفر کی رسم) ہمارے لئے پہلے سے نکالی ہو (وه کہيں گے 

  )٢کے حق ميں جہنم کی دگنی سزا کر دے (
يعنی جنہوں نے ہميں کفر کی دعوت دی اور اسے حق و صواب باور کرايا۔ يا جنہوں نے  ١۔٦١

  ہميں کفر کی طرف بال کر ہمارے لئے يہ عذاب آگے بھيجا۔ 
جسے اور بھی کئی مقامات پر بيان کيا گيا ہے مثاًل (قَاَل اْدُخلُْوا فِْيٓ اَُمٍم قَْد يہ وہی بات ہے  ٢۔٦١

ْنِس فِي النَّاِر   َن اْلِجنِّ َوااْلِ اَرُكْوا فِْيھَا  ۭ◌ ُكلََّما َدَخلَْت اُمَّةٌ لََّعنَْت اُْختَھَا ۭ◌ َخلَْت ِمْن قَْبلُِكْم مِّ ى اَِذا ادَّ َحتّٰ
َن النَّاِر ۗ◌ ٰرٮھُْم اِلُْوٰلٮھُْم َربَّنَا ٰھُٓؤاَل قَالَْت اُخْ  ۙ◌ َجِمْيًعا   قَاَل لُِكلٍّ ِضْعٌف  ڛِء اََضلُّْونَا فَٰاتِِھْم َعَذابًا ِضْعفًا مِّ

ٰلِكْن الَّ تَْعلَُمْوَن)  ۔ 33) (َربَّنَآ ٰاتِِھْم ِضْعفَْيِن ِمَن اْلَعَذاِب َواْلَعْنھُْم لَْعنًا َكبِْيًرا) 38۔ االعراف:7وَّ
  )۔68ب:االحزا

 
اِر    َن اْالَْرشَ ُمهْ ِمّ   ۭ 62َوقَالُْوا َما لَنَا َال نَٰرى ِرَجاًال ُكنَّا نَُعدُّ

اور جہنمی کہيں گے کيا يہ بات ہے کہ وه لوگ ہميں دکھائی نہيں ديتے جنہيں ہم برے لوگوں 
  )۔١ميں شمار کرتے تھے (

بالل و سليمان وغيرہم رضی هللا  اَ ْشَرار سے مراد فقراء مومنين ہيں، جيسے عمار، جناب، ١۔٦٢
عنہم، انہيں رؤسائے مکہ ازراه خبث برے لوگ کہتے تھے اور اب بھی اہل باطل حق پر چلنے 

  والوں کو بنياد پرست، دہشت گرد، انتہا پسند وغيره القاب سے نوازتے ہيں۔
 

بَْصاُر   ِرايًّ َاْم َزاغَْت َعْهنُُم اْالَ ْذٰهنُْم ِخسْ َ   63َاختَّ
  )٢) يا ہماری نگاہيں ان سے ہٹ گئی ہيں (١نے ان کا مذاق بنا رکھا تھا (کيا ہم 
  يعنی دنيا ميں، جہاں ہم غلطی پر تھے؟ ١۔٦٣
  يا وه بھی ہمارے ساتھ ہی يہيں کہيں ہيں، ہماری نظريں انہيں نہيں ديکھ پا رہی ہيں۔ ٢۔٦٣

 
  64ِۧانَّ ٰذكِلَ لََحــقٌّ َختَاُمصُ َاْهِل النَّاِر  

  )١نو کہ دوزخيوں کا يہ جھگڑا ضرور ہی ہوگا (يقين جا
يعنی آپس ميں ان کی تکرار اور ايک دوسرے کو مورد طعن بنانا، ايک ايسی حقيقت ہے  ١۔٦٤

  جس ميں تکلف نہيں ہوگا۔
 

ُ الَْواِحُد الَْقهَّاُر   َما ِمْن ِاهٰلٍ ِاالَّ اهلّلٰ ََّمآ َااَن ُمنِْذٌر    ڰ وَّ   ۚ 65قُْل ِان
) اور بجز هللا واحد غالب کے کوئی ١کہ ميں تو صرف خبردار کرنے واال ہوں ( کہہ ديجئے!

  الئق عبادت نہيں۔
 

ٰمٰوِت َواْالَْرِض َوَما بَيَْهنَُما الَْعزِْيُز الَْغفَّاُر     66َربُّ السَّ
جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمين کا اور جو کچھ ان کے درميان ہے، وه زبردست اور بڑا 

   ہے۔بخشنے واال
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  ۙ 67قُْل ُهَو نََبٌؤا َعِظْميٌ    
  )١آپ کہہ ديجئے کہ يہ بہت بڑی خبر ہے (

يعنی ميں تمہيں جس عذاب اخروی سے ڈرا رہا اور توحيد کی دعوت دے رہا ہوں يہ بڑی  ١۔٦٧
خبر ہے، جس سے اعراض و غفلت نہ برتو، بلکہ اس پر توجہ دينے اور سنجيدگی سے غور 

  کرنے کی ضرورت ہے۔
 

  68َانُْمتْ َعْنُه ُمْعرُِضْوَن   
  جس سے تم بےپروا ہو رہے ہو۔

 
َتِصُمْوَن        69َما َاكَن ِيلَ ِمْن ِعْملٍ اِبلَْمَالِ اْالَْعٰيلٓ ِاْذ َخيْ

مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی (بات چيت کا) کوئی علم ہی نہيں جبکہ وه تکرار کر رہے تھے 
)١(  

تے ہيں، يعنی وه کس بات پر بحث کر رہے ہيں؟ ميں نہيں جانتا۔ مالء اعٰلی سے مراد فرش ١۔٦٩
ممکن ہے، اس اختصام (بحث و تکرار) سے مراد وه گفتگو ہو جو تخليق آدم عليہ السالم کے 

  وقت ہوئی۔ جيسا کہ آگے اس کا ذکر آرہا ہے۔
 

ِبْنيٌ     ََّمآ َااَن نَِذْيٌر مُّ ٓ َان ُّْوىٰحٓ ِاَيلَّ ِاالَّ   70ِاْن ي
  )۔١ری طرف فقط يہی وحی کی جاتی ہے کہ ميں صاف صاف آگاه کر دينے واال ہوں (مي
يعنی ميری ذمہ داری يہی ہے کہ ميں وه فرائض و پيغام تمہيں بتادوں جن کے اختيار  ١۔٧٠

  کرنے سے تم عذاب اٰلہی سے بچ جاؤ گے۔
 

ا ِمّنْ  ْ َخاِلٌق بََرشً َكِة ِاِىنّ
ِٕ
َُّك ِللَْمٰلۗى   71ِطْنيٍ      ِاْذ قَاَل َرب

) کرنے ٢) ميں مٹی سے انسان کو پيدا (١جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمايا (
  واال ہوں۔

يہ قصہ اس سے قبل سورة بقره، سوره اعراف، سوره حجر، سوره بنی اسرائيل اور سوره  ١۔٧١
  کہف ميں بيان ہو چکا ہے اب اسے يہاں بھی اجماالً بيان کيا جا رہا ہے۔ 

يعنی ايک جسم، جنس بشر سے بنانے واال ہوں۔ انسان کو بشر، زمين سے اس کی  ٢۔٧١
مباشرت کی وجہ سے کہا۔ يعنی زمين سے ہی اس کی ساری وابستگی ہے اور وه سب کچھ اسی 

  زمين پر کرتا ہے۔ يا اس لئے کہ وه بادی البشرة ہے۔ يعنی اس کا جسم يا چہره ظاہر ہے
 

يُْتٗه َونَفَ  ِدْيَن   فَِاَذا َسوَّ ْويِحْ فََقُعْوا هَلٗ ٰجسِ   72ْخُت ِفْيِه ِمْن رُّ
) تو تم سب ٢) اور اس ميں اپنی روح پھونک دوں، (١سو جب ميں اسے ٹھيک ٹھاک کرلوں (

  )٣اس کے سامنے سجدے ميں گر پڑنا (
  يعنی اسے انسانی پيکر ميں ڈھال لوں اور اس کے تمام اجزا درست اور برابر کر لوں۔  ١۔٧٢
يعنی وه روح، جس کا ميں ہی مالک ہوں، ميرے سوا اس کا کوئی اختيار نہيں رکھتا اور  ٢۔٧٢

جس کے پھونکتے ہی يہ پيکر خاکی، زندگی، حرکت اور توانائی سے بہره ياب ہو جائے گا۔ 
انسان کے شرف و عظمت کے لئے يہی بات کافی ہے کہ اس ميں وه روح پھونکی گئی ہے جس 

  نی روح قرار ديا ہے۔ کو هللا تعاٰلی نے اپ
يہ سجده تحيہ يا سجده تعظيم ہے، سجده عبادت نہيں۔ يہ تعظيمی سجده پہلے جائز تھا، اسی  ٣۔٧٢

لئے هللا نے آدم عليہ السالم کے لئے فرشتوں کو اس کا حکم ديا۔ اب اسالم ميں تعظيمی سجده 
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وسلم نے فرمايا، اگر يہ بھی کسی کے لئے جائز نہيں ہے۔ حديث ميں آتا ہے نبی صلی هللا عليہ 
  جائز ہوتا تو ميں عورت کو حکم ديتا کہ وه اپنے خاوند کو سجده کرے (مشکٰوة، کتاب النکاح

 
ُعْوَن   َكُة ُلكُّهُْم َاْمجَ

ِٕ
  ۙ 73فََسَجَد الَْمٰلۗى

  )١چنانچہ تمام فرشتوں نے سجده کيا (
ی فرشتے جيسی مقدس يہ انسان کا دوسرا شرف ہے کہ اسے مسجود مالئک بنايا۔ يعن ١۔٧٣

  مخلوق نے تعظيماً سجده کيا۔
 

َتْكَربَ َوَاكَن ِمَن اْلٰكِفرِيَْن    ٓ ِابِْليَْس ۭ ِاسـْ   74ِاالَّ
  )٢) اور وه تھا کافروں ميں سے (١مگر ابليس نے (نہ کيا)، اس نے تکبر کيا (

عنی ابليس اگر ابليس کو صفات مالئکہ سے متصف مانا جائے تو يہ استثنا متصل ہوگا ي ١۔٧٤
اس حکم سجده ميں داخل ہوگا بصورت ديگر يہ استثنا منقطع ہے يعنی وه اس حکم ميں داخل 

نہيں تھا ليکن آسمان پر رہنے کی وجہ سے اسے بھی حکم ديا گيا۔ مگر اس نے تکبر کی وجہ 
  سے انکار کر ديا۔ 

ی وجہ سے وه يعنی هللا تعاٰلی کے حکم کی مخالفت اور اس کی اطاعت سے استکبار ک ٢۔٧٤
  کافر ہوگيا۔ يا هللا کے علم ميں وه کافر تھا۔

 
َت َاْم ُكْنَت ِمَن الَْعاِلْنيَ    َتْكَربْ   75قَاَل يٰٓـِابِْليُْس َما َمنََعَك َاْن تَْسُجَد ِلَما َخلَْقُت ِبَيَديَّ   ۭ َاسـْ

سے ميں نے هللا تعاٰلی نے) فرمايا اے ابليس! تجھے اسے سجده کرنے سے کس چيز نے روکا ج
) کيا تو کچھ گھمنڈ ميں آگيا ہے؟ يا تو بڑے درجے والوں ميں سے ١اپنے ہاتھوں سے پيدا کيا (

  ہے۔
يہ بھی انسان کے شرف و عظمت کے اظہار کے لئے فرمايا، ورنہ ہرچيز کا خالق هللا ہی  ١۔٧٥
  ہے۔

 
َخلَْقتَٗه  ٍر وَّ نُْه ۭ َخلَْقتَِينْ ِمْن انَّ   76ِمْن ِطْنيٍ    قَاَل َااَن َخْريٌ ِمّ

اس نے جواب ديا کہ ميں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنايا، اور اسے مٹی سے 
  )١بنايا ہے (

يعنی شيطان نے يہ سمجھا کہ آگ کا عنصر مٹی کے عنصر سے بہتر ہے۔ حاالنکہ يہ  ١۔٧٦
وسرے پر سب جواہر (ہم جنس يا قريب قريب ايک ہی درجے ميں) ہيں۔ اس ميں سے کسی کو د

شرف کسی عارض(خارجی سبب) ہی کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے اور يہ عارض، آگ کے 
مقابلے ميں، مٹی کے حصے ميں آيا، کہ هللا نے اسی سے آدم عليہ السالم کو اپنے ہاتھوں سے 

بنايا۔ پھر اس ميں اپنی روح پھونکی اس لحاظ سے مٹی ہی کو آگ کے مقابلے ميں شرف و 
وه ازيں آگ کا کام جال کر خاکستر کر دينا، جب کہ مٹی اس کے برعکس عظمت حاصل ہے۔ عال

  انواع و اقسام کی پيداوار کا مأخذ ہے۔
 

ََّك َرِجْميٌ        ښ77قَاَل فَاْخُرْج ِمْهنَا فَِان
  ارشاد ہوا کہ تو يہاں سے نکل جا تو مردود ہوا۔

 
ْيِن  ٓ ِاٰىل يَْوِم ادّلِ ِانَّ عَلَْيَك لَْعنَِيتْ    78وَّ

  اور تجھ پر قيامت کے دن تک ميری لعنت و پھٹکار ہے
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ٓ ِاٰىل يَْوِم يُْبَعثُْوَن       79قَاَل َرّبِ فََانِْظْرِينْ

  کہنے لگا ميرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے۔
 

ََّك ِمَن الُْمْنَظرِيَْن      80ۙقَاَل فَِان
  ميں سے ہے۔ (هللا تعاٰلی نے) فرمايا تو مہلت والوں

 
  81ِاٰىل يَْوِم الَْوْقِت الَْمْعلُْوِم  

  متعين وقت کے دن تک۔
 

ِعْنيَ    ُْم َاْمجَ ْغِويَهنَّ ِتَك َالُ   ۙ 82قَاَل فَِبِعزَّ
  کہنے لگا پھر تو تيری عزت کی قسم! ميں ان سب کو يقيناً بہکا دونگا۔

 
  83ِاالَّ ِعَباَدَك ِمْهنُُم الُْمْخلَِصْنيَ   

  ان بندوں کے جو چيده اور پسنديده ہوں۔ بجز تيرے
 

  ۚ 84قَاَل فَالَْحقُّ ۡ َوالَْحقَّ َاقُْوُل   
  فرمايا سچ تو يہ ہے، اور ميں سچ ہی کہا کرتا ہوں۔

 
ِعْنيَ    ْن تَِبَعَك ِمْهنُْم َاْمجَ َ ِمنَْك َوِممَّ منَّ   85َالَْملَــــَٔنَّ هَجَ

  (بھی) جہنم کو بھر دونگا۔کہ تجھ سے اور تيرے تمام ماننے والوں ميں 
 

ِفْنيَ    َمآ َااَن ِمَن الُْمَتَلكِّ لُُمكْ عَلَْيِه ِمْن َاْجٍر وَّ َـٔ   86قُْل َمآ َاْس
) اور نہ ميں تکلف کرنے والوں ١کہہ ديجئے کہ ميں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہيں کرتا (

  )۔٢ميں سے ہوں (
  صرف امر اٰلہی ہے، دنيا کمانا نہيں۔ يعنی اس دعوت و تبليغ سے ميرا مقصد  ١۔٨٦
يعنی اپنی طرف سے گھڑ کر هللا کی طرف ايسی بات منسوب کردوں جو اس نے نہ کہی  ٢۔٨٦

ہو يا ميں تمہيں ايسی بات کی طرف دعوت دوں جس کا حکم هللا نے مجھے نہ ديا ہو بلکہ کوئی 
  کمی بيشی کئے بغير ميں هللا کے احکام تم تک پہنچا رہا ہوں۔

 
  87ِاْن ُهَو ِاالَّ ِذْكٌر ِلّلْٰعلَِمْنيَ   

  )۔١يہ تمام جہان والوں کے لئے سرا سر نصيحت (و عبرت) ہے (
يعنی يہ قرآن، وحی يا وه دعوت، جو ميں پيش کر رہا ہوں، دنيا بھر کے انسانوں اور  ١۔٨٧

  جنات کے لئے نصيحت ہے۔ بشرطيکہ کوئی اس سے نصيحت حاصل کرنے کا قصد کرے۔
 
  ۧ 88لََتْعلَُمنَّ نََبَاٗه بَْعَد ِحْنيٍ   وَ 

  )۔١يقيناً تم اس کی حقيقت کو کچھ ہی وقت کے بعد (صحيح طور پر) جان لو گے (
يعنی قرآن نے جن چيزوں کو بيان کيا ہے، جو وعدے وعيد ذکر کئے ہيں، ان کی حقيقت  ١۔٨٨

وم بدر کو واضح ہوئی، و صداقت بہت جلد تمہارے سامنے آجائے گی۔ چنانچہ اس کی صداقت ي
  فتح مکہ کے دن ہوئی يا پھر موت کے وقت تو سب پر ہی واضح ہو جاتی ہے۔
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 سورة الزمر
 )٧٥۔ تعداد آيات  ٣٩(سورة الزمر ۔ سوره نمبر 
 

ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ
  واال ہےشروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم 

 
ِ الَْعزِْيِز الَْحِكْميِ    Ǻتَْزنِيُْل اْلِكٰتِب ِمَن اهلّلٰ

  اس کتاب کا اتارنا هللا تعاٰلی غالب با حکمت کی طرف سے ہے۔
 

ْيَن  ُ ادّلِ َ ُمْخِلًصا هلَّ ٓ َانَْزلْنَآ ِالَْيَك الِْكٰتَب اِبلَْحّقِ فَاْعُبِد اهلّلٰ   Ąِۭاانَّ
) نازل فرمايا ہے پس آپ هللا ہی کی ١طرف حق کے ساتھ ( يقيناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی

  )٢عبادت کريں، اسی کے لئے دين کو خالص کرتے ہوئے (
يعنی اس ميں توحيد و رسالت، معاد اور احکام و فرائض کا جو اثبات کيا گيا ہے، وه سب  ١۔٢

  حق ہے اور انہی کے ماننے اور اختيار کرنے ميں انسان کی نجات ہے۔ 
کے معنی يہاں عبادت اور اطاعت کے ہيں اور اخالص کا مطلب ہے صرف هللا کی دين  ٢۔٢

رضا کی نيت سے نيک عمل کرنا۔ آيت، نيت کے وجوب اور اس کے اخالص پر دليل ہے۔ 
حديث ميں بھی اخالص نيت کی اہميت يہ کہہ کر واضح کر دی گئی ہے کہ اِنََّما االَْعَماُل بِالنِّيَّاِت ' 

مدار نيتوں پر ہے ' يعنی جو عمل خير هللا کی رضا کے لئے کيا جائے گا، عملوں کا دارو 
(بشرطيکہ وه سنت کے مطابق ہو) وه مقبول اور جس عمل ميں کسی اور جذبے کی آميزش 

  ہوگی، وه نامقبول ہوگا۔
 

ُذْوا ِمْن ُدْوِنٖهٓ َاْوِلَياَۗء ۘ َ يَْن اختَّ ِ ْيُن الَْخاِلُص ۭ َواذلَّ ِ ادّلِ ُمكُ بَيَْهنُْم ِيفْ َما ُمهْ ِفْيِه خيَْ  َاَال هلِلّٰ َ َحيْ ِ ُزلْٰفى ۭ ِانَّ اهلّلٰ َ َال َما نَْعُبُدُمهْ ِاالَّ ِلُيَقّرِبُْواَنٓ ِاَىل اهلّلٰ َتِلُفْوَن ڛ ِانَّ اهلّلٰ
  Ǽَهيِْدْي َمْن ُهَو ٰكِذٌب َكفَّاٌر 

وں نے اس کے سوا اور جن خبر دار! هللا تعاٰلی ہی کے لئے خالص عبادت کرنا ہے اور جن لوگ
لوگوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہيں يہ لوگ جس بارے ميں اختالف کر رہے 

ہيں اس کا سچا فيصلہ هللا خود کرے گا جھوٹے اور ناشکرے (لوگوں کو هللا تعاٰلی راه نہيں 
  )١دکھاتا (

هللا تک ہو جائے گی  يہ جھوٹ ہی ہے کہ ان معبودان باطلہ کے ذريعے سے ان کی رسائی ١۔٣
يا يہ ان کی سفارش کريں گے اور هللا کو چھوڑ کر بے اختيار لوگوں کو معبود سمجھنا بھی بہت 

  بڑی ناشکری ہے ايسے جھوٹوں اور ناشکروں کو ہدايت کس طرح نصيب ہوسکتی ہے۔
 

 َ لُُق َما ي ا َخيْ ْصَطٰفى ِممَّ ا الَّ َّتَِّخَذ َودَلً ُ َاْن ي ُ الَْواِحُد الَْقهَّاُر لَْو َاَراَد اهلّلٰ ْبٰحنَٗه ۭ ُهَو اهلّلٰ   Ćَشاُۗء ۙ سـُ
اگر هللا تعاٰلی کا اراده اوالد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق ميں سے جسے چاہتا چن ليتا۔ (ليکن) وه تو 

  ) وہی هللا تعاٰلی ہے يگانہ اور قوت واال۔١پاک ہے، وه (
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جس طرح مشرکين کا عقيده تھا۔ بلکہ وه اپنی  يعنی پھر اس کی اوالد لڑکياں ہی کيوں ہوتيں؟ ١۔٤
مخلوق ميں سے جس کو پسند کرتا، وه اس کی اوالد ہوتی، نہ کہ وه جن کو وه باور کراتے ہيں، 

  ليکن وه تو اس نقص سے ہی پاک ہے۔ (ابن کثير
 

َاِر َويُكَ  َّْيَل عََيل الهنَّ ُر ال ٰمٰوِت َواْالَْرَض اِبلَْحـّقِ ۚ يَُكّوِ َسمًّى ۭ َاَال ُهَو الَْعزِْيزُ َخلََق السَّ رِْي ِالََجٍل مُّ ْ ْمَس َوالْقََمَر ۭ ُلكٌّ جيَّ َّْيِل َوَخسََّر الشَّ َاَر عََيل ال ُر الهنَّ الْغَفَّاُر  ّوِ
Ĉ  

نہايت اچھی تدبير سے اس نے آسمان اور زمين کو بنايا وه رات کو دن پر اور دن کو رات پر 
د کو کام پر لگا رکھا ہے۔ ہر ايک مقرره مدت تک چل رہا لپيٹ ديتا ہے اور اس نے سورج چان

  ہے يقين مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے واال ہے۔
 

نَْعاِم ثَٰمنَِيَة َاْزَواجٍ ۭ َن اْالَ ا َوَاْنَزَل لَُمكْ ِمّ اِحَدٍة ُمثَّ َجَعَل ِمْهنَا َزْوهَجَ َّْفٍس وَّ ْن ن ُ َخلََقُمكْ ِمّ لُُقُمكْ ِيفْ ب ُ  َخيْ ْنۢ بَْعِد َخلٍْق ِيفْ ُظلُٰمٍت ثَٰلٍث ۭ ٰذِلُمكُ اهلّلٰ هِٰتُمكْ َخلًْقا ِمّ ُطْوِن ُامَّ
فُْوَن  ُُّمكْ هَلُ الُْمكْلُ ۭ َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُهَو ۚ فََاّىنٰ تُْرصَ   Čَرب

) اور ٢) پھر اسی سے اس کا جوڑا پيدا کيا (١اس نے تم سب کو ايک ہی جان سے پيدا کيا ہے (
) وه تمہيں تمہاری ماؤں کے پيٹوں ميں ٣رے لئے چوپايوں ميں سے (آٹھ نر و ماده) اتارے (تمہا

) ميں، يہی هللا تعاٰلی ٥) ہے تين تين اندھيروں (٤ايک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا (
تمہارا رب ہے اس کے لئے بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہيں، پھر تم کہاں بہک رہے 

  ہو۔
يعنی حضرت آدم عليہ السالم سے، جن کو هللا نے اپنے ہاتھ سے بنايا تھا اور اپنی طرف  ١۔٦

  سے اس ميں روح پھونکی تھی۔ 
يعنی حضرت حوا کو حضرت آدم عليہ السالم کی بائيں پسلی سے پيدا فرمايا اور يہ بھی اس  ٢۔٦

ق، کسی آدمی کی کا کمال قدرت ہے کيونکہ حضرت حوا کے عالوه کسی بھی عورت کی تخلي
پسلی سے نہيں ہوئی۔ يوں يہ تخليق امر عادی کے خالف اور هللا کی قدرت کی نشانيوں ميں سے 

  ہے۔ 
يہ وہی چار قسم کے جانوروں کا بيان ہے بھيڑ، بکری، اونٹ، گائے، جو نر اور ماده مل  ٣۔٦

  کر آٹھ ہو جاتے ہيں جن کا ذکر سوره انعام ميں گزر چکا ہے۔ 
مادر ميں مختلف اطوار گزارتا ہے، پہلے، نطفہ، پھر َعلَقَۃَ پھر ُمْضَغۃَ پھر ہڈيوں  يعنی رحم ٤۔٦

کا ڈھانچہ، جس کے اوپر گوشت کا لباس۔ ان کے تمام مراحل سے گزرنے کے بعد انسان کامل 
  تيار ہوتا ہے۔ 

پرده  ايک ماں کے پيٹ کا اندھيرا اور دوسرا رحم مادر کا اندھيرا اور تيسرا اس جھلی يا ٥۔٦
  جس کے اندر بچہ لپٹا ہوتا ہے۔ 

  يا کيوں تم حق سے باطل کی طرف اور ہدايت سے گمراہی کی طرف پھر رہے ہو؟ ٦۔٦
 

َ غَِينٌّ َعْنُمكْ    ۣ َوَال يَْرٰىض ِلِعَباِدِه اْلُكْفَر ۚ َوِاْن تَْشُكُرْوا يَْرَضُه لَُمكْ  ئُُمكْ ِبَما ُكْنُمتْ  ۭ َوَال تَِزُر َوازِ ِاْن تَْكُفُرْوا فَِانَّ اهلّلٰ ِّ ْرِجُعُمكْ فَُينَب ُِّمكْ مَّ ْزَر ُاْخٰرى ۭ ُمثَّ ِاٰىل َرب َرٌة ِوّ
ُدْوِر  َّٗه عَِلـْميٌ ِبَذاِت الصُّ   Ċتَْعَملُْوَن ۭ ِان

) اور وه اپنے ١اگر تم ناشکری کرو تو (ياد رکھو) کہ هللا تعاٰلی تم (سب سے) بےنياز ہے (
ہيں اور اگر تم شکر کرو تو وه اسے تمہارے لئے پسند کرے گا۔ بندوں کی ناشکری سے خوش ن

اور کوئی کسی کا بوجھ نہيں اٹھاتا پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے۔ تمہيں وه 
  بتال دے گا جو تم کرتے تھے۔ يقيناً وه دلوں تک کی باتوں کا واقف ہے۔

ا اَْنتُْم َوَمْن فِي ااْلَْرِض َجِمْيًعا  اس کی تشريح کے لئے ديکھئے (َوقَاَل ُمْوٰسٓى  ١۔٧ فَاِنَّ  ۙ◌ اِْن تَْكفُُرْوٓ
َ لََغنِيٌّ َحِمْيٌد)    ) کا حاشيہ۔8۔ ابراہيم:14ّهللاٰ
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نُْه نَِيسَ َما َاكَن يَدْ  هَلٗ ِنْعَمًة ِمّ َّٗه ُمِنْيًبا ِالَْيِه ُمثَّ ِاَذا َخوَّ نَْساَن ُرضٌّ َدعَا َرب ِ َانَْداًدا ِلُّيِضلَّ َعْن َسِبْيهِلٖ ۭ قُْل تََمـتَّْع ِبُكْفرَِك ُعْوٓا َوِاَذا َمسَّ اْالِ ِالَْيِه ِمْن قَْبُل َوَجَعَل هلِلّٰ

ِب النَّاِر  ََّك ِمْن َاْحصٰ   Ďقَِلْيًال    ڰ ِان
اور انسان کو جب کبھی کوئی تکليف پہنچتی ہے تو وه خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا 

ی اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما ديتا ہے تو وه اس سے پہلے جو ہے، پھر جب هللا تعالٰ 
) اور هللا تعاٰلی کے شريک مقرر کرنے لگتا ہے جس ١دعا کرتا تھا اسے (بالکل بھول جاتا ہے (

سے (اوروں کو بھی) اس کی راه سے بہکائے، آپ کہہ ديجئے! کہ اپنے کفر کا فائده کچھ دن 
  ميں ہونے واال ہے۔ اور اٹھالو، (آخر) تو دوزخيوں

يا اس تکليف کو بھول جاتا ہے جس کو دور کرنے کے لئے وه دوسروں کو چھوڑ کر، هللا  ١۔٨
سے دعا کرتا تھا يا اس رب کو بھول جاتا ہے، جسے وه پکارتا تھا اور پھر شرک ميں مبتال ہو 

  جاتا ہے۔
 

ًما
ِٕ
قَاۗى َّْيِل َساِجًدا وَّ ْن ُهَو قَاِنٌت ٰااَنَۗء ال ْيَن َال يَْعلَُمْونَ  َامَّ ِ ْيَن يَْعلَُمْوَن َواذلَّ ِ َتِوي اذلَّ ِّٖه ۭ قُْل َهْل يَسـْ َة َرب ِخَرَة َويَْرُجْوا َرْمحَ َذُر اْالٰ ْ لَْباِب حيَّ ََّما يََتَذكَُّر ُاولُوا اْالَ  ۭ ِان

Ḍۧ  
 بھال جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قيام کی حالت ميں (عبادت ميں) گزراتا ہو، آخرت
سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی اميد رکھتا ہو (اور جو اس کے برعکس ہو برابر ہو 

سکتے ہيں) بتاؤ تو علم والے اور بےعلم کيا برابر ہيں؟ يقيناً نصيحت وہی حاصل کرتے ہيں جو 
  )١عقلمند ہوں۔ (اپنے رب کی طرف سے) (

پ کو صاحب دانش و بصيرت ہی اور يہ اہل ايمان ہی ہيں، نہ کہ کفار۔ گو وه اپنے آ ١۔٩
سمجھتے ہوں۔ ليکن جب وه اپنی عقل و دانش کو استعمال کرکے غور و تدبر ہی نہيں کرتے اور 
عبرت و نصيحت ہی حاصل نہيں کرتے تو ايسے ہی ہے گويا وه چوپايوں کی طرح عقل و دانش 

  سے محروم ہيں۔
 

َُّقْوا َربَُّمكْ  ْيَن ٰاَمنُوا ات ِ ْوَن َاجْ  ۭقُْل يِٰعَباِد اذلَّ ِربُ ََّما يَُوىفَّ الّصٰ ِ َواِسَعٌة ۭ ِان نَْيا َحَسـنٌَة ۭ َوَاْرُض اهلّلٰ ُنْوا ِيفْ ٰهِذِه ادلُّ ْيَن َاْحسـَ ِ    10َرُمهْ ِبَغْريِ ِحَساٍب  ِلذلَّ
) جو اس دنيا ميں نيکی ١کہہ دو کہ اے ميرے ايمان والے بندو! اپنے رب سے ڈرتے رہو (

) اور هللا تعاٰلی کی زمين بہت کشاده ہے صبر کرنے ٢يک بدلہ ہے (کرتے ہيں ان کے لئے ن
  والے ہی کو ان کا پورا پورا بيشمار اجر ديا جاتا ہے۔

اس کی اطاعت کرکے، معاصی سے اجتناب کرکے اور عبادت و اطاعت کو اس کے لئے  ١۔١٠
  خالص کرکے۔ 

کی ابدی نعمتيں ہيں۔ بعض اس يہ تقوٰی کے فوائد ہيں۔ نيک بدلے سے مراد جنت اور اس  ٢۔١٠ 
کا مفہوم يہ کرتے ہيں، کہ جو نيکی کرتے ہيں ان کے لئے دنيا ميں نيک بدلہ ہے ' يعنی هللا 

انہيں دنيا ميں صحت و عافيت، کاميابی اور غنيمت وغيره عطا فرماتا ہے۔ ليکن پہال مفہوم زياده 
  صحيح ہے۔

 
 َ ٓ ُاِمْرُت َاْن َاْعُبَد اهلّلٰ ْ ْيَن قُْل ِاِىنّ ُ ادّلِ   ۙ 11ُمْخِلًصا هلَّ

آپ کہہ ديجئے! کہ مجھے حکم ديا گيا ہے کہ هللا تعاٰلی کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے 
  لئے عبادت خالص کرلوں۔

 
َل الُْمْسِلِمْنيَ    12َوُاِمْرُت ِالَْن اَُكْوَن َاوَّ

  )١اور مجھے حکم ديا گيا ہے کہ ميں سب سے پہال فرماں بردار بن جاؤں (
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پہال اس معنی ميں کہ آبائی دين کی مخالفت کرکے توحيد کی دعوت سب سے پہلے آپ ہی  ١۔١٢
  نے پيش کی۔

 
ْ عََذاَب يَْوٍم َعِظْميٍ  ٓ َاَخاُف ِاْن َعَصيُْت َرّيبِ ْ    13قُْل ِاِىنّ

کہہ ديجئے! کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا 
  ہے۔

 
ٗ ِديِْينْ  قُلِ  َ َاْعُبُد ُمْخِلًصا هلَّ   ۙ 14اهلّلٰ

  کہہ ديجئے! کہ ميں تو خالص کرکے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں۔
ْم يَْوَم  ا َانُْفَسهُْم َوَاْهِلْهيِ ْوٓ ْيَن َخِرسُ ِ ْن ُدْوِنٖه ۭ ُقْل ِانَّ الْٰخِرسِْيَن اذلَّ اُن الُْمِبْنيُ الِْقٰيَمِة ۭ َاَال فَاْعُبُدْوا َما ِشئُْمتْ ِمّ   15 ٰذكِلَ ُهَو الُْخْرسَ

تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو کہہ ديجئے! کہ حقيقی زياں کار وه ہيں جو اپنے 
آپ کو اور اپنے اہل کو قيامت کے دن نقصان ميں ڈال ديں گے، ياد رکھو کہ کھلم کھال نقصان 

  يہی ہے۔
 

ْن فَْوِقهِْم ُظلَـٌل ِمّنَ  َُّقْوِن  لَهُْم ِمّ ُ ِبٖه ِعَباَدٗه ۭ يِٰعَباِد فَات ــّوُِف اهلّلٰ ْم ُظلَـٌل ۭ ٰذكِلَ ُخيَ ِهتِ   16النَّاِر َوِمْن َحتْ
) يہی (عذاب) ہے ١انہيں نيچے اوپر سے آگ کے شعلے مثل سائبان کے ڈھانک رہے ہونگے (

  سے ڈرتے رہو۔ ) اے ميرے بندو! پس مجھ٢جن سے هللا تعاٰلی اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے (
  يعنی ان کے اوپر نيچے آگ کے طبق ہونگے، جو ان پر بھڑک رہے ہونگے (فتح القدير) ١۔١٦

يعنی مذکور خسران مبين اور عذاب ہے جس سے هللا تعاٰلی اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ  ١٦،٢ 
  وه اطاعت اٰلہی کا راستہ اختيار کرکے اس انجام بد سے بچ جائيں۔

 
ْيَن ا ِ ْ ِعَباِد َواذلَّ ى ۚ فَبَّرشِ ِ لَهُُم الْبُْرشٰ َّْعُبُدْوَها َوَااَنبُْوٓا ِاَىل اهلّلٰ اُغْوَت َاْن ي   17ْۙجتَنَُبوا الطَّ

اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہيز کيا اور (ہمہ تن) هللا تعاٰلی کی طرف متوجہ 
  ے۔رہے وه خوشخبری کے مستحق ہيں، ميرے بندوں کو خوشخبری سنا ديجئ

 
َك ُمهْ 

ِٕ
ُ َوُاوٰلۗى ُُم اهلّلٰ ْيَن َهٰد ِ َك اذلَّ

ِٕ
نَٗه ۭ ُاوٰلۗى تَِمُعْوَن الَْقْوَل فَيَتَِّبُعْوَن َاْحسـَ يَْن يَسـْ ِ   18ُاولُوا اْالَلَْباِب اذلَّ

) اس پر عمل کرتے ہيں۔ يہی ہيں ١جو بات کو کان لگا کر سنتے ہيں۔ پھر جو بہترين بات ہو (
  )٢نے ہدايت کی اور يہی عقلمند بھی ہيں (جنہيں هللا تعاٰلی 

اَحَسُن سے مراد محکم اور پختہ بات، يا سب سے اچھی بات، يا عقوبيت کے مقابلے ميں  ١۔١٨
  درگزر اختيار کرتے ہيں۔ 

کيونکہ انہوں نے اپنی عقل سے فائده اٹھايا ہے، جب کہ دوسروں نے اپنی عقلوں سے  ٢۔١٨
  فائده نہيں اٹھايا۔

 
َمُة الَْعَذاِب ۭ َافََانَْت تُْنِقُذ َمْن ِيف النَّاِر َافََمْن حَ    ۚ 19قَّ عَلَْيِه َلكِ

بھال جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کيا آپ اسے جو دوزخ ميں ہے چھڑا 
  )١سکتے ہيں (

نبی صلی هللا عليہ وسلم چونکہ اس بات کی شديد خواہش رکھتے تھے کہ آپ کی قوم کے  ١۔١٩
ايمان لے آئيں اس ميں هللا تعاٰلی نے نبی صلی هللا عليہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کو سب لوگ 

بتاليا کہ آپ کی اپنی جگہ بالکل صحيح اور بجا ہے ليکن جس پر اس کی تقدير غالب آگئی اور 
  هللا کا کلمہ اس کے حق ميں ثابت ہوگيا، اسے آپ جہنم کی آگ سے بچانے پر قادر نہيں ہيں۔
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ْهنُٰر ڛ َوعْ ٰلِكِن ا ِهتَا اْالَ رِْي ِمْن َحتْ ْبنِيٌَّة ۙ َجتْ ْن فَْوِقَها غَُرٌف مَّ ُْم لَهُْم غَُرٌف ِمّ َقْوا َرهبَّ َـّ يَْن ات ِ ُ الِْمْيَعاَد ذلَّ ِلُف اهلّلٰ ِ َۭال ُخيْ   20َد اهلّلٰ

ہاں وه لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لئے باال خانے ہيں جن کے اوپر بھی بنے 
) اور وه وعده ١ئے باال خانے ہيں اور ان کے نيچے نہريں بہہ رہی ہيں رب کا وعده ہے (بنا

  خالفی نہيں کرتا۔
جو اس نے مومن بندوں کے لئے کيا ہے اور جو يقينا پورا ہوگا، کہ هللا سے وعده خالفی  ١۔٢٠

  ممکن نہيں۔
 

َماِۗء َماًۗء فَسَ  َ َاْنَزَل ِمَن السَّ ا ُمثَّ َالَْم تََر َانَّ اهلّلٰ ىُه ُمْصَفرًّ ْيُج فََرتٰ ْخَتِلًفا َالَْوانُٗه ُمثَّ َهيِ ِرُج ِبٖه َزْرعًا مُّ َعهُلٗ ُحَطاًما    ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ لََكٗه يَنَاِبْيَع ِيف اْالَْرِض ُمثَّ ُخيْ  َجيْ
ْكٰرى ِالُوِيل اْالَلَْباِب    ۧ 21ذَلِ

نی اتارتا ہے اور اسے زمين کی سوتوں ميں کيا آپ نے نہيں ديکھا کہ هللا تعاٰلی آسمان سے پا
) پھر اسی کے ذريعے مختلف قسم کی کھيتياں اگاتا ہے پھر وه خشک ہو جاتی ہيں ١پہنچاتا ہے (

) اس ميں عقلمندوں ٢اور آپ انہيں زرد رنگ ميں ديکھتے ہيں پھر انہيں ريزه ريزه کر ديتا ہے (
  کيلئے بہت زياده نصيحت ہے۔

ريعے سے پانی آسمان سے اترتا ہے، پھر وه زمين ميں جذب ہو جاتا يعنی بارش کے ذ ١۔٢١
  ہے پھر چشموں کی صورت ميں نکلتا ہے يا تاالبوں اور نہروں ميں جمع ہو جاتا ہے۔ 

يعنی شادابی اور ترو تازگی کے بعد وه کھيتياں سوکھ جاتی اور زرد ہو جاتی ہيں اور پھر  ٢۔٢١
کی ٹہنياں خشک ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوجاتی  ريزه ريزه ہوجاتی ہيں۔ جس طرح لکڑی

  ہيں۔
 

َيِة قُلُْوُهبُْم مِّ  ٖه ۭ فََويٌْل ِلّـلْٰقسـِ ِّ ب ْن رَّ ْسَالِم فَهَُو عَٰيل نُْوٍر ِمّ ُ َصْدَرٗه ِلْالِ َح اهلّلٰ ِبْنيٍ َافََمْن َرشَ َك ِيفْ َضٰلٍل مُّ
ِٕ
ِ ۭ ُاوٰلۗى   22ْن ِذْكِر اهلّلٰ

هللا تعاٰلی نے اسالم کے لئے کھول ديا ہے پس وه اپنے پروردگار کی کيا وه شخص جس کا سينہ 
) اور ہالکی ہے ان پر جن کے دل ياد اٰلہی سے (اثر نہيں ليتے) ١طرف سے ايک نور ہے (

  بلکہ سخت ہوگئے ہيں۔ يہ لوگ صريح گمراہی ميں (مبتال) ہيں۔
 تعاٰلی کی طرف سے مل يعنی جس کو قبول حق اور خير کا راستہ اپنانے کی توفيق هللا ١۔٢٢

جائے پس وه اس شرح صدر کی وجہ سے رب کی روشنی پر ہو، کيا يہ اس جيسا ہو سکتا ہے 
جس کا دل اسالم کے لئے سخت اور اس کا سينہ تنگ ہو اور وه گمراہی کی تاريکيوں ميں بھٹک 

  رہا ہو۔
 

تََشاِهبًا مَّ  َل َاْحَسَن الَْحِديِْث ِكٰتًبا مُّ ُ نَزَّ ُْم ۚ ُمثَّ تَِلْنيُ ُجلُْوُدُمهْ َوقُلُْوُهبُْم ِاٰىل ذِ َاهلّلٰ َشْوَن َرهبَّ ْيَن َخيْ ِ ِ َهيِْدْي ثَاِينَ ڰ تَـْقَشِعرُّ ِمنُْه ُجلُْوُد اذلَّ ِ ۭ ٰذكِلَ ُهَدى اهلّلٰ ْكرِاهلّلٰ
ُ فََما هَلٗ ِمْن َهاٍد  ُّْضِلِل اهلّلٰ ََّشاُۗء ۭ َوَمْن ي   23ِبٖه َمْن ي

بہترين کالم نازل فرمايا ہے جو ايسی کتاب ہے کہ آپس ميں ملتی جلتی اور بار بار  هللا تعاٰلی نے
) جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہيں جو اپنے ١دہرائی ہوئی آيتوں کی ہے (
) آخر ميں ان کے جسم اور دل هللا تعاٰلی کے ذکر کی طرف نرم ہو ٢رب کا خوف رکھتے ہيں (

تعاٰلی کہ ہدايت جس کے ذريعے جسے چاہے راه راست پر لگا ديتا ہے اور  جاتے ہيں يہ ہے هللا
  جسے هللا تعاٰلی ہی راه بھال دے اس کا ہادی کوئی نہيں۔

اَْحَسُن اْلَحِدْيِث سے مراد قرآن مجيد ہے، ملتی جلتی کا مطلب، اس کے سارے حصے  ١۔٢٣
دوسرے سے ملتے ہيں۔ يا يہ حسن کالم، اعجاز و بالغت صحت معانی وغيره خوبيوں ميں ايک 

بھی سابقہ کتب آسمانی سے ملتا ہے يعنی ان کے مشابہ ہے مثانی، جس ميں قصص و واقعات 
  اور مواعظ و احکام کو بار بار دہرايا گيا ہے۔ 
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کيونکہ وه ان وعيدوں کو اور تخويف و تہديد کو سمجھتے ہيں جو نافرمانوں کے لئے اس  ٢۔٢٣
  ميں ہے۔

 
َّتَّ  ُبْوَن َافََمْن ي ِلِمْنيَ ُذْوقُْوا َما ُكْنُمتْ تَْكسـِ َء الَْعَذاِب يَْوَم الِْقٰيَمِة ۭ َوِقْيَل ِللّظٰ ٖه ُسْوۗ   24ـِقْي ِبَوهْجِ

بھال جو شخص قيامت کے دن ان کے بدترين عذاب کی (ڈھال) اپنے منہ کو بنائے گا (ايسے) 
  )١ظالموں سے کہا جائے گا اپنے کئے کا (وبال) چکھو (

يعنی کيا يہ شخص، اس شخص کے برابر ہوسکتا ہے جو قيامت والے دن بالکل بےخوف  ١۔٢٤
  اور امن ميں ہوگا؟ يعنی محذوف عبارت مال کر اس کا مفہوم ہوگا۔

 
ُُم الَْعَذاُب ِمْن َحْيُث َال يَْشُعُرْوَن  يَْن ِمْن قَْبِلهِْم فََاٰت ِ َب اذلَّ   25َكذَّ
پھر وہاں سے عذاب آپڑا جہاں سے ان کو خيال بھی نہ تھا  ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹاليا،

)١(  
  اور انہيں ان عذابوں سے کوئی نہيں بچاسکا۔ ١۔٢٥

 
ِخَرِة اَْكَربُ ۘ لَْو َاكنُْوا يَْعلَُمْوَن  نَْيا ۚ َولََعَذاُب اْالٰ ُ الِْخــْزَي ِيف الَْحٰيوِة ادلُّ   26فََاَذاقَهُُم اهلّلٰ

زندگانی دنيا ميں رسوائی کا مزه چکھايا اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری  اور هللا تعاٰلی نے انہيں
  عذاب ہے کاش کہ يہ لوگ سمجھ ليں۔

 
َّهُْم يَتََذكَُّرْوَن  ََّعل بْنَا ِللنَّاِس ِيفْ ٰھَذا الُْقْرٰاِن ِمْن ُلكِّ َمثٍَل ل   ۚ 27َولَـقَْد َرضَ

کی مثاليں بيان کر دی ہيں کيا عجب کہ وه  اور يقيناً ہم نے اس قرآن ميں لوگوں کے لئے ہر قسم
  )١نصيحت حاصل کرليں (

يعنی لوگوں کو سمجھانے کے لئے ہر طرح کی مثاليں بيان کی ہيں تاکہ لوگوں کے ذہنوں  ١۔٢٧
  ميں باتيں بيٹھ جائيں اور وه نصيحت حاصل کريں۔

 
ُقْوَن  َّهُْم يَتَـّ ََّعل   28قُْرٰااًن َعَرِبيًّا غَْريَ ِذْي ِعَوجٍ ل

  قرآن ہے عربی ميں جس ميں کوئی کجی نہيں، ہو سکتا ہے کہ پرہيزگاری اختيار کرليں۔
 

َتِوٰيِن َمثًَال ۭ اَ  َاكُۗء ُمتَٰشِكُسْوَن َوَرُجًال َسلًَما ِلَّرُجٍل ۭ َهْل يَسـْ ُجًال ِفْيِه ُرشَ ُ َمثًَال رَّ َب اهلّلٰ ُمهْ َال يَْعلَمُ َرضَ ِ ۭ بَْل اَْكَرثُ   29ْوَن لَْحْمُد هلِلّٰ
هللا تعاٰلی مثال بيان فرما رہا ہے کہ ايک وه شخص جس ميں بہت سے باہم ضد رکھنے والے 

ساجھی ہيں، اور دوسرا وه شخص جو صرف ايک ہی کا (غالم) ہے، کيا يہ دونوں صفت ميں 
) بات يہ ہے کہ ان ميں اکثر لوگ ٢) هللا تعاٰلی ہی کے لئے سب تعريف ہے (١يکساں ہيں؟ (

  )٣نہيں (سمجھتے 
اس ميں مشرک (هللا کا شريک ٹھہرانے والے) اور مخلص(صرف ايک هللا کے لئے  ١۔٢٩

عبادت کرنے والے) کی مثال بيان کی گئی ہے يعنی ايک غالم ہے جو کئی شخصوں کے 
درميان مشترکہ ہے، چنانچہ وه آپس ميں جھگڑتے رہتے ہيں اور ايک غالم ہے جس کا مالک 

کی ملکيت ميں اس کے ساتھ کوئی شريک نہيں ہے۔ کيا يہ  صرف ايک ہی شخص ہے، اس
دونوں غالم برابر ہو سکتے ہيں؟ نہيں يقينا نہيں۔ اسی طرح وه مشرک جو هللا کے ساتھ دوسرے 

معبودوں کی بھی عبادت کرتا ہے اور وه مخلص مومن، جو صرف ايک هللا کی عبادت کرتا ہے، 
  بر نہيں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ کسی کو شريک نہيں ٹھہراتا برا

  اس بات پر کہ اس نے حجت قائم کر دی۔  ٢۔٢٩
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  اسی لئے هللا کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہيں۔ ٣۔٢٩
 

ُتْوَن  يِّ ُْم مَّ ِاهنَّ ََّك َميٌِّت وَّ   ۡ 30ِان
  يقيناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور يہ سب بھی مرنے والے ہيں۔

 
َُّمكْ يَْوَم الِْقٰيَمِة عِ  َتِصُمْوَن ُمثَّ ِان ُِّمكْ َختْ   31ْۧنَد َرب

  )١پھر تم سب قيامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے (
يعنی اے پيغمبر! آپ بھی اور آپ کے مخالف بھی، سب موت سے ہمکنار ہو کر اس دنيا  ١۔٣١

سے ہمارے پاس آخرت ميں آئيں گے۔ دنيا ميں تو توحيد اور شرک کا فيصلہ تمہارے درميان 
کا اور تم اس بارے ميں جھگڑتے ہی رہے ليکن يہاں ميں اس کا فيصلہ کروں گا اور نہيں ہو س

  مخلص موحدين کو جنت ميں اور مشرکين و جاحدين اور مکذبين کو جہنم ميں داخل کروں گا۔
 

  24پاره  
 

ْدِق ِاْذ َجاَۗءٗه ۭ َالَيَْس  َب اِبلّصِ ِ َوَكذَّ ْن َكَذَب عََيل اهلّلٰ َ َمثًْوى ِلّْلٰكِفرِيَْن       فََمْن َاْظَملُ ِممَّ منَّ   32ِيفْ هَجَ
) اور سچا دين جب اس کے ١اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو هللا تعاٰلی پر جھوٹ بولے؟ (

  ) کيا ايسے کفار کے لئے جہنم ٹھکانا نہيں ہے؟٢پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے؟ (
ہے يا اس کی بيوی ہے دراں  يعنی دعوٰی کرے کہ هللا کے اوالد ہے يا اس کا شريک ١۔٣٢

  حاليکہ وه ان سب چيزوں سے پاک ہے۔ 
جس ميں توحيد، احکام و فرائض ہيں، عقيده بعث و نشور ہے، محرمات سے اجتناب ہے،  ٢۔٢٣

مومنين کے لئے خوشخبری اور کافروں کے لئے سزائيں ہيں۔ يہ دين و شريعت جو حضرت 
  ے۔محمد رسول هللا لے کر آئے، اسے جھوٹا بتالئ

 
ُقْوَن      َك ُمهُ الُْمتَـّ

ِٕ
َق ِبٖهٓ ُاولٰۗى ْدِق َوَصدَّ ْي َجاَۗء اِبلّصِ ِ   33َواذلَّ

  ) يہی لوگ پارسا ہيں۔٢) اور جس نے اس کی تصديق کی (١اور جو سچے دين کو الئے (
اس سے پيغمبر اسالم حضرت محمد رسول هللا مراد ہيں جو سچا دين لے کر آئے۔ بعض  ١۔٣٣

عام ہے اور اس سے ہر وه شخص مراد ہے جو توحيد کی دعوت ديتا اور هللا کی  کے نزديک يہ
  شريعت کی طرف کی رہنمائی کرتا ہے۔ 

بعض اس سے حضرت ابو بکر صديق مراد ليتے ہيں جنہوں نے سب سے پہلے رسول هللا ٢۔٣٣
ہے،  صلی هللا عليہ وسلم کی تصديق کی اور ان پر ايمان الئے۔ بعض نے اسے بھی عام رکھا

جس ميں سب مومن شامل ہيں جو رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کی رسالت پر ايمان رکھتے ہيں 
  اور آپ کو سچا مانتے ہيں۔

 
ِنْنيَ     ْمۭ  ٰذكِلَ َجَزاُۗء الُْمْحسـِ ِ ا يََشاُۗءْوَن ِعْنَد َرّهبِ   ښ34لَهُْم مَّ

يک لوگوں کا يہی بدلہ ہے۔ ) ن١ان کے لئے ان کے رب کے پاس ہر وه چيز ہے جو يہ چاہيں، (
)٢(  
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يعنی هللا تعاٰلی ان کے گناه بھی معاف فرما دے گا، ان کے درجے بھی بلند فرمائے گا،  ١۔٣٤
کيونکہ ہر مسلمان کی هللا سے يہی خواہش ہوتی ہے عالوه ازيں جنت ميں جانے کے بعد ہر 

  مطلوب چيز بھی ملے گی۔ 
کياں کرنے والے ہيں دوسرا وه جو اخالص کے محسنين کا ايک مفہوم تو يہ ہے جو ني٢ ۔٣٤

ساتھ هللا کی عبادت کرتے ہيں جيسے حديث ميں احسان کی تعريف کی گئی ہے ان تعبد هللا کانک 
تراه فانہ لم تکن تراه فانہ يراک تم هللا کی عبادت اس طرح کرو گويا تم اسے ديکھ رہے ہو اگر يہ 

ہ وه تمہيں ديکھ رہا ہے تيسرا جو لوگوں کے تصور ممکن نہ ہو تو يہ ضرور ذہن ميں رہے ک
ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرتے ہيں چوتھا ہر نيک عمل کو اچھے طريقے سے خشوع و 

خضوع سے اور سنت نبوی صلی هللا عليہ وسلم کے مطابق کرتے ہيں کثرت کے بجائے اس 
  ميں حسن کا خيال رکھتے ہيں۔

 
ُ َعْهنُْم َاسْ  ْي َاكنُْوا يَْعَملُْوَن     ِلُيَكفَِّر اهلّلٰ ِ زَِهيُْم َاْجَرُمهْ اِبَْحَسِن اذلَّ لُْوا َوَجيْ ْي َمعِ ِ   35َوَا اذلَّ

تاکہ هللا تعاٰلی ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے اور جو نيک کام انہوں نے کئے ہيں 
  ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔

 
ُ ِبَاكٍف َعْبَدٗه ۭ َوُخيَوِّ  ُ فََما هَلٗ ِمْن َهاٍد     َالَيَْس اهلّلٰ ُّْضِلِل اهلّلٰ يَْن ِمْن ُدْوِنٖه ۭ َوَمْن ي ِ   ۚ 36فُْونََك اِبذلَّ

) يہ لوگ آپ کو هللا کے سوا اوروں سے ڈرا ١کيا هللا تعاٰلی اپنے بندے کے لئے کافی نہيں؟ (
  )٢رہے ہيں اور جسے هللا گمراه کردے اس کی رہنمائی کرنے واال کوئی نہيں (

اس سے مراد نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم ہيں۔ بعض کے نزديک يہ عام ہے، تمام انبياء  ١۔٣٦
عليہم السالم اور مومنين اس ميں شامل ہيں۔ مطلب يہ ہے کہ آپ کو غير هللا سے ڈراتے ہيں۔ 

ليکن هللا تعاٰلی جب آپ کا حامی و ناصر ہو تو آپ کا کوئی کچھ نہيں بگاڑ سکتا۔ وه ان سب کے 
  لے ميں آپ کو کافی ہےمقاب

  جو اس گمراہی سے نکال کر ہدايت کے راستے پر لگا دے۔ ٢۔٣٦۔ 
 

ُ ِبَعزِْيٍز ِذي انِْتَقاٍم        ِضّلٍ ۭ َالَيَْس اهلّلٰ ُ فََما هَلٗ ِمْن مُّ ِْد اهلّلٰ   37َوَمْن هيَّ
اور بدلہ لينے  ) کيا هللا تعاٰلی غالب١اور جسے وه ہدايت دے اسے کوئی گمراه کرنے واال نہيں (

  )۔٢واال نہيں ہے؟ (
جو اس کو ہدايت سے نکال کر گمراہی کے گڑھے ميں ڈال دے يعنی ہدايت اور گمراہی  ١۔٣٧

  هللا کے ہاتھ ميں ہے، جس کو چاہے گمراه کر دے اور جس چاہے ہدايت سے نوازے۔ 
ے، تو يقينا وه اپنے کيوں نہيں، يقينا ہے۔ اس لئے کہ اگر يہ لوگ کفر و عناد سے باز نہ آئ ٢۔٣٧

  دوستوں کی حمايت ميں ان سے انتقام لے گا اور انہيں عبرت ناک انجام سے دو چار کرے گا۔
 

ا تَْدُعْوَن ِمنْ  ُ ۭ قُْل َافََرَءيُْمتْ مَّ ٰمٰوِت َواْالَْرَض لََيُقْولُنَّ اهلّلٰ ْن َخلََق السَّ ْن َسَالْـَهتُْم مَّ
ِٕ
ِ ِاْن َاَرادَ َولَى ٍة  ُدْوِن اهلّلٰ ِٖهٓ َاْو َاَراَدِينْ ِبَرْمحَ ٍ َهْل ُهنَّ ٰكِشٰفُت ُرضّ ُ ِبُرضّ ِينَ اهلّلٰ

ُْوَن        ُ الُْمَتَوّلكِ ُ ۭ عَلَْيِه يََتَولكَّ ِيبَ اهلّلٰ تِٖه ۭ قُْل َحسـْ   38َهْل ُهنَّ ُمْمِسٰكُت َرْمحَ
وه يہی جواب ديں گے اگر آپ ان سے پوچھيں کہ آسمان و زمين کو کس نے پيدا کيا ہے؟ تو يقيناً 

کہ هللا نے۔ آپ ان سے کہئے کہ اچھا يہ تو بتاؤ جنہيں تم هللا کے سوا پکارتے ہو اگر هللا تعاٰلی 
مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کيا يہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہيں؟ يا هللا تعاٰلی مجھ پر 

؟ آپ کہہ ديں کہ هللا مجھے مہربانی کا اراده کرے تو کيا يہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہيں
  )۔٢) توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہيں (١کافی ہے (
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بعض کہتے ہيں کہ جب نبی صلی هللا عليہ وسلم نے مذکوره سوال ان کے سامنے پيش  ١۔٣٨
کيا، تو انہوں نے کہا کہ واقعی وه هللا کی تقدير کو نہيں ٹال سکتے، البتہ وه سفارش کريں گے، 

  کڑا نازل ہوا کہ مجھے تو ميرے معامالت ميں هللا ہی کافی ہے۔ جس پر يہ ٹ
جب سب کچھ اسی کے اختيار ميں ہے تو پھر دوسروں پر بھروسہ کرنے کا کيا فائده؟ اس  ٢۔٣٨

  لئے اہل ايمان صرف اس پر توکل کرتے ہيں، اس کے سوا کسی پر اعتماد نہيں۔
 

لُْوا عَٰيل َمَاكنَِتُمكْ  ْ عَاِمٌل ۚ فََسْوَف تَْعلَُمْوَن      قُْل يَٰقْوِم اْمعَ   ۙ 39ِاِىنّ
) ابھی ١کہہ ديجئے کہ اے ميری قوم! تم اپنی جگہ پر عمل کئے جاؤ ميں بھی عمل کر رہا ہوں (

  ابھی تم جان لو گے۔
يعنی اگر تم ميری اس دعوت توحيد کو قبول نہيں کرتے جس کے ساتھ هللا نے مجھے  ١۔٣٩

ہاری مرضی، تم اپنی اس حالت پر قائم رہو جس پر تم ہو، ميں اس بھيجا ہے، تو ٹھيک ہے، تم
  حالت ميں رہتا ہوں جس ميں مجھے هللا نے رکھا ہے۔

 
ِقْميٌ         لُّ عَلَْيِه عََذاٌب مُّ زِيِْه َوَحيِ ْ ِتْيِه عََذاٌب خيُّ ْ   40َمْن ايَّ

ہميشگی کی سزا ہوتی ) اور کس پر دائمی مار اور ١کہ کس پر رسوا کرنے واال عذاب آتا ہے (
  )٢ہے (
جس سے واضح ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون؟ اس سے مراد دنيا کا ١۔٤٠

حتی  ۓعذاب ہے جيسا کہ جنگ بدر ميں ہوا کافروں کے ستر آدمی قتل اور ستر ہی آدمی قيد ہو
روں کے ليے کہ فتح مکہ کے بعد غلبہ وتمکن بھی مسلمانوں کو حاصل ہوگيا جس کے بعد کاف

  سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ باقی نہ رہا
  اس سے مراد عذاب جہنم ہے جس ميں ہميشہ مبتال رہيں گے۔ ٢۔٤
 

ََّما يَِضلُّ  ٓ َانَْزلْنَا عَلَْيَك اْلِكٰتَب ِللنَّاِس اِبلَْحـّقِ ۚ فََمِن اْهتَٰدى فَِلنَْفِسٖه ۚ َوَمْن َضلَّ فَِان ْم ِبَوِكْيٍل        عَلَْهيَا ۚ َوَمآ َانَْت  ِاانَّ   41ۧعَلَْهيِ
آپ پر ہم نے حق کے ساتھ يہ کتاب لوگوں کے لئے نازل فرمائی ہے، پس جو شخص راه راست 

پر آجائے اس کے اپنے لئے نفع ہے اور جو گمراه ہو جائے اس کی گمراہی کا (وبال) اسی پر 
  )١ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہيں (

اصرار بڑا گراں گزرتا تھا، اس ميں آپ کو تسلی دی جا رہی نبی کو اہل مکہ کا کفر پر  ١۔٤١
ہے کہ آپ کا کام صرف اس کتاب کو بيان کر دينا ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، ان کی 

ہدايت کے آپ مکلف نہيں ہيں۔ اگر وه ہدايت کا راستہ اپنا ليں گے تو اس ميں انہيں کا فائده ہے 
ہی نقصان اٹھائيں گے۔ وکيل کے معنی مکلف اور ذمے دار اور اگر ايسا نہيں کريں گے تو خود 

کے ہيں يعنی آپ صلی هللا عليہ وسلم ان کی ہدايت کے ذمے دار نہيں ہيں اگلی آيت ميں هللا تعاٰلی 
اپنی ايک قدرت بالغہ اور صنعت عجيبہ کا تذکره فرما رہا ہے جس کا مشاہده ہر روز انسان 

جاتا ہے تو اس کی روح هللا کے حکم سے گويا نکل جاتی  کرتا ہے اور وه يہ ہے کہ جب وه سو
ہے کيونکہ اس کے احساس و ادراک کی قوت ختم ہو جاتی ہے اور جب وه بيدار ہوتا ہے تو 

روح اس ميں گويا دوباره بھيج دی جاتی ہے جس سے اس کے حواس بحال ہو جاتے ہيں البتہ 
ح واپس نہيں آتی اور وه موت سے جس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوتے ہيں اس کی رو

ہمکنار ہو جاتا ہے اس کو بعض مفسرين نے وفات کبری اور وفات صغری سے بھی تعبير کيا 
  ہے۔
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َِّيتْ قَٰىض عَلَْهيَا َِّيتْ لَْم تَُمْت ِيفْ َمنَاِمهَاۚ  فَُيْمِسُك ال ُ يَتََوىفَّ اْالَنُْفَس ِحْنيَ َمْوِهتَا َوال َسمًّى ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيٍٰت ِلّـَقْوٍم الَْمْوَت َويُرْ  َاهلّلٰ ِسُل اْالُْخٰرٓى ِاٰىلٓ َاَجٍل مُّ
ََّتَفكَُّرْوَن          42ي

) اور جن کی موت نہيں آئی انہيں ان کی نيند کے ١هللا ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت (
) اور ٣ليتا ہے ( ) پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہيں تو روک٢وقت قبض کر ليتا ہے (

) غور کرنے والوں کے ٤دوسری (روحوں) کو ايک مقرر وقت تک کے لئے چھوڑ ديتا ہے (
  )۔٥لئے اس ميں يقيناً بہت نشانياں ہيں (

  يہ وفات کبرٰی ہے کہ روح قبض کرلی جاتی ہے، واپس نہيں آتی۔  ١۔٤٢
روح بھی قبض کر  يعنی جن کی موت کا وقت ابھی نہيں آيا، تو سونے کے وقت ان کی ٢۔٤٢

  کے انہيں وفات صغرٰی سے دو چار کر ديا جاتا ہے۔ 
  يہ وہی وفات کبرٰی ہے، جس کا ابھی ذکر کيا گيا ہے کہ اس ميں روح روک لی جاتی ہے۔  ٣۔٤٢
يعنی جب تک ان کا وقت نہيں آتا، اس وقت تک کے لئے روحيں واپس ہوتی رہتی ہيں، يہ  ٤۔٤٢

ره االنعام ميں بيان کيا گيا ہے تاہم وہاں وفات صغری کا ذکر وفات صغرٰی ہے، يہی مضمون سو
  پہلے اور وفات کبری کا بعد ميں ہے جب کہ يہاں اس کے برعکس ہے۔

يعنی روح کا قبض اور اس کا ارسال، اس ميں اس بات کی دليل ہے کہ هللا تعاٰلی ہرچيز پر  ٥۔٤٢
  ه فرمائے گا۔قادر ہے اور قيامت والے دن وه مردوں کو بھی يقينا زند

 
َال يَْعِقلُْوَن   ِ ُشَفَعاَۗء ۭ قُْل َاَولَْو َاكنُْوا َال يَْمِلُكْوَن َشـْيـــــًٔا وَّ ُذْوا ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ َ   43     َاِم اختَّ

کيا ان لوگوں نے هللا تعاٰلی کے سوا (اوروں) کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ ديجئے! 
  )١نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں (کہ گو وه کچھ بھی اختيار 

يعنی شفاعت کا اختيار تو کجا، انہيں تو شفاعت کے معنی و مفہوم کا بھی پتہ نہيں، کيونکہ  ١۔٤٣
  وه پتھر ہيں۔ يا بےخبر ہيں

 
ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۭ ُمثَّ ِالَْيِه تُْرَجُعوْ  ْيًعا ۭ هَلٗ ُمكْلُ السَّ َفاعَُة َمجِ ِ الشَّ ّٰ   44َن    قُْل هلِلّ

) تمام آسمانوں اور زمين کا راج اسی کے ١کہہ ديجئے! کہ تمام سفارش کا مختار هللا ہی ہے (
  لئے ہے تم سب اسی کی طرف پھيرے جاؤ گے۔

يعنی شفاعت کی تمام اقسام کا مالک صرف هللا ہی ہے، اس کی اجازت کے بغير کوئی  ١۔٤٤
کی عبادت کيوں نہ کی جائے تاکہ وه  سفارش ہی نہيں کر سکے گا، پھر صرف ايک هللا ہی

  راضی ہو جائے اور شفاعت کے لئے کوئی سہارا ڈھونڈھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔
 

ْيَن مِ  ِ ِخَرِة ۚ َوِاَذا ُذِكَر اذلَّ ْيَن َال يُْؤِمنُْوَن اِبْالٰ ِ َازَّْت قُلُْوُب اذلَّ ُ َوْحَدُه اْمشَ َ َوِاَذا ُذِكَر اهلّلٰ ْوَن       ْن ُدْوِنٖهٓ ِاَذا ُمهْ ي َتبِْرشُ   45سـْ
) اور جو آخرت ١جب هللا اکيلے کا ذکر کيا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہيں (

کا يقين نہيں رکھتے اور جب اس کے سوا (اور کا) کيا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو 
  جاتے ہيں

جائے کہ معبود صرف ايک  يا کفر اور استکبار، مطلب يہ ہے کہ مشرکين سے جب يہ کہا ١۔٤٥
  ہی ہے تو ان کے دل يہ بات ماننے کے لئے تيار ہی نہيں ہوتے۔ 

ہاں جب يہ کہا جائے کہ فالں فالں بھی معبود ہيں يا وه بھی آخر هللا کے نيک بندے ہيں وه ١۔٤٥
بھی کچھ اختيار رکھتے ہيں وه بھی مشکل کشائی اور حاجت روائی کر سکتے يہں تو پھر 

کہ صرف  ۓخوش ہوتے ہيں منحرفين کا يہی حال آج بھی ہے جب ان سے کہا جا مشرکين بڑے
يا هللا مدد کہو کيونکہ اس کے سوا کوئی مدد کرنے پر قادر نہيں ہے تو سيخ پا ہو جاتے ہيں يہ 

اسی  ۓجملہ ان کے ليے سخت ناگوار ہوتا ہے ليکن جب يا علی مدد يا يارسول هللا مدد کہا جا
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مثال يا شيخ عبد القادر شيئ هللا وغيره تو پھر  ۓاستمداد واستغاثہ کيا جا طرح ديگر مردوں سے
  ان کے دل کی کلياں کھل اٹھتی ہيں۔ فتشابھت قلوبھم۔

 
ُمكُ بَْنيَ ِعَباِدَك ِيفْ َما اكَ  هَاَدِة َانَْت َحتْ ٰمٰوِت َواْالَْرِض ٰعِملَ الَْغْيِب َوالشَّ ّٰهُمَّ فَاِطَر السَّ َتِلُفْوَن       نُْوا ِفيْ قُِل الل   46ِه َخيْ

آپ کہہ ديجئے! کہ اے هللا ! آسمانوں اور زمين کے پيدا کرنے والے، چھپے کھلے کو جاننے 
  )١والے تو ہی اپنے بندوں ميں ان امور کا فيصلہ فرمائے گا جن ميں وه الجھ رہے تھے (

نماز کے آغاز ميں يہ  حديث ميں آتا ہے کہ نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم رات کو تہجد کی ١۔٤٦
پڑھا کرتے تھے اللھم رب چبريل وميکائيل واسرفيل فاطر السموات واالرض عالم الغيب والشھادة 

انت تحکم بين عبادک فيما کانوا فيہ يختلفون اھدنی لما اختلف فيہ من الحق باذنک انک تھدی من 
  تشاء الی صراط مستقيم۔

 
يَْن َظلَُمْوا َما ِ ِء الَْعَذاِب يَْوَم الِْقٰيَمِة ۭ َوبََدا لَهُْم ِمّنَ  َولَْو َانَّ لِذلَّ ِمثهَْلٗ َمَعٗه َالفْتََدْوا ِبٖه ِمْن ُسْوۗ ْيًعا وَّ ُبْوَن       ِيف اْالَْرِض َمجِ تَسـِ ِ َما لَْم يَُكْونُْوا َحيْ   47 اهلّلٰ

تنا ہی اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وه سب کچھ ہو جو روئے زمين پر ہے اور اس کے ساتھ ا
) اور ان کے ١اور ہو، تو بھی بدترين سزا کے بدلے ميں قيامت کے دن يہ سب کچھ دے ديں (

  )٢سامنے هللا کی طرف سے وه ظاہر ہوگا جس کا گمان بھی انہيں نہ ہوگا۔ (
 ۚ◌ ليکن پھر بھی وه قبول نہيں ہوگا جيسا کہ دوسرے مقام پر وضاحت ہے (فَلَْن يُّْقبََل ِمْنهُ   ١۔٤٧

ِخَرِة ِمَن اْلٰخِسِرْيَن)  َوھُوَ  ) ' وه زمين بھر سونا بھی بدلے ميں دے ديں، تو 85۔ ال عمران:3فِي ااْلٰ
  گا۔ ۓوه قبول نہيں کيا جائے گا۔ اس ليے کہ وال يوخذ منہا عدل وہاں معاوضہ قبول نہيں کيا جا

ں گی کہ کبھی يعنی عذاب کی شدت اور اس کی ہولناکياں اور اس کی انواع واقسام ايسی ہو١۔٤٧
  ان کے گمان ميں نہ آئی ہوں گی۔

 
َهتْزُِءْوَن       ا َاكنُْوا ِبٖه يَسـْ ْم مَّ ُبْوا َوَحاَق ِهبِ ٰاُت َما َكسـَ ّيِ   48َوبََدا لَهُْم سـَ

) اور جس کا وه مذاق کرتے ١جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس کی برائياں ان پر کھل پڑيں گی (
  )٢تھے وه انہيں آگھيرے گا (

يعنی دنيا ميں جن محارم و ما ثم کا وه ارتکاب کرتے رہے تھے، اس کی سزا ان کے  ١۔٤٨
  سامنے آ جائے گی۔ 

وه عذاب انہيں گھير لے گا جسے وه دنيا ميں ناممکن سمجھتے تھے، اس لئے کہ اس کا  ٢۔٤٨ 
  مذاق اڑايا کرتے تھے۔

 
نَْساَن ُرضٌّ َدعَااَن ۡ ُمثَّ ِاَذا خَ  ُمهْ َال يَْعلَ فَِاَذا َمسَّ اْالِ ٰلِكنَّ اَْكَرثَ ََّمآ ُاْوِتيُْتٗه عَٰيل ِعْملٍ ۭ بَْل ِىهَ ِفْتنٌَة وَّ نَّا ۙ قَاَل ِان لْٰنُه ِنْعَمًة ِمّ   49ُمْوَن       وَّ

) تو ہميں پکارنے لگتا ہے پھر جب ہم اسے اپنی ١انسان کو جب کوئی تکليف پہنچتی ہے (
) کہ اسے تو ميں محض اپنے علم کی ٢ہنے لگتا ہے (طرف سے کوئی نعمت عطا فرما ديں تو ک

  )٤) بلکہ يہ آزمائش ہے ليکن ان ميں سے اکثر لوگ بےعلم ہيں۔ (٣وجہ سے ديا گيا ہوں (
يہ انسان کا بہ اعتبار جنس ذکر ہے يعنی انسانوں کی اکثريت کا يہ حال ہے کہ جب ان کو ١۔٤٩

تو اس سے نجات پانے کے ليے هللا سے  بيماری فقر و فاقہ يا کوئی اور تکليف پہنچتی ہے
  دعائيں کرتا اور اس کے سامنے گڑگڑاتا ہے۔

يعنی نعمت ملتے ہی سرکشی اور طغيان کا راستہ اختيار کر ليتا ہے اور کہتا ہے کہ اس  ٢۔٤٩
ميں هللا کا کيا احسان؟ يہ تو ميری اپنی دانائی کا نتيجہ ہے۔ يا جو علم و ہنر ميرے پاس ہے، اس 

لت يہ نعمتيں حاصل ہوئی ہيں يا مجھے معلوم تھا کہ دنيا ميں يہ چيزيں مجھے مليں گی کی بدو
  کيونکہ هللا کے ہاں ميرا بہت مقام ہے۔ 
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يعنی بات وه نہيں ہے جو تو سمجھ رہا يا بيان کر رہا ہے بلکہ يہ نعمتيں تيرے ليے  ٣۔٤٩ 
  امتحان اور آزمائش ہيں کہ تو شکر کرتا ہے يا کفر؟

  بات سے کہ يہ هللا کی طرف سے استدراج اور امتحان ہے۔اس  ٤۔٤٩
 

ُبْوَن        ا َاكنُْوا يَْكسـِ ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم فََمآ َاْغٰىن َعْهنُْم مَّ ِ   50قَْد قَالَهَا اذلَّ
  )۔١ان سے اگلے بھی يہی بات کہہ چکے ہيں پس ان کی کاروائی ان کے کچھ کام نہ آئی (

کہا تھا، ليکن باالآخر وه اپنے خزانوں سميت زمين ميں دھنسا  جس طرح قارون نے بھی ١۔٥٠
  ديا گيا۔ فما اغنی ميں ما استفہاميہ بھی ہو سکتا ہے اور نافيہ بھی دونوں طرح معنی صحيح ہے۔

 
ٰاُت مَ  ُيِصْيُهبُْم َسـّيِ يَْن َظلَُمْوا ِمْن ٰهُٓؤَالِۗء سـَ ِ ُبْوا ۭ َواذلَّ ٰاُت َما َكسـَ ُبْوا ۙ َوَما ُمهْ ِبُمْعِجزِْيَن       فََاَصاَهبُْم َسـّيِ   51ا َكسـَ

)، اور ان ميں سے بھی جو گناه گار ہيں ان کی کی ١پھر ان کی تمام برائياں ان پر آن پڑيں (
  )٢ہوئی برائياں بھی اب ان پر آپڑيں گی، يہ (ہميں) ہرا دينے والے نہيں۔ (

شاکلت کے اعتبار سے سيئات کہا گيا برائيوں سے مراد ان کی برائيوں کی جزا ہے ان کو م١۔۵١
  ہے ورنہ برائی کی جزا برائی نہيں ہے جيسے وجزاء سيئۃ سيئۃ مثلھا ميں ہے فتح القدير 

يہ کفار مکہ کو تنبيہ ہے چنانچہ ايسا ہی ہوا يہ بھی گزشتہ قوموں کی طرح قحط قتل ٢۔٤٩ 
و يہ روک نہيں ان عذابوں ک ۓہو ۓهللا کی طرف سے آ ۓواسارت وغيره سے دو چار ہو

  سکے۔
 

 ُّ ََّشاُۗء َويَْقِدُر ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيٍٰت ِلّقَْوٍم ي ْزَق ِلَمْن ي َ يَْبُسطُ الّرِ   52ْۧؤِمنُْوَن      َاَولَْم يَْعلَُمْوٓا َانَّ اهلّلٰ
کيا انہيں يہ معلوم نہيں کہ هللا تعاٰلی جس کے لئے چاہے روزی کشاده کر ديتا ہے اور تنگ 

  )١ايمان النے والوں کے لئے اس ميں (بڑی بڑی) نشانياں ہيں۔ ((بھی) 
يعنی رزق کی کشادگی اور تنگی ميں بھی هللا کی توحيد کے دالئل ہيں يعنی اس سے معلوم ١۔٤٩

ہوتا ہے کہ کائنات ميں صرف اسی کا حکم و تصرف چلتا ہے اسی کی تدبير موثر اور کارگر 
راواں سے نواز ديتا ہے اور جس کو حاہتا ہے فقر ہے اسی ليے وه جس کو چاہتا ہے رزق ف

وتنگ دستی ميں مبتال کر ديتا ہے اس کے ان فيصلوں ميں جو اس کی حکمت ومشيت پر مبنی 
ہوتے ہيں کوئی دخل انداز ہو سکتا ہے نہ ان ميں رد وبدل کر سکتا ہے تاہم يہ نشانياں صرف 

ر کر کے ان سے فائده اٹھاتے اور هللا کی اہل ايمان ہی کے ليے ہيں کيونکہ وہی ان پر غور وفک
  مغفرت حاصل کرتے ہيں۔

 
َ يَْغِفُر ا ِ ۭ ِانَّ اهلّلٰ ِة اهلّلٰ ْمحَ فُْوا عَٰيلٓ َانُْفِسهِْم َال تَْقنَُطْوا ِمْن رَّ يَْن َاْرسَ ِ ِحْميُ       قُْل يِٰعَباِدَي اذلَّ َّٗه ُهَو الْغَُفْوُر الرَّ ْيًعا ۭ ِان نُْوَب َمجِ   53ذلُّ

(ميری جانب سے) کہہ دو کہ اے ميرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زيادتی کی ہے تم هللا 
کی رحمت سے نا اميد نہ ہو جاؤ، باليقين هللا تعاٰلی سارے گناہوں کو بخش ديتا ہے، واقعی وه 

  )١بڑی، بخشش بڑی رحمت واال ہے (
۔ اسراف کے معنی ہيں گناہوں کی اس آيت ميں هللا تعاٰلی کی مغفرت کی وسعت کا بيان ہے ١۔٥٣

کثرت اور اس ميں افراط۔ ' هللا کی رحمت سے نا اميد نہ ہو ' کا مطلب ہے کہ ايمان النے سے 
قبل يا توبہ و استغفار کا احساس پيدا ہونے سے پہلے کتنے بھی گناه کئے ہوں، انسان يہ نہ 

ر معاف کرے گا؟ بلکہ سچے دل سمجھے کہ ميں بہت زياده گنہگار ہوں، مجھے هللا تعاٰلی کيونک
سے اگر ايمان قبول کر لے گا يا توبہ کر لے گا تو هللا تعاٰلی تمام گناه معاف فرما دے گا۔ شان 

نزول کی روايت سے بھی يہی مفہوم ثابت ہوتا ہے کچھ کافر و مشرک تھے جنہوں نے کثرت 
 ۓلم کی خدمت ميں حاضر ہوسے قتل اور زنا کاری کا ارتکاب کيا تھا يہ نبی صلی هللا عليہ وس
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اور کہا کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم کی دعوت صحيح ہے ليکن ہم لوگ بہت زياده خطا کار ہيں 
اگر ہم ايمان لے آئيں تو کيا وه سب معاف ہو جائيں گے جس پر اس آيت کا نزول ہوا۔ صحيح 

ت کی اميد پر خوب بخاری، تفسير سوره زمر۔ اس کا يہ مطلب نہيں ہے کہ هللا کی رحمت و مغفر
گناه کيے جاؤ اس کے احکام وفرائض کی مطلق پروا نہ کرو اور اس کے حدود اور ضابطوں 

کو بےدردی سے پامال کرو اس طرح اس کے غضب و انتقام کو دعوت دے کر اس کی رحمت 
ومغفرت کی اميد رکھنا نہايت نادانش مندی اور خام خيالی ہے يہ تخم حنظل بو کر ثمرات و 

کی اميد رکھنے کے مترادف ہے ايسے لوگوں کو يہ ياد رکھنا چاہيے کہ وه جہاں اپنے  فواکہ
بندوں کے ليے غفور رحيم ہے وہاں وه نافرمانوں کے ليے عزيز ذو انتقام بھی ہے چنانچہ قرآن 
کريم ميں منعدد جگہ ان دونوں پہلوؤں کو ساتھ ساتھ بيان کيا گيا مثال نبیء عبادی انی انا الغفور 

رحيم وان عذابی ہو العذاب االليم (الحجر) غالبا يہی توبہ کر کے صحيح معنوں ميں اس کا بنده ال
گا اس کے گناه اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو معاف فرما دے گا وه  ۓبن جا

اپنے بندوں کے ليے يقينا غفور رحيم ہے جيسے حديث ميں سو آدميوں کے قاتل کی توبہ کا 
  ۔واقعہ ہے

 
ْوَن        ِتَيُمكُ الَْعَذاُب ُمثَّ َال تُْنَرصُ ْ ُِّمكْ َوَاْسِلُمْوا هَلٗ ِمْن قَْبِل َاْن ايَّ   54َوَاِنيُْبْوٓا ِاٰىل َرب

تم (سب) اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کئے جاؤ اس سے قبل 
  ئے۔کہ تمہارے پاس عذاب آجائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جا

 
 ْ َان ِتَيُمكُ الَْعَذاُب بَْغَتًة وَّ ْ ْن قَْبِل َاْن ايَّ ُِّمكْ ِمّ ب ْن رَّ َِّبُعْوٓا َاْحَسَن َمآ ُاْنزَِل ِالَْيُمكْ ِمّ   ۙ 55ُمتْ َال تَْشُعُرْوَن      َوات

اور پيروی کرو اس بہترين چيز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ تم پر 
  )١ائے اور تمہيں اطالع بھی نہ ہو (اچانک عذاب آج

يعنی عذاب آنے سے قبل توبہ اور عمل صالح کا اہتمام کر لو، کيونکہ جب عذاب آئے گا  ١۔٥٥
  تو اس کا علم و شعور بھی نہيں ہوگا، اس سے مراد دنياوی عذاب ہے۔

 
 ِ ْطتُّ ِيفْ َجنِْۢب اهلّلٰ ٰىت عَٰيل َما فَرَّ َْرسَ ِخرِْيَن        َاْن تَـُقْوَل نَْفٌس ّحيٰ   ۙ 56َوِاْن ُكْنُت لَِمَن الّسٰ

(ايسا نہ ہو کہ) کوئی شخص کہے ہائے افسوس، اس بات پر کہ ميں نے هللا تعاٰلی کے حق ميں 
  ) بلکہ ميں تو مذاق اڑانے والوں ميں رہا۔١کوتاہی کی (

ِ کا مطلب، هللا کی اطاعت يعنی قرآن اور اس پر عمل کرنے ١۔٥٦ ميں کوتاہی ہے۔  فِی َجْنب ّهللاٰ
َجْنب کے معنی قرب اور جوار کے ہيں۔ يعنی هللا کا قرب اور اس کا جوار (يعنی جنت) طلب 

  کرنے ميں کوتاہی کی۔
 

َ َهٰدىِينْ لَُكنُْت ِمَن الُْمتَِّقْنيَ         ۙ 57َاْو تَُقْوَل لَْو َانَّ اهلّلٰ
  )١وں ميں ہوتا (يا کہے کہ اگر هللا مجھے ہدايت کرتا تو ميں بھی پارسا لوگ

يعنی اگر هللا مجھے ہدايت دے ديتا تو ميں شرک اور معاصی سے بچ جاتا۔ يہ اس طرح  ١۔٥٧
ُ َمآ اَْشَرْكنَا) (ۗ◌ ہی ہے جيسے دوسرے مقام پر مشرکين کا قول نقل کيا گيا، (لَْو َشا ۔ 6َء ّهللاٰ

َحقٍّ بِھَا اْلبَاِطُل کا مصداق ہے  ) اگر هللا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ان کا قول َکلَِمۃُ 148االنعام:
  (فتح القدير)

 
ِنْنيَ       ًة فَاَُكْوَن ِمَن الُْمْحسـِ   58َاْو تَـُقْوَل ِحْنيَ تََرى الَْعَذاَب لَْو َانَّ ِيلْ َكرَّ
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يا عذاب کو ديکھ کر کہے کاش! کہ کسی طرح ميرا لوٹ جانا ہو جاتا تو ميں بھی نيکوکاروں 
  ميں ہو جاتا۔

 
َت َوُكْنَت ِمَن اْلٰكِفرِيَْن       بَٰىل  َتْكَربْ بَْت ِهبَا َواسـْ   59قَْد َجاَۗءتَْك ٰايِٰيتْ فََكذَّ

ہاں (ہاں) بيشک تيرے پاس ميری آيتيں پہنچ چکی تھيں جنہيں تو نے جھٹاليا اور غرور تکبر کيا 
  )١اور تو تھا ہی کافروں ميں (

  ں فرمائے گا۔يہ هللا تعاٰلی ان کی خوا ہش کے جواب مي ١۔٥٩
 

 ّ َ َمثًْوى ِل ٌة ۭ َالَيَْس ِيفْ هَجَمنَّ ْسَودَّ ِ ُوُجْوُههُْم مُّ يَْن َكَذبُْوا عََيل اهلّلٰ ِ ِيَْن      َويَْوَم الِْقٰيَمِة تََرى اذلَّ   60لُْمَتَكّربِ
اور جن لوگوں نے هللا پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ ديکھيں گے کہ قيامت کے دن ان کے چہرے 

  )٢) کيا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم نہيں۔ (١ے ہوں گے (سياه ہوگئ
  جس کی وجہ عذاب کی ہولناکياں اور هللا کے غضب کا مشاہده ہوگا۔  ١۔٦٠
حديث ميں ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس حق کا انکار اور لوگوں کو حقير سمجھنا کبر ١۔٦٠

  ر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ہے يہ استفہام تقريری ہے يعنی هللا کی اطاعت سے تکب
 

َزنُْوَن       ُء َوَال ُمهْ َحيْ ْوۗ هُُم السُّ ْم ۡ َال يََمسُّ َقْوا ِبَمَفاَزِهتِ َـّ يَْن ات ِ ُ اذلَّ ي اهلّلٰ   61َويُنَّجِ
) لے گا انہيں ١اور جن لوگوں نے پرہيزگاری کی انہيں هللا تعاٰلی ان کی کاميابی کے ساتھ بچا (

  )٢ھی نہ سکے گا اور نہ وه کسی طرح غمگين ہو نگے (کوئی دکھ چھو ب
مفازة مصدر ميمی ہے يعنی فوز کاميابی شر سے بچ جانا اور خير سے سعادت سے ہم ١۔٦١

کنار ہو جانا، مطلب ہے، هللا تعاٰلی پرہيزگاروں کو اس فوز و سعادت کی وجہ سے نجات عطا 
  ہے۔ فرما دے گا جو هللا کے ہاں ان کے لئے پہلے سے ثبت 

وه دنيا ميں جو کچھ چھوڑ آئے ہيں، اس پر انہيں کوئی غم نہ ہوگا، وه چونکہ قيامت کی  ٢۔٦١
  ہولناکيوں سے محفوظ ہونگے، اس لئے انہيں کسی بات کا غم نہ ہوگا۔

 
ِكْيٌل       ٍء وَّ ُهَو عَٰيل ُلكِّ َيشْ ٍء ۡ وَّ ُ َخاِلُق ُلكِّ َيشْ   62َاهلّلٰ

  )١اال ہے اور وہی ہرچيز پر نگہبان ہے۔ (هللا ہرچيز کا پيدا کرنے و
يعنی ہرچيز کا خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی وه جس طرح چاہے تصرف اور تدبير 

کرے ہرچيز اس کے ماتحت اور زير تصرف ہے کسی کو سرتابی يا انکار کی مجال نہيں وکيل 
شارکت کے ان کی بمعنی محافظ اور مدبر ہرچيز اس کے سپرد ہے اور وه بغير کسی کی م

  حفاظت اور تدبير کر رہا ہے۔
 

ْوَن        َك ُمهُ الْٰخِرسُ
ِٕ
ِ ُاوٰلۗى يِٰت اهلّلٰ ْيَن َكَفُرْوا اِبٰ ِ ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۭ َواذلَّ   63ۧهَلٗ َمَقاِلْيُد السَّ

) جن ميں لوگوں نے هللا کی آيتوں کا انکار ١آسمانوں اور زمين کی کنجيوں کا مالک وہی ہے (
  )۔٢وہی خساره پانے والے ہيں ( کيا
مقاليد، مقليد اور مقالد کی جمع ہے فتح القدير بعض نے اس کا ترجمہ چابياں اور بعض  ١۔٦٣

نے خزانے کيا ہے مطلب دونوں ميں ايک ہی ہے تمام معامالت کی باگ ڈور اسی کے ہاتھ ميں 
  ہے۔ 
  ميں چلے گئے۔يعنی کامل خساره کيونکہ اس کفر کے نتيجے ميں وه جہنم  ٢۔٦٣

 
َا الْٰجهِلُْوَن        ٓ َاْعُبُد َاهيُّ ْ ِىنّ ُمُرْوۗ ِ اَتْ   64قُْل َافََغْريَ اهلّلٰ



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	1064	of	1441	

  )۔١آپ کہہ ديجئے اے جاہلو! کيا تم مجھ سے هللا کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو (
يہ کفار کی اس دعوت کے جواب ميں ہے جو وه پيغمبر اسالم حضرت محمد رسول هللا  ١۔٦٤

صلی هللا عليہ وسلم کو ديا کرتے تھے کہ اپنے آبائی دين کو اختيار کرليں، جس ميں بتوں کی 
  عبادت تھی۔

 
كُلَ َولََتُكْونَنَّ ِمَن  ْكَت لََيْحَبَطنَّ َمعَ ْن َاْرشَ

ِٕ
يَْن ِمْن قَْبكِلَ ۚ لَى ِ   65الْٰخِرسِيَْن      َولَقَْد ُاْويِحَ ِالَْيَك َوِاَىل اذلَّ

طرف بھی اور تجھ سے پہلے (کے تمام نبيوں) کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ  يقيناً تيری
اگر تو نے شرک کيا تو بالشبہ تيرا عمل ضائع ہو جائے گا اور باليقين تو زياں کاروں ميں سے 

  )١ہو جائے گا (
اگر تو نے شرک کيا ' مطلب ہے، اگر موت شرک پر آئی اور اس سے توبہ نہ کی۔ خطاب  ١۔٦٥

نبی صلی هللا عليہ وسلم سے ہے جو شرک سے پاک بھی تھے اور آئنده کے لئے محفوظ اگرچہ 
بھی۔ کيونکہ پيغمبر هللا کی حفاظت و عصمت ميں ہوتا ہے ان سے ارتکاب شرک کا کوئی امکان 

  نہيں تھا، ليکن دراصل امت کے لئے تعريض اور اس کو سمجھانا مقصود ہے۔
 

َ فَاْعُبْد َوُكْن مِّ  ِكرِيَْن        بَِل اهلّلٰ   66َن الّشٰ
  ) اور شکر کرنے والوں ميں سے ہو جا۔١بلکہ هللا ہی کی عبادت کر (

اِ يَّاَک نَْعبُُد کی طرح يہاں بھی مفعول (هللا) کو مقدم کر کے حصر کا مفہوم پيدا کر ديا گيا  ١۔٦٦
  کہ صرف ايک هللا کی عبادت کرو۔

 
َ َحقَّ قَْدِرٖه  ُ َوَما قََدُروا اهلّلٰ ْبٰحنَٗه َوتَٰعٰىل َمعَّا ي ٌّٰت ِبَيِمْينِٖه ۭ سـُ ٰمٰوُت َمْطِوي ْيًعا قَْبَضُتٗه يَْوَم الِْقٰيَمِة َوالسَّ   67ْرشُِكْوَن        ڰ َواْالَْرُض َمجِ

اور ان لوگوں نے جيسی قدر هللا تعاٰلی کی کرنی چاہيے تھی نہيں کی ساری زمين قيامت کے دن 
) وه ١تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ ميں لپيٹے ہوئے ہوں گے ( اس کی مٹھی ميں ہوگی اور

  )١پاک اور برتر ہے ہر اس چيز سے جسے لوگ اس کا شريک بنائيں۔ (
کيونکہ اس کی بات بھی نہيں مانی جو اس نے پيغمبروں کے ذريعے سے ان تک پہنچائی تھی 

ميں شريک کر ليا حديث اور عبادت بھی اس کے ليے خالص نہيں کی بلکہ دوسروں کو بھی اس 
ميں آتا ہے کہ ايک يہودی عالم نبی صلی هللا عليہ وسلم کی خدمت ميں آيا اور کہا کہ ہم هللا کی 
بابت کتابوں ميں يہ بات پاتے ہيں کہ وه قيامت والے دن آسمانوں کو ايک انگلی پر رکھ لے گا 

کر اس کی تصديق فرمائی اور  گا ميں بادشاه ہوں۔ آپ صلی هللا عليہ وسلم نے مسکرا ۓاور فرما
آيت وما قدروا هللا کی تالوت فرمائی صحيح بخاری تفسير سوره زمر محدثين اور سلف کا عقيده 
ہے کہ هللا کی جن صفات کا ذکر قرآن اور احاديث صحيحہ ميں ہے جس طرح اس آيت ميں ہاتھ 

ير تاويل و تحريف کے ايمان کا اور حديث ميں انگليوں کا اثبات ہے ان پر بال کيف وتشبيہ اور بغ
رکھنا ضروری ہے اس ليے يہاں بيان کرده حقيقت کو مجرد غلبہ وقوت کے مفہوم ميں لينا 

  صحيح نہيں ہے۔
اس کی بابت بھی حديئث ميں آتا ہے کہ پھر هللا تعاٰلی فرمائے گا اَنَا الُمْلُک، اَْيَن ُملُوُک  ١۔٦٧

  (آج کہاں ہيں؟ ' ااٰلْرِض ' ميں بادشاه ہوں زمين کے بادشاه
 

ُ ۭ ُمثَّ نُِفَخ ِفْيِه اُ  ٰمٰوِت َوَمْن ِيف اْالَْرِض ِاالَّ َمْن َشاَۗء اهلّلٰ ْوِر فََصِعَق َمْن ِيف السَّ َّْنُظُرْوَن      َونُِفَخ ِيف الصُّ   68ْخٰرى فَِاَذا ُمهْ ِقيَاٌم ي
کر گر پڑيں گے اور صور پھونک ديا جائے گا پس آسمانوں اور زمين والے سب بےہوش ہو 

) پھر دوباره صور پھونکا جائے گا پس وه ايک دم کھڑے ہو کر ٢) مگر جسے هللا چاہے (١(
  )٣ديکھنے لگ جائيں گے (
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بعض کے نزديک نفخہ فزع کے بعد يہ نفخہ ثانيہ يعنی نفخہ صعق ہے جس سے سب کی ١۔٨  ٦
پہال نفخۃ الفناء گی بعض نے ان نفحات کی ترتيب اس طرح بيان کی ہے  ۓموت واقع ہو جا

دوسرا نفخۃ البعث تيسرا نفخۃ الصعق چوتھا نفخۃ القيام لرب العالمين۔ (ايسر التفاسير) بعض کے 
نزديک صرف دو ہی نفخے ہيں نفخہ الموت اور نفخہ نفخۃ البعث اور بعض کے نزديک تين وهللا 

  اعلم۔
ميکائيل اور اسرافيل  گی جيسے جبرائيل ۓيعنی جن کو هللا چاہے گا ان کو موت نہيں آ٢۔٦٨

بعض کہتے ہيں رضوان فرشتہ حملۃ العرش عرش اٹھانے والے فرشتے اور جنت وجہنم پر 
  مقرر داروغے ۔ فتح القدير 

چار نفقوں کے قائلين کے نزديک يہ چوتھا، تين کے قائلين کے نزديک تيسرا اور دو کے  ٣۔٦٨
سب زنده ہو کر ميدان محشر ميں  قائلين کے نزديک يہ دوسرا نفخہ ہے۔ بہرحال اس نفخے سے

  رب العالمين کی بارگاه ميں حاضر ہو جائيں گے، جہاں حساب کتاب ہوگا۔
 

هََداِۗء َوقُِيضَ بَيَْهنُْم اِب  َ َوالشُّ ِبّنيٖ َـّ َء اِبلن َا َوُوِضَع اْلِكٰتُب َوِجاْيۗ قَِت اْالَْرُض ِبنُْوِر َرّهبِ   69      لَْحــّقِ َوُمهْ َال يُْظلَُمْوَن َوَاْرشَ
) نامہ اعمال حاضر کئے جائيں گے ١اور زمين اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی (

) اور لوگوں کے درميان حق حق فيصلے کر ديئے جائيں ٢نبيوں اور گواہوں کو اليا جائے گا (
  ) اور وه ظلم نہ کيے جائيں گے٣گے (
ہے ليکن اس حقيقٰی معنوں پر  اس نور سے بعض نے عدل اور بعض نے حکم مراد ليا ١۔٦٩

  اٹھانے ميں کوئی چيز مانع نہيں ہے، کيونکہ هللا آسمانوں اور زمين کا نور ہے۔ 
گا کہ تم نے ميرا پيغام اپنی اپنی قوم يا امت کو پہنچا ديا تھا؟ يا  ۓ۔ نبيوں سے پوچھا جا٢۔٩  ٦ 

ا اسے قبول کيا يا اس کا گا کہ تمہاری امتوں نے تمہاری دعوت کا کيا جواب دي ۓيہ پوچھا جا
گا جو اس بات کی گواہی ان امور پر مطلع  ۓانکار کيا؟ امت محمديہ کو بطور گواه اليا جا

يعنی کسی کے اجر و ثواب ميں کمی نہيں ہوگی اور کسی کو اس کے جرم سے ٣۔١٩فرمايا تھا۔ 
  زياده سزا نہيں دی جائے گی۔

 
ا َمعِلَْت وَ  يَْت ُلكُّ نَْفٍس مَّ   ۧ 70ُهَو َاْعَملُ ِبَما يَْفَعلُْوَن      َوُوفِّ

اور جس شخص نے جو کچھ کيا ہے بھرپور ديا جائے گا، جو کچھ لوگ کر رہے ہيں وه بخوبی 
  )١جاننے واال ہے (

يعنی اس کو کسی کاتب، حاسب اور گواه کی ضرورت نہيں ہے۔ يہ اعمال نامے اور گواه ١۔٧٠
  ۔صرف بطور حجت اور قطع معذورت کے ہونگے

 
 َ ٓ ِاَذا َجاُۗءْوَها فُِتَحْت َابَْواُهبَا َوقَاَل لَهُْم َخَزن َ ُزَمًرا ۭ َحّىتٰ منَّ ا ِاٰىل هَجَ يَْن َكَفُرْوٓ ِ ْيَق اذلَّ ُِّمكْ َويُْنِذُرْونَُمكْ ِلَقاَۗء يَْوِمُمكْ َوسـِ نُْمكْ يَْتلُْوَن عَلَْيُمكْ ٰايِٰت َرب ِتُمكْ ُرُسٌل ِمّ ـُهتَآ َالَْم اَيْ

َمُة الَْعَذاِب عََيل اْلٰكِفرِْيَن       ٰۭھَذا   71 قَالُْوا بَٰىل َوٰلِكْن َحقَّْت َلكِ
) جب وه اس کے پاس پہنچ ١کافروں کے غول کے غول جہنم کی طرف ہنکائے جائيں گے (

) اور وہاں کے نگہبان ان ٢جائيں گے اس کے دروازے ان کے لئے کھول ديئے جائيں گے (
ا تمہارے پاس تم ميں سے رسول نہيں آئے تھے؟ جو تمہارے رب سے سوال کريں گے کہ کي

) يہ جواب ديں گے ٣کی آيتيں پڑھتے تھے اور تمہيں اس دن کی مالقات سے ڈراتے رہتے؟ (
  )٤ہاں درست ہے ليکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہوگيا۔ (

آوازيں ضرور زمر َزَمَر سے مشتق ہے بمعنی آواز ہر گروه يا جماعت ميں شور اور  ١۔٧١
ہوتی ہيں اس ليے يہ جماعت اور گروه کے ليے بھی استعمال ہوتا ہے مطلب يہ ہے کہ کافروں 
کو جہنم کی طرف گروہوں کی شکل ميں لے جايا جائے گا ايک گروه کے پيچھے ايک گروه۔ 
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عالوه ازيں انہيں مار دھکيل کر جانوروں کے ريوڑ کی طرح ہنکايا جائے گا۔ جيسے دوسرے 
پر فرمايا يوم يدعون الی نار جہنم دعا الطور يعنی انہيں جہنم کی طرف سختی سے دھکيال مقام 
  گا۔ ۓجا

جائيں گے تاکہ سزا  ۓيعنی ان کے پہنچتے ہی فورا جہنم کے ساتوں دروازے کھول دی٢۔٧١ 
  ميں تاخير نہ ہو۔

سب کچھ يعنی جس طرح دنيا ميں بحث و تکرار اور جدال و مناظره کرتے تھے، وہاں  ٣۔٧١
آنکھوں کے سامنے آ جانے کے بعد بحث و جدال کی گنجايش ہی باقی نہ رہے گی، اس لئے 

  اعتراف کيے بغير چاره نہ ہوگا۔ 
يعنی ہم نے پيغمبروں کی تکذيب اور مخالفت کی اس شقاوت کی وجہ سے جس کے ہم ٤۔٧١

کو سورة  مستحق تھے جب کہ ہم نے حق سے گريز کر کے باطل کو اختيار کيا اس مضمون
  الملک ميں زياده وضاحت سے بيان کيا گيا ہے۔

 
ِْيَن         ْيَن ِفْهيَا ۚ فَِبئَْس َمثَْوى الُْمَتَكّربِ َ ٰخدِلِ منَّ ا َابَْواَب هَجَ   72ِقْيَل اْدُخلُْوٓ

کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں ميں داخل ہو جاؤ جہاں ہميشہ رہيں گے، پس سرکشوں کا 
  برا ہے۔ٹھکانا بہت ہی 

 
ٓ ِاَذا َجاُۗءْوَها َوفُِتَحْت َابَْواُهبَا َوقَاَل  ُْم ِاَىل الَْجنَِّة ُزَمًرا ۭ َحّىتٰ َّقَْوا َرهبَّ يَْن ات ِ ْيَق اذلَّ يَْن      َوسـِ   73لَهُْم َخَزنَـُهتَا َسٰملٌ عَلَْيُمكْ ِطْبُمتْ فَاْدُخلُْوَها ٰخدِلِ
روه کے گروه جنت کی طرف روانہ کئے اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گ

جائيں گے يہاں تک کہ جب اس کے پاس آجائيں گے اور دروازے کھول ديئے جائيں گے اور 
وہاں کے نگہبان ان سے کہيں گے تم پر سالم ہو، تم خوش حال رہو تم اس ميں ہميشہ کيليے 

  )١چلے جاؤ۔ (
جائے جائيں گے پہلے مقربين اہل ايمان وتقوی بھی گروہوں کی شکل ميں جنت کی طرف لے 

پھر ابرار اس طرح درجہ بدرجہ ہر گروه ہم مرتبہ لوگوں پر مشتمل ہوگا مثال انبياء عليم السالم 
کے ساتھ صديقين شہدا اپنے ہم جنسوں کے ساتھ علماء اپنے اقران کے ساتھ يعنی ہر صنف اپنی 

ہے جنت کے آٹھ دروازے ہيں ہی صنف يا اس کی مثل کے ساتھ ہوگی۔ ابن کثير۔ حديث ميں آتا 
ان ميں سے ايک ريان ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہونگے (صحيح بخاری) اسی 

طرح دوسرے دروازوں کے بھی نام ہوں گے جيسے باب الصلوة باب الصدقۃ باب الجہاد وغيره 
صحيح بخاری کتاب الصيام مسلم کتاب الزکوة ہر دروازے کی چوڑائی چاليس سال کی مسافت 

برابر ہوگی اس کے باوجود يہ بھرے ہوئے ہوں گے۔ (صحيح مسلم) سب سے پہلے جنت کے 
کا دروازه کھٹکھٹانے والے نبی صلی هللا عليہ وسلم ہوں گے (مسلم) جنت ميں سب سے پہلے 
جانے والے گروه کے چہرے چودھويں رات کے چاند کی طرح اور دوسرے گره کے چہرے 

سے روشن ترين ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے جنت آسمان پر چمکنے والے ستاروں ميں 
ميں وه بول و براز اور تھوک بلغم سے پاک ہوں گے ان کی کنگھياں سونے کی اور پسينہ 

کستوری ہوگا ان کی انگيٹھيوں ميں خوشبو دار لکڑی ہوگی ان کی بيوياں الحور العين ہوں گی 
ح بخاری) صحيح بخاری ہی کی ايک ان کا قد آدم عليہ السالم کی طرح ساٹھ ہاتھ ہوگا (صحي

دوسری روايت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کو دو بيوياں مليں گی ان کے حسن وجمال کا يہ 
حال ہوگا کہ ان کی پنڈلی کا گودا گوشت کے پيچھے سے نظر آئے گا (کتاب بدء الخلق) بعض 

ی ليکن چونکہ نے کہا يہ دو بيوياں حوروں کے عالوه دنيا کی عورتوں ميں سے ہوں گ
حورں والی روايت سندا صحيح نہيں اس ليے بظاہر يہی بات صحيح معلوم ہوتی ہے کہ ہر ٧٢
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جنتی کی کم از کم حور سميت دو بيوياں ہوں گی تاہم و لھم فيھا ما يشتھون کے تحت زياده بھی 
  ممکن ہيں وهللا اعلم

 
ْي َصَدقَنَا َوعَْدٗه  ِ ِ اذلَّ ُا ِمَن الَْجـنَِّة َحْيُث نََشاُۗء ۚفَِنْعَم َاْجُر الْٰعِمِلْنيَ       َوقَالُوا الْحـَْمُد هلِلّٰ   74َوَاْوَرثَنَا اْالَْرَض نَـَتَبوَّ

يہ کہيں گے هللا کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعده پورا کيا اور ہميں اس زمين کا وارث بنا 
  يا ہی اچھا بدلہ ہے۔ديا کہ جنت ميں جہاں چاہيں مقام کريں پس عمل کرنے والوں کا ک

 
ْم ۚ َوُقِيضَ بَيَْهنُْم اِبلَْحّقِ وَ  ِ ْمِد َرّهبِ ُحْوَن ِحبَ ّبِ ْنيَ ِمْن َحْوِل الَْعْرِش يُسـَ ِّ َكَة َحاۗف ِٕ

ِ َرّبِ الْٰعلَِمْنيَ       َوتََرى الَْمٰلۗى   75ِۧقْيَل الَْحـْمُد هلِلّٰ
ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبيح اور تو فرشتوں کو هللا کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے 

) اور ان ميں انصاف کا فيصلہ کيا جائے گا اور کہہ ديا جائے گا کہ ١کرتے ہوئے ديکھے گا (
  )۔٢ساری خوبی هللا ہی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے (

قضائے اٰلہی کے بعد جب اہل ايمان جنت ميں اور اہل کفر و شرک جہنم ميں چلے جائيں  ١۔٧٥
گے، آيت ميں اس کے بعد کا نقشۃ بيان کيا گيا ہے کہ فرشتے عرش اٰلہی کو گھيرے ہوئے 

  تسبيح و تحميد ميں مصروف ہوں گے۔ 
۔ يہاں حمد کی نسبت کسی ايک مخلوق کی طرف نہيں کی گئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ٢۔٧٥

  ہرچيز (ناطق و غير ناطق) کی زبان پر حمد اٰلہی کے ترانے ہونگے۔
 

 ة غافرسور
 )٨٥۔ تعداد آيات  ٤٠(سورة غافر ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ           ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

  Ǻٰۚحۗم       
  حم

 
ِ الَْعزِْيِز الَْعِلْميِ         Ąۙتَْزنِيُْل اْلِكٰتِب ِمَن اهلّلٰ
  )٢) اس هللا کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے (١اس کتاب کا نازل فرمانا (

  اس سورت کو سوره غافر اور سوره، الطول بھی کہتے ہيں
ل کے معنی ميں ہے، يعنی هللا کی طرف سے نازل شده ہے جس ميں جھوٹ  ١۔٢۔  تَْنِزْيل ُمنَزَّ

  نہيں
منے کوئی پر نہيں مار سکتا۔ عليم ہے، اس جو غالب ہے، اس کی قوت اور غلبے کے سا ٢۔٢

  سے کوئی ذره تک پوشيده نہيں چاہے وه کتنے بھی کثيف پردوں ميں چھپا ہو۔
 

ْوِل ۭ َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُهَو ۭ ِالَْيِه الَْمِصْريُ   نِْۢب َوقَاِبِل التَّْوِب َشِديِْد الِْعَقاِب ۙ ِذي الطَّ   Ǽ    غَاِفِر اذلَّ
) ٢) سخت عذاب واال، انعام و قدرت واال (١ال اور توبہ قبول فرمانے واال (گناه کو بخشنے وا

  )٣جس کے سوا کوئی معبود نہيں، اسی کی طرف واپس لو ٹنا ہے۔ (
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گزشتہ گناه معاف کرنے واال اور مستقبل ميں ہونے والی کوتاہيوں پر توبہ قبول کرنے واال  ١۔٣
اور مشرک اگر توبہ کريں تو ان کی توبہ قبول  ہے يا اپنے دوستوں کے لئے غافر ہے اور کافر

  کرنے واال ہے۔ 
ان کے ليے جو آخرت پر دنيا کو ترجيح ديں اور تمرد و طغيان کا راستہ اختيار کريں يہ هللا  ٢۔٣

ِحْيُم    َو اْلَعَذاُب َواَنَّ َعَذابِْي ھُ  ۙ◌ 49کے اس قول کی طرح ہی ہے (نَبِّْئ ِعبَاِدْيٓ اَنِّْىٓ اَنَا اْلَغفُْوُر الرَّ
) ميرے بندوں کو بتال دو کہ ميں غفور و رحيم ہوں اور ميرا 49۔ الحجر:15 ) 50ااْلَلِْيُم   

عذاب بھی نہايت دردناک ہے قرآن کريم ميں اکثر جگہ يہ دونوں وصف ساتھ ساتھ بيان کيے 
و گئے ہيں تاکہ انسان خوف اور رجا کے درميان رہے کيونکہ محض خوف ہی خوف انسان ک
  رحمت و مغفرت الہی سے مايوس کر سکتا ہے اور نری اميد گناہوں پر دلير کر ديتی ہے۔

طول کے معنی فراخی اور تونگری کے ہيں يعنی وہی فراخی اور تونگری عطا کرنے واال  ٣۔٣ 
ہے بعض کہتے ہيں اس کے معنی ہيں انعام اور تفضل يعنی اپنے بندوں پر انعام اور فضل 

  کرنے واال ہے۔
 
ُُّهبُْم ِيف الِْبَالِد    مَ  ْيَن َكَفُرْوا فََال يَْغُرْرَك تَـَقل ِ ِ ِاالَّ اذلَّ ٓ ٰايِٰت اهلّلٰ اِدُل ِيفْ   Ćا ُجيَ

) جو کافر ہيں پس ان لوگوں کا شہروں ميں ١هللا تعاٰلی کی آيتوں ميں وہی لوگ جھگڑتے ہيں (
  )۔٢چلنا پھرنا آپ کو دھوکے ميں نہ ڈالے (

مراد ناجائز اور باطل جھگڑا ہے جس کا مقصد حق کی تکذيب اور اس  اس جھگڑے سے ١۔٤
کی ترديد و تغليظ ہے ورنہ جس جدال بحث ومناظره کا مقصد ايضاح حق، ابطال باطل اور 

منکرين و معترضين کے شبہات کا ازالہ ہو وه مذموم نہيں نہايت محمود و مستحسن ہے بلکہ اہل 
) تم اسے لوگوں 187۔ ال عمران:3(لَتُبَيِّنُنَّٗه لِلنَّاِس َواَلتَْكتُُمْونَٗه) علم کو تو اس کی تاکيد کی گئی ہے 

کے سامنے ضرور بيان کرنا اسے چھپانا نہيں بلکہ هللا کی نازل کرده کتاب کے دالئل وبراہين 
  کو چھپانا اتنا سخت جرم ہے کہ اس پر کائنات کی ہرچيز لعنت کرتی ہے البقره

مشرک جو تجارت کرتے ہيں اس کے لئے مختلف شہروں ميں آتے  يعنی يہ کافر اور ٢۔٤ 
جاتے ہيں اور کثير منافع حاصل کرتے ہيں، يہ اپنے کفر کی وجہ سے جلد ہی مؤاخذه اٰلہی ميں آ 

  جائيں گے، يہ مہلت ضرور ديئے جا رہے ہيں ليکن انہيں چھوڑا نہيں جائے گا۔
 

اْالَحْ  بَْت قَْبلَهُْم قَْوُم نُْوحٍ وَّ ةٍ ِبَرُسْوِلهِْم ِلَيْاُخُذْوُه َوٰجَدلُْوا اِبلَْباِطِل ِلُيْدِحُضْوا ِبِه اَكذَّ لَْحقَّ فََاَخْذُهتُْمۣ  فََكْيَف َاكَن ِعَقاِب     َزاُب ِمْنۢ بَْعِدِمهْ ۠ َوَمهَّْت ُلكُّ ُامَّ
Ĉ  

سول کو قوم نوح نے اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹاليا تھا۔ اور ہر امت نے اپنے ر
) اور باطل کے ذريعے جھوٹے بحث مباحثے کئے تاکہ ان سے ١گرفتار کر لينے کا اراده کيا (

  )۔٣) پس ميں نے انہيں پکڑ ليا، سو ميری طرف سے کيسی سزا ہوئی (٢حق کو بگاڑ ديں (
  تاکہ اسے قيد يا قتل کر ديں يا سزا ديں۔  ١۔٥
س سے مقصود حق بات ميں کيڑے نکالنا يعنی اپنے رسولوں سے انہوں نے جھگڑا کيا، ج ٢۔٥

  اور اسے کمزور کرنا تھا۔ 
چنانچہ ميں نے ان حاميان باطل کو اپنے عذاب کی گرفت ميں لے ليا، پس تم ديکھ لو ان  ٣۔٥

کے حق ميں ميرا عذاب کس طرح آيا اور کيسے انہيں حرف غلط کی طرح مٹا ديا گيا يا انہيں 
  نشان عبرت بنا ديا۔

 
ُب النَّاِر       َوَكٰذكِلَ حَ  ُْم َاْحصٰ ا َاهنَّ يَْن َكَفُرْوٓ ِ َِّك عََيل اذلَّ َمُت َرب   ڤČقَّْت َلكِ

  )١اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہوگيا کہ وه دوزخی ہيں۔ (
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مقصد اس سے اس بات کا اظہار ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں پر تيرے رب کا عذاب  ٤۔٦
کر دی گئيں اگر يہ اہل مکہ بھی تيری تکذيب اور مخالفت سے باز نہ آئے ثابت ہوا اور وه تباه 

اور جدل بالباطل کو ترک نہ کيا تو يہ بھی اسی طرح عذاب الہی کی گرفت ميں آ جائيں گے پھر 
  کوئی انہيں بچانے واال نہيں ہوگا۔

 
ُحْوَن ِحبَمْ  ّبِ ِملُْوَن الَْعْرَش َوَمْن َحْوهَلٗ يُسـَ يَْن َحيْ ِ ِعلْمً َاذلَّ ًة وَّ ْمحَ ٍء رَّ َّنَا َوِسْعَت ُلكَّ َيشْ ْيَن ٰاَمنُْوا ۚ َرب ِ َتْغِفُرْوَن لِذلَّ ْم َويُْؤِمنُْوَن ِبٖه َويَسـْ ِ يَْن اَتبُْوا ِد َرّهبِ ِ ا فَاْغِفْر ِلذلَّ

ََّبُعْوا َسِبْيكَلَ َوِقهِْم عََذاَب الَْجــِحْميِ          Ċَوات
کے فرشتے اپنے رب کی تسبيح و حمد کے ساتھ ساتھ  عرش کے اٹھانے والے اور اس کے پاس

کرتے ہيں اور اس پر ايمان رکھتے ہيں اور ايمان والوں کے لئے استغفار کرتے ہيں، کہتے ہيں 
کہ اے ہمارے پروردگار! تو نے ہرچيز کو اپنی بخشش اور علم سے گھير رکھا ہے، پس انہيں 

يں اور تو انہيں دوزخ کے عذاب سے بھی بخش دے جو توبہ کريں اور تيری راه کی پيروی کر
  )١بچا لے۔ (

اس ميں مالئکہ مقربين کے ايک خاص گروه کا تذکره اور وه جو کچھ کرتے ہيں اس کی  ١۔٧
وضاحت ہے يہ گروه ہے ان فرشتوں کا جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہيں اور وه جو عرش کے 

تحميد کرتے ہيں يعنی نقائص سے اس  ارد گرد ہيں ان کا ايک کام يہ ہے کہ يہ هللا کی تسبيح و
کی تنزيہ کماالت اور خوبيوں کا اس کيليے اثبات اور اس کے سامنے عجز وتذلل يعنی ايمان کا 

اظہار کرتے ہيں دوسرا کام ان کا يہ ہے کہ يہ اہل ايمان کيليے مغفرت کی دعا کرتے ہيں کہا 
والے دن ان کی تعداد آٹھ ہوگی۔  جاتا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے چار ہيں مگر قيامت

  ابن کثير
 

ّٰـ ْم َوُذّرِي ِٕـهِْم َوَاْزَواهِجِ
ُْم َوَمْن َصلََح ِمْن ٰااَبۗى َِّيتْ َوعَْدهتَّ َّنَا َوَاْدِخلْهُْم َجنِّٰت عَْدِنۨ ال ََّك َانَْت الَْعزِْيُز الَْحِكْميُ       َرب ْم ۭ ِان   Ďِۙهتِ
ی جنتوں ميں لے جا جن کا تو نے ان سے وعده کيا ہے اے ہمارے رب! تو انہيں ہميشگی وال

) ١اور ان کے باپ دادوں اور بيويوں اور اوالد ميں سے (بھی) ان (سب) کو جو نيک عمل ہيں (
  يقيناً تو غالب و باحکمت ہے۔

يعنی ان سب کو جنت ميں جمع فرما دے تاکہ ايک دوسرے کو ديکھ کر ان کی آنکھيں  ١۔٨
ن کو دوسرے مقام پر اس طرح بيان فرمايا ہے۔ ' وه لوگ جو ايمان الئے ٹھنڈی ٰ ہوں اس مضمو

اور انہی کی پيروی ان کی اوالد نے ايمان کے ساتھ کی۔ مال ديا ہم نے ان کے ساتھ ان کی اوالد 
کو اور ہم نے ان کے عملوں ميں سے کچھ کم نہيں کيا ' يعنی سب کو جنت ميں اس طرح يکساں 

کو بھی اعٰلی مقام عطا کر ديا۔ يہ نہيں کيا کہ اعٰلی مقام ميں کمی کر کے  مرتبہ دے ديا کہ ادنیٰ 
انہيں ادنٰی مقام پر لے آئے، بلکہ اد نٰی کو اٹھا کر اعلٰی کر ديا اور اس کے عمل کی کمی کو 

  )٢١اپنے فضل و کرم سے پورا کر ديا (الطور۔
 

ٰاِت يَْومَ  ّيِ ٰاِت ۭ َوَمْن تَِق السـَّ ّيِ َتٗه ۭ َوٰذكِلَ ُهَو الَْفْوُز الَْعِظْميُ       َوِقهُِم السـَّ ٍِٕذ فََقْد َرِمحْ
  Ḍۧى

) حق تو يہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائيوں سے بچا ١انہيں برائيوں سے بھی محفوظ رکھ (
  ليا اس پر تو نے رحمت کر دی اور بہت بڑی کاميابی ہے۔

يعنی انہيں آخرت کی سزاؤں سے  سيأت سے مراد يہاں عقوبات ہيں يا پھر جزا محذوف ہے ١۔٩
  يا برائيوں کی جزا سے بچانا۔ 

يعنی آخرت کے عذاب سے بچ جانا اور جنت ميں داخل ہو جانا يہی سب سے بڑی کاميابی  ٢۔٩ 
ہے اس ليے کہ اس جيسی کوئی کاميابی نہيں اور اس کے برابر کوئی نجات نہيں ان آيات ميں 

ہيں ايک تو يہ کہ فرشتے ان کے ليے غائبانہ دعا  اہل ايمان کے ليے دو عظيم خوش خبرياں
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کرتے ہيں جس کی حديث ميں بڑی فضليت وارد ہے دوسری يہ کہ اہل ايمان کے خاندان جنت 
  ميں اکٹھے ہو جائيں گے جعلنا هللا من الذين يلحقھم هللا بابائھم الصالحين۔

 
ِ اَكْ  يَْن َكَفُرْوا يُنَاَدْوَن لََمْقُت اهلّلٰ ِ يَْماِن فَتَْكُفُرْوَن       ِانَّ اذلَّ ْقِتُمكْ َانُْفَسُمكْ ِاْذ تُْدَعْوَن ِاَىل اْالِ   10َربُ ِمْن مَّ

بيشک جنہوں نے کفر کيا انہيں آواز دی جائے گی کہ يقيناً هللا کا تم پر غصہ ہونا اس سے بہت 
پھر  زياده ہے جو تم غصہ ہوتے تھے اپنے جی سے، جب تم ايمان کی طرف بالئے جاتے تھے

  )١کفر کرنے لگتے تھے (
مقت سخت ناراضی کو کہتے ہيں اہل کفر جو اپنے کو جہنم کی آگ ميں جھلستے ديکھيں  ١۔١٠

گے تو اپنے آپ پر سخت ناراض ہونگے، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ دنيا ميں جب تمہيں 
کہيں زياده تم پر  ايمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے، تو هللا تعاٰلی اس سے

ناراض ہوتا تھا جتنا تم آج اپنے آپ پر ہو رہے ہو۔ يہ هللا کی اس ناراضی ہی کا نتيجہ ہے کہ آج 
  تم جہنم ميں ہو۔

 
فْنَا ِبُذنُْوِبنَا فَهَْل ِاٰىل ُخُرْوجٍ ِمّنْ  َّنَآ َاَمتَّنَا اثْنَتَْنيِ َوَاْحيَْيتَنَا اثْنَتَْنيِ فَاْعَرتَ   11ْيٍل        َسبِ قَالُْوا َرب

) اب ہم اپنے ١وه کہيں گے اے ہمارے پروردگار! تو نے ہميں دوبار مارا اور دوہی بار جاليا (
  )٣) تو کيا اب کوئی راه نکلنے کی بھی ہے (٢گناہوں کے اقراری ہيں (

جمہور مفسرين کی تفسير کے مطابق دو موتوں ميں سے پہلی موت تو وه نطفہ ہے کو  ١۔١١
ں ہوتا ہے يعنی انسان کے وجود سے پہلے اس کے عدم وجود کو موت تے باپ کی پشت مي

تعبير کيا گيا ہے اور دوسری موت وه ہے جس سے انسان اپنی زندگی گزار کر ہمکنار ہوتا اور 
اس کے بعد قبر ميں دفن ہوتا ہے اور دو زندگيوں ميں سے پہلی زندگی يہ دنياوی زندگی ہے 

ام وفات پر ہوتا ہے اور دوسری زندگی وه ہے جو قيامت والے جس کا آغاز والدت سے اور اختت
دن قبروں سے اٹھنے کے بعد حاصل ہوگی انہی دو موتوں اور دو زندگيوں کا تذکره وکنتم 

  امواتا فاحياکم ثم يميتکم ثم يحييکم البقرة ميں بھی کيا گيا ہے۔
نہيں اور وہاں پشيمان  يعنی جہنم ميں اعتراف کريں گے، جہاں اعتراف کا کوئی فائده ٢۔١١

  ہونگے جہاں پيشمانی کی کوئی حيثيت نہيں۔ 
يہ وہی خواہش ہے جس کا تذکره قرآن مجيد ميں متعدد مقامات پر کيا گيا ہے کہ ہميں  ٣۔١١

  دوباره زمين پر بھيج ديا جائے تاکہ ہم نيکياں کما کر الئيں۔
 

ُ َوْحَدٗه َكفَ  َّٗهٓ ِاَذا ُدِعَي اهلّلٰ ن ِ الَْعِيلِّ اْلَكِبْريِ      ٰذِلُمكْ اِبَ ْك ِبٖه تُْؤِمنُْوا ۭ فَالُْحْمكُ هلِلّٰ ُّْرشَ   12ْرُمتْ ۚ َوِاْن ي
يہ (عذاب) تمہيں اس لئے ہے کہ جب صرف اکيلے هللا کا ذکر کيا جاتا تو تم انکار کرتے تھے 

يصلہ هللا ) تھے پس اب ف١اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شريک کيا جاتا تھا تو تم مان ليتے (
  بلند و بزرگ ہی کا ہے

يہ ان کے جہنم سے نہ نکالے جانے کا سبب بيان فرمايا کہ تم دنيا ميں هللا کی توحيد کے ١۔١٢
منکر تھے اور شرک تمہيں مرغوب تھا اس ليے اب جہنم کے دائمی عذاب کے سوا تمہارے 

  ليے کچھ نہيں۔
کا عذاب ہميشہ کے ليے ہے اور اس  اسی ايک هللا کا حکم ہے کہ اب تمہارے ليے جہنم٢۔١٢ 

سے نکلنے کی کوئی سبيل نہيں۔ جو اعلٰی يعنی ان باتوں سے بلند ہے کہ اس کی ذات يا صفات 
ميں کوئی اس جيسا ہو اور کبير يعنی ان باتوں سے بہت بڑا ہے کہ اس کی کوئی مثل ہو يا بيوی 

  اور اوالد ہو يا شريک ہو۔
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ْي يُرِْيُمكْ ٰايٰ  ِ ُِّنيُْب       ُهَو اذلَّ َماِۗء ِرْزقًا ۭ َوَما يََتَذكَُّر ِاالَّ َمْن ي َن السَّ   13ِتٖه َويَُزنُِّل لَُمكْ ِمّ
) ١وہی ہے جو تمہيں اپنی (نشانياں) دکھالتا ہے اور تمہارے لئے آسمان سے روزی اتارتا ہے (

  )٢نصيحت تو صرف وہی حاصل کرتے ہيں جو (هللا کی طرف) رجوع کرتے ہيں۔ (
يعنی پانی جو تمہارے لئے تمہاری روزيوں کا سبب ہے يہاں هللا تعاٰلی نے اظہار آيات کو  ١۔١٣

انزال رزق کے ساتھ جمع کر ديا اس لئے کہ آيات قدرت کا اظہار، مذا ہب کی بنياد ہے اور 
  روزياں اجسام کی بنياد ہيں، يوں دونوں بنيادوں کو جمع فرما ديا ہے۔ (فتح القدير)

ی اطاعت کی طرف جس سے ان کے دلوں ميں آخرت کا خوف پيدا ہوتا ہے اور هللا ک ١۔١٣
  احکام و فرائض الہی کی پايندی کرتے ہيں۔

 
ْيَن َولَْو َكِرَه اْلٰكِفُرْوَن       َ ُمْخِلِصْنيَ هَلُ ادّلِ   14فَاْدُعوا اهلّلٰ

  )١(تم هللا کو پکارتے رہو اس کے لئے دين کو خالص کر کے گو کافر برا مانيں 
يعنی جب سب کچھ هللا ہی اکيال کرنے واال ہے تو کافروں کو چاہے کتنا بھی ناگوار  ١۔١٤

  گزرے صرف اسی ايک هللا کو پکارو اس کے ليے عبادت و اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔
 

ََّشاُۗء ِمْن عِ  ْوَح ِمْن َاْمِرٖه عَٰيل َمْن ي َرٰجِت ُذو الَْعْرِش ۚ يُلِْقي الرُّ   15َۙباِدٖه ِلُيْنِذَر يَْوَم التََّالِق       َرِفْيُع ادلَّ
بلند درجوں واال عرش کا مالک وه اپنے بندوں ميں سے جس پر چاہتا ہے وحی نازل فرماتا ہے 

  تاکہ مالقات کے دن ڈرائے۔
روح سے مراد وحی ہے جو وه بندوں ميں سے ہی کسی کو رسالت کے ليے چن کر اس  ١۔١٥

روح سے اس ليے تعبير فربايا کہ جس طرح روح ميں انسانی  پر نازل فرماتا ہے وحی کو
زندگی کی بقا و سالمتی کا راز مضمر ہے اسی طرح وحی سے بھی ان انسانی قلوب ميں زندگی 

  کی لہر دوڑ جاتی ہے جو پہلے کفر وشرک کی وجہ سے مرده ہوتے ہيں۔
 

ِ ِمْهنُمْ  ـٰفى عََيل اهلّلٰ ِ الَْواِحِد الَْقهَّاِر         يَْوَم ُمهْ ٰبِرُزْوَن ڬ َال َخيْ ٌء ۭ ِلَمِن الُْمكْلُ الَْيْوَم ۭ هلِلّٰ   16َيشْ
) ان کی کوئی چيز هللا سے پوشيده نہ رہے گی۔ آج کس ١جس دن سب لوگ ظاہر ہوجائيں گے (

  )٣)، فقط هللا واحد و قہار کی۔ (٢کی بادشاہی ہے؟ (
  يعنی زنده ہو کر قبروں سے نکل کھڑے ہونگے۔  ١۔١٦
يہ قيامت والے دن هللا تعاٰلی پوچھے گا جب سارے انسان اس کے سامنے ميدان محشر ميں  ١۔١٦

ئيں ہاتھ ميں لپيٹ لے گا  جمع ہوں گے هللا تعاٰلی زمين کو اپنی مٹھی ميں اور آسمان کو اپنے دا
  اور کہے گا ميں بادشاه ہوں زمين کے بادشاه کہاں ہيں؟ (صحيح بخاری)، 

ہيں بولے گا تو يہ جواب هللا تعاٰلی خود ہی دے گا بعض کہتے ہيں کہ هللا جب کوئی ن ١۔١٦ 
تعاٰلی کے حکم سے ايک فرشتہ منادی کرے گا جس کے ساتھ ہی تمام کافر اور مسلمان بيک 

  آواز يہی جواب ديں گے۔ فتح القدير
 

َ َرسِيُْع الِْحَساِب      َالَْيْوَم ُجتْٰزى ُلكُّ نَْفٍس ِبَما َكَسبَْت ۭ َال ُظْملَ الَْيْوَم ۭ اِ    17نَّ اهلّلٰ
آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ ديا جائے گا آج (کسی قسم کا) ظلم نہيں، يقيناً هللا تعاٰلی بہت 

  )۔١جلد حساب کرنے واال ہے (
  اس لئے کہ اسے بندوں کی طرح غورو فکر کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ ١۔١٧

 
زِ  ـَطاُع       َوَانِْذْرُمهْ يَْوَم اْالٰ ُـّ َال َشِفْيعٍ ي ْميٍ وَّ ِلِمْنيَ ِمْن َمحِ ى الَْحـنَاِجِر ٰكِظِمْنيَ ڛ َما ِللّظٰ   ۭ 18فَِة ِاِذ الُْقلُْوُب دَلَ
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) (قيامت سے) آگاه کر ديجئے جب کہ دل حلق تک پہنچ ١اور انہيں بہت ہی قريب آنے والی (
لی دوست ہوگا نہ سفارشی، کہ جس ) اور سب خاموش ہونگے ظالموں کا کوئی د٢جائيں گے (

  کی بات مانی جائے گی۔
 اَِزفَۃ کے معنی ہيں قريب آنے والی۔ يہ قيامت کا نام ہے، اس لئے کہ وه بھی قريب آنے  ١َ۔١٨

  والی ہے۔ 
) يعنی اس دن خوف کی وجہ سے دل اپنی جگہ سے ہٹ جائيں گے کاظمين غم سے ٢۔(١٨

  کے تينوں معنی کيے گئے ہيں۔بھرے ہوئے يا روتے ہوئے يا خاموش اس 
 

ُدْوُر         ِفي الصُّ نََة اْالَْعُنيِ َوَما ُختْ
ِٕ
  19يَْعَملُ َخاۗى

  وه آنکھوں کی خيانت کو اور سينوں کی پوشيده باتوں کو (خوب) جانتا ہے۔
اس ميں هللا تعاٰلی کے علم کامل کا بيان ہے کہ اسے تمام اشيا کا علم ہے چھوٹی ہو يا بڑی 

ہو يا موٹی اعلی مرتبے کی ہو يا چھوٹے مرتبے کی اس ليے انسان کو چاہيے کہ جب باريک 
اس کے علم واحاطہ کا يہ حال ہے تو اس کی نافرمانی سے اجتناب اور صحيح معنوں ميں اس 

کا خوف اپنے اندر پيدا کرے آنکھوں کی خيانت يہ ہے کہ دزديده نگاہوں سے ديکھا جائے 
عورت کو کنکھيوں سے ديکھنا سينوں کی باتوں ميں وه وسوسے جيسے راه چلتے کسی حسين 

بھی آ جاتے ہيں جو انسان کے دل ميں پيدا ہوتے رہتے ہيں وه جب تک وسوسے ہی رہتے ہيں 
يعنی ايک لمحہ گزراں کی طرح آتے اور ختم ہو جاتے ہيں تب تک تو وه قابل مواخذه نہيں 

ھر ان کا مواخذه ہو سکتا ہے چاہے ان پر عمل ہوگے ليکن جب وه عزائم کا روپ دھار ليں تو پ
  کرنے کا انسان کو موقع نہ ملے۔

 
ِميْ  َ ُهَو السَّ ٍء ۭ ِانَّ اهلّلٰ ْيَن يَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِنٖه َال يَـْقُضْوَن ِبَيشْ ِ ُ يَـْقِيضْ اِبلَْحّقِ ۭ َواذلَّ   ۧ 20ُع الَْبِصْريُ       َواهلّلٰ

کر دے گا اس کے سوا جنہيں يہ لوگ پکارتے ہيں وه کسی  اور هللا تعاٰلی ٹھيک ٹھيک فيصلہ
  ) بيشک هللا تعاٰلی خوب سنتا خوب ديکھتا ہے۔١چيز کا بھی فيصلہ نہيں کر سکتے (

اس لئے کہ انہيں کسی چيز کا علم ہے نہ کسی پر قدرت، وه بےخبر بھی ہيں اور بے  ١۔٢٠
چيزوں کی ضرورت ہے اور يہ  اختيار بھی، جب کہ فيصلے کے لئے علم اور اختيار دونوں

دونوں خوبياں صرف هللا کے پاس ہيں۔ اس لئے صرف اسی کو يہ حق پہنچتا ہے کہ وه فيصلہ 
کرے اور وه يقينا حق کے ساتھ فيصلہ فرمائے گا، کيونکہ اسے کسی کا خوف ہوگا نہ کسی سے 

  حرص و طمع۔
 

ْوا ِيف اْالَْرِض فَيَْنُظُرْوا َكْيَف  ٰااَثًرا ِيف اْالَْرِض فََاخَ َاَولَْم يَِسْريُ ًة وَّ يَْن َاكنُْوا ِمْن قَْبِلهِْم ۭ َاكنُْوا ُمهْ َاَشدَّ ِمْهنُْم قُوَّ ِ َن َاكَن عَاِقَبُة اذلَّ ْمۭ  َوَما َاكَن لَهُْم ِمّ ُ ِبُذنُْوِهبِ َذُمهُ اهلّلٰ
اٍق        ِ ِمْن وَّ   21اهلّلٰ

کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا نتيجہ کيا يہ لوگ زمين ميں چلے پھرے نہيں کہ ديکھتے 
کيسا ہوا؟ وه قوت و طاقت کے اور باعتبار زمين ميں اپنی يادگاروں کے ان سے بہت زياده 

تھے، پس هللا نے انہيں ان گناہوں پر پکڑ ليا اور کوئی نہ ہوا جو انہيں هللا کے عذاب سے بچا 
  ليتا۔
ب دنيا کے احوال سے انہيں ڈرايا جا رہا ہے کہ گزشنہ آيات ميں احوال آخرت کا بيان تھا ا ١۔٢١

يہ لوگ ذرا زمين ميں چل پھر کر ان قوموں کا انجام ديکھيں جو ان سے پہلے اس جرم تکذيب 
ميں ہالک کی گئيں جس کا ارتکاب يہ کر رہے ہيں دراں حاليکہ گزشتہ قوميں قوت و آثار ميں 

اب آيا تو انہيں کوئی نہيں بجا سکا اسی طرح ان سے کہيں بڑھ کر تھيں ليکن جب ان پر هللا کا عذ
  تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے اور اگر آ گيا تو پھر کوئی تمہارا پشت پناه نہ ہوگا۔
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َّٗه قَِويٌّ َشِديْدُ  ُ ۭ ِان نِٰت فََكَفُرْوا فََاَخَذُمهُ اهلّلٰ ْم ُرُسلُهُْم اِبلَْبّيِ ِتْهيِ ْ ُْم َاكنَْت اتَّ   22       الِْعَقاِب ٰذكِلَ اِبَهنَّ

يہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس پيغمبر معجزے لے لے کر آتے تھے تو وه انکار کر ديتے تھے 
  ) پس هللا انہيں پکڑ ليتا تھا۔ يقيناً وه طاقتور اور سخت عذاب واال ہے۔١(

يہ ان کی ہالکت کی وجہ بيان کی گئی ہے، اور وه ہے هللا کی آيتوں کا انکار اور  ١۔٢٢
يب۔ اب سلسلہ نبوت و رسالت تو بند ہے۔ تاہم آفاق پر انس ميں بيشمار آيات اٰلہی پيغمبروں کی تکذ

بکھری اور پھيلی ہوئی ہيں۔ عالوه ازيں وعظ وتذکير اور دعوت وتبليغ کے ذريعے سے علماء 
اور داعيان حق ان کی وضاحت اور نشاندہی کے ليے موجود ہيں اس ليے آج بھی جو آيات الہی 

وشريعت سے غفلت کرے گا اس کا انجام مکذبين اور منکرين رسالت سے  سے اعراض اور دين
  مختلف نہيں ہوگا۔

 
ِبْنيٍ       يِٰتنَا َوُسلْٰطٍن مُّ   ۙ 23َولَـَقْد َاْرَسلْنَا ُمْوٰىس اِبٰ

  )١اور ہم نے موسٰی (عليہ السالم) کو اپنی آيتوں اور کھلی دليلوں کے ساتھ بھيجا۔ (
نياں بھی ہو سکتی ہيں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے يا عصا اور يد آيات سے مراد وه نشا ١۔٢٣

بيضا والے دو بڑے واضح معجزات بھی سلطان مبين سے مراد قوی دليل اور حجت واضحہ 
  جس کا کوئی جواب ان کی طرف سے ممکن نہيں تھا بجز ڈھٹائی اور بےشرمی کے۔

 
اٌب     ِاٰىل ِفْرَعْوَن َوَهاٰمَن َوقَاُرْوَن فَقَالُْوا  ٌر َكذَّ   24ٰحسِ

  فرعون ہامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا (يہ تو) جادوگر اور جھوٹا ہے۔
فرعون مصر ميں آباد قبط کا بادشاه تھا بڑا ظالم وجابر اور رب اعلی ہونے کا دعوے دار  ١۔٢٤

اس پر طرح  اس نے حضرت موسٰی عليہ السالم کی قوم بنی اسرائيل کو غالم بنا رکھا تھا اور
طرح کی سختياں کرتا تھا جيسا کہ قرآن کے متعدد مقامات پر اس کی تفصيل ہے ہامان فرعون 

کا وزير اور مشير خاص تھا قارون اپنے وقت کا مال دار ترين آدمی تھا ان سب نے پہلے لوگوں 
کی طرح حضرت موسٰی عليہ السالم کی تکذيب کی اور انہيں جادوگر اور کذاب کہا جيسے 

وسرے مقام پر فرمايا گيا کذلک ما اتی الذين من قبلھم من رسول اال قالو ساحر او مجنون د
اتواصوابہ بل ھم قوم طاغون اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہيں ان کے پاس جو بھی 
نبی آيا انہوں نے کہہ ديا کہ يا تو يہ جادوگر ہے يا ديوانہ ہے کيا يہ اس بات کی ايک دوسرے 

  رتے گئے ہيں؟نہيں بلکہ يہ سب کے سب سرکش ہيں۔کو وصيت ک
 

 ۗ َتْحُيْوا ِنَسا يَْن ٰاَمنُْوا َمَعٗه َواسـْ ِ ا َابْنَاَۗء اذلَّ ا َجاَۗءُمهْ اِبلَْحّقِ ِمْن ِعْنِداَن قَالُوا اْقُتلُْوٓ   25َءُمهْ ۭ َوَما َكْيُد اْلٰكِفرِيَْن ِاالَّ ِيفْ َضٰلٍل      فَلَمَّ
عليہ السالم) ہماری طرف سے (دين) حق لے کر آئے تو انہوں نے  پس جب ان کے پاس (موسیٰ 

) اور ان کی لڑکيوں کو ١کہا کہ اس کے ساتھ جو ايمان والے ہيں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو (
  )٢زنده رکھو اور کافروں کی جو حيلہ سازی ہے وه غلطی ميں ہی ہے (

پيدا نہ ہو جو نجوميوں کی پيش گوئی کے  فرعون يہ کام پہلے بھی کر رہا تھا تاکہ وه بچہ١۔٢٥
مطابق اس کی بادشاہت کے ليے خطرے کا تھا يہ دوباره حکم اس نے حضرت موسٰی عليہ 

السالم کی تذليل واہانت کے ليے ديا نيز تاکہ بنی اسرائيل موسٰی عليہ السالم کے وجود کو اپنے 
نہوں نے کہا (اُْوِذْينَا ِمْن قَْبِل اَْن ليے مصبيت اور نحوست کا باعث سمجھيں جيسا کہ فی الواقع ا

) اے موسٰی عليہ السالم تيرے آنے سے قبل بھی ہم 129۔ االعراف:7بَْعِد َما ِجْئتَنَا)  ۢ◌ تَاْتِيَنَا َوِمنْ 
يعنی اس سے جو  ١۔٢٥اذيتوں سے دو چار تھے اور تيرے آنے کے بعد بھی ہمارا يہی حال ہے۔

بنی اسرائيل کی قوت ميں اضافہ اور اس کی عزت ميں کمی مقصد وه حاصل کرنا چاہتا تھا کہ 
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نہ ہو۔ يہ اسے حاصل نہيں ہوا، بلکہ هللا نے فرعون اور اس کی قوم ہی غرق کر ديا اور بنی 
  اسرائيل کو بابرکت زمين کا وارث بنا ديا۔

 
ٓ اَ  ْ َّٗه ۚ ِاِىنّ ٓ َاْقُتْل ُمْوٰىس َولَْيْدُع َرب ُّْظِهَر ِيف اْالَْرِض الَْفَساَد        َوقَاَل ِفْرَعْوُن َذُرْوِينْ َل ِديْنَُمكْ َاْو َاْن ي َُّبّدِ   26َخاُف َاْن ي

) اور اسے ١اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ ميں موسٰی(عليہ السالم) کو مار ڈالوں (
) مجھے تو ڈر ہے کہ يہ کہيں تمہارا دين نہ بدل ڈالے يا ملک ٢چاہيے کہ اپنے رب کو پکارے (

  )٣کوئی (بہت بڑا) فساد برپا نہ کر دے۔ ( ميں
يہ غالبًا فرعون نے ان لوگوں سے کہا جو اسے موسٰی عليہ السالم کو قتل کرنے سے منع  ١۔٢٦

  کرتے تھے۔ 
يہ فرعون کی ديده دليری کا اظہار ہے کہ ميں ديکھوں گا، اس کا رب اسے کيسے بچاتا  ٢۔٢٦

کار ہے کہ اس کا کون سا رب ہے جو بچا لے گا، ہے، اسے پکار کر ديکھ لے۔ يا رب ہی کا ان
  کيونکہ رب تو وه اپنے آپ کو کہتا تھا۔ 

يعنی غير هللا کی عبادت سے ہٹا کر ايک هللا کی عبادت پر نہ لگا دے يا اس کی وجہ سے  ٣۔٢٦
فساد نہ پيدا ہو جائے مطلب يہ تھا کہ اس کی دعوت اگر ميری قوم کے کچھ لوگوں نے قبول 

ه نہ قبول کرنے والوں سے بحث وتکرار کريں گے جس سے ان کے درميان لڑائی کرلی تو و
جھگڑا ہوگا جو فساد کا ذريعہ بنے گا يوں دعوت توحيد کو اس نے قساد کا سبب اور اہل توحيد 
  کو فسادی قرار ديا درآں حاليکہ فسادی وه خود تھا اور غير هللا کی عبادت ہی فساد کی جڑ ہے۔

 
ٍ الَّ يُْؤِمُن ِبيَْوِم الِْحَساِب       َوقَاَل ُمْوٰىسٓ  ْن ُلكِّ ُمتََكّربِ ُِّمكْ ِمّ ْ َوَرب ْ عُْذُت ِبَرّيبِ   ۧ 27 ِاِىنّ

موٰسی (عليہ السالم) نے کہا ميں اپنے اور تمہارے رب کی پناه ميں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے 
  )١والے شخص(کی برائی) سے جو روز حساب پر ايمان نہيں رکھتا۔ (

حضرت موسٰی عليہ السالم کے علم ميں جب يہ بات آئی کہ فرعون مجھے قتل کرنے کا  ١۔٢٧
اراده رکھتا ہے تو انہوں نے هللا سے اس کے شر سے بچنے کيليے دعا مانگی نبی صلی هللا 

عليہ وسلم کو جب دشمن کا خوف ہوتا تو يہ دعا پڑھتے اللھم انا نجعلک فی نحورھم ونعوذ بک 
احمد اے هللا ہم تجھ کو ان کے مقابلے ميں کرتے ہيں اور ان کی شرارتوں  من شرور ھم مسند

  سے تيری پناه طلب کرتے ہيں۔
 

 ُ َ اهلّلٰ َُّقْوَل َرّيبِ ْن ٰاِل ِفْرَعْوَن يَْكُمتُ ِايَْمانَٗهٓ َاتَْقُتلُْوَن َرُجًال َاْن ي ْؤِمٌن ڰ ِمّ نِٰت مِ َوقَاَل َرُجٌل مُّ َُّك َوقَْد َجاَۗءُمكْ اِبلَْبيِّ َُّك َاكِذاًب فََعلَْيِه َكِذبُٗه ۚ َوِاْن ي ُِّمكْ ۭ َوِاْن ي ب ْن رَّ
اٌب        َ َال َهيِْدْي َمْن ُهَو ُمْرسٌِف َكذَّ ْي يَِعُدُمكْ ۭ ِانَّ اهلّلٰ ِ ُِّصْبُمكْ بَْعُض اذلَّ   28َصاِدقًا ي

پائے ہوئے اور ايک مومن شخص نے، جو فرعون کے خاندان ميں سے تھا اور اپنا ايمان چھ
تھا، کہا کہ تم ايک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وه کہتا ہے کہ ميرا رب هللا 

) اگر وه جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ ١ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دليليں لے کر آيا ہے (
اسی پر ہے اور اگر وه سچا ہو، تو جس (عذاب) کا وه تم سے وعده کر رہا ہے اس ميں کچھ نہ 

) هللا تعاٰلی اس کی رہبری نہيں کرتا جو حد سے گزر جانے والے اور ٢کچھ تو تم پر آپڑے گا، (
  )٣جھوٹے ہوں۔ (

يعنی هللا کی ربوبيت پر وه ايمان يوں ہی نہيں رکھتا، بلکہ اس کے پاس اپنے اس موقف  ١۔٢٨
ے تم مطمئن ۔ يہ اس نے بطور تنزل کے کہا کہ اگر اس کے دالئل س٢٨کی واضح دليليں ہيں۔ 

نہيں اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ ديا جائے اس سے تعرض نہ کيا جائے اگر وه جھوٹا ہے 
تو هللا تعاٰلی خود ہی اسے اس جھوٹ کی سزا دنيا و آخرت ميں دے دے گا اور اگر وه سچا ہے 
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ان ميں  اور تم نے اسے ايذائيں پہنچائيں تو پھر يقينا وه نمہيں جن عذابوں سے ڈراتا ہے تم پر
  سے کوئی عذاب آ سکتا ہے۔

اس کا مطلب ہے کہ اگر وه جھوٹا ہوتا جيسا کہ تم باور کراتے ہو تو هللا تعاٰلی اسے دالئل  ٣۔٢٨ 
معجزات سے نہ نوازتا جب کہ اس کے پاس يہ چيزيں موجود ہيں دوسرا مطلب ہے کہ اگر وه 

گا تمہيں اس کے خالف کوئی اقدام  جھوٹا ہے تو هللا تعاٰلی خود ہی اسے ذليل اور ہالک کر دے
  کرنے کی ضرورت نہيں ہے۔

 
ِ ِاْن َجاَۗءاَن ۭ قَالَ  اَن ِمْنۢ اَبِْس اهلّلٰ َّْنُرصُ َشاِد        ِفْرَعْوُن َمآ ُاِرْيُمكْ ِاالَّ َمآ َاٰرى َوَمآ َاْهِدْيُمكْ ِاالَّ سَ يَٰقْوِم لَُمكُ الُْمكْلُ الَْيْوَم ٰظهِرِيَْن ِيف اْالَْرِض ۡ فََمْن ي ِبْيَل الرَّ

29  
اے ميری قوم کے لوگو! آج تو بادشاہت تمہاری ہے کہ اس زمين پر تم غالب ہو، ليکن اگر هللا کا 

) فرعون بوال، ميں تو تمہيں وہی رائے دے رہا ٢١عذاب ہم پر آگيا تو کون ہماری مدد کرے گا 
  )٣بتال رہا ہوں۔ ( ہوں جو خود ديکھ رہا ہوں اور ميں تو تمہيں بھالئی کی راه

يعنی يہ هللا کا تم پر احسان ہے کہ تمہيں زمين پر غلبہ عطا فرمايا اس کا شکر ادا کرو اور  ١۔٢٩
  اس کے رسول کی تکذيب کر کے هللا کی ناراضی مول نہ لو۔

يہ فوجی لشکر تمہارے کچھ کام نہ آئيں گے، نہ هللا کے عذاب ہی کو ٹال سکيں گے اگر  ٢۔٢٩
  ہاں تک اس مومن کا کالم تھا جو ايمان چھپائے ہوئے تھا۔ وه آ گيا۔ ي

فرعون نے اپنے دنياوی جاه جالل کی بنياد پر جھوٹ بوال اور کہا کہ ميں جو کچھ ديکھ  ٣۔٢٩
رہا ہوں وہی تمہيں بتال رہا ہوں اور ميری بتالئی ہوئی راه ہی صحيح ہے حاالنکہ ايسا نہيں تھا 

  وما امر فرعون برشيد (ھود)
 
ثَْل يَْوِم اْالَْحَزاِب       وَ  ٓ َاَخاُف عَلَْيُمكْ ِمّ ْ ْيٓ ٰاَمَن يٰقَْوِم ِاِىنّ ِ   30ۙقَاَل اذلَّ

اس مومن نے کہا اے ميری قوم! (کے لوگو) مجھے تو انديشہ ہے کہ تم پر بھی ويسا ہی روز 
  (بد عذاب) نہ آئے جو اور امتوں پر آيا۔

 
عَاٍد  ُ يُرِيُْد ُظلًْما ِلّلِْعَباِد      ِمثَْل َدْاِب قَْوِم نُْوحٍ وَّ ْيَن ِمْنۢ بَْعِدِمهْ ۭ َوَما اهلّلٰ ِ ثَُمْوَد َواذلَّ   31وَّ

) هللا اپنے بندوں پر کسی ١جيسے امت نوح اور عاد و ثمود اور ان کے بعد والوں کا (حال ہوا) (
  )٢طرح کا ظلم کرنا نہيں چاہتا۔ (

کو ڈرايا کہ اگر هللا کے رسول کی تکذيب (جھٹاليا)  يہ اس مومن آدمی نے دوباره اپنی قوم ١۔٣١
  پر ہم اڑے رہے تو خطره ہے کہ گزشتہ قوموں کی طرح عذاب اٰلہی کی گرفت ميں آ جائيں گے

يعنی هللا نے جن کو بھی ہالک کيا ان کے گناہوں کی پاداش ميں اور رسولوں کی تکذيب ٢۔٣١۔ 
ورحيم رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا اراده  ومخالفت کی وجہ سے ہی ہالک کيا ورنہ وه شفيق

ہی نہيں کرتا گويا قوموں کی ہالکت يہ ان پر هللا کا ظلم نہيں ہے بلکہ قانون مکافات کا ايک 
الزمی نتيجہ ہے جس سے کوئی قوم اور فرد مستثنی نہيں از مکافات عمل غافل مشو گندم از 

  گندم برويد جو از جو
 

ٓ َاَخا ْ   32ُۙف عَلَْيُمكْ يَْوَم التَّنَاِد     َويٰقَْوِم ِاِىنّ
  )١اور مجھے تم پر قيامت کے دن کا بھی ڈر ہے (

تنادی کے معنی ہيں۔ ايک دوسرے کو پکارنا، قيامت کو يَْوَم التَّنَاِد اس لئے کہا گيا ہے کہ ١۔٣٢
ديں اس دن ايک دوسرے کو پکاريں گے۔ اہل جنت اہل نار کو اور اہل نار اہل جنت کو ندائيں 

ُكْنتُْم  گے۔ (َونَاٰدٓي اَْصٰحُب ااْلَْعَراِف ِرَجااًل يَّْعِرفُْونَھُْم بِِسْيٰمٮھُْم قَالُْوا َمآ اَْغٰنى َعْنُكْم َجْمُعُكْم َوَما
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ُ بَِرْحَمٍة  ۗ◌  اَٰھُٓؤاَل 48تَْستَْكبُِرْوَن   ةَ اَل َخْوٌف َعلَْيُكْم َواَلٓ اَْنتُْم اُْدُخلُوا اْلَجنَّ  ۭ◌ ِء الَِّذْيَن اَْقَسْمتُْم اَل يَنَالُھُُم ّهللاٰ
)۔ بعض کہتے ہيں کہ ميزان کے پاس ايک فرشتہ ہوگا جس 48-49۔ االعراف:7 ) 49تَْحَزنُْوَن  

کی نيکيوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کی بد بختی کا يہ فرشتہ چيخ کر اعالن کرے گا بعض کہتے ہيں 
يسے اہل جنت کو اے جنتيو! اور اہل جہتم کو کہ عملوں کے مطابق لوگوں کو پکارا جائے گا ج

اے جہنميو! امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ امام بغوی کا يہ قول بہت اچھا ہے کہ ان تمام باتوں ہی 
  کی وجہ سے يہ نام رکھا گيا ہے۔

 
 ُ ُّْضِلِل اهلّلٰ ِ ِمْن عَاِمصٍ ۚ َوَمْن ي َن اهلّلٰ ُّْوَن ُمْدِبرِْيَن ۚ َما لَُمكْ ِمّ   33 فََما هَلٗ ِمْن َهاٍد     يَْوَم تَُول

) تمہيں هللا سے بچانے واال کوئی نہ ہوگا اور جسے هللا ١جس دن تم پيٹھ پھير کر لوٹو گے، (
  )٢گمراه کر دے اس کا ہادی کوئی نہيں (

يعنی موقف (ميدان محشر) سے جہنم کی طرف جاؤ گے، يا حساب کے بعد وہاں سے  ١۔٣٣
  بھاگو گے

  ہدايت کا راستہ بتا سکے يعنی چال سکے۔جو اسے  ٢۔٣٣۔ 
 

ٓ ِاَذا َهكَلَ  ا َجاَۗءُمكْ ِبٖه ۭ َحّىتٰ مَّ نِٰت فََما ِزلُْمتْ ِيفْ َشّكٍ ِمّ ُ َمْن َولََقْد َجاَۗءُمكْ يُْوُسُف ِمْن قَْبُل اِبلَْبّيِ ُ ِمْنۢ بَْعِدٖه َرُسْوًال ۭ َكٰذكِلَ يُِضلُّ اهلّلٰ َّْبَعَث اهلّلٰ ُهَو  قُلُْمتْ لَْن ي
ْراَتُبۨ         ښ34ُمْرسٌِف مُّ

) پھر بھی تم ان کی ١اور اس سے پہلے تمہارے پاس (حضرت) يوسف دليليں لے کر آئے، (
) ٣) يہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوگئی (٢الئی ہوئی (دليل) ميں شک و شبہ ہی کرتے رہے (

، اسی طرح هللا گمراه )٤تو کہنے لگے ان کے بعد تو هللا کسی رسول کو بھيجے گا ہی نہيں (
  )۵کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے واال شک شبہ کرنے واال ہو (

يعنی اہل مصر! حضرت موسٰی عليہ السالم سے قبل تمہارے اس عالقہ ميں جس ميں تم  ١۔٣٤
آباد ہو، حضرت يوسف عليہ السالم بھی دالئل و براہين کے ساتھ آئے تھے۔ جس ميں تمہارے 

داد کو ايمان کی دعوت دی گئی تھی يعنی َجآَء ُکْم سے مراد َجآَء اِلَٰی آبائُِکْم ہے يعنی آباؤ اج
  تمہارے آباؤ واجداد کے پاس آئے۔ 

  ليکن تم ان پر بھی ايمان نہيں الئے اور ان کی دعوت ميں شک و شبہ ہی کرتے رہے۔  ٢۔٣٤
  يعنی يوسف عليہ السالم پيغمبر کی وفات ہوگئی۔  ٣۔٣٤
نی تمہارا شيوه چونکہ ہر پيغمبر کی تکذيب اور مخالفت ہی رہا ہے اس ليے سمجھتے يع٤۔٣٤

تھے کہ اب کوئی رسول ہی نہيں آئے گا يا يہ مطلب ہے کہ رسول کا آنا يا نہ آنا تمہارے ليے 
برابر ہے يا يہ مطلوب ہے کہ اب ايسا باعظمت انسان کہاں پيدا ہو سکتا ہے جو رسالت سے 

بعد از مرگ حضرت يوسف عليہ السالم کی عظمت کا اعتراف تھا اور بہت سے سرفراز ہو گويا 
  لوگ ہر اہم ترين انسان کی وفات کے بعد يہی کہتے رہے ہيں۔ 

يعنی اس واضح گمراہی کی طرح جس ميں تم مبتال ہو هللا تعاٰلی ہر اس شخص کو بھی  ۵۔٣٤
ور هللا کے دين کی وحدانيت اور گمراه کرتا ہے جو نہايت کثرت سے گناہوں کا ارتکاب کرتا ا

  اس کے وعدوں وعيدوں ميں شک کرتا ہے۔
 

يْنَ  ِ ِ َوِعْنَد اذلَّ ُْم ۭ َكُربَ َمْقتًا ِعْنَد اهلّلٰ ِ ِبَغْريِ ُسلْٰطٍن َاٰت ٓ ٰايِٰت اهلّلٰ اِدلُْوَن ِيفْ يَْن ُجيَ ِ ٍ  اذلَّ ُ عَٰيل ُلكِّ قَلِْب ُمتََكّربِ   35 َجبَّاٍر       ٰاَمنُْوا ۭ َكٰذكِلَ يَْطَبُع اهلّلٰ
) هللا کے ١جو بغير کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو هللا کی آيتوں ميں جھگڑتے ہيں (

) هللا تعاٰلی اسی طرح ٢نزديک اور مومنوں کے نزديک يہ تو بہت بڑی ناراضگی کی چيز ہے (
  )٣ہر مغرور سرکش کے دل پر مہر کر ديتا ہے۔ (
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اری ہوئی کوئی دليل ان کے پاس نہيں ہے، اس کے باوجود هللا يعنی هللا کی طرف سے ات ١۔٣٥
کی توحيد اور اس کے احکام ميں جھگڑتے ہيں، جيسا کہ ہر دور کے اہل باطن کا وطيره رہا 

  ہے۔ 
يعنی ان کی اس حرکت سے هللا تعاٰلی ہی ناراض نہيں ہوتا، اہل ايمان بھی اس کو سخت  ٢۔٣٥

  ناپسند کرتے ہيں۔ 
رح ان مجادلين کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اسی طرح ہر اس شخص يعنی جس ط٢۔٣٥

کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے جو هللا کی آيتوں کے مقابلے ميں تکبر اور سرکشی کا اظہار 
کرتا ہے جس کے بعد معروف ان کو معروف اور منکر، منکر نظر نہيں آتا بلکہ بعض دفعہ 

  ف، منکر قرار پاتا ہے۔منکر، ان کے ہاں معروف اور اور معرو
 

َباَب       ٓ َابْلُُغ اْالَسـْ ْ ََّعّيلِ ًحا ل   36َۙوقَاَل ِفْرَعْوُن ٰهيَاٰمُن اْبِن ِيلْ َرصْ
) بنا شايد کہ ميں آسمان کے جو دروازے ١فرعون نے کہا اے ہامان! ميرے لئے ايک باال خانہ (

  ہيں
ہامان کو بلند عمارت بنانے کا  يہ فرعون کی سرکشی کا بيان ہے کہ اس نے اپنے وزير ١۔٣٦

حکم ديا تاکہ اس کے ذريعے سے وه آسمان کے دروازوں تک پہنچ جائے۔ اسباب کے معنی 
  دروازے، يا راستے کے ہيں مزيد ديکھئے القصص، آيت۔

 
ْ َالَُظنُّٗه َاكِذاًب ۭ َوَكٰذكِلَ زُ  ِلَع ِاٰىلٓ ِاهٰلِ ُمْوٰىس َوِاِىنّ ٰمٰوِت فََاطَّ َباَب السَّ ِبْيِل ۭ َوَما َكْيُد ِفْرَعْوَن ِاالَّ ِيفْ تََباٍب      َاسـْ هِلٖ َوُصدَّ َعِن السَّ ُء َمعَ َِّن ِلِفْرَعْوَن ُسْوۗ   ۧ 37ي

) اور بيشک ميں سمجھتا ١(ان) دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسٰی کے معبود کو جھانک لوں (
) اور ٣بھلی دکھائی گئيں ( ) اور اسی طرح فرعون کی بد کردارياں اسے٢ہوں وه جھوٹا ہے (

  )۔٥) اور فرعون کی (ہر) حيلہ سازی تباہی ميں ہی رہی (٤راه سے روک ديا گيا (
  يعنی ديکھوں کہ آسمانوں پر کيا واقعی کوئی هللا ہے؟ ١۔٣٧
اس بات ميں کہ آسمان پر هللا ہے جو آسمان و زمين کا خالق اور ان کا مدبر ہے۔ يا اس  ٢۔٣٧

   کا بھيجا ہوا رسول ہے۔ بات ميں کہ وه هللا
يعنی شيطان نے اس طرح اسے گمراه کئے رکھا اور اس کے برے عمل اسے اچھے نظر  ٣۔٣٧

  آتے رہے۔ 
يعنی حق اور درست راستے سے اسے روک ديا گيا اور وه گمراہيوں کی بھول بھليوں  ٤۔٣٧

  ميں بھٹکتا رہا۔ 
يار کی، اس کا نتيجہ اس کے حق ميں تباب خساره، ہالکت۔ يعنی فرعون نے جو تدبير اخت ٥۔٣٧

  برا ہی نکال۔ اور باآلخر اپنے لشکر سميت پانی ميں ڈبو ديا گيا۔
 

َشاِد        َِّبُعْوِن َاْهِدُمكْ َسِبْيَل الرَّ ْيٓ ٰاَمَن يٰقَْوِم ات ِ   38َۚوقَاَل اذلَّ
ميں نيک  اور اس ايماندار شخص نے کہا اے ميری قوم! (کے لوگو) تم (سب) ميری پيروی کرو

  )١راه کی طرف تمہاری رہبری کرونگا (
فرعون کی قوم سے ايمان النے واال پھر بوال اور کہا کہ دعوٰی تو فرعون بھی کرتا ہے  ١۔٣٨

کہ ميں تمہيں سيدھے راستے پر چال رہا ہوں، ليکن حقيقت يہ ہے کہ فرعون بھٹکا ہوا ہے، ميں 
تہ ہے اور وه وہی راستہ ہے، جس کی طرف جس راستے کی نشاندہی کر رہا ہوں وه سيدھا راس

  تمہيں حضرت موسٰی عليہ السالم دعوت دے رہے ہيں۔
 

ِخَرَة ِىهَ َداُر الَْقَراِر       ِانَّ اْالٰ نَْيا َمتَاٌع ۡ وَّ ََّما ٰهِذِه الَْحٰيوُة ادلُّ   39يَٰقْوِم ِان
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اور ہميشگی کا گھر تو ) (يقين مانو کہ قرار) ١اے ميری قوم! يہ حيات دنيا متاع فانی ہے (
  )٢آخرت ہی ہے (

جس کی زندگی چند روزه ہے۔ اور وه بھی آخرت کے مقابلے ميں صبح يا شام کی ايک  ١۔٣٩
  گھڑی کے برابر۔ 

جس کو زوال اور فنا نہيں، نہ وہاں انتقال اور کوچ ہوگا۔ کوئی جنت ميں جائے يا جہنم  ٢۔٣٩
ک راحت اور آرام کی زندگی۔ دوسرے عذاب کی ميں، دونوں کی زندگياں ہميشہ کی ہوں گی۔ اي

  زندگی۔ موت اہل جنت کو آئے گی نہ اہل جہنم کو۔
 

ْن َذَكٍر َاْو ُانْٰىث َوُهَو ُمْؤِمٌن فَاُ  ٰزٓى ِاالَّ ِمثْلَهَا ۚ َوَمْن َمعَِل َصاِلًحا ِمّ ئًَة فََال ُجيْ ِّ َِٕك يَْدُخلُْوَن الَْجنََّة يُْرَزقُْونَ َمْن َمعَِل َسي
  40ِفْهيَا ِبَغْريِ ِحَساٍب       ولٰۗى

) اور جس نے نيکی کی ہو خواه وه مرد ہو ١جس نے گناه کيا ہے اسے تو برابر ہی کا بدلہ ہے (
) اور وہاں بيشمار روزی پائيں ٢يا عورت اور وه ايماندار ہو تو يہ لوگ جنت ميں جائيں گے (

  )٣گے (
ں اور اس کے مطابق ہی عذاب ہوگا جو عدل يعنی برائی کی مثل ہی جزا ہوگی زياده نہي١۔٤٠

  وانصاف کا آئينہ دار ہوگا۔
يعنی وه جو ايمان دار بھی ہوں گے اور اعمال صالحہ کے پابند بھی اس کا صاف مطلب  ٢۔٤٠ 

يہ ہے کہ اعمال صالحہ کے بغير محض ايمان يا ايمان کے بغير اعمال صالحہ کی حثييت هللا 
 کاميابی کے ليے ايمان کے ساتھ عمل صالح اور عمل صالح کے کے ہاں کچھ نہيں ہوگی عند هللا

  ساتھ ايمان ضروری ہے۔
يعنی بغير اندازے اور حساب کے نعمتيں مليں گی اور ان کے ختم ہونے کا بھی انديشہ  ٣۔٤٠

  نہيں ہوگا۔
 

ٓ ِاَىل النَّاِر    ٓ َاْدُعْوُمكْ ِاَىل النَّٰجوِة َوتَْدُعْونَِينْ   ۭ 41   َويٰقَْوِم َماِيلْ
) اور تم مجھے ١اے ميری قوم! يہ کيا بات ہے کہ ميں تمہيں نجات کی طرف بال رہا ہوں (

  )٢دوزخ کی طرف بال رہے ہو۔ (
اور وه يہ کہ صرف ايک هللا کی عبادت کرو جس کا کوئی شريک نہيں ہے اور اس کے  ١۔٤١

  ھيجا ہےرسول کی تصديق کرو، جو اس نے تمہاری ہدايت اور راہنمائی کے لئے ب
يعنی توحيد کی بجائے شرک کی دعوت دے رہے ہو جو انسان کو جہنم ميں لے جانے  ٢۔٤١

  واال ہے جيسا کہ اگلی آيت ميں وضاحت ہے۔
 

َااَن َاْدُعْوُمكْ ِاَىل الَْعزِْيِز الْ  ۡ  وَّ ِ َوُاْرشَِك ِبٖه َما لَيَْس ِيلْ ِبٖه ِعْملٌ   42      َغفَّارِ تَْدُعْونَِينْ ِالَْكُفَر اِبهلّلٰ
تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ ميں هللا کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں 

جس کا کوئی علم مجھے نہيں اور ميں تمہيں غالب بخشنے والے (معبود) کی طرف دعوت دے 
  )١رہا ہوں۔ (

نے عزيز غالب جو کافروں سے انتقام لينے اور ان کو عذاب دينے پر قادر ہے غفار اپ ١۔٤٢
ماننے والوں کی غلطيوں کوتاہيوں کو معاف کر دينے واال اور ان کی پرده پوشی کرنے واال۔ 

جب کہ تم جن کی عبادت کرنے کی طرف مجھے بال رہے ہو وه بالکل حقير اور کم تر چيزيں 
ہيں نہ وه سن سکتی ہيں نہ جواب دے سکتی ہيں کسی کو نفع پہچانے پر قادر ہيں نہ نقصان 

  ۔پہنچانے پر
 

اَنٓ اِ  ِخَرِة َوَانَّ َمَردَّ نَْيا َوَال ِيف اْالٰ ٓ ِالَْيِه لَيَْس هَلٗ َدْعَوٌة ِيف ادلُّ ََّما تَْدُعْونَِينْ ُب النَّاِر     َال َجَرَم َان ِ َوَانَّ الُْمْرسِِفْنيَ ُمهْ َاْحصٰ   43َىل اهلّلٰ
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ا ميں پکارے جانے کے ) کہ مجھے جس کی طرف بال رہے ہو وه تو نہ دني١يہ يقينی امر ہے (
) اور يہ بھی (يقينی بات ہے) کہ ہم سب کا لوٹنا هللا کی طرف ہے ٣) نہ آخرت ميں (٢قابل ہے (

  )۵) اور حد سے گزر جانے والے ہی (يقيناً) اہل دوزخ ہيں۔ (٤(
  الجَرَم يہ بات يقينی ہے، يا اس ميں جھوٹ نہيں ہے۔  ١۔٤٣
تعداد ہی نہيں رکھتے کہ کسی کو نفع پہنچا سکيں يا يعنی وه کسی کی پکار سننے کی اس ٢۔ ٤٣

الوہيت کا استحقاق انہيں حاصل ہو اس کا تقربيا وہی مفہوم ہے جو اس آيت اور اس جيسی ديگر 
ِ َمْن الَّ يَْستَِجْيُب لَٗهٓ اِٰلى يَ  ْن يَّْدُعْوا ِمْن ُدْوِن ّهللاٰ ْوِم متعدد آيات ميں بيان کيا گيا ہے (َوَمْن اََضلُّ ِممَّ

َولَْو َسِمُعْوا َما  ۚ◌ َءُكْم ۗ◌ ) (اِْن تَْدُعْوھُْم اَل يَْسَمُعْوا ُدَعا5۔ االحقاف:46ٕٮِِھْم ٰغفِلُْوَن) ۗ◌ اْلقِٰيَمِة َوھُْم َعْن ُدَعا
) اگر تم انہيں پکارو تو وه تمہاری پکار سنتے ہی نہيں اور اگر 14۔فاطر:35اْستََجابُْوا لَُكْم) 

  ہيں کر سکتے۔بالفرض سن ليں تو قبول ن
يعنی آخرت ميں ہی وه پکار سن کر کسی کو عذاب سے چھڑانے پر يا شفاعت ہی کرنے  ٣۔٤٣

پر قادر ہوں؟ يہ بھی ممکن نہيں ہے ايسی چيزيں بھال اس الئق ہو سکتی ہيں کہ وه معبود بنيں 
  اور ان کی عبادت کی جائے؟

  بری جزا دی جائے گی۔  جہاں ہر ايک کا حساب ہوگا اور عمل کے مطابق اچھی يا ٤۔٤٣
يعنی کافر و مشرک جو هللا کی نافرمانی ميں ہر حد سے تجاوز کر جاتے ہيں اس طرح جو  ۵۔٤٣

بہت زياده گناه گار مسلمان ہوں گے جن کی نافرمانياں اسراف کی حد تک پہنچی ہوئی ہوں گی 
لی هللا عليہ وسلم انہيں بھی کچھ عرصہ جہنم کی سزا بھگتنی ہوگی تاہم بعد ميں شفاعت رسول ص
  يا هللا کی مشيت سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت ميں داخل کر ديا جائے گا۔

 
َ بَِصْريٌ اِبلِْعَباِد        ِ ۭ ِانَّ اهلّلٰ َتْذُكُرْوَن َمآ َاقُْوُل لَُمكْ ۭ َوُافَّوُِض َاْمِرْيٓ ِاَىل اهلّلٰ   44فَسـَ
) ٢) ميں اپنا معاملہ هللا کے سپرد کرتا ہوں (١پس آگے چل کر تم ميری باتوں کو ياد کرو گے (

  )٣يقيناً هللا تعاٰلی بندوں کا نگران ہے۔ (
عنقريب وه وقت آئے گا جب ميری باتوں کی صداقت اور جن باتوں سے روکتا تھا ان کی  ١۔٤٤

شناعت تم پر واضح ہو جائے گی پھر تم ندامت کا اظہار کرو گے مگر وه وقت ايسا ہوگا کہ 
  ھی کوئی فائده نہيں دے گی۔ندامت ب

يعنی اسی پر بھروسہ کرتا اور اسی سے ہر وقت استعانت کرتا ہوں اور تم سے بيزاری  ٢۔٤٤ 
  اور قطع تعلق کا اعالن کرتا ہوں۔ 

وه انہيں ديکھ رہا ہے پس وه مستحق ہدايت کو ہدايت سے نوازتا اور ضاللت کا استحقاق  ٣۔٤٤
تا ہے ان امور ميں جو حکمتيں ہيں ان کو وہی خوب رکھنے والے کو ضاللت سے ہمکتار ک

  جانتا ہے۔
 

ُء الَْعَذاِب      ِل ِفْرَعْوَن ُسْوۗ ٰاِت َما َمَكُرْوا َوَحاَق اِبٰ ّيِ ُ سـَ   ۚ 45فََوٰقىُه اهلّلٰ
) اور فرعوں ١پس اسے هللا نے تمام بديوں سے محفوظ رکھ ليا جو انہوں نے سوچ رکھی تھيں (

  )٢عذاب الٹ پڑا (والوں پر بری طرح کا 
يعنی اس کی قوم قبط نے اس مومن کے اظہار حق کی وجہ سے اس کے خالف جو  ١۔٤٥

تدبيريں اور سازشيں سوچ رکھی تھيں ان سب کو ناکام بنا ديا اور اسے حضرت موسٰی عليہ 
  السالم کے ساتھ نجات دے دی۔ اور آخرت ميں اس کا گھر جنت ہوگا۔ 

ندر ميں غرق کر ديا گيا اور آخرت ميں ان کے لئے جہنم کا سخت يعنی دنيا ميں انہيں سم ٢۔٤٥
  ترين عذاب ہے۔
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ا ٰاَل ِفْرَعْوَن َاَشدَّ  اعَُة ۣ َاْدِخلُْوٓ َعِشـيًّا ۚ َويَْوَم تَـُقْوُم السَّ ا وَّ   46الَْعَذاِب        َالنَّاُر يُْعَرُضْوَن عَلَْهيَا غُُدوًّ
) اور جس دن قيامت قائم ہوگی ١جاتے ہيں ( آگ ہے جس کے سامنے يہ ہر صبح شام الئے

  )٢(فرمان ہوگا کہ) فرعونيوں کو سخت ترين عذاب ميں ڈالو۔ (
اس آگ پر برزخ ميں يعنی قبروں ميں لوگ روزانہ صبح شام پيش کئے جاتے ہيں، جس  ١۔٤٦

سے قبر کا عذاب ثابت ہوتا ہے جس کا بعض لوگ انکار کرتے ہيں۔ حديث ميں تو بڑی وضاحت 
عذاب قبر پر روشنی ڈالی گئی ہے مثالً حضرت عائشہ رضی هللا تعاٰلی عنہا کے سوال کے  سے

جواب ميں نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ' ہاں! قبر کا عذاب حق ہے ' اسی طرح ايک 
اور حديث ميں فرمايا گيا ' جب تم ميں سے کوئی مرتا ہے تو (قبر ميں) اس پر صبح و شام اس 

پيش کی جاتی ہے يعنی اگر وه جنتی ہے تو جنت اور جہنمی ہے تو جہنم اس کے  کی جگہ
سامنے پيش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ يہ تيری اصل جگہ ہے، جہاں قيامت والے دن هللا 

تعاٰلی تجھے بھيجے گا (صحيح بخاری اس کا مطلب ہے کہ منکرين عذاب قبر قرآن و حديث 
  م نہيں کرتے۔دونوں کی صراحتوں کو تسلي

اس سے بالکل واضح ہے کہ عرض علی النار کا معاملہ جو صبح وشام ہوتا ہے قيامت  ٢۔٤٦ 
سے پہلے کا ہے اور قيامت سے پہلے برزخ اور قبر ہی کی زندگی ہے قيامت والے دن اس کو 

قبر سے نکال کر سخت ترين عذاب يعنی جہنم ميں ڈال ديا جائے گا آل فرعون سے مراد فرعون 
کی قوم اور اس کے سارے پيروکار ہيں يہ کہنا کہ ہميں تو قبر ميں مرده آرام سے پڑا نظر  اس

آتا ہے اسے اگر عذاب ہو تو اس طرح نظر نہ آئے لغو ہے کيونکہ عذاب کے ليے يہ ضروری 
ئے هللا تعاٰلی ہر طرح عذاب دينے پر قادر ہے کيا ہم ديکھتے نہيں ہيں کہ  نہيں کہ ہميں نظر بھی آ

اب ميں ايک شخص نہايت المناک منظر ديکھ کر سخت کرب و اذيت محسوس کرتا ہے ليکن خو
ديکھنے والوں کو ذرا محسوس نہيں ہوتا کہ يہ خوابيده شخص تکليف سے دو چار ہے اس کے 
باوجود عذاب قبر کا انکار محض ہٹ دھرمی اور بےجا تحکم ہے بلکہ بيداری ميں بھی انسان 

وه خود ظاہر نہيں ہوتيں بلکہ صرف انسان کا تڑپنا اور تلمالنا ظاہر ہوتا  کو جو تکاليف ہوتی ہيں
  ہے اور وه بھی اس صورت ميں جبکہ وه تڑپے اور تلمائے۔

 
ا ِاانَّ ُكنَّا لَُمكْ تََبًعا فَهَلْ  ْوٓ َتْكَربُ يَْن اسـْ ِ َعٰفُۗؤا ِلذلَّ ْوَن ِيف النَّاِر فَيَُقْوُل الضُّ َن النَّاِر         َانُْمتْ  َوِاْذ يَتَـَحاۗجُّ ْغنُْوَن َعنَّا نَِصْيًبا ِمّ   47مُّ

اور جب کہ دوزخ ميں ايک دوسرے سے جھگڑيں گے تو کمزور لوگ تکبر والوں سے (جن 
کے يہ تابع تھے) کہيں گے ہم تو تمہارے پيرو تھے تو کيا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ 

  ہٹا سکتے ہو؟
 

وْٓ  َتْكَربُ ْيَن اسـْ ِ َ قَْد َحَمكَ بَْنيَ الِْعَباِد      قَاَل اذلَّ   48ا ِاانَّ ُلكٌّ ِفْهيَاۙٓ  ِانَّ اهلّلٰ
وه بڑے لوگ جواب ديں گے ہم تو سبھی اس آگ ميں ہيں، هللا تعاٰلی اپنے بندوں کے درميان 

  فيصلہ کر چکا ہے۔
 

َُّمكْ ُخيَ  َ اْدُعْوا َرب يَْن ِيف النَّاِر ِلَخَزنَِة هَجَمنَّ ِ َن الَْعَذاِب        َوقَاَل اذلَّ   49فِّْف َعنَّا يَْوًما ِمّ
اور (تمام) جہنمی مل کر جہنم کے داروغوں سے کہيں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا 

  کرو کہ وه کسی دن تو ہمارے عذاب ميں کمی کر دے۔
 

نِٰت ۭ قَالُْوا بَٰىل  ِتْيُمكْ ُرُسلُُمكْ اِبلَْبّيِ   50ۧ قَالُْوا فَاْدُعْوا ۚ َوَما ُدٰعۗـُؤا اْلٰكِفرِْيَن ِاالَّ ِيفْ َضٰلٍل       ۭقَالُْوٓا َاَو لَْم تَُك اَتْ
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وه جواب ديں گے کہ کيا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہيں آئے تھے؟ وه کہيں 
) اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور ١گے کيوں نہيں، وه کہيں گے پھر تم ہی دعا کرو (

  )٢بےراه ہے (
ہم ايسے لوگوں کے حق ميں هللا سے کيونکر کچھ کہہ سکتے ہيں جن کے پاس هللا کے  ١۔٥٠

  پيغمبر دالئل و معجزات لے کر آئے ليکن انہوں نے پروا نہ کی؟
يعنی باآلخر وه خود ہی هللا سے فرياد کريں گے ليکن اس فرياد کی وہاں شنوائی نہيں  ٢۔٥٠

مام کی جا چکی تھی اب آخرت تو ايمان، توبہ اور عمل ہوگی۔ اس لئے کہ دنيا ميں ان پر حجت ت
  کی جگہ نہيں، وه تو دار الجزا ہے، دنيا ميں جو کچھ کيا ہوگا، اس کا نتيجہ وہاں بھگتنا ہوگا۔

 
نَْيا َويَْوَم يَُقْوُم اْالَْشَهاُد       يَْن ٰاَمنُْوا ِيف الَْحٰيوِة ادلُّ ِ   51ِۙاانَّ لَنَْنُرصُ ُرُسلَنَا َواذلَّ

) اور اس ١يقيناً ہم اپنے رسولوں کی اور ايمان والوں کی مدد زندگانی دنيا ميں بھی کريں گے (
  ) کھڑے ہونگے۔٢دن بھی جب گواہی دينے والے (

يعنی ان کے دشمن کو ذليل اور ان کو غالب کريں گے بعض لوگوں کے ذہنوں ميں يہ  ١۔٥١
ے جيسے حضرت يحيی و زکريا عليہما اشکال پيدا ہو سکتا ہے کہ بعض نبی قتل کر دئيے گئ

السالم وغيره اور بعض ہجرت پر مجبور ہوگئے جيسے ابراہيم عليہ السالم اور ہمارے پيغمبر 
صلی هللا عليہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان هللا عليہم اجمعين وعده امداد کے باوجود ايسا کيوں 

ے ہے اس ليے بعض حالتوں ميں ہوا؟ دراصل يہ وعده غالب حاالت اور اکثريت کے اعتبار س
اور بعض اشخاص پر کافروں کا غلبہ اس کے منافی نہيں يا مطلب يہ ہے کہ عارضی طور پر 

يعض دفعہ هللا کی حکمت و مشيت کے تحت کافروں کو غلبہ عطا فرما ديا جاتا ہے ليکن باالخر 
السالم کے قاتلين  اہل ايمان ہی غالب اور سرخرو ہوتے ہيں جيسے حضرت يحيی و زکريا عليہما

پر بعد ميں هللا تعاٰلی نے ان کے دشمنوں کو مسلط فرما ديا جنہوں نے ان کے خون سے اپنی 
پياس بجھائی اور انہيں ذليل و خوار کيا جن يہوديوں نے حضرت عيسٰی عليہ السالم کو سولی 

نے يہوديوں کو خوب دے کر مارنا چاہا هللا نے ان يہوديوں پر روميوں کو ايسا غلبہ ديا کہ انہوں 
ذلت کا عذاب چکھايا پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وسلم اور ان کے رفقا يقينا ہجرت پر مجبور 

ہوئے ليکن اس کے بعد جنگ بدر، احد، احزاب، غزوه خيبر، اور پھر فتح مکہ کے ذريعے سے 
ان کو جس طرح هللا تعاٰلی نے جس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اپنے پيغمبر اور اہل ايم

  غلبہ عطا فرمايا اس کے بعد هللا کی مدد کرنے ميں کيا شبہ ره جاتا ہے؟ ابن کثير
اشہاد شہيد گواه کی جمع ہے جيسے شريف کی جمع اشراف ہے قيامت والے دن فرشتے  ٢۔٥١ 

اور انبياء عليہم السالم گواہی ديں گے يا فرشتے اس بات کی گواہی ديں گے کہ يا هللا پيغمبروں 
نے تيرا پيغام پہنچا ديا تھا ليکن ان کی امتوں نے ان کو جھٹاليا۔ عالوه ازيں امت محمديہ اور 

نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم بھی گواہی ديں گے جيسے کہ پہلے بيان ہو چکا ہے۔ اس لئے 
قيامت کو گواہوں کے کھڑا ہونے کا دن کہا گيا ہے۔ اس دن اہل ايمان کی مدد کرنے کا مطلب 

  ان کو ان کے اچھے اعمال کی جزا دی جائے گی اور انہيں جنت ميں داخل کيا جائے گا۔ہے 
 

اِر       ُء ادلَّ َّْعنَُة َولَهُْم ُسْوۗ ِلِمْنيَ َمْعِذَرُهتُْم َولَهُُم الل   52يَْوَم َال يَْنَفُع الّظٰ
اور ان  جس دن ظالموں کو ان کی (عذر) معذرت کچھ نفع نہ دے گی ان کے لئے لعنت ہی ہوگی

  )١کے لئے برا گھر ہوگا (
يعنی هللا کی رحمت سے دوری اور پھٹکار۔ اور معذرت کا فائده اس لئے نہيں ہوگا کہ وه  ١۔٥٢

  معذرت کی جگہ نہيں، اس لئے يہ معذرت، معذرت باطلہ ہوگی۔
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اِۗءيَْل اْلِكٰتَب   ٓ ِاْرسَ   53ۙ    َولََقْد ٰاتَيْنَا ُمْوَىس الْهُٰدى َوَاْوَرثْنَا بَِينْ
) اور بنو اسرائيل کو اس کتاب کا وارث ١ہم نے موسٰی (عليہ السالم) کو ہدايت نامہ عطا فرمايا (

  )١بنايا (
نُْوٌر)  ١۔٥٣ ۔ 5يعنی نبوت اور تورات عطا کی جيسے فرمايا (اِنَّآ اَْنَزْلنَا التَّْوٰرٮةَ فِْيھَا ھًُدى وَّ

  ) 44المائده:
عليہ السالم کے بعد بھی باقی رہی، جس کے نسالً بعد نسل يعنی تورات، حضرت موسٰی  ١۔٥٣

وه وارث ہوتے رہے۔ يا کتاب سے مراد وه تمام کتابيں ہيں جو انبيائے بنی اسرائيل پر نازل 
  ہوئيں، ان سب کتابوں کا وارث بنی اسرائيل کو بنايا۔

 
ِذْكٰرى ِالُوِيل اْالَلَْباِب          54ُهًدى وَّ
  )١تھی عقل مندوں کے لئے ( کہ وه ہدايت و نصيحت

آسمانی کتابوں کا فائده وہی اٹھاتے ہيں ہدايت و نصيحت حاصل کرتے ہيں جو عقل سليم  ١۔٥٤
کے مالک ہيں دوسرے لوگ تو گدھوں کی طرح ہيں جن پر کتابوں کا بوجھ تو لدا ہوتا ہے ليکن 

  وه اس سے بےخبر ہوتے ہيں کہ ان کتابوں ميں کيا ہے؟
 

ْبَاكِر         فَاْصِربْ ِانَّ  َِّك اِبلَْعِيشِّ َواْالِ ْمِد َرب ْح ِحبَ ّبِ نِْۢبَك َوسـَ اْستَـْغِفْر ذِلَ ِ َحقٌّ وَّ   55َوْعَد اهلّلٰ
) معافی ١پس اے نبی! تو صبر کر هللا کا وعده بال شک (وشبہ) سچا ہی ہے تو اپنے گناه کی (

  ر حمد بيان کرتا ره۔) اپنے پروردگار کی تسبيح او٢) اور صبح شام (١مانگتا ره (
گناه سے مراد چھوٹی چھوٹی لغزشيں ہيں، جو بہ تقاضائے بشريت سرزد ہو جاتی ہيں،  ١۔٥٥

جن کی اصالح بھی هللا تعاٰلی کی طرف سے کر دی جاتی ہے۔ يا استغفار بھی ايک عبادت ہی 
ہنمائی ہے ہے۔ اجر و ثواب کی زيادتی کے لئے استغفار کا حکم ديا گيا ہے، يا مقصد امت کی ر

  کہ وه استغفار سے بےنياز نہ ہوں۔ 
عشيی سے دن کا آخری اور رات کا ابتدائی حصہ اور ابکار سے رات کا آخری اور دن کا  ٢۔٥٥

  ابتدائی حصہ مراد ہے۔
 

ُْم ۙ ِاْن ِيفْ ُصُدْوِرِمهْ ِاالَّ  ِ ِبَغْريِ ُسلْٰطٍن َاٰت ٓ ٰايِٰت اهلّلٰ اِدلُْوَن ِيفْ يَْن ُجيَ ِ ِمْيُع الَْبِصْريُ      ِانَّ اذلَّ َّٗه ُهَو السَّ ِ ۭ ِان تَِعْذ اِبهلّلٰ ا ُمهْ ِبَباِلِغْيِه ۚ فَاسـْ   56 ِكْربٌ مَّ
جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آيات اٰلہی ميں جھگڑا کرتے ہيں ان کے 

) سو تو هللا کی ١دلوں ميں بجز نری بڑائی کے اور کچھ نہيں وه اس تک پہنچنے والے ہی نہيں (
  پناه مانگتا ره بيشک وه پورا سننے واال اور سب سے زياده ديکھنے واال ہے۔

يعنی وه لوگ جو بغير آسمانی دليل کے بحث و حجت کرتے ہيں، يہ محض تکبر کی وجہ  ١۔٥٦
سے ايسا کرتے ہيں، تاہم اس سے جو ان کا مقصد ہے کہ حق کمزور اور باطل مضبوط ہو وه 

  نہيں ہوگا۔ان کو حاصل 
 

ٰمٰوِت َواْالَْرِض اَْكَربُ ِمْن َخلِْق النَّاِس َوٰلِكنَّ اَْكَرثَ النَّاِس َال يَْعلَُمْوَن         57لََخـلُْق السَّ
آسمان و زمين کی پيدائش يقيناً انسان کی پيدائش سے بہت بڑا کام ہے، ليکن (يہ اور بات ہے کہ) 

  )١اکثر لوگ بےعلم ہيں (
يہ کيوں اس بات سے انکار کر رہے ہيں کہ هللا تعاٰلی انسانوں کو دوباره زنده  يعنی پھر ١۔٥٧

  نہيں کر سکتا؟ جب کہ يہ کام آسمان و زمين کی تخليق سے بہت آسان ہے۔
 

ُء ۭ قَِليْ  ۗ ِلٰحِت َوَال الُْمِيسْ لُوا الّصٰ يَْن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ ى َوالَْبِصْريُ ڏ َواذلَّ َتِوي اْالَْمعٰ ا تََتَذكَُّرْوَن       َوَما يَسـْ   58ًال مَّ
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اندھا اور بينا برابر نہيں نہ وه لوگ جو ايمان الئے اور بھلے کام کئے بدکاروں کے برابر ہيں 
  ) تم (بہت) کم نصيحت حاصل کر رہے ہو۔١(

مطلب ہے جس طرح بينا اور نابينا برابر نہيں، اسی طرح مومن و کافر اور نيکوکار اور  ١۔٥٨
نہيں بلکہ قيامت کے دن ان کے درميان جو عظيم فرق ہوگا، وه بالکل واضح ہو کر  بدکار برابر

  سامنے آئے گا۔
 

اعََة َالِٰتَيٌة الَّ َريَْب ِفْهيَا َوٰلِكنَّ اَْكَرثَ النَّاِس َال يُْؤِمنُْوَن         59ِانَّ السَّ
سے لوگ ايمان نہيں  قيامت باليقين اور بالشبہ آنے والی ہے، ليکن (يہ اور بات ہے کہ) بہت

  التے۔
 

منََّ  َيْدُخلُْوَن هَجَ ْوَن َعْن ِعَباَدِيتْ سـَ َتْكِربُ يَْن يَسـْ ِ َتِجْب لَُمكْ ۭ ِانَّ اذلَّ ٓ َاسـْ ُُّمكُ اْدُعْوِينْ   60ۧ ٰدِخرِْيَن        َوقَاَل َرب
اور تمہارے رب کا فرمان (سرزد ہو چکا) ہے کہ مجھ سے دعا کرو ميں تمہاری دعاؤں کو 

) يقين مانو کہ جو لوگ ميری عبادت سے خود سری کرتے ہيں وه ابھی ابھی ١ول کروں گا (قب
  )٢ذليل ہو کر جہنم پہنچ جائيں گے (

گزشتہ آيت ميں جب هللا نے وقوع قيامت کا تذکره فرمايا تو اب اس آيت ميں ايسی راہنمائی  ١۔٦٠
ہمکنار ہو سکے، اس آيت  دی جا رہی ہے، جسے اختيار کر کے انسان آخرت کی سعادتوں سے

ميں دعا سے اکثر مفسرين نے عبادت مراد لی ہے يعنی صرف ايک هللا کی عبادت کرو۔ جيسا 
کہ حديث ميں ميں بھی دعا کو عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار ديا گيا، بعض کہتے ہيں کہ دعا 

ونکہ دعا کے سے مراد دعا ہی ہے۔ يعنی هللا سے جلب نفع اور دفع ضرر کا سوال کرنا، کي
شرعی اور حقيقی معنی طلب کرنے کے ہيں، دوسرے مفہوم ميں اس کا استعمال مجازی ہے۔ 

عالوه ازيں دعا بھی اپنے حقيقی معنی کے اعتبار سے اور حديث مذکوره کی رو سے بھی 
عبادت ہے کيونکہ مافوق االسباب طريقے سے کسی کو حاجت روائی کے لئے پکارنا اس کی 

  عبادت هللا کے سوا کسی کی جائز نہيں۔ عبادت ہے اور 
يہ هللا کی عبادت سے انکار و اعراض يا اس ميں دوسروں کو بھی شريک کرنے والوں  ٢۔٦٠ 

  کا انجام ہے۔
 

ْو فَْضٍل عََيل النَّ  َ ذَلُ ا ۭ ِانَّ اهلّلٰ َاَر ُمْبِرصً َّْيَل ِلتَْسُكنُْوا ِفْيِه َوالهنَّ ْي َجَعَل لَُمكُ ال ِ ُ اذلَّ   61اِس َوٰلِكنَّ اَْكَرثَ النَّاِس َال يَْشُكُرْوَن        َاهلّلٰ
) اور دن کو ديکھنے ١هللا تعاٰلی نے تمہارے لئے رات بنا دی کہ تم اس ميں آرام حاصل کرو (

) بيشک هللا تعاٰلی لوگوں پر فضل و کرم واال ہے ليکن اکثر لوگ شکر گزاری نہيں ٢واال بنا ديا (
  )٣کرتے۔ (

رات کو تاريک بنايا، تاکہ کاروبار زندگی معطل ہو جائيں اور لوگ امن اور سکون يعنی  ١۔٦١
 ٢۔٦١يعنی روشن بنايا تاکہ معاشی محنت اور تگ و دو ميں تکليف نہ ہو۔  ٢۔٦١سے سو سکيں۔ 

هللا کی نعمتوں کا اور نہ ان کا اعتراف ہی کرتے ہيں يا تو کفر وجحود کی وجہ سے جيسا کہ 
ہے يا منعم کے واجبات شکر سے اہمام و غفلت کی وجہ سے جيسا کہ جاہلوں کافروں کا شيوه 

  کا شعار ہے۔
 

ٍء ۘ َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُهَو  ُُّمكْ َخاِلُق ُلكِّ َيشْ ُ َرب   62فََاّىنٰ تُْؤفَُكْوَن       ۵ٰذِلُمكُ اهلّلٰ
اں تم پھرے يہی هللا ہے تم سب کا رب ہرچيز کا خالق اس کے سوا کوئی معبود نہيں پھر کہ

  )١جاتے ہو (
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يعنی پھر تم اس کی عبادت سے کيوں بدکتے ہو اور اس کی توحيد سے کيوں پھرتے اور  ١۔٦٢
  بھاگتے ہو۔

 
َحُدْوَن       ِ َجيْ يِٰت اهلّلٰ يَْن َاكنُْوا اِبٰ ِ   63َكٰذكِلَ يُْؤفَُك اذلَّ

  تھے۔اس طرح وه لوگ بھی پھيرے جاتے رہے جو هللا کی آيتوں کا انکار کرتے 
 

َرُمكْ فََاْحَسَن ُصَوَرُمكْ َوَرَزقَُمكْ  َصوَّ َماَۗء ِبنَاًۗء وَّ السَّ ْي َجَعَل لَُمكُ اْالَْرَض قََراًرا وَّ ِ ُ اذلَّ ُ َربُّ الْٰعلَِمْنيَ      َاهلّلٰ َك اهلّلٰ ُُّمكْ ښ فَتَٰربَ ُ َرب ٰبِت ۭ ٰذِلُمكُ اهلّلٰ ّيِ َن الطَّ   64ِمّ
) اور آسمان کو چھت بنايا ٢لئے زمين کو ٹھہرنے کی جگہ ( ) جس نے تمہارے١هللا ہی ہے (

) اور تمہيں عمده عمده چيزيں کھانے ٤) اور تمہاری صورتيں بنائيں اور بہت اچھی بنائيں (٣(
) يہی هللا تمہارا پروردگار ہے، پس بہت برکتوں واال هللا ہے سارے جہان کا ۵کو عطا فرمائيں (

  پرورش کرنے واال۔
توں کی کچھ قسميں بيان کی جا رہی ہيں تاکہ هللا کی قدرت کاملہ بھی واضح ہو آگے نعم ١۔٦٤

  جائے اور اس کا بال شرکت غيرے معبود ہونا بھی۔
جس ميں تم رہتے چلتے پھرتے کاروبار کرتے اور زندگی گزارتے ہو پھر باآلخر موت  ٢۔٦٤

  سے ہمکنار ہو کر قيامت تک کے ليے اسی ميں آسوده خواب رہتے ہو۔
يعنی قائم اور ثابت رہنے والی چھت اگر اس کے گرنے کا انديشہ رہتا تو کوئی شخص  ٣۔٦٤

  آرام کی نيند سو سکتا تھا نہ کسی کے ليے کاروبار حيات کرنا ممکن ہوتا۔
جتنے بھی روئے زمين پر حيوانات ہيں، ان سب ميں (تم) انسانوں کو سب سے زياده  ٤۔٦٤۔ 

  بنايا ہے۔ خوش شکل اور متناسب اال، عضا 
يعنی اقسام و انواع کے کھانے تمہارے لئے مہيا کئے، جو لذيذ بھی ہيں اور قوت بخش  ۵۔٦٤
  بھی۔

 
ِ َرّبِ الْٰعلَِمْنيَ       ْيَن َۭالَْحْمُد هلِلّٰ   65ُهَو الْـَحيُّ َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُهَو فَاْدُعْوُه ُمْخِلِصْنيَ هَلُ ادّلِ

ود نہيں پس تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے وه زنده ہے جس کے سوا کوئی معب
  ) تمام خوبياں هللا ہی کے لئے ہيں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔١پکارو (

يعنی جب سب کچھ کرنے واال اور دينے واال وہی ہے دوسرا کوئی بنانے ميں شريک ہے  ١۔٦٥
را کوئی اس ميں نہ اختيارات ميں تو پھر عبادت کا مستحق بھی صرف اک هللا ہی ہے، دوس

شريک نہيں ہو سکتا۔ استمداد و استغاثہ بھی اسی سے کرو کہ وہی سب کی فرياديں اور التجائيں 
سننے پر قادر ہے دوسرا کوئی بھی مافوق االسباب طريقے سے کسی کی بات سننے پر قادر ہی 
  ؟نہيں ہے جب يہ بات ہے تو دوسرے مشکل کشائی اور حاجت روائی کس طرح کر سکتے ہيں

 
 ۡ ْ ّيبِ نُٰت ِمْن رَّ ا َجاَۗءِينَ الَْبّيِ ِ لَمَّ ْيَن تَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ ِ ْيُت َاْن َاْعُبَد اذلَّ ْ ُهنِ   66َوُاِمْرُت َاْن ُاْسِملَ ِلَرّبِ الْٰعلَِمْنيَ      قُْل ِاِىنّ

پکار رہے  آپ کہہ ديجئے! کہ مجھے ان کی عبادت سے روک ديا گيا ہے جنہيں تم هللا کے سوا
) اس بنا پر کہ ميرے پاس ميرے رب کی دليليں پہنچ چکی ہيں، مجھے يہ حکم ديا گيا ہے ١ہو (

  )٢کہ ميں تمام جہانوں کے رب کا تابع فرمان ہو جاؤں۔ (
چاہے وه پتھر کی مورتياں ہوں، انبياء عليہم السالم اور صلحا ہوں اور قبروں ميں مدفون  ١۔٦٦

سی کو مت پکارو، ان کے ناموں کی نذر نياز مت دو ان کے ورد اشخاص ہوں۔ مدد کے لئے ک
نہ کرو ان سے خوف مت کھاؤ اور ان سے اميديں وابستہ نہ کرو کيونکہ يہ سب عبادت کی 

  قسميں ہيں جو صرف ايک هللا کا حق ہے۔ 
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يہ وہی عقلی اور نقلی دالئل ہيں جن سے هللا کی توحيد يعنی هللا کے واحد الہ اور رب  ٢۔٦٦
ہونے کا اثبات ہوتا ہے جو قرآن ميں جا بجا ذکر کيے گئے ہيں اسالم کے معنی ہيں اطاعت 

وانقياد کے ليے جھک جانا سر اطاعت خم کر دينا يعنی هللا کے سامنے ميں جھک جاؤں ان سے 
  سرتابی نہ کروں آگے پھر توحيد کے کچھ دالئل بيان کيے جا رہے ہيں۔

 
ْي َخلََقُمكْ ِمّنْ  ِ ُمكْ ُمثَّ ِلَتُكوْ  ُهَو اذلَّ رُِجُمكْ ِطْفًال ُمثَّ ِلَتْبلُُغْوٓا َاُشدَّ ـْطَفٍة ُمثَّ ِمْن عَلََقٍة ُمثَّ ُخيْ ُـّ َُّتَوّىفٰ ِمْن قَْبُل َوِلَتْبلُُغْوٓا َاَجًال تَُراٍب ُمثَّ ِمْن ن ْن ي ُيْوًخا ۚ َوِمنُْمكْ مَّ نُْوا شـُ

َُّمكْ تَْعِقلُْوَن       لََعل َسمًّى وَّ   67مُّ
) پھر خون کے لوتھڑے سے پيدا کيا پھر ١وه وہی ہے جس نے تمہيں مٹی سے پھر نطفے سے (

تمہيں بچہ کی صورت ميں نکالتا ہے، پھر (تمہيں بڑھاتا ہے کہ) تم اپنی پوری قوت کو پہنچ جاؤ 
) (وه تمہيں ٣) تم ميں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہيں (٢پھر بوڑھے ہو جاؤ (

  )۵) اور تاکہ تم سوچ سمجھ لو۔ (٤ہے) تاکہ تم مدت معين تک پہنچ جاؤ ( چھوڑ ديتا
يعنی تمہارے باپ آدم عليہ السالم کو مٹی سے بنايا جو ان کی تمام اوالد کے مٹی سے پيدا  ١۔٦٧

ہونے کو مستلزم ہے پھر اس کے بعد نسل انسانی کے تسلسل اور اس کی بقا وتحفظ کے ليے 
ے وابستہ کر ديا اب ہر انسان اس نطفے سے پيدا ہوتا ہے جو صلب انسانی تخليق کو نطفے س

پدر سے رحم مادر ميں جا کر قرار پکڑتا ہے سوائے حضرت عيسٰی عليہ السالم کے کہ ان کی 
پيدائش معجزانہ طور پر بغير باپ کے ہوئی جيسا کہ قرآن کريم کی بيان کرده تفصيالت سے 

  ع ہے۔واضح ہے اور جس پر امت مسلمہ کا اجما
  يعنی ان تمام کيفيتوں اور اطوار سے گزارنے واال وہی هللا ہے جس کا کوئی شريک نہيں۔  ٢۔٦٧
يعنی رحم مادر ميں مختلف ادوار سے گزر کر باہر آنے سے پہلے ہی ماں کے پيٹ ميں،  ٣۔٦٧

  بعض بچپن ميں، بعض جوانی ميں اور بعض بڑھاپے سے قبل فوت ہو جاتے ہيں۔ 
تعاٰلی يہ اس لئے کرتا ہے تاکہ جس کی جتنی عمر هللا نے لکھ دی ہے، وه اس کو يعنی هللا  ٤۔٦٧

  پہنچ جائے اور اتنی زندگی دنيا ميں گزار لے۔ 
يعنی جب تم ان اطوار اور مراحل پر غور کرو گے کہ نطفے سے علقہ پھر مضغۃ، پھر  ۵۔٦٧

رب بھی ايک ہی ہے اور تمہارا بچہ، پھر جوانی، کہولت اور بڑھاپا، تو تم جان لو گے کہ تمہارا 
ئی معبود نہيں عالوه ازيں يہ بھی سمجھ لو گے کہ جو هللا يہ  معبود بھی ايک اس کے سوا کو

سب کچھ کرنے واال ہے اس کے ليے قيامت والے دن انسانوں کو دوباره زنده کر دينا بھی مشکل 
  ئے گا۔ نہيں ہے اور وه يقينا سب کو زنده فرما

 
 ُ ْي ي ِ ََّما يَـُقْوُل هَلٗ ُكْن فَيَُكْوُن      ُهَو اذلَّ   ۧ 68ـْحٖي َويُِمْيُت ۚ فَِاَذا قَٰىضٓ َاْمًرا فَِان

) پھر وه جب کسی کام کا کرنا مقرر کرتا ہے تو اسے ١وہی ہے جو جالتا ہے اور مار ڈالتا ہے (
  )٢صرف کہتا ہے ہو جا پس وه ہو جاتا ہے۔ (

يار ميں ہے۔ وه ايک بےجان نطفے کو مختلف اطوار زنده کرنا اور مارنا اسی کے اخت ١۔٦٨
سے گزار کر ايک زنده انسان کے روپ ميں ڈھال ديتا ہے اور پھر ايک وقت مقرره کے بعد اس 

  زنده انسان کو مار کر موت کی واديوں ميں سال ديتا ہے۔ 
 اس کی قدرت کا يہ حال ہے کہ اس کے لفظ کن (ہو جا) سے وه چيز معرض وجود ميں ٢۔٦٨

  آجاتی ہے جس کا وه اراده کرے۔
 

فُْوَن       ِ َۭاّىنٰ يُْرصَ ٓ ٰايِٰت اهلّلٰ يَْن ُجيَاِدلُْوَن ِيفْ ِ   ۇ69َالَْم تََر ِاَىل اذلَّ
  )٢) وه کہاں پھير دئيے جاتے ہيں (١کيا تو نے نہيں ديکھا جو هللا کی آيتوں ميں جھگڑتے ہيں (

  ابطال کے لئے۔ انکار اور تکذيب کے لئے يا اس کے رد و  ١۔٦٩
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يعنی ظہور دالئل اور وضوح حق کے باوجود وه کس طرح حق کو نہيں مانتے۔ يہ تعجب  ٢۔٦٩
  کا اظہار ہے۔

 
بُْوا اِبْلِكٰتِب َوِبَمآ َاْرَسلْنَا ِبٖه ُرُسلَنَا ڕ فََسْوَف يَْعلَُمْوَن       يَْن َكذَّ ِ   70ۙاذلَّ

م نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھيجا انہيں جن لوگوں نے کتاب کو جھٹاليا اور اسے بھی جو ہ
  ابھی ابھی حقيقت حال معلوم ہو جائے گی۔

 
ٰلِسُلۭ  يُْسَحُبْوَن       ٓ َاْعنَاِقهِْم َوالسَّ ْغٰلُل ِيفْ   ۙ 71ِاِذ اْالَ

  )١جب ان کی گردنوں ميں طوق ہونگے اور زنجريں ہوں گی گھسيٹے جائيں گے (
  ذبين کا ہوگا۔يہ وه نقشہ ہے جو جہنم ميں ان مک ١۔٧١

 
  ۚ 72ِيف الَْحِمْميِ ڏ ُمثَّ ِيف النَّاِر يُْسَجُرْوَن      

  کھولتے ہوئے پانی ميں اور پھر جہنم کی آگ ميں جالئے جائيں گے۔
مجاہد اور مقاتل کا قول ہے کہ ان کے ذريعے سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی يعنی  ١۔٧٢

  يہ لوگ اس کا ايندھن بنے ہوں گے۔
 

  73ْۙيَل لَهُْم َاْيَن َما ُكْنُمتْ تُْرشُِكْوَن     ُمثَّ قِ 
  پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جنہيں تم شريک کرتے تھے وه کہاں ہيں؟

 
 ُ َّْدُعْوا ِمْن قَْبُل َشـْيـــــًٔا ۭ َكٰذكِلَ يُِضلُّ اهلّلٰ َّْم نَُكْن ن ُّْوا َعنَّا بَْل ل ِ ۭ قَالُْوا َضل   74يَْن        اْلٰكِفِر ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ

) بلکہ ہم تو اس سے پہلے ٢) وه کہيں گے کہ وه تو ہم سے بہک گئے (١جو هللا کے سوا تھے (
  )٤) هللا تعاٰلی کافروں کو اسی طرح گمراه کرتا ہے۔ (٣کسی کو بھی پکارتے ہی نہ تھے (

  کيا وه آج تمہاری مدد کر سکتے ہيں؟ ١۔٧٤
  وه ہماری مدد کيا کريں گے؟ يعنی پتہ نہيں، کہاں چلے گئے ہيں، ٢۔٧٤
اقرار کرنے کے بعد، پھر ان کی عبادت کا ہی انکار کر ديں گے کيونکہ وہاں ان پر  ٣۔٧٤

واضح ہو جائے گا کہ وه ايسی چيزوں کی عبادت کرتے رہے جو سن سکتی تھيں، نہ ديکھ 
نی واضح ہے سکتی تھيں اور نقصان پہنچا سکتی تھيں نہ نفع (فتح القدير اور اس کا دوسرا مع

  اور وه يہ کہ وه شرک کا سرے سے انکار ہی کريں گے۔ 
يعنی ان مکذبين ہی کی طرح هللا تعاٰلی کافروں کو بھی گمراه کرنا ہے مطلب يہ ہے کہ  ٤۔٧٤

مسلسل تکذيب اور کفر يہ ايسی چيزيں ہيں کہ جن سے انسانوں کے دل سياه اور زنگ آلود ہو 
  يے قبول حق کی توفيق سے محروم ہو جاتے ہيں۔جاتے ہيں اور پھر وه ہميشہ کے ل

 
  ۚ 75ٰذِلُمكْ ِبَما ُكْنُمتْ تَْفَرُحْوَن ِيف اْالَْرِض ِبَغْريِ الَْحّقِ َوِبَما ُكْنُمتْ تَْمَرُحْوَن       

يہ بدلہ ہے اس چيز کا جو تم زمين ميں ناحق پھولے نہ سماتے تھے۔ اور بےجا اتراتے پھرتے 
  تھے۔
ی يہ گمراہی اس بات کا نتيجہ ہے کہ تم کفر وتکذيب اور فسق وفجور ميں يعنی تمہار ١۔٧٥

اتنے بڑھے ہوئے تھے کہ ان پر تم خوش ہوتے اور اتراتے تنے اترانے ميں مزيد خوشی کا 
  اظہار ہے جو تکبر کو مستلزم ہے۔

 
ْيَن ِفْهيَا ۚ فَِبئَْس َمثَْوى الُْمتَكَ  َ ٰخدِلِ منَّ ِيَْن      ُاْدُخلُْوٓا َابَْواَب هَجَ   76ّربِ
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اب آؤ جہنم ميں ہميشہ رہنے کے لئے (اس کے) دروازوں ميں داخل ہو جاؤ کيا ہی بری جگہ 
  )١ہے تکبر کرنے والوں کی (

  يہ جہنم پر مقرر فرشتے، اہل جہنم کو کہيں گے۔ ١۔٧٦
 

ْي نَعِ  ِ ا نُرِيَنََّك بَْعَض اذلَّ ِ َحقٌّ ۚ فَِامَّ   77ُدُمهْ َاْو نَتَـَوفَّيَنََّك فَِالَْينَا يُْرَجُعْوَن     فَاْصِربْ ِانَّ َوْعَد اهلّلٰ
) انہيں ہم نے جو وعدے دے رکھے ہيں ان ميں ١پس آپ صبر کريں هللا کا وعده قطًعا سچا ہے (

) يا (اس سے پہلے) ہم آپ کو وفات دے ديں، ان کا لوٹايا جانا تو ٢سے کچھ ہم کو دکھائيں (
  )٣ہماری ہی طرف ہے۔ (

کہ ہم کافروں سے انتقام ليں گے۔ يہ وعده جلدی بھی پورا ہو سکتا ہے يعنی دنيا ميں ہی ہم  ١۔٧٧
ان کی گرفت کرليں گے يا حسب مشيت اٰلہی تاخير بھی ہو سکتی ہے۔ يعنی قيامت والے دن ہم 

  انہيں سزا ديں۔ تاہم يہ بات يقينی ہے کہ يہ هللا کی گرفت سے بچ کر کہيں جا نہيں سکتے۔ 
يعنی آپ کی زندگی ميں ان کو مبتالئے عذاب کر ديں چنانچہ ايسا ہی ہوا هللا نے کافروں  ٢۔٧٧

ہجری ٨سے انتقام لے کر مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کيا جنگ بدر ميں ستر کافر مارے گئے 
ميں مکہ فتح ہوگيا اور پھر نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کی حيات مبارکہ ميں ہی پورا جزيره 

  مسلمانوں کے زير نگيں آ گيا۔عرب 
يعنی اگر کافر دنياوی مواخذه وعذاب سے بچ بھی گئے تو آخر ميرے پاس ہی آئيں گے  ٣۔٧٧

  جہاں ان کے ليے سخت عذاب تيار ہے۔
 

 َ َّْم نَْقُصْص عَل ْن ل ْن قََصْصنَا عَلَْيَك َوِمْهنُْم مَّ ْن قَْبكِلَ ِمْهنُْم مَّ ِ قُِيضَ َولََقْد َاْرَسلْنَا ُرُسًال ِمّ ۚ  فَِاَذا َجاَۗء َاْمُر اهلّلٰ ِ ْذِن اهلّلٰ يٍَة ِاالَّ اِبِ ِيتَ اِبٰ ْ ْيَك ۭ َوَما َاكَن ِلَرُسْوٍل َاْن ايَّ
  78ۧاِبلَْحّقِ َوَخِرسَ ُهنَاكِلَ الُْمْبِطلُْوَن      

يقيناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھيج چکے ہيں جن ميں سے بعض کے (واقعات) ہم 
و بيان کر چکے ہيں اور ان ميں سے بعض کے (قصے) تو ہم نے آپ کو بيان ہی نہيں کئے آپ ک

) ٢) اور کسی رسول کا يہ (مقدور) نہ تھا کہ کوئی معجزه هللا کی اجازت کے بغير ال سکے (١(
) اور اس جگہ اہل ٤) حق کے ساتھ فيصلہ کر ديا جائے گا (٣پھر جس وقت هللا کا حکم آئے گا (

  ے ميں ره جائيں گے۔باطن خسار
اور يہ تعداد ميں، بہ نسبت ان کے جن کے واقعات بيان کئے گئے ہيں۔ بہت زياده ہيں۔ اس  ١۔٧٨

، انبياء و رسل کا ذکر اور ان کی قوموں کے حاالت بيان ٢٥لئے کہ قرآن کريم ميں تو صرف 
  کئے ہيں۔ 

کی صداقت پر داللت  آيت سے مراد يہاں معجزه اور خرق عادت واقعہ ہے جو پيغمبر ٢۔٧٨
کرے کفار پيغمبروں سے مطالبے کرتے رہے کہ ہميں فالں فالں چيز دکھاؤ جيسے خود نبی 

کريم صلی هللا عليہ وسلم سے کفار مکہ نے کئی چيزوں کا مطالبہ کيا جس کی تفصيل سوره بنی 
نہيں تھا کہ وه  اسرائيل ميں موجود ہے هللا تعاٰلی فرما رہا ہے کہ کسی پيغمبر کے اختيار ميں يہ

اپنی قوموں کے مطالبے پر ان کو کوئی معجزه صادر کر کے دکھالدے يہ صرف ہمارے اختيار 
ميں تھا بعض نبيوں کو تو ابتدا ہی سے معجزے دے ديے گئے تھے بعض قوموں کو ان کے 

مطالبے پر معجزه دکھاليا گيا اور بعض کو مطالبے کے باوجود نہيں دکھاليا گيا ہماری مشيت 
کے مطابق اس کا فيصلہ ہوتا تھا کسی نبی کے ہاتھ ميں يہ اختيار نہيں تھا کہ وه جب چاہتا 

معجزه صادر کر کے دکھال ديتا اس سے ان لوگوں کی واضح ترديد ہوتی ہے جو بعض اولياء 
کی طرف يہ باتيں منسوب کرتے ہيں کہ وه جب چاہتے اور جس طرح کا چاہتے خرق عادت 

تے تھے جيسے شيخ عبد القادر جيالنی کے ليے بيان کيا جاتا ہے يہ سب من امور کا اظہار کردي
گھڑت قصے کہانياں ہيں جب هللا نے پيغمبروں کو يہ اختيار نہيں ديا جن کو اپنی صداقت کے 
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ثبوت کے ليے اس کی ضرورت بھی تھی تو کسی ولی کو يہ اختيار کيوں کر مل سکتا ہے؟ 
رت بھی نہيں کيونکہ نبی کی نبوت پر ايمان النا بالخصوص جب کہ ولی کو اس کی ضرو

ضروری ہوتا ہے اس ليے معجزه ان کی ضرورت تھی ليکن هللا کی حکمت ومشيت اس کی 
متقصضی نہ تھی اس ليے يہ قوت کسی نبی کو نہيں دی گئی ولی کی واليت پر ايمان رکھنا 

ں ہے انہيں هللا تعاٰلی ضروری نہيں ہے اس ليے انہيں معجزے اور کرامات کی ضرورت ہی نہي
  يہ اختيار بال ضرورت کيوں عطا کر سکتا ہے؟

يعنی ان کے  ٤۔٧٨يعنی دنيا يا آخرت ميں جب ان کے عذاب کا وقت معين آجائے گا۔  ٣۔٧٨ 
  درميان حق کے ساتھ فيصلہ کر ديا جائے گا۔ اہل حق کو نجات اور اہل باطل کو عذاب۔

 
ْي َجَعَل لَُمكُ اْالَ  ِ ُ اذلَّ ُلكُْوَن      َاهلّلٰ َكُبْوا ِمْهنَا َوِمْهنَا اَتْ   79ۡنَْعاَم ِلَرتْ

) جن ميں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو ١هللا وه ہے جس نے تمہارے لئے چوپائے پيدا کئے (
  )٢اور بعض کو تم کھاتے ہو۔ (

سے  هللا تعاٰلی اپنی ان گنت نعمتوں ميں سے بعض نعمتوں کا تذکره فرما رہا ہے چوپائے ١۔٧٩
  مراد اونٹ، گائے، بکری اور بھيڑ ہے يہ نر ماده مل کر آٹھ ہيں جيسا کہ سوره انعام ميں ہے 

يہ سواری کے کام بھی آتے ہيں، ان کا دودھ بھی پيا جاتا ہے (جيسے بکری، گائے اور  ٢۔٧٩
اونٹنی کا دودھ) ان کا گوشت انسان کی مرغوب ترين غذا ہے اور بار برداری کا کام بھی ان 

  ے ليا جاتا ہے۔س
 

َملُْوَن       80ۭ َولَُمكْ ِفْهيَا َمنَاِفُع َوِلَتْبلُُغْوا عَلَْهيَا َحاَجًة ِيفْ ُصُدْوِرُمكْ َوعَلَْهيَا َوعََيل الُْفكْلِ ُحتْ
) اور تاکہ اپنے سينوں ميں چھپی ہوئی ١اور بھی تمہارے لئے ان ميں بہت سے نفع ہيں (

م حاصل کر لو اور ان چوپايوں پر اور کشتيوں پر سوار حاجتوں کو انہی پر سواری کرکے ت
  )٢کئے جاتے ہو۔(

جيسے ان سب کے اون اور بالوں سے اور ان کی کھالوں سے کئی چيزيں بنائی جاتی ہيں۔  ١۔٨٠
  ان کے دودھ سے گھی مکھن، پنير وغيره بھی بنتی ہے۔ 

  ره پر بٹھا ديا جاتا تھا۔ان سے مراد بچے اور عورتيں ہيں جنہيں ہودج سميت اونٹ وغي ١۔٨٠
 

ِ تُْنِكُرْوَن         81َويُرِْيُمكْ ٰايِٰتٖه ڰ فََايَّ ٰايِٰت اهلّلٰ
) پس تم هللا کی کن کن نشانيوں کا منکر بنتے رہو ١هللا تمہيں اپنی نشانياں دکھاتا جا رہا ہے (

  )٢گے۔ (
آفاق ميں ہی نہيں ہيں  جو اس کی قدرت اور وحدانيت پر داللت کرتی ہيں اور يہ نشانياں ١۔٨١

  تمہارے نفسوں کے اندر بھی ہيں۔
يعنی يہ اتنی واضح عام اور کثير ہيں جن کا کوئی منکر انکار کرنے کی قدرت نہيں  ٢۔٨١ 

  رکھتا يہ استفہام انکار کے ليے ہے۔
 

ْيَن ِمْن  ِ ْوا ِيف اْالَْرِض فَيَْنُظُرْوا َكْيَف َاكَن عَاِقَبُة اذلَّ ا َاكنُْوا يَكْ َافََملْ يَِسْريُ ٰااَثًرا ِيف اْالَْرِض فََمآ َاْغٰىن َعْهنُْم مَّ ًة وَّ ُبْوَن    قَْبِلهِْم َۭاكنُْوٓا اَْكَرثَ ِمْهنُْم َوَاَشدَّ قُوَّ سـِ
82  

) جو ان سے تعداد ١کيا انہوں نے زمين ميں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انجام نہيں ديکھا (
) ان کے ٢زمين ميں بہت ساری يادگاريں چھوڑی تھيں ( ميں زياده تھے قوت ميں سخت اور

  )٣کئے کاموں نے انہيں کچھ بھی فائده نہ پہنچايا۔ (
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يعنی جن قوموں نے هللا کی نافرمانی کی اور اس کے رسولوں کو جھٹاليا۔ يہ ان کی  ١۔٨٢
  نجام ہوا؟بستيوں کے آثار اور کھنڈرات تو ديکھيں جو ان کے عالقوں ميں ہی ہيں کہ ان کا کيا ا

يعنی عمارتوں کارخانوں اور کھيتيوں کی شکل ميں ان کے کھنڈرات واضح کرتے ہيں کہ  ٢۔٨٢
  وه کاريگی کے ميدان ميں بھی تم سے بڑھ کر تھے۔

فما اغنی ميں ما استفہاميہ بھی ہو سکتا ہے اور نافيہ بھی نافيہ کا مفہوم تو ترجمے سے  ٣۔٨٢
وگا ان کو کيا فائده پہنچايا؟ مطلب وہی ہے کہ ان کی واضح ہے استفہاميہ کی رو سے مطلب ہ

  کمائی ان کے کچھ کام نہيں آئی۔
 

ا َاكنُْوا ِبٖه  ْم مَّ َن الِْعْملِ َوَحاَق ِهبِ نِٰت فَرُِحْوا ِبَما ِعْنَدُمهْ ِمّ ا َجاَۗءْهتُْم ُرُسلُهُْم اِبلَْبّيِ َهتِْزُءْوَن     فَلَمَّ   83يَسـْ
ے رسول کھلی نشانياں لے کر آئے تو يہ اپنے پاس کے علم پر پس جب کبھی ان کے پاس ان ک

  ) باآلخر جس چيز کو مذاق ميں اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔١اترانے لگے (
علم سے مراد ان کی خود ساختہ شبہات اور باطل دعوے ہيں، انہيں علم سے بطور  ١۔٨٣

تھے، ان کے خيال کے مطابق ايسا  استہزاء تعبير فرمايا وه چونکہ انہيں علمی دالئل سمجھتے
کہا۔ مطلب يہ ہے کہ هللا اور رسول کی باتوں کے مقابلے ميں يہ اپنے توہمات پر اتراتے اور 

فخر کرتے رہے۔ يا علم سے مراد دنياوی باتوں کا علم ہے، يہ احکام و فرائض اٰلہی کے مقابلے 
  ميں انہيں ترجيح ديتے رہے۔

 
نَا  سـَ ا َرَاْوا اَبْ ِ َوْحَدٗه َوَكَفْراَن ِبَما ُكنَّا ِبٖه ُمْرشِِكْنيَ       فَلَمَّ ا ٰاَمنَّا اِبهلّلٰ   84قَالُْوٓ

ہمارا عذاب ديکھتے ہی کہنے لگے کہ هللا واحد پر ہم ايمان الئے اور جن جن کو ہم شريک بنا 
  رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کيا۔

 
ا َِّيتْ قَْد َخلَْت ِيفْ ِعَباِدٖه ۚ َوَخِرسَ ُهنَاكِلَ اْلٰكِفُرْوَن       فََملْ يَُك يَْنَفُعهُْم ِايَْماُهنُْم لَمَّ ِ ال ََّت اهلّلٰ َسـنَا ۭ ُسن   ۧ 85َرَاْوا اَبْ

ليکن ہمارے عذاب کو ديکھ لينے کے بعد ان کے ايمان نے انہيں نفع نہ ديا۔ هللا نے اپنا معمول 
) اور اس جگہ کافر خراب ١آرہا ہے (يہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں ميں برابر چال 

  )٢و خستہ ہوئے۔ (
يعنی هللا کا يہ معمول چال آ رہا ہے کہ عذاب ديکھنے کے بعد توبہ اور ايمان مقبول نہيں  ١۔٨٥

  يہ مضمون قرآن کريم ميں متعدد جگہ بيان ہوا ہے۔
ت کے يعنی معاينہ عذاب کے بعد ان پر واضح ہوگيا کہ اب سوائے خسارے اور ہالک ٢۔٨٥

  ہمارے مقدر ميں کچھ نہيں۔
 
 

 سورة فصلت
 )٥٤۔ تعداد آيات  ٤١(سورة فصلت ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ           ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
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  ۚ Ǻٰحـۗم       
  حم

ے اس کی شان نزول کی روايات ميں بتاليا گيا ہے کہ ايک اس سورت کا دوسرا نام فّصلت ہ
مرتبہ سرداران قريش نے باہم مشوره کيا کہ محمد صلی هللا عليہ وسلم کے پيروکاروں کی تعداد 

ميں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا ہے ہميں اس کے سد باب کے ليے ضرور کچھ کرنا چاہيے چنانچہ 
غ و فصيخ آدمی عتبہ بن ربيعہ کا انتخاب کيا تاکہ وه انہوں نے اپنے ميں سے سب سے زياده بلي

آپ صلی هللا عليہ وسلم سے گفتگو کرے چنانچہ وه آپ صلی هللا عليہ وسلم کی خدمت ميں گيا 
اور آپ پر عربوں ميں انتشار و افتراق پيدا کرنے کا الزام عائد کر کے پيشکش کی کہ اس نئی 

قصد مال ودولت کا حصول ہے تو وه ہم جمع کيے دعوت سے اگر آپ صلی هللا عليہ وسلم کا م
ديتے ہيں قيادت وسيادت منوانا چاہتے ہيں تو آپ صلی هللا عليہ وسلم کو ہم اپنا ليڈر اور سردار 

مان ليتے ہيں کسی حسين عورت سے شادی کرنا چاہتے ہيں تو ايک نہيں ايسی دس عورتوں کا 
اثر ہے جس کے تحت آپ ہمارے معبودوں کو برا انتظام ہم کر ديتے ہيں اور اگر آپ پر آسيب کا 

کہتے ہيں تو ہم اپنے خرچ پر آپ صلی هللا عليہ وسلم کا عالج کرا ديتے ہيں آپ صلی هللا عليہ 
ئی جس سے وه  وسلم نے اس کی تمام باتيں سن کر اس سورت کی تالوت اس کے سامنے فرما

يا کہ وه جو چيز پيش کرتا ہے وه جادو بڑا متاثر ہوا اس نے واپس جا کر سرداران قريش کو بتال
اور کہانت ہے نہ شعر وشاعری مطلب اس کا آپ صلی هللا عليہ وسلم کی دعوت پر سرداران 

قريش کو غور و فکر کی دعوت دينا تھا ليکن وه غور وفکر کيا کرتے؟ الٹا عتبہ پر الزام لگا ديا 
انداز سے اہل سير وتفسير نے بيان  کہ تو بھی اس کے سحر کا اسير ہوگيا ہے يہ روايات مختلف

کی ہيں امام ابن کثير اور امام شوکانی نے بھی انہيں نقل کيا ہے امام شوکانی فرماتے ہيں يہ 
روايات اس بات پر داللت کرتی ہيں کہ قريش کا اجتماع ضرور ہوا انہوں نے عتبہ کو گفتگو 

 ئی حصہ سنايا۔ کا ابتدا کے ليے بھيجا اور نبی صلی هللا عليہ وسلم نے اسے اس سورت
 

ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ َن الرَّ   Ąۚتَْزنِيٌْل ِمّ
  اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم والے کی طرف سے۔

 
َّْعلَُمْوَن        لَْت ٰايُٰتٗه قُْرٰااًن َعَرِبيًّا ِلّـَقْوٍم ي   Ǽِۙكٰتٌب فُّصِ

) (اس حال ميں کہ) قرآن عربی ١ايسی کتاب جس کی آيتوں کی واضح تفصيل کی گئی ہے (
  )٣) اس قوم کے لئے جو جانتی ہے (٢زبان ميں ہے (

يعنی کيا حالل ہے اور کيا حرام؟ يا طاعت کيا ہيں اور معاصی کيا؟ يا ثواب والے کام کون  ١۔٣
  سے ہيں اور عقاب والے کون سے؟

  ضح ہيں۔ يہ حال ہے۔ يعنی اس کے الفاظ عربی ہيں، جن کے معانی مفصل اور وا ٢۔٣
يعنی اس کے الفاظ عربی ہيں، جن کے معانی و مفا ہيم اور اس کے اسرار و اسلوب کو  ٣۔٣

  جانتی ہے۔
 

ُمهْ فَهُْم َال يَْسَمُعْوَن        نَِذْيًرا ۚ فََاْعَرَض اَْكَرثُ ا وَّ   Ćبَِشْريً
ليا اور وه ) ہے پھر بھی ان کی اکثريت نے منہ پھير ١خوشخبری سنانے واال اور ڈرانے واال (

  )۔٢سنتے ہی نہيں (
ايمان اور اعمال صالح کے حاملين کو کاميابی اور جنت کی خوشخبری سنانے واال اور  ١۔٤

يعنی غور و فکر اور تدبر و تعقل کی نيت  ٢۔٤مشرکين و مکذبين کو عذاب نار سے ڈرانے واال۔
  ت سے محروم ہے۔سے نہيں سنتے کہ جس سے انہيں فائده ہو۔ اسی لئے ان کی اکثريت ہداي
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ِمْنۢ بَْيِننَا َوبَيِْنَك  ٓ ٰاَذاِننَا َوْقٌر وَّ ا تَْدُعْواَنٓ ِالَْيِه َوِيفْ مَّ ٓ اَِكنٍَّة ِمّ لُْوَن      َوقَالُْوا قُلُْوبُنَا ِيفْ َّنَا ٰمعِ ْل ِان   Ĉِحَجاٌب فَاْمعَ

دے ميں ہيں اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہميں بال رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پر
) اور ہم ميں اور تجھ ميں ايک حجاب ہے، اچھا تو اب ٢) اور ہمارے کانوں ميں گرانی ہے (١(

  )٣اپنا کام کئے جا ہم بھی يقيناً کام کرنے والے ہيں (
اکنہ کنان کی جمع ہے۔ پرده۔ يعنی ہمارے دل اس بات سے پردوں ميں ہيں کہ ہم تيری توحيد  ١۔٥

  سکيں۔  و ايمان کی دعوت کو سمجھ
  َوْقر کے اصل معنی بوجھ کے ہيں، يہاں مراد بہرا پن ہے، جو حق کے سننے ميں مانع تھا۔ ٢۔٥
يعنی ہمارے اور تيرے درميان ايسا پرده حائل ہے کہ تو جو کہتا ہے، وه سن نہيں سکتے  ٣۔٥

اور جو کرتا ہے، اسے ديکھ نہيں سکتے، اس لئے تو ہميں ہمارے حال پر چھوڑ دے اور ہم 
جھے تيرے حال پر چھوڑ ديں، تو ہمارے دين پر عمل نہيں کرتا، ہم تيرے دين پر عمل نہيں کر ت

  سکتے۔
 

ا ِالَْيِه وَ  َتِقْيُمْوٓ اِحٌد فَاسـْ ََّمآ ِاٰلــهُُمكْ ِاهٰلٌ وَّ ثْلُُمكْ يُْوىٰحٓ ِاَيلَّ َان ََّمآ َااَن بََرشٌ ِمّ َتْغِفُرْوُه ۭ َوَويٌْل ِلّـلُْمْرشِكِ قُْل ِان   Čْۙنيَ     اسـْ
) کہ تم سب ١آپ کہہ ديجئے! کہ ميں تم ہی جيسا انسان ہوں مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے (

کا معبود ايک هللا ہی ہے سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی 
  چاہو، اور ان مشرکوں کے لئے (بڑی ہی) خرابی ہے۔

ی امتياز نہيں ہے بجز وحی الہی کے پھر يہ بعد يعنی ميرے اور تمہارے درميان کوئ ١۔٦
وحجاب کيوں؟ عالوه ازيں ميں جو دعوت توحيد پيش کر رہا ہوں وه بھی ايسے نہيں کہ عقل 

  وفہم ميں نہ آ سکے پھر اس سے اعراض کيوں؟
 

ِخَرِة ُمهْ ٰكِفُرْوَن       ٰكوَة َوُمهْ اِبْالٰ يَْن َال يُْؤتُْوَن الزَّ ِ   Ċۙاذلَّ
  ) اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہيں۔١نہيں ديتے (جو زکوة 

يہ سورت مکی ہے۔ زکوة ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئی اس لئے اس سے مراد يا تو  ١۔٧
صدقات ہيں جس کا حکم مسلمانوں کو مکے ميں ہی ديا جاتا رہا، جس طرح پہلے صبح وشام کی 

پانچ فرض نمازوں کا حکم ہوا۔ يا پھر  نماز تھا، پھر ہجرت سے ڈيڑھ سال قبل ليلۃ ااِلسراء کو
زکوة سے مراد کلمہ شہادت ہے، جس سے نفس انسانی شرک کی آلودگيوں سے پاک ہو جاتا 

  ہے۔ (ابن کثير)
 

ِلٰحِت لَهُْم َاْجٌر غَْريُ َمْمُنْوٍن        لُوا الّصٰ يَْن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ   Ďِۧانَّ اذلَّ
  )١کريں ان کے لئے نہ ختم ہونے واال اجر ہے۔ ( بيشک جو لوگ ايمان الئيں اور بھلے کام

اجر غير ممنون کا وہی مطلب ہے جو عطاء غير مجذوذ ہود کا ہے يعنی نہ ختم ہونے واال  ١۔٨
  اجر۔

 
ٓ َانَْداًدا ٰۭذكِلَ َربُّ  َعلُْوَن هَلٗ ْي َخلََق اْالَْرَض ِيفْ يَْوَمْنيِ َوَجتْ ِ ِٕنَُّمكْ لََتْكُفُرْوَن اِبذلَّ

  Ḍۚالْٰعلَِمْنيَ         قُْل َاى
آپ کہہ ديجئے! کہ تم اس هللا کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شريک مقرر کرتے ہو جس نے 

  ) سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے۔٤دو دن ميں زمين پيدا کر دی (
يں قرآن مجيد ميں متعدد مقامات پر ذکر کيا گيا ہے کہ هللا نےآسمانوں اور زمين کو چھ دن م ١۔٩

ئی گئی ہے فرمايا زمين کو دو دن ميں بنايا اس سے  پيدا فرمايا يہاں اس کی کچھ تفصيل بيان فرما
مراد ہيں يوم االحد اتوار اور يوم االثنين سوره نازعات ميں کہا گيا ہے واالرض بعد ذلک دحہا 
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مين کی جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ زمين کو آسمان کے بعد بنايا گيا ہے جب کہ يہاں ز
تخليق کا ذکر آسمان کی تخليق سے پہلے کيا گيا ہے حضرت ابن عباس رضی هللا عنہ نے اس 

کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ تخليق اور چيز ہے اور دحی جو اصل ميں دحو ہے بچھانا 
يا پھيالنا اور چيز زمين کی تخليق آسمان سے پہلے ہوئی جيسا کہ يہاں بھی بيان کيا گيا اور دحو 
کا مطلب ہے کہ زمين کو رہائش کے قابل بنانے کے ليے اس ميں پانی کے ذخائر رکھے گئے 

) 31۔ النازعات:79َءھَا َوَمْرٰعٮھَا) ۗ◌ اسے پيداواری ضروريات کا مخزن بنايا گيا۔ (اَْخَرَج ِمْنھَا َما
ں اس ميں پہاڑ ٹيلے اور جمادات رکھے گئے يہ عمل آسمان کی تخليق کے بعد دوسرے دو دنو

ميں کيا گيا يوں زمين اور اس کے متعلقات کی تخليق پورے چار دنوں ميں مکمل ہوئی۔ (صحيح 
  بخاری، تفسير سوره حم) السجدة

 
 ۗ ٍم ۭ َسَوا ٓ َاْربََعِة َاايَّ َر ِفْهيَآ َاْقَواَهتَا ِيفْ لِ َوَجَعَل ِفْهيَا َرَواِيسَ ِمْن فَْوِقهَا َوٰبَرَك ِفْهيَا َوقَدَّ

ِٕ
اۗى   10ْنيَ          ًء ِلّلسَّ

) ٢) اور اس ميں برکت رکھ دی (١اور اس نے زمين ميں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ ديئے (
) (صرف) چار دن ميں ٣اور اس ميں (رہنے والوں) کی غذاؤں کی تجويز بھی اسی ميں کر دی (

  )۔۵) ضرورت مندوں کے لئے يکساں طور پر (٤(
دا کر کے ان کو اس کے اوپر گاڑ ديا تاکہ زمين يعنی پہاڑوں کو زمين ميں سے ہی پي ١۔١٠

  ادھر يا ادھر نہ ڈولے۔ 
يہ اشاره ہے پانی کی کثرت، انواع و اقسام کے رزق، معدنيات اور ديگر اسی قسم کی  ٢۔١٠

  اشياء کی طرف يہ زمين کی برکت ہے، کثرت خير کا نام ہی برکت ہے 
پر بسنے والی تمام مخلوقات کی اقوات، قوت غذا، خوراک کی جمع ہے يعنی زمين  ٣۔١٠

خوارک اس ميں مقدر کر دی ہے يا بندوبست کر ديا ہے اور رب کی اس تقدير يا بندوبست کا 
سلسلہ اتنا وسيع ہے کہ کوئی زبان اسے بيان نہيں کر سکتی کوئی قلم اسے رقم نہيں کر سکتا 

کيا ہے کہ ہر زمين کے اور کوئی کيلکوليٹر اسے گن نہيں سکتا بعض نے اس کا مطلب يہ بيان 
دوسرے حصوں ميں پيدا نہيں ہو سکتيں تاکہ ہر عالقے کی يہ مخصوص پيداوار ان ان عالقوں 

کی تجارت و معيشت کی بنياديں بن جائيں چنانچہ يہ مفہوم بھی اپنی جگہ صحيح اور بالکل 
  حقيقت ہے۔

ہ کل چار دن ہوئے، يعنی تخليق کے پہلے دو دن اور وحی کے دو دن سارے دن مال کر ي ٤۔١٠
  جن ميں يہ سارا عمل تکميل کو پہنچا۔

سوآء کا مطلب ہے۔ ٹھيک چار دن ميں ہوا۔ يعنی پوچھنے والوں کو بتال دو کہ يہ عمل  ۵۔١٠ 
  ٹھيک چار دن ميں ہوا۔ يا پورا يا برابر جواب ہے سائلين کے لئے۔

 
 َ َماِۗء َوِىهَ ُدَخاٌن فََقاَل ل َتٰوٓى ِاَىل السَّ ِِٕعْنيَ            ُمثَّ اسـْ

  11َها َوِلْالَْرِض ائِْتيَا َطْوعًاَاْو َكْرًها ۭ قَالََتآ َاتَيْنَا َطاۗى
پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور وه دھواں (سا) تھا پس اسے اور زمين سے فرمايا کہ تم 

  ) دونوں نے عرض کيا بخوشی حاضر ہيں۔١دونوں خوشی سے آؤ يا ناخوشی سے (
آنا کس طرح تھا؟ اس کی کيفيت بيان نہيں کی جا سکتی۔ يہ دونوں هللا کے پاس آئے يہ  ١۔١١

جس طرح اس نے چاہا، بعض نے اس کا مفہوم ليا ہے کہ ميرے حکم کی اطاعت کرو، انہوں 
نے کہا ٹھيک ہے ہم حاضر ہيں، چنانچہ هللا نے آسمانوں کو حکم ديا، سورج،چاند ستارے نکال 

يں جاری کر دے اور پھل نکال دے (ابن کثير) يہ مفہوم ہے کہ تم دونوں اور زمين کو کہا، نہر
  وجود ميں آ جاؤ۔

 
نَْيا ِبمَ  َماَۗء ادلُّ َّنَّا السَّ اٍۗء َاْمَرَها ۭ َوَزي َواٍت ِيفْ يَْوَمْنيِ َوَاْوىٰح ِيفْ ُلكِّ َمسَ ْبَع َمسٰ   12ْيِز الَْعِلْميِ       َصاِبْيَح ڰ َوِحْفًظا ۭ ٰذكِلَ تَْقِدْيُر الَْعِز فََقٰضهُنَّ سـَ
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پس دو دن ميں سات آسمان بنا ديئے اور ہر آسمان ميں اس کے مناسب احکام کی وحی بھيج دی 
) يہ تدبير هللا غا لب و ٢) اور ہم نے آسمان دنيا کو چراغوں سے زينت دی اور نگہبانی کی (١(

  دانا کی ہے۔
کو مخصوص کاموں اور وظائف کا پابند کر يعنی خود آسمانوں کو يا ان ميں آباد فرشتوں  ١۔١٢
  ديا۔ 
يعنی شيطان سے نگہبانی، جيسا کہ دوسرے مقام پر وضاحت کی ہے ستاروں کا ايک  ٢۔١٢

َوبِالنَّْجِم ھُْم  ۭ◌ تيسرا مقصد دوسری جگہ اَْھتَِداء (راستہ معلوم کرنا) بھی بيان کيا گيا (َوَعٰلٰمٍت  
  )16۔ النحل:16يَْھتَُدْوَن) 

 
ثَُمْوَد        فَِانْ  ثَْل ٰصِعَقِة عَاٍد وَّ   ۭ 13َاْعَرُضْوا فَُقْل َانَْذْرتُُمكْ ٰصِعَقًة ِمّ

اب يہ روگردان ہوں تو کہہ ديجئے! کہ ميں تمہيں اس کڑک (عذاب آسمانی) سے اتارتا ہوں جو 
  مثل عاديوں اور ثموديوں کی کڑک کے ہوگی۔

 
ُسُل ِمْنۢ بَْنيِ اَ  َكًة فَِاانَّ ِاْذ َجاَۗءْهتُُم الرُّ

ِٕ
ْنَزَل َمٰلۗى ُّنَا َالَ َ ۭ قَالُْوا لَْو َشاَۗء َرب ْم َوِمْن َخلِْفهِْم َاالَّ تَْعُبُدْوٓا ِاالَّ اهلّلٰ   14 ِبَمآ ُاْرِسلُْمتْ ِبٖه ٰكِفُرْوَن       يِْدْهيِ

ان کے پاس جب ان کے آگے پيچھے سے پيغمبر آئے کہ تم هللا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو 
تو انہوں نے جواب ديا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھيجتا۔ ہم تو تمہاری رسالت 

  )١کے بالکل منکر ہيں (
يعنی چونکہ تم ہماری طرح ہی کے انسان ہو، اس لئے ہم تمہيں نبی نہيں مان سکتے هللا  ١۔١٤

  و۔تعاٰلی کو نبی بھيجنا ہوتا تو فرشتوں کو بھيجتا نہ کہ انسانوں ک
 

ًة ۭ َاَولَْم يََرْوا اَ  ْوا ِيف اْالَْرِض ِبَغْريِ الَْحّقِ َوقَالُْوا َمْن َاَشدُّ ِمنَّا قُوَّ ا عَاٌد فَاْسـَتْكَربُ ــَحُدْوَن       فََامَّ يِٰتنَا َجيْ ًة ۭ َوَاكنُْوا اِبٰ ْي َخلََقهُْم ُهَو َاَشدُّ ِمْهنُْم قُوَّ ِ َ اذلَّ نَّ اهلّلٰ
15  

و بےوجہ زمين ميں سرکشی شروع کردی اور کہنے لگے ہم سے زور آور اب قوم عاد نے ت
) کيا انہيں يہ نظر نہ آيا کہ جس نے اسے پيدا کيا وه ان سے (بہت ہی) زياده زور ١کون ہے؟ (
  ) انکار ہی کرتے رہے۔٣) وه (آخر تک) ہماری آيتوں کا (٢آور ہے، (

ک لينے پر قادر ہيں کيونکہ وه دراز قد اس فقرے سے ان کا مقصود يہ تھا کہ وه عذاب رو ١۔١٥
اور نہايت زور آور تھے يہ انہوں نے اس وقت کہا جب ان کے پيغمبر حضرت ہود عليہ السالم 

  نے ان کو انذار وتنبيہ کے ليے عذاب الہی سے ڈرايا۔
يعنی کيا وه هللا سے بھی زياده زور آور ہيں، جس نے انہيں پيدا کيا اور انہيں قوت و  ١۔١٥ 
قت سے نوازا۔ کيا ان کے بنانے کے بعد اس کی اپنی قوت و طاقت ختم ہوگئی ہے؟ يہ استفہام طا

  استنکار اور توبيخ کے ليے ہے۔
ان معجزات کا جو انبياء کو ہم نے ديئے تھے يا ان دالئل کا جو پيغمبروں کے ساتھ نازل  ٢۔١٥

  ی ہوئی ہيں۔کيے تھے يا ان آيات تکوينيہ کا جو کائنات ميں پھيلی اور بکھر
 

َساٍت ِلُّنِذيَْقهُْم عََذاَب الِْخــْزِي ِيف الَْحٰيوِة ادلُّ  ِ ٍم حنَّ ٓ َاايَّ ا ِيفْ َرصً ْم ِرْحيًا َرصْ ْوَن       فََاْرَسلْنَا عَلَْهيِ ِخَرِة َاْخٰزى َوُمهْ َال يُْنَرصُ   16نَْيا ۭ َولََعَذاُب اْالٰ
) بھيج دی کہ انہيں دنياوی ٢وس دنوں ميں () منح١باآلخر ہم نے ان پر ايک تيز تند آندھی (

زندگی ميں ذلت کے عذاب کا مزه چکھا ديں، اور (يقين مانو) کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت 
  زياده رسوائی واال اور وه مدد نہيں کئے جائيں گے۔

صر صر، صرة (آواز) سے ہے۔ يعنی ايسی ہوا جس ميں سخت آواز تھی، يعنی نہايت تند  ١۔١٦
ہوا، جس ميں آواز بھی ہوتی ہے بعض کہتے ہيں يہ صر سے ہے جس کے معنی برد  اور تيز
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ٹھنڈک کے ہيں يعنی ايسی پالے والی ہوا جو آگ کی طرح جال ڈالتی ہے امام ابن کثير فرماتے 
  ہيں والحق انہا متصفۃ بجميع ذلک وه ہوا ان تمام ہی باتوں سے متصف تھی۔ 

ر پے درپے کا کيا ہے کيونکہ يہ ہوا سات راتيں اور آٹھ نحسات کا ترجمہ، بعض نے متوات ٢۔١٦
دن مسلسل چلتی رہی، بعض نے گرد و غبار يہ ايام جن ميں ان پر سخت ہوا کا طوفان جاری 

  رہا، انکے لئے منحوس ثابت ہوئے۔ يہ نہيں کہ ايام ہی منحوس ہيں۔
 

ا ثَُمْوُد فَهََديْٰهنُْم فَاْستَــَحبُّوا الَْعٰمى عََيل  ُبْوَن       َوَامَّ   ۚ 17 الْهُٰدى فََاَخَذْهتُْم ٰصِعقَُة الَْعَذاِب الْهُْوِن ِبَما َاكنُْوا يَْكسـِ
) پھر بھی انہوں نے ہدايت پر اندھے پن کو ١رہے قوم ثمود، سو ہم نے ان کی بھی راہبری کی (

ے ) جس بنا پر انہيں (سراپا) ذلت کے عذاب، کی کڑک نے ان کے کرتوتوں ک٢ترجيح دی (
  )٣باعث پکڑ ليا۔ (

يعنی ان کو توحيد کی دعوت دی، اس کے دالئل ان کے سامنے واضح کئے اور ان کے  ١۔١٧
  پيغمبر حضرت صالح عليہ السالم کے ذريعے سے ان پر حجت تمام کی۔ 

يعنی انہوں نے مخالفت کی حتٰی کہ اس اونٹنی تک کو ذبح کر ڈاال جو بطور معجزه ان کی  ٢۔١٧
  سے ظاہر کی گئی تھی اور پيغمبر کی صداقت کی دليل تھی۔  خواہش پر چٹان

صاعقۃ عذاب شديد کو کہتے ہيں ان پر يہ سخت عذاب چنگھاڑ اور زلزلے کی صورت  ٢۔١٧
  ميں آيا جس نے انہيں ذلت و رسوائی کے ساتھ تباه وبرباد کر ديا۔

 
ْيَن ٰاَمنُْوا َوَاكنُْوا يَتَُّقْوَن      ِ   ۧ 18َوَجنَّْينَا اذلَّ

  اور (ہاں) ايمان دار اور پارساؤں کو ہم نے (بال بال) بچا ليا۔
 

ِ ِاَىل النَّاِر فَهُْم يُْوَزُعْوَن        َرشُ َاْعَداُۗء اهلّلٰ   19َويَْوَم ُحيْ
) هللا کے دشمن دوزخ کی طرف الئے جائيں گے اور ان (سب) کو جمع کر ديا ١اور جس دن (

  )٢جائے گا۔ (
ف ہے وه وقت ياد کرو جب هللا کے دشمنوں کو جہنم کے فرشتے جمع يہاں اذکر محذو ١۔١٩

  کريں گے يعنی اول سے آخر تک کے دشمنوں کا اجتماع ہوگا۔ 
ای يحبس اولھم علی آخرھم ليال حقوا (فتح القدير) يعنی ان کو روک روک کر اول وآخر کو  ١۔١٩

 ١٧ورة النمل آيت نمبر باہم جمع کيا جائے گا اس لفظ کی مزيد تشريح کے ليے ديکھيے س
ْنِس َوالطَّْيِر فَھُْم يُْوَزُعْوَن) کا حاشيہ   (َوُحِشَر لُِسلَْيٰمَن ُجنُْوُدٗه ِمَن اْلِجنِّ َوااْلِ

 
ُعهُْم َوَابَْصاُرُمهْ َوُجلُْوُدُمهْ ِبَما َاكنُْوا يَْعَملُْوَن       ْم َمسْ ٓ ِاَذا َما َجاُۗءْوَها َشهَِد عَلَْهيِ   20َحّىتٰ

تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آجائيں گے ان پر ان کے کان پر اور ان کی آنکھيں اور ان  يہاں
  )١کی کھاليں ان کے اعمال کی گواہی ديں گی (

يعنی جب وه اس بات سے انکار کريں گے کہ انہوں نے شرک کا ارتکاب کيا، تو هللا تعاٰلی  ١۔٢٠
ول کر گواہی ديں گے کہ يہ فالں فالں ان کے مونہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء ب

کام کرتے رہے۔ اذا ما جاءوھا ميں ما زائد ہے تاکيد کے ليے انسان کے اندر پانچ حواس ہيں 
يہاں دو کا ذکر ہے تيسری جلد ميں کھال کا ذکر ہے جو مس يا لمس کا آلہ ہے يوں حواس کی 

ذوق بوجہ لمس ميں داخل ہے  تين قسميں ہوگئيں باقی دو حواس کا ذکر اس ليے نہيں کيا کہ
کيونکہ يہ چکھنا اس وقت تک ممکن نہيں ہے جب تک اس شئے کو زبان کی جلد پر نہ رکھا 

جائے اسی طرح سونگھنا اس وقت تک ممکن نہيں جب تک کہ وه شئے ناک کی جلد پر نہ 
  گزرے اس اعتبار سے جلود کے لفظ ميں تين حواس آ جاتے ہيں۔ فتح القدير



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	1095	of	1441	

 
ُهَو َخلََقُمكْ َوقَالُْوا  ٍء وَّ ْيٓ َانْــَطَق ُلكَّ َيشْ ِ ُ اذلَّ ْ عَلَْينَا ۭ قَالُْوٓا َانَْطَقنَا اهلّلٰ ِالَْيِه تُْرَجُعْوَن      ِلُجلُْوِدِمهْ ِلَم َشهِْدمتُّ ٍة وَّ َل َمرَّ   21 َاوَّ

) وه جواب ديں گی ١يہ اپنی کھالوں سے کہيں گے کہ تم نے ہمارے خالف شہادت کيوں دی (
ہميں اس هللا نے قوت گويائی عطا فرمائی جس نے ہرچيز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، اسی 

  )٢نے تمہيں اول مرتبہ پيدا کيا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ (
يعنی جب مشرکين اور کفار ديکھيں گے کہ خود ان کے اپنے اعضا ان کے خالف گواہی  ١۔٢١

  بطور عتاب اور ناراضگی کے، ان سے کہيں گے۔ دے رہے ہيں، تو ازراه تعجب يا 
بعض کے نزديک وہو سے هللا کا کالم مراد ہے اس لحاظ سے يہ جملہ مستانفہ ہے اور ١۔٢١

بعض کے نزديک جلود انسانی ہی کا اس اعتبار سے يہ انہی کے کالم کا تتمہ ہے قيامت والے 
 ِ ّٰ ِ ٰمٰوِت َوااْلَْرِض دن انسانی اعضاء کے گواہی دينے کا ذکر اس سے قبل (َو ِ  ۚ◌  ُمْلُك السَّ َواِلَى ّهللاٰ

 ) (اَْليَْوَم نَْختُِم َعٰلٓي اَْفَواِھِھْم َوتَُكلُِّمنَآ اَْيِدْيِھْم َوتَْشھَُد اَْرُجلُھُْم بَِما َكانُْوا يَْكِسبُْوَن)42۔ النور:24اْلَمِصْيُر) 
بيان کيا گيا ہے مثال جب هللا کے ) ميں بھی گزر چکا ہے اور صحيح احاديث ميں بھی اسے 65

حکم سے انسانی اعضا بول کر بتالئيں گے تو بنده کہے گا بعدا لکن وسحقا فعنکن کنت اناضل ( 
صحيح مسلم، کتاب الزہد) تمہارے ليے ہالکت اور دوری ہو ميں تو تمہاری ہی خاطر چھگڑ رہا 

ہ بنده کہے گا کہ ميں اپنے نفس اور مدافعت کر رہا تھا اسی روايت ميں يہ بھی بيان ہوا ہے ک
کے سوا کسی کی گواہی نہيں مانوں گا هللا تعاٰلی فرمائے گا کيا ميں اور ميرے فرشتے کراما 

کاتبين گواہی کے ليے کافی نہيں پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء 
  کو بولنے کا حکم ديا جائے گا (حوالہ مذکوره)

 
َ َوَما ُكْنُمتْ  ُعُمكْ َوَالٓ َابَْصاُرُمكْ َوَال ُجلُْوُدُمكْ َوٰلِكْن َظنَنُْمتْ َانَّ اهلّلٰ َّْشهََد عَلَْيُمكْ َمسْ ْوَن َاْن ي ا تَْعَملُْوَن      تَْسـتَِرتُ مَّ ا ِمّ   22 َال يَْعَملُ َكِثْريً

ان اور اور تم (اپنی بد اعماليوں) اس وجہ سے پوشيده رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے ک
) ہاں تم يہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ کر ١تمہاری آنکھيں اور تمہاری کھاليں گواہی ديں گی (

  )٢رہے ہو اس ميں سے بہت سے اعمال سے هللا بےخبر ہے۔ (
اس کا مطلب ہے کہ تم گناه کا کام کرتے ہوئے لوگوں سے تو چھپنے کی کوشش کرتے  ١۔٢٢

نہيں تھا کہ تمہارے خالف خود تمہارے اپنے اعضا  تھے ليکن اس بات کا کوئی خوف تمہيں
بھی گواہی ديں گے جن سے چھپنے کی ضرورت محسوس کرتے۔ اس کی وجہ ان کا بعث و 

  نشور سے انکار اور اس پر عدم يقين تھا۔ 
  اس ليے تم هللا کی حديں توڑنے اور اس کی نافرمانی کرنے ميں بےباک تھے ١۔٢٢

 
 ِ َن الْٰخِرسِيَْن      َوٰذِلُمكْ َظنُُّمكُ اذلَّ ُِّمكْ َاْرٰدىُمكْ فََاْصَبْحُمتْ ِمّ   23ْي َظنَنُْمتْ ِبَرب

) اور ٣تمہاری اس بد گمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہيں ہالک کر ديا (
  باآلخر تم زياں کاروں ميں ہوگئے۔

مارے بہت سے عملوں کا علم يعنی تمہارے اس اعتقاد فاسد اور گمان باطل نے کہ هللا کو ہ ١۔٢٣
نہيں ہوتا تمہيں ہالکت ميں ڈال ديا کيونکہ اس کی وجہ سے تم ہر قسم کا گناه کرنے ميں دلير اور 

بےخوف ہوگئے تھے اس کی شان نزول ميں ايک روايت ہے حضرت عبد هللا بن مسعود رضی 
ثقفی اور ايک قرشی  هللا عنہ فرماتے ہيں کہ خانہ کعبہ کے پاس دو قرشی اور ايک ثقفی يا دو

جمع ہوئے فربہ بدن قليل الفہم ان ميں سے ايک نے کہا کيا تم سمجھتے ہو ہماری باتيں هللا سنتا 
ہے؟ دوسرے نے کہا ہماری جہری باتيں سنتا ہے اور سری باتيں نہيں سنتا ايک اور نے کہا اگر 

ے جس پر هللا تعاٰلی نے آيت وه ہماری جہری باتيں سنتا ہے تو ہماری سری باتيں بھی يقينا سنتا ہ
  وما کنتم تسترون نازل فرمائی (صحيح بخاری، تفسير سوره حم السجدة)
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َن الُْمْعتَـِبْنيَ       َّْسـَتْعتُِبْوا فََما ُمهْ ِمّ َّهُْم ۭ َوِاْن ي ْوا فَالنَّاُر َمثًْوى ل َّْصِربُ   24فَِاْن ي

ے۔ اور اگر يہ(عذر و) معافی کے خواستگار اب اگر يہ صبر کريں تو بھی ان کا ٹھکانا جہنم ہی ہ
  )١ہوں تو بھی معذور و) معاف نہيں رکھے جائيں گے (

ايک دوسرے معنی يہ کئے گئے ہيں کہ اگر وه منانا چاہيں گے تاکہ وه جنت ميں چلے  ١۔٢٤
جائيں تو يہ چيز ان کو کبھی حاصل نہ ہوگی (ايسر التفاسير و فتح القدير) بعض نے اس کا مفہرم 

ہ بيان کيا ہے کہ وه دنيا ميں دوباره بھيجے جانے کی آرزو کريں گے جو منظور نہيں ہوگی ابن ي
جرير طبری نے کہا کہ مطلب يہ ہے کہ ان کا ابدی ٹھکانا جہنم ہے اس پر صبر کريں تب بھی 

رحم نہيں کيا جائے گا جيسا کہ دنيا ميں بعض دفعہ صبر کرنے والوں پر ترس آ جاتا ہے يا کسی 
  ر طريقے سے وہاں سے نکلنے کی سعی کريں مگر اس ميں بھی انہيں ناکامی ہی ہوگی۔او
 

ُم الْقَْوُل ِيفْٓ  ْم َوَما َخلَْفهُْم َوَحقَّ عَلَْهيِ ا بَْنيَ َايِْدْهيِ َّنُْوا لَهُْم مَّ َن الِْجّنِ َواَوقَيَّْضنَا لَهُْم ُقَراَنَۗء فََزي ُْم َاكنُْوا ٰخِرسِيَْن        ُاَمٍم قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلهِْم ِمّ   25ْۧالِنِْس ۚ ِاهنَّ
اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشين مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان 

) تھے اور ان کے حق ميں بھی هللا کا قول امتوں کے ١کی نگاہوں ميں خوبصورت بنا رکھے (
ں کی گزر چکی ہيں۔ يقيناًوه زياں کار ثابت ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں اور انسانو

  ہوئے۔
ان سے مراد وه شياطين انس و جن ہيں جو باطل پر اصرار کرنے والوں کے ساتھ لگ  ١۔٢٥

جاتے ہيں، جو انہيں کفر و معاصی کو خوبصورت کر کے دکھاتے ہيں، پس وه اس گمراہی کی 
اور وه خساره ابدی کے مستحق قرار  دلدل ميں پھنسے رہتے ہيں، حتٰی کہ انہيں موت آ جاتی ہے

  پاتے ہيں۔
 

َُّمكْ تَْغِلُبْوَن        يَْن َكَفُرْوا َال تَْسَمُعْوا ِلھَٰذا الُْقْرٰاِن َوالْـَغْوا ِفْيِه لََعل ِ   26َوقَاَل اذلَّ
) (اس کے پڑھے جانے کے وقت) اور بےہوده ١اور کافروں نے کہا اس قرآن کی سنو ہی مت (

  )٣يا عجب کہ تم غالب آجاؤ () ک٢گوئی کرو (
يہ انہوں نے باہم ايک دوسرے کو کہا۔ بعض نے ال تسمعوا کے معنی کيے ہيں اس کی  ١۔٢٦

  اطاعت نہ کرو۔
يعنی شور کرو، تالياں، سيٹياں بجاؤ، چيخ چيخ کر باتيں کرو تاکہ حاضرين کے کانوں  ٢۔٢٦ 

  ور خوبيوں سے متا ثر نہ ہوں۔ ميں قرآن کی آواز نہ جائے اور ان کے دل قرآن کی بالغت ا
يعنی ممکن ہے اس طرح شور کرنے کی وجہ سے محمد (صلی هللا عليہ وسلم) قرآن کی  ٣۔٢٦

  تالوت ہی نہ کرے جسے سن کر لوگ متاثر ہوتے ہيں۔
 

 ُ ْي َاكن ِ ُْم َاْسَوَا اذلَّ لَنَْجزِيَهنَّ يَْن َكَفُرْوا عََذااًب َشِديًْدا ۙ وَّ ِ   27ْوا يَْعَملُْوَن      فَلَُنِذيَْقنَّ اذلَّ
پس يقيناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزه چکھائيں گے۔ اور انہيں ان کے بدترين اعمال کا 

  )١بدلہ (ضرور) ضرور ديں گے (
يعنی ان کے بعض اچھے عملوں کی کوئی قيمت نہ ہوگی، مثالً اکرام ضعيف، صلہ رحمی  ١۔٢٧

روم رہے تھے، البتہ برے عملوں کی جزا انہيں ملے وغيره، کيونکہ ايمان کی دولت سے وه مح
  گی، جن ميں قرآن کريم سے روکنے کا جرم بھی ہے۔

 
َحُدوْ  يِٰتنَا َجيْ ِ النَّاُر ۚ لَهُْم ِفْهيَا َداُر الُْخدْلِ ۭ َجَزاًۗء ِبَما َاكنُْوا اِبٰ   28َن      ٰذكِلَ َجَزاُۗء َاْعَداِۗء اهلّلٰ
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دوزخ کی آگ ہے جس ميں ان کا ہميشگی کا گھر ہے (يہ) بدلہ ہے هللا کے دشمنوں کی سزا يہی 
  ہماری آيتوں سے انکار کرنے کا۔

آيتوں سے مراد جيسا کہ پہلے بھی بتاليا گيا ہے وه دالئل و براہين واضحہ ہيں جو هللا  ١۔٢٨
تکوينيہ  تعاٰلی انبياء پر نازل فرماتا ہے يا وه معجزات ہيں جو انہيں عطا کيے جاتے ہيں يا دالئل

ہيں جو کائنات يعنی آفاق و انفس ميں پھيلے ہوئے ہيں کافر ان سب ہی کا انکار کرتے ہيں جس 
  کی وجہ سے وه ايمان کی دولت سے محروم رہتے ہيں۔

 
َعلْهَُما َحتَْت  نِْس َجنْ ّٰنَا ِمَن الِْجّنِ َواْالِ ْيِن َاَضل َ َّنَآ َاِراَن اذلَّ يَْن َكَفُرْوا َرب ِ   29َاْقَداِمنَا ِلَيُكْواَن ِمَن اْالَْسَفِلْنيَ          َوقَاَل اذلَّ

اور کافر لوگ کہيں گے اے ہمارے رب! ہميں جنوں انسانوں (کے وه دونوں فريق) دکھا جنہوں 
) ہے (تاکہ) ہم انہيں اپنے قدموں تلے ڈال ديں تاکہ وه جہنم ميں سب سے ١نے ہميں گمراه کيا (

  )٢( نيچے (سخت عذاب ميں) ہوجائيں۔
اس کا مفہوم واضح ہے کہ گمراه کرنے والے شياطين ہی نہيں ہوتے تاہم بعض نے جن  ١۔٢٩

سے ابليس اور انسانوں سے قابيل مراد ليا ہے، جس نے انسانوں ميں سے سب سے پہلے اپنے 
بھائی ہابيل کو قتل کر کے ظلم اور کبيره گناه کا ارتکاب کيا اور حديث کے مطابق قيامت تک 

لے ناجائز قتلوں کے گناه کا ايک حصہ بھی اس کو ملتا رہے گا ہمارے خيال ميں پہال ہونے وا
  مفہوم زياده صحيح ہے۔ 

يعنی اپنے قدموں سے انہيں رونديں اور اس طرح ہم انہيں خوب ذليل و رسوا کريں  ٢۔٢٩
ں جہنميوں کو اپنے ليڈروں پر جو غصہ ہوگا اس کی تشفی کے ليے وه يہ کہيں گے ورنہ دونو

ہی مجرم ہيں اور دونوں ہی يکساں جہنم کی سزا بھگتيں گے جيسے دوسرے مقام پر هللا تعاٰلی 
ٰلِكْن الَّ تَْعلَُمْوَن)  ) جہنميوں کے تذکرے کے بعد هللا تعاٰلی 38۔ االعراف:7نے فرمايا (لُِكلٍّ ِضْعٌف وَّ

ہے تاکہ ترہيب کے ساتھ اہل ايمان کا تذکره فرما رہا ہے جيسا کہ عام طور پر قرآن کا انداز 
  ترغيب اور ترغيب کے ساتھ ترہيب کا بھی اہتمام رہے گويا انذار کے بعد اب تبشير۔

 
َكُة َاالَّ َختَافُْوا َوَال 

ِٕ
ُم الَْمٰلۗى ُ ُمثَّ اْسـَتَقاُمْوا تَـَتَزنَُّل عَلَْهيِ ُّنَا اهلّلٰ يَْن قَالُْوا َرب ِ ْوا اِب ِانَّ اذلَّ َزنُْوا َوَابِْرشُ َِّيتْ ُكْنُمتْ تُْوعَُدْوَن        َحتْ   30لَْجنَِّة ال

) ان کے ٢) اور پھر اسی پر قائم رہے (١(واقعی) جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار هللا ہے (
) (بلکہ) اس ٣) کہ تم کچھ بھی انديشہ اور غم نہ کرو (٤پاس فرشتے (يہ کہتے ہوئے) آتے ہيں (
  )۔۵يئے گئے ہو (جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعده د

يعنی ايک هللا وحده ال شريک رب بھی وہی اور معبود بھی وہی يہ نہيں کہ ربوبيت کا تو  ١۔٣٠
  اقرار ليکن الوہيت ميں دوسروں کو بھی شريک کيا جارہا ہے۔

يعنی سخت سے سخت حاالت ميں بھی ايمان و توحيد پر قائم رہے، اس سے انحراف نہيں  ٢۔٣٠
ے معنی اخالص کيے ہيں يعنی صرف ايک هللا ہی کی عبادت واطاعت کيا بعض نے استقامت ک

کی جس طرح حديث ميں بھی آتا ہے ايک شخص نے رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم سے کہا 
مجھے ايسی بات بتال ديں کہ آپ کے بعد کسی سے مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے 

ثم استقم (صحيح مسلم کتاب االيمان) کہہ ميں هللا آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا قل آمنت با 
يعنی موت کے وقت، بعض کہتے ہيں،  ٣۔٣٠پر ايمان اليا پھر اس پر استقامت اختيار کر۔ 

فرشتے يہ خوشخبری تين جگہوں پر ديتے ہيں، موت کے وقت، قبر ميں اور قبر سے دوباره 
  اٹھتے وقت۔ 

انديشہ اور دنيا ميں مال و اوالد جو چھوڑ آئے  يعنی آخرت ميں پيش آنے والے حاالت کا ٤۔٣٠
  ہو، ان کا غم نہ کرو۔ 

  يعنی دنيا ميں جس کا وعده تمہيں ديا گيا تھا۔۵۔٣٠
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ٓ َانُْفُسُمكْ َولَُمكْ  ـيْ َهتِ ِخَرِةۚ  َولَُمكْ ِفْهيَا َما تَشـْ نَْيا َوِيف اْالٰ ُن َاْوِلٰيۗــُؤُمكْ ِيف الَْحٰيوِة ادلُّ َ  َحنْ ُعْوَن        ِفْهيَا َما ت   ۭ 31دَّ

) جس ١تمہاری دنياوی زندگی ميں بھی ہم تمہارے رفيق تھے اور آخرت ميں بھی رہيں گے (
  چيز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لئے (جنت ميں موجود) ہے۔

قول يہ مزيد خوشخبری ہے، يہ هللا تعاٰلی کا فرمان ہے۔ بعض کے نزديک يہ فرشتوں کا  ١۔٣١
  ہے، دونوں صورتوں ميں مومن کے لئے يہ عظيم خوشخبری ہے۔

 
ِحْميٍ        ْن غَُفْوٍر رَّ   ۧ 32نُُزًال ِمّ

  غفور و رحيم (معبود) کی طرف سے يہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہے۔
 

َِّينْ مِ  قَاَل ِان ِ َوَمعَِل َصاِلًحـا وَّ ْن َدعَآ ِاَىل اهلّلٰ مَّ   33َن الُْمْسِلِمْنيَ      َوَمْن َاْحَسُن قَْوًال ِمّ
اور اس سے زياده اچھی بات واال کون ہے جو هللا کی طرف بالئے اور نيک کام کرے اور کہے 

  )١کہ ميں يقيناً مسلمانوں ميں سے ہوں (
يعنی لوگوں کو هللا کی طرف بالنے کے ساتھ خود بھی ہدايت يافتہ، دين کا پابند اور هللا کا  ١۔٣٣

  مطيع ہے۔
 

 َ ْي بَيْنََك َوبَيْنَٗه عََداَوٌة َاكَ َوَال ت ِ َِّيتْ ِىهَ َاْحَسُن فَِاَذا اذلَّ ئَُة ۭ ِاْدفَْع اِبل ِّ ي نَُة َوَال السَّ َتِوي الَْحسـَ ْميٌ          سـْ َّٗه َوِيلٌّ َمحِ   34ن
) برائی کو بھالئی سے دفع کرو پھر وہی جس کے اور ١نيکی اور بدی برابر نہيں ہوتی (

  )٢شمنی ہے ايسا ہو جائے گا جيسے دلی دوست۔ (تمہارے درميان د
  بلکہ ان ميں عظيم فرق ہے۔  ١۔٣٤
يہ ايک بہت ہی اہم اخالقی ہدايت ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو يعنی برائی کا بدلہ  ٢۔٢٤

احسان کے ساتھ، زيادتی کا بدلہ عفو کے ساتھ غضب کا صبر کے ساتھ بےہودگيوں کا جواب 
تھ اور مکروہات کا جواب برداشت اور حلم کے ساتھ ديا جائے اس کا نتيجہ يہ چشم پوشی کےسا

ہوگا کہ تمہارا دشمن دوست بن جائے گا دور دور رہنے واال قريب ہو جائے گا اور خون کا پياسا 
  ئے گا۔ تمہارا گرويده اور جانثار ہو جا

 
ْوا ۚ َوَما يُلَقّٰ  ْيَن َصَربُ ِ ىهَآ ِاالَّ اذلَّ   35ىهَآ ِاالَّ ُذْو َحظٍّ َعِظْميٍ         َوَما يُلَقّٰ

) اور اسے سوائے بڑے نصيبے والوں کے ١اور يہ بات انہيں نصيب ہوتی ہے جو صبر کريں (
  )٢کوئی نہيں پا سکتا (

يعنی برائی کو بھالئی کے ساتھ ٹالنے کی خوبی اگرچہ نہايت مفيد اور بڑی ثمر آور ہے  ١۔٣٥
يں گے جو صابر ہونگے۔ غصے کو پی جانے والے اور ناپسنديده ليکن اس پر عمل وہی کر سک

  باتوں کو برداشت کرنے والے۔ 
حظ عظيم (بڑا نصيبہ) سے مراد جنت ہے۔ يعنی مذکوره خوبياں اس کو حاصل ہوتی ہيں  ٢۔٣٥

  جو بڑے نصيبے واال ہوتا ہے، يعنی جنتی جس کے لئے جنت ميں جانا لکھ ديا گيا ہو۔
 

غَ  ا يَْزنَ ِمْيُع الَْعِلْميُ        َوِامَّ َّٗه ُهَو السَّ ِ ِۭان َتِعْذ اِبهلّلٰ ْيٰطِن نَْزغٌ فَاسـْ   36نََّك ِمَن الشـَّ
) يقيناً وه بہت ہی ١اور اگر شيطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو هللا کی پناه طلب کرو (

  )٢سننے واال جاننے واال ہے (
ہے يا احسن طريقے سے برائی کے دفع يعنی شيطان، شريعت کے کام سے پھيرنا چا ١۔٣٦

  کرنے ميں رکاوٹ ڈالے تو اس کے شر سے بچنے کے لئے هللا کی پناه طلب کرو۔ 
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اور جو ايسا ہو يعنی ہر ايک کی سننے واال اور ہر بات کو جاننے واال، وہی پناه کے طلب  ٢۔٣٦
کيا جا رہا ہے جو  گاروں کو پناه دے سکتا ہے۔ اس کے بعد اب پھر بعض ان نشانيوں کا تذکره

  هللا کی توحيد، اس کی قدرت کاملہ اور اس کی قوت تصرف پر داللت کرتی ہيں۔
 

 ِ ْمِس َوَال ِللَْقَمِر َواْجسُُدْوا هلِلّٰ ْمُس َوالَْقَمُر ۭ َال تَْسُجُدْوا لِلشَّ َاُر َوالشَّ َّْيُل َوالهنَّ ْي َخلََقهُنَّ ِاْن ُكْنُمتْ ِاايَّ َوِمْن ٰايِٰتِه ال ِ   {السجدە}37ُه تَْعُبُدْوَن        اذلَّ
) تم سورج کو سجده نہ ١اور دن رات اور سورج چاند بھی (اسی کی) نشانيوں ميں سے ہيں (

) اگر تمہيں ٣) بلکہ سجده اس هللا کے لئے کرو جس نے سب کو پيدا کيا ہے (٢کرو نہ چاند کو (
  اس کی عبادت کرنی ہے تو۔

تاکہ لوگ اس ميں آرام کر سکيں دن کو روشن بنانا تاکہ کسب يعنی رات کو تاريک بنانا  ١۔٣٧
معاش ميں پريشانی نہ ہو پھر يکے بعد ديگرے ايک دوسرے کا آنا جانا اور کبھی رات کا لمبا 
اور دن کا چھوٹا ہونا اور کبھی اس کے برعکس دن کا لمبا اور رات کا چھوٹا ہوتا اسی طرح 

طلوع وغرب ہونا اور اپنے اپنے مدار پر اپنی منزليں سورج اور چاند کا اپنے اپنے وقت پر 
طے کرتے رہنا اور آپس ميں باہمی تصادم محفوظ رہنا، يہ سب اس بات کی دليليں ہيں کہ ان کا 
يقينا کوئی خالق اور مالک ہے نيز وه ايک اور صرف ايک ہے اور کائنات ميں صرف اسی کا 

تيار رکھنے والے ايک سے زياده ہوتے ہيں تو تصرف اور حکم چلتا ہے اگر تدبير و امر کا اخ
  يہ نظام کائنات ايسے مستحکم اور لگے بندھے طريقے سے کبھی نہيں چل سکتا تھا۔

اس لئے کہ يہ بھی تمہاری طرح هللا کی مخلوق ہيں، خدائی اختيارات سے بہره ور يا ان  ٢۔٣٧
  ميں شريک نہيں ہيں

ئی ہے کہ يہ يا تو خلق ھذه االربعۃ المذکورة خلقھن ميں جمع مونث کی ضمير اس ليے آ ٣۔٣٧
کے مفہوم ميں ہے کيونکہ غير عاقل کی جمع کا حکم جمع مونث ہی کا ہے يا اس کا مرجع 
صرف شمس وقمر ہی ہيں اور بعض ازمہ نحاة کے نزديک تثنيہ بھی جمع ہے يا پھر مراد 

  اآليات ہيں فتح القدير
 

يَْن  ِ ْوا فَاذلَّ ُمْوَن       فَِاِن اْسـَتْكَربُ َـٔ َاِر َوُمهْ َال يَْس َّْيِل َوالهنَّ ُحْوَن هَلٗ اِبل بِّ َِّك يُسـَ   ۞38ِعْنَد َرب
پھر بھی اگر يہ کبر و غرور کريں تو وه (فرشتے) جو آپ کے رب کے نزديک ہيں وه تو رات 

  دن اس کی تسبيح بيان کر رہے ہيں اور (کسی وقت بھی) نہيں اکتاتے۔
 

َ َوِمْن ٰايِٰتٖهٓ  ْيٓ َاْحيَاَها ل ِ ََّك تََرى اْالَْرَض َخاِشَعًة فَِاَذآ َاْنَزلْنَا عَلَْهيَا الَْماَۗء اْهَزتَّْت َوَربَْت ۭ ِانَّ اذلَّ ٍء قَِدْيٌر       َان َّٗه عَٰيل ُلكِّ َيشْ   39ُمْحِى الَْمْوٰىت ۭ ِان
) پھر جب ١ی ديکھتا ہے (اور اس هللا کی نشانيوں ميں سے (يہ بھی) ہے کہ تو زمين کو دبی دبائ
) جس نے اسے زنده کيا ٢ہم اس پر مينہ برساتے ہيں تو وہی ترو تازه ہو کر ابھرنے لگتی ہے (

  )٣وہی يقينی طور پر مردوں کو بھی زنده کرنے واال ہے (
  َخاِشَعۃً کا مطلب، خشک اور قحط زده يعنی مرده۔  ١۔ ٣٩
  ور غلے پيدا کرتی ہے۔ يعنی انوارع و اقسام کے خوش ذائقہ پھل ا ٢۔٣٩
مرده زمين کو بارش کے ذريعے سے اس طرح زنده کر دينا اور روئيدگی کے قابل بنا  ٣۔٣٩

  دينا، اس بات کی دليل ہے کہ وه مردوں کو بھی يقينا زنده کر دے گا۔
 

ُّلْٰقى َفْوَن عَلَْينَا ۭ َافََمْن ي ٓ ٰايِٰتنَا َال َخيْ يَْن يُلِْحُدْوَن ِيفْ ِ َّٗه ِبَما تَْعَملُْونَ  ِانَّ اذلَّ لُْوا َما ِشئُْمتْ ۙ ِان َّْوَم الِْقٰيَمِة ۭ ِاْمعَ ٓ ٰاِمنًا ي ِيتْ ْ ْن ايَّ   40بَِصْريٌ        ِيف النَّاِر َخْريٌ َاْم مَّ
) ٢) وه (کچھ) ہم سے مخفی نہيں (١بيشک جو لوگ ہماری آيتوں ميں کج روی کرتے ہيں (

اچھا ہے يا وه جو امن و امان کے ساتھ قيامت کے دن آئے؟  (بتالؤ تو) جو آگ ميں ڈاال جائے وه
  )٤) وه تمہارا سب کيا کرايا ديکھ رہا ہے۔ (٣) تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ (٢(
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يعنی ان کو مانتے نيہں بلکہ ان سے اعراض، انحراف اور ان کی تکذيب کرتے ہيں  ١۔٤٠
وضع الکالم علی غير مواضعہ  حضرت ابن عباس رضی هللا عنہما نے الحاد کے معنی کيے ہيں

جس کی رو سے اس ميں وه باطل فرقے بھی آ جاتے ہيں جو اپنے غلط عقائد ونظريات کے 
  اثبات کے ليے آيات الہی ميں تحريف معنوی اور دجل وتلبيس سے کام ليتے ہيں۔

  يہ ملحدين (چاہے وه کسی قسم کے ہوں) کے لئے سخت وعيد ہے۔  ٢۔٤٠ 
وں برابر ہو سکتے ہيں؟ نہيں۔، يقينا نہيں عالوه ازيں اس سے اشاره کر ديا يعنی کيا يہ دون ٣۔٤٠

  کہ کافر آگ ميں ڈالے جائيں گے اور اہل ايمان قيامت والے دن بےخوف ہونگے۔ 
يہ امر کا لفظ ہے، ليکن يہاں اس سے مقصود وعيد اور تہديد ہے۔ کفر و شرک اور  ٣۔٤٠

  معيصت کے لئے اذن اور جواز نہيں ہے۔
 
َّٗه لَِكٰتٌب َعزِْيٌز       اِ  ا َجاَۗءُمهْ ۚ َوِان ْكِر لَمَّ يَْن َكَفُرْوا اِبذّلِ ِ   41ۙنَّ اذلَّ

جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس سے کفر کيا، (وه بھی ہم سے پوشيده 
  )٢) با وقعت کتاب ہے (١نہيں) يہ (

ہيں بعض نے کچھ اور الفاظ محذوف  بريکٹ کے الفاظ ان کی خبر محذوف کا ترجمہ ١۔٤١
مانے ہيں مثال يجازون بکفرھم انہيں ان کے کفر کی سزا دی جائے گی يا ھالکون وه ہالک ہونے 

  والے ہيں يا يعذبون انہيں ان کے کفر کی سزا دی جائے گی يا (وه ہالک ہونے والے ہيں) 
ور طعن کرنے والوں يعنی يہ کتاب، جس سے اعراض انحراف کيا جاتا ہے معارضے ا ٢۔٤١

  کے طعن سے بہت بلند اور ہر عيب سے پاک ہے۔
 

ْيٍد         ْن َحِكْميٍ َمحِ ِتْيِه الَْباِطُل ِمْنۢ بَْنيِ يََديِْه َوَال ِمْن َخلِْفٖه ۭتَْزنِيٌْل ِمّ     42الَّ اَيْ
جس کے پاس باطل پھٹک نہيں سکتا نہ اس کے آگے سے اور نہ اس کے پيچھے سے، يہ ہے 

  )١ل کرده حکمتوں والے خوبيوں والے (هللا) کی طرف سے (ناز
يعنی وه ہر طرح سے محفوظ ہے، آگے سے، کا مطلب ہے کمی اور پيچھے سے، کا  ١۔٤٢

مطلب ہے زيادتی يعنی باطل اس کے آگے سے آ کر اس ميں کمی اور نہ اس کے پيچھے سے آ 
ميں کامياب ہو سکتا ہے۔ کيونکہ کر اضافہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی تغير و تحريف ہی کرنے 

يہ اس کی طرف سے نازل کرده ہے جو اپنے اقوال وافعال ميں حکيم ہے اور حميد يعنی محمود 
ہے يا وه جن باتوں کا حکم ديتا ہے اور جن سے منع فرماتا ہے عواقب اور غايات کے اعتبار 

  سے سب محمود ہيں يعنی اچھے اور مفيد ہيں (ابن کثير)
 

ُذْو ِعَقاٍب َاِلْميٍ         َما يَُقالُ  ْو َمْغِفَرٍة وَّ ََّك ذَلُ ُسِل ِمْن قَْبكِلَ ۭ ِانَّ َرب   43كَلَ ِاالَّ َما قَْد ِقْيَل ِللرُّ
) يقيناً آپ کا ١آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گيا ہے (

  )۔٣) اور دردناک عذاب واال ہے (٢رب معافی واال (
يعنی پچھلی قوموں نے اپنے پيغمبروں کی تکذيب کے لئے جو کچھ کہا يہ ساحر ہيں،  ١۔٤٣

مجنون ہيں، کذاب ہيں وغيره وغيره، وہی کچھ کفار مکہ نے بھی آپ کو کہا۔ يہ گويا آپ کو تسلی 
دی جا رہی ہے کہ آپکی تکذيب اور آپ کی سحر، کذب اور جنون کی طرف نسبت، نئی نہيں 

ساتھ يہی کچھ ہوتا آيا ہے جيسے دوسرے مقام پر فرمايا ( َمآ اَتَى الَِّذْيَن ِمْن  ہے، ہر پيغمبر کے
ُسْوٍل ااِلَّ قَالُْوا َساِحٌر اَْو َمْجنُْوٌن   ْن رَّ ۔ 51)  ۚ◌ 53بَْل ھُْم قَْوٌم طَاُغْوَن   ۚ◌ اَتََواَصْوا بِٖه  ۚ◌ 52قَْبلِِھْم مِّ

صلی هللا عليہ وسلم سے پہلے رسولوں کو  ) دوسرا مطلب اس کا يہ ہے کہ آپ52-53الزايات:
بھی کہی گئی تھيں اس ليے کہ تمام شريعتيں ان باتوں پر متفق رہی ہيں بلکہ سب کی اولين 

  دعوت ہی توحيد و اخالص تھی۔ (فتح القدير)۔ 
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  يعنی اہل ايمان و توحيد کے لئے جو مستحق مغفرت ہيں۔  ٢۔٤٣
مبروں کے دشمن ہيں۔ يہ آيت بھی سوره حجر کی آيت ان کے لئے جو کافر اور هللا کے پيغ ٣۔٤٣

  کی طرح ہے۔
 

 ِ َعَرِيبٌّ ۭ قُْل ُهَو ِلذلَّ ِميٌّ وَّ لَْت ٰايُٰتٗه ڼَءَاْجعَ َقالُْوا لَْوَال فُّصِ َـّ ِميًّا ل ْيَن َال يُْؤِمنُْوَن ِيفْٓ َولَْو َجَعلْٰنُه قُْرٰااًن َاْجعَ ِ ِشَفاٌۗء ۭ َواذلَّ ْم َمعًى ۭ  يَْن ٰاَمنُْوا ُهًدى وَّ ُهَو عَلَْهيِ ْم َوْقٌر وَّ ٰاَذاِهنِ
َاكٍن بَِعْيٍد      َك يُنَاَدْوَن ِمْن مَّ

ِٕ
  ۧ 44ُاوٰلۗى

) کہ اس کی آيتيں صاف صاف بيان ١اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے (
يجئے! کہ ) آپ کہہ د٣) يہ کيا کہ عجمی کتاب اور آپ عربی رسول؟ (٢کيوں نہيں کی گئيں؟ (

يہ تو ايمان والوں کے لئے ہدايت و شفا ہے اور جو ايمان نہيں التے ان کے کانوں ميں تو (بہره 
پن اور) بوجھ ہے اور يہ ان پر اندھا پن ہے، يہ وه لوگ ہيں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے 

  )٤پکارے جا رہے ہيں (
  ۔ يعنی عربی کے بجائے کسی اور زبان ميں قرآن نازل کرتے ١۔٤٤
يعنی ہماری زبان ميں اسے بيان کيوں نہيں کيا گيا جسے ہم سمجھ سکتے کيونکہ ہم تو  ٢۔٤٤

  عرب ہيں عجمی زبان نہيں سمجھتے
يہ بھی کافروں ہی کا قول ہے کہ وه تعجب کرتے کہ رسول تو عربی ہے اور قرآن اس پر  ٣۔٤٤

يں نازل فرما کر اس کے عجمی زبان ميں نازل ہوا ہے مطلب يہ ہے کہ قرآن کو عربی زبان م
اولين مخاطب عربوں کے ليے کوئی عذر باقی نہيں رہنے ديا ہے اگر يہ غير عربی زبان ميں 

  ہوتا تو وه عذر کر سکتے تھے
يعنی جس طرح دور کا شخص، دوری کی وجہ سے پکارنے والے کی آواز سننے سے  ٤۔٤٤

  ہيں آتا۔قاصر رہتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کی عقل و فہم ميں قرآن ن
 

َِّك لَُقِيضَ بَيَْهنُْم ۭ َواِ  ب َبَقْت ِمْن رَّ َمٌة سـَ نُْه ُمرِيٍْب       َولََقْد ٰاتَيْنَا ُمْوَىس اْلِكٰتَب فَاْخُتِلَف ِفْيِه ۭ َولَْوَال َلكِ ُْم لَِفْي َشّكٍ ِمّ   45هنَّ
ا گيا اور اگر (وه) يقيناً ہم نے موسٰی (عليہ السالم) کو کتاب دی تھی، سو اس ميں بھی اختالف کي

) تو ان کے ١بات نہ ہوتی (جو) آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے (
) يہ لوگ تو اسکے بارے ميں سخت بےچين کرنے ٢درميان (کبھی) کا فيصلہ ہو چکا ہوتا (

  )٣والے شک ميں ہيں (
  ل مسمی فاطر کہ ان کے عذاب دينے سے پہلے مہلت دی جائے گی۔ ولکن يوخرھم الی اج ١۔٤٥
  يعنی فوراً عذاب دے کر ان کو تباه کر ديا گيا ہوتا۔  ٢۔٤٥
يعنی ان کا انکار عقل و بصيرت کی وجہ سے نہيں، بلکہ محض شک کی وجہ سے ہے  ٣۔٤٥

 جو ان کو بےچين کئے رکھتا ہے۔
 

َُّك بِ  ٍم ِلّـلَْعِبْيِد       َمْن َمعَِل َصاِلًحـا فَِلنَْفِسٖه َوَمْن َاَساَۗء فََعلَْهيَا  ۭ َوَما َرب   46َظالَّ
جو شخص نيک کام کرے گا وه اپنے نفع کے لئے اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی 

  )۔١پر ہے۔ اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے واال نہيں (
اس لئے کہ وه عذاب صرف اسی کو ديتا ہے جو گناه گار ہوتا ہے، نہ کہ جس کو چاہے،  ١۔٤٦

 ی عذاب ميں مبتال کر دے۔يوں ہ
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  25پاره  
 

ِمُل ِمْن ُانْٰىث َوَال تََضعُ  ِمهَا َوَما َحتْ ْن اامَْكَ ُرُج ِمْن ثََمٰرٍت ِمّ اعَِة ۭ َوَما َختْ َّ  ِالَْيِه يَُردُّ ِعْملُ السَّ َّٰك ۙ َما ِمن َاكِۗءْي ۙ قَالُْوٓا ٰاَذن ْم َاْيَن ُرشَ ا ِمْن َشهِْيٍد         ِاالَّ ِبِعلِْمٖه ۭ َويَْوَم يُنَاِدْهيِ
47 ۚ  

) اور جو جو پھل اپنے شگوفوں ميں سے نکلتے ١قيامت کا علم هللا ہی کی طرف لوٹايا جاتا ہے (
) اور ٢ہيں اور جو ماده حمل سے ہوتی ہے اور جو بچے وه جنتی ہے سب کا علم اسے ہے (

شريک کہاں ہيں، وه جواب  جس دن هللا تعاٰلی ان (مشرکوں) کو بال کر دريافت فرمائے گا ميرے
  )۔٣ديں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنايا کہ ہم ميں سے تو کوئی اس کا گواه نہيں (

يعنی هللا کے سوا اس کے وقوع کا علم کسی کو نہيں۔ اس لئے جب حضرت جبرائيل عليہ  ١۔٤٧
ھا تھا تو السالم نے نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم سے قيامت کے واقع ہونے کے بارے ميں پوچ

آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا تھا ' اس کی بابت مجھے بھی اتنا علم ہے، جتنا تجھے ہے، 
۔ 79ميں تجھ سے زياده نہيں جانتا۔ دوسرے مقامات پر هللا تعاٰلی نے فرمايا (اِٰلى َربَِّك ُمْنتَٰھھَا) 

  )44النازعات:
صفت علم ميں کوئی اس کا شريک نہيں  يہ هللا کے علم کا محيط کا بيان ہے اور اس کی ٢۔٤٧ 

ہے يعنی اس طرح کا علم کامل کسی کو حاصل نہيں، حتٰی کے انبياء عليہم السالم کو بھی نہيں 
  انہيں بھی اتنا ہی علم ہے جتنا هللا تعاٰلی نے انہيں وحی کے ذريعے سے بتال ديتا ہے۔ 

  يں کہ تيرا کوئی شريک ہے؟يعنی آج ہم ميں سے کوئی شخص يہ ماننے کے لئے تيار نہ ٣۔٤٧
 

ِحْيٍص         ْن مَّ ا َاكنُْوا يَْدُعْوَن ِمْن قَْبُل َوَظنُّْوا َما لَهُْم ِمّ   48َوَضلَّ َعْهنُْم مَّ
) اور ١اور يہ جن (جن) کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وه ان کی نگاه سے گم ہوگئے (

  )٢انہوں نے سمجھ ليا ان کے لئے کوئی بچاؤ نہيں (
  يعنی وه ادھر ادھر ہوگئے اور حسب گمان انہوں نے کسی کو فائده نہيں پہنچايا۔  ١۔٤٨
يہ گمان، يقين کے معنی ميں ہيں يعنی قيامت والے دن وه يقين کرنے پر مجبور ہوں گے  ٢۔٤٨

کہ انہيں هللا کے عذاب سے بچانے واال کوئی نہيں۔ جيسے دوسرے مقام پر فرمايا"َوَراَ 
َواقُِعْوھَا َولَْم يَِجُدْوا َعْنھَا َمْصِرفًا  "اْلُمْجِرُمْوَن  ا اَنَّھُْم مُّ   )53۔ الکہف:18النَّاَر فَظَنُّْوٓ

 
ــْوٌس قَنُْوٌط       ُّ فَيَــــُـٔ ُه الرشَّ سَّ نَْساُن ِمْن ُدعَاِۗء الَْخْريِ ۡ َوِاْن مَّ   49َال يَْسـَُٔم اْالِ
ر اسے کوئی تکليف پہنچ جائے تو مايوس اور بھالئی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہيں اور اگ

  )۔١نا اميد ہو جاتا ہے (
يعنی دنيا کا مال واسباب، صحت وقوت، عزت و رفعت اور ديگر دنياوی نعمتوں کے  ١۔٤٩

مانگنے سے انسان نہيں تھکتا، بلکہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ انسان سے مراد انسانوں کی غالب 
  اکثريت ہے۔

پر فوراً مايوسی کا شکار ہو جاتا ہے جب کہ هللا کے مخلص بندوں کا يعنی تکليف پہنچنے ٢۔٤٩
حال اس سے مختلف ہوتا ہے، وه ايک تو دنيا کے طالب نہيں ہوتے، ان کے سامنے ہر وقت 
آخرت ہی ہوتی ہے، دوسرے تکليف پہنچنے پر بھی هللا کی رحمت اور اس کے فضل سے 

ه سيأت اور رفع درجات کا باعث گردانتے ہيں، مايوس نہيں ہوتے، بلکہ آزمائشوں کو بھی کفار
  گويا مايوسی ان کے قريب بھی نہيں پھٹکتی۔
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اعََة  ـْتُه لََيُقْولَنَّ ٰھَذا ِيلْ ۙ َوَمآ َاُظنُّ السَّ اَۗء َمسَّ نَّا ِمْنۢ بَْعِد َرضَّ ًة ِمّ ْن َاَذْقٰنُه َرْمحَ
ِٕ
ْٓ َولَى ِجْعُت ِاٰىل َرّيبِ ِْٕن رُّ

لَى َِٕمًة ۙ وَّ
يَْن َكَفُرْوا  قَاۗى ِ َنئَّ اذلَّ ِّ ٰىن ۚ فَلَُننَب ِانَّ ِيلْ ِعْنَدٗه لَـلُْحسـْ

ْن عََذاٍب غَِلْيظٍ       ُْم ِمّ لُْوا ۡ َولَـُنِذيْقَهنَّ   50ِبَما َمعِ
اور جو مصيبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزه چکھائيں تو وه 

) ہی تھا ميں تو خيال نہيں کر سکتا کہ قيامت قائم ہوگی ١حقدار ( کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو ميں
) ٢اور اگر ميں اپنے رب کے پاس واپس گيا تو بھی يقيناً ميرے لئے اس کے پاس بھی بہتری (
ہے، يقيناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کريں گے اور انہيں سخت عذاب کا مزه 

  چکھائيں گے۔
ہاں ميں محبوب ہوں، وه مجھ سے خوش ہے، اسی لئے مجھے وه اپنی يعنی هللا کے  ١۔٥٠

نعمتوں سے نوازتا ہے۔ حاالنکہ دنيا کی کمی بيشی اس کی محبت يا نارضگی کی عالمت نہيں 
ہے۔ بلکہ صرف آزمائش کے لئے هللا ايسا کرتا ہے تاکہ وه ديکھے کہ نعمتوں ميں اس کا شکر 

  کون ہے؟ کون کر رہا ہے اور تکليفوں ميں صابر
يہ کہنے واال منافق يا کافر ہے، کوئی مومن ايسی بات نہيں کہہ سکتا۔ کافر ہی يہ سمجھتا  ٢۔٥٠

  ہے کہ ميری دنيا خير کے ساتھ گزر رہی ہے تو آخرت بھی ميرے لئے ايسی ہی ہوگی۔ 
تا يہ کہنے واال منافق يا کافر ہے، کوئی مومن ايسی بات نہيں کہہ سکتا۔ کافر ہی يہ سمجھ٣۔٤٩

  ہے کہ ميری دنيا خير کے ساتھ گزر رہی ہے تو آخرت بھی ميرے ليے ايسی ہی ہوگی۔
 

ُّ فَُذْو ُدعَاٍۗء َعرِيٍْض       ُه الرشَّ اِنِبٖه ۚ َوِاَذا َمسَّ نَْساِن َاْعَرَض َواَنٰ ِجبَ   51  َوِاَذآ َانَْعْمنَا عََيل اْالِ
) ١ہ پھير ليتا ہے اور کناره کش ہو جاتا ہے (اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہيں تو وه من

  اور جب اسے مصيبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائيں کرنے واال بن جاتا ہے۔
يعنی حق سے منہ پھير ليتا ہے اور حق کی اطاعت سے اپنا پہلو بدل ليتا ہے اور تکبر کا  ١۔٥١

  اظہار کرتا ہے۔ 
ا ہے تاکہ وه مصيبت دور فرما دے۔ يعنی شدت يعنی بارگاه الہی ميں تضرع و زاری کرت٢۔٥١

ميں هللا کو ياد کرتا ہے، خوش حالی ميں بھول جاتا ہے نزول نقمت کے وقت هللا سے فرياديں 
  کرتا ہے، حصول نعمت کے وقت اسے وه ياد نہيں رہتا۔

 
ِ ُمثَّ َكَفْرُمتْ ِبٖه َمْن َاَضلُّ  ْن ُهَو ِيفْ ِشَقاٍق بَِعْيٍد         قُْل َاَرَءيُْمتْ ِاْن َاكَن ِمْن ِعْنِد اهلّلٰ   52ِممَّ

آپ کہہ ديجئے! کہ بھال يہ تو بتاؤ کہ اگر يہ قرآن هللا کی طرف سے آيا ہوا ہو پھر تم نے اسے 
  ) جو مخالفت ميں (حق سے) دور چال جائے۔١نہ مانا بس اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا (

  مراه اور تم سے زياده دشمن کون ہوگا۔ يعنی ايسی حالت ميں تم سے زياده گ ١۔٥٢
شقاق کے معنی ہيں ضد، عناد اور مخالفت بعيد مل کر اس ميں اور مبالغہ ہو جاتا ہے۔ يعنی ٢۔٥٢

جو بہت زياده مخالف اور عناد سے کام ليتا ہے، حتی کہ هللا کے نازل کرده قرآن کی بھی تکذيب 
  ہوسکتا ہے؟ کر ديتا ہے، اس سے بڑھ کر گمراه اور بد بخت کون

 
 ِّ َُّه الَْحقُّ ۭ َاَولَْم يَْكِف ِبَرب َ لَهُْم َان ٓ َانُْفِسهِْم َحّىتٰ يََتبَنيَّ فَاِق َوِيفْ ْم ٰايِٰتنَا ِيف اْالٰ ٍء َشهِْيٌد        َسُرنِْهيِ َّٗه عَٰيل ُلكِّ َيشْ   53َك َان

ان کی اپنی ذات ميں بھی عنقريب ہم انہيں اپنی نشانياں آفاق عالم ميں بھی دکھائيں گے اور خود 
يہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق يہی ہے کيا آپ کے رب کا ہرچيز سے واقف و آگاه ہونا 

  )١کافی نہيں (
جن سے قرآن کی صداقت اور اس کا من جانب هللا ہونا واضح ہوجائے گا يعنی انہ ميں ١۔٥٣

صلی هللا عليہ وسلم کو بتاليا ضمير کا مرجع قرآن ہے بعض نے اس کا مرجع اسالم يا رسول هللا 
ہے۔ مآل سب کا ايک ہی ہے۔ آفاق افق کی جمع ہے کناره مطلب ہے کہ ہم اپنی نشانياں باہر 
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کناروں ميں بھی دکھائيں گے اور خود انسان کے اپنے نفسوں کے اندر بھی۔ چنانچہ آسمان و 
اند، ستارے، رات اور زمين کے کناروں ميں بھی قدرت کی بڑی بڑی نشانياں ہيں مثال سورج، چ

دن، ہوا اور بارش، گرج چمک، بجلی، کڑک، نباتات وجمادات، اشجار، پہاڑ اور انہار و بحار 
وغيره۔ اور آيات انفس سے انسان کا وجود، جن اخالط ومواد اور ہيئتوں پر مرکب ہے وه مراد 

مراد ہيں۔ جن کی تفصيالت طب وحکمت کا دلچسپ موضوع ہے۔ بعض کہتے ہيں، آفاق سے 
شرق وغرب کے وه دور دراز کے عالقے ہيں۔ جن کی فتح کو هللا نے مسلمانوں کے ليے آسان 

فرما ديا اور انفس سے مراد خود عرب کی سرزمين پر مسلمانوں کی پيش قدمی ہے جيسے 
جنگ بدر اور فتح مکہ وغيره فتوحات ميں مسلمانوں کو عزت وسرفرازی عطا کی گئی استفہام 

 تعاٰلی اپنے بندوں کے اقوال و افعال کے ديکھنے کے لئے کافی ہے، اور وہی اقراری ہے کہ هللا
اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ قرآن هللا کا کالم ہے جو اس کے سچے رسول حضرت محمد 

  پر نازل ہوا۔
 

ٍء مُّ  َّٗه ِبُلكِّ َيشْ ْم ۭ َاَالٓ ِان ِ ْن ِلَّقاِۗء َرّهبِ ُْم ِيفْ ِمْريٍَة ِمّ   ۧ 54ِحْيــطٌ      َاَالٓ ِاهنَّ
) ياد رکھو کہ هللا تعاٰلی ١يقين جانو! کہ يہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک ميں ہيں (

  )٢ہرچيز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ (
اس لئے اس کی بابت غورو فکر نہيں کرتے، نہ اس کے لئے عمل کرتے ہيں اور نہ اس  ١۔٥٤

  دن کا کوئی خوف ان کے دلوں ميں ہے۔ 
نابريں اس کے ليے قيامت کا وقوع قطعا مشکل امر نہيں کيونکہ تمام مخلوقات پر اس کا ب٢۔٥٤

غلبہ وتصرف ہے وه اس ميں جس طرح چاہے تصرف کرے کرتا ہے کرسکتا ہے اور کرے گا 
  کوئی اس کو روکنے واال نہيں ہے۔

 
 

 سورة الشورى
 )٥٣۔ تعداد آيات  ٤٢(سورة الشورى ۔ سوره نمبر 

 
 ِ ِحْميِ           ِبْسِم اهلّلٰ ِن الرَّ ْمحٰ    الرَّ

  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

  Ǻٰۚحـۗم     
  حم

  Ąعۗۗسۗق     
  عسق

 
ُ الَْعزِْيُز الَْحِكْميُ       يَْن ِمْن قَْبكِلَ ۙ اهلّلٰ ِ ٓ ِالَْيَك َوِاَىل اذلَّ   Ǽَكٰذكِلَ يُْويِحْ

) هللا تعاٰلی جو زبردست ١رح تيری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وحی بھيجتا رہا (اسی ط
  ہے اور حکمت واال ہے
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يعنی جس طرح يہ قرآن تيری طرف نازل کيا گيا ہے اسی طرح تجھ سے پہلے انبياء پر  ١۔٣
اپنے آسمانی کتابيں نازل کی گئيں وحی هللا کا کالم ہے جو فرشتے کے ذريعے سے هللا تعاٰلی 

پيغمبروں کے پاس بھيجتا رہا ہے ايک صحابی نے رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم سے وحی کی 
کيفيت پوچھی تو آپ نے فرمايا کہ کبھی تو يہ ميرے پاس گھنٹی کی آواز کی مثل آتی ہے اور يہ 

مجھ پر سب سے سخت ہوتی ہے، جب يہ ختم ہو جاتی ہے تو مجھے ياد ہوچکی ہوتی ہے اور 
رشتہ انسانی شکل ميں آتا ہے اور مجھ سے کالم کرتا ہے اور وه جو کہتا ہے ميں ياد کر کبھی ف

ليتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہيں، ميں نے سخت سردی ميں مشاہده کيا کہ جب وحی کی 
کيفيت ختم ہوتی تو آپ پسينے ميں شرابور ہوتے اور آپ کی پيشانی سے پسينے کے قطرے گر 

  ری)رہے ہوتے۔ (صحيح بخا
 

ٰمٰوِت َوَما ِيف اْالَْرِض ۭ َوُهَو الَْعِيلُّ الَْعِظْميُ         Ćهَلٗ َما ِيف السَّ
آسمانوں کی (تمام) چيزيں اور جو کچھ زمين ميں ہے سب اسی کا ہے وه برتر اور عظيم الشان 

  ہے۔
 

ّبِحُ  َِٕكُة يُسـَ
ْرَن ِمْن فَْوِقهِنَّ َوالَْمٰلۗى ٰمٰوُت يََتَفطَّ ِحْميُ      تََاكُد السَّ َ ُهَو الَْغُفْوُر الرَّ تَْغِفُرْوَن ِلَمْن ِيف اْالَْرِض ۭ َاَالٓ ِانَّ اهلّلٰ ْم َويَسـْ ِ ْمِد َرّهبِ   Ĉْوَن ِحبَ

) اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعريف کے ساتھ ١قريب ہے آسمان اوپر سے پھٹ پڑيں (
) خوب سمجھ رکھو کہ هللا ٢ہيں ( بيان کر رہے ہيں اور زمين والوں کے لئے استغفار کر رہے

  )٣تعاٰلی ہی معاف فرمانے واال ہے (
  هللا کی عظمت و جالل کی وجہ سے۔  ١۔٥
 يہ مضمون سوره مومن کی (اَلَِّذْيَن يَْحِملُْوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْولَٗه يَُسبُِّحْوَن بَِحْمِد َربِِّھْم َويُْؤِمنُْوَن بِهٖ  ٢۔٥

 َّ ِعْلًما فَاْغفِْر لِلَِّذْيَن تَابُْوا َواتَّبَُعْوا َسبِْيلََك َوقِِھْم  ۚ◌ ِذْيَن ٰاَمنُْوا َويَْستَْغفُِرْوَن لِل ْحَمةً وَّ َربَّنَا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّ
  ) ميں بھی بيان ہوا ہے۔ 7۔غافر:40َعَذاَب اْلَجــِحْيِم) 

ونکہ کفار اور اپنے دوستوں اور اہل اطاعت کے لئے يا تمام ہی بندوں کے لئے، کي ٣۔٥
نافرمانوں کی فوراً گرفت نہ کرنا بلکہ انہيں ايک وقت معين تک مہلت دينا، يہ بھی اس کی 

  رحمت و مغفرت ہی کی قسم سے ہے۔
 

ْم ِبَوِكْيٍل      ْم ڮ َوَمآ َانَْت عَلَْهيِ ُ َحِفْيــٌظ عَلَْهيِ َُذْوا ِمْن ُدْوِنٖهٓ َاْوِلَياَۗء اهلّلٰ ْيَن اختَّ ِ   Č َواذلَّ
) ہے ١اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا ليا ہے هللا تعاٰلی ان پر نگران (

  )٢اور آپ ان کے ذمہ دار نہيں ہيں (
  يعنی ان کے عملوں کو محفوظ کر رہا ہے تاکہ اس پر ان کو جزا دے۔  ١۔٦
يا ان کے  يعنی آپ اس بات کے مکلف نہيں ہيں کہ ان کو ہدايت کے راستے پر لگا ديں ٢۔٦

  گناہوں پر ان کا مؤاخذه فرمائيں، بلکہ يہ کام ہمارے ہيں، آپ کا مصرف پيغام (پہنچا دينا) ہے۔
 

 ِ ِعْريِ      َال َريَْب ِفْيِه ۭ فَرِيٌْق ِيف  َوَكٰذكِلَ َاْوَحْينَآ ِالَْيَك قُْرٰااًن َعَرِبيًّا ِلُّتْنِذَر ُامَّ الُْقٰرى َوَمْن َحْولَهَا َوتُْنِذَر يَْوَم الَْجْمع   Ċ الَْجنَِّة َوفَرِيٌْق ِيف السَّ
) تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس ١اس طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے (

) جس کے آنے ميں کوئی ٢کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر ديں اور جمع ہونے کے دن (
  جہنم ميں ہوگا۔ شک نہيں ڈرا ديں۔ ايک گروه جنت ميں ہوگا اور ايک گروه

يعنی جس طرح ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان ميں بھيجا، اسی طرح ہم نے آپ پر  ١۔٧
  عربی زبان ميں قرآن نازل کيا ہے، کيونکہ آپ کی قوم يہی زبان بولتی اور سمجھتی ہے۔ 
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جمع قيامت والے دن کو جمع ہونے واال دن اس لئے کہا کہ اس ميں اگلے پچھلے تمام انسان  ٢۔٧
ہونگيں عالوه ازيں ظالم مظلوم اور مومن و کافر سب جمع ہونگے اور اپنے اپنے اعمال کے 

  مطابق جزا و سزا سے بہره ور ہونگے۔
 

ِلُمْوَن مَ  ِتٖه ۭ َوالّظٰ ََّشاُۗء ِيفْ َرْمحَ ُّْدِخُل َمْن ي ٰلِكْن ي اِحَدًة وَّ ًة وَّ ُ لََجَعلَهُْم ُامَّ َال نَِصْريٍ      ا لَهُْم مِّ َولَْو َشاَۗء اهلّلٰ ِيلٍّ وَّ   Ďْن وَّ
) ليکن جسے چاہتا اپنی رحمت ميں ١اگر هللا تعاٰلی چاہتا تو ان سب کو ايک ہی امت کا بنا ديتا (

  داخل کر ليتا ہے اور ظالموں کا حامی اور مددگار کوئی نہيں۔
ل جنت کا اس صورت ميں قيامت والے دن صرف ايک ہی گروه ہوتا يعنی اہل ايمان اور اہ ١۔٨

ليکن هللا کی حکمت و مشيت نے اس جبر کو پسند نہيں کيا بلکہ انسانوں کو آزمانے کے لئے اس 
نے انسانوں کو اراده و اختيار کی آزادی دی، جس نے آزادی کا صحيح استعمال کيا، وه هللا کی 

ا کہ هللا رحمت کا مستحق ہوگيا، اور جس نے اس کا غلط استعمال کيا، اس نے ظلم کا ارتکاب کي
کی دی ہوئی آزادی اور اختيار کو هللا ہی کی نافرمانی ميں استعمال کيا۔ چنانچہ ايسے ظالموں کا 

  قيامت والے دن کوئی مددگار نہيں ہوگا۔
 

ُ ُهَو الَْوِيلُّ َوُهَو يُـْحِي الَْمْوٰىت ۡ َوُهَو عَٰيل ُلكِّ  ُذْوا ِمْن ُدْوِنٖهٓ َاْوِلَياَۗء ۚ فَاهلّلٰ َ ٍء قَِدْيٌر        َاِم اختَّ   Ḍَۧيشْ
کيا ان لوگوں نے هللا تعاٰلی کے سوا اور کارساز بنا لئے ہيں (حقيقتاً تو) هللا تعاٰلی ہی کارساز ہے 

  )١وہی مردوں کو زنده کرے گا اور وہی ہرچيز کا قادر ہے (
نا جائے جب يہ بات ہے تو پھر هللا ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو ولی اور کار ساز ما ١۔٩

نہ کہ ان کو جن کے پاس کوئی اختيار نہيں ہے اور جو سننے اور جواب دينے کی طاقت 
  رکھتے ہيں، نہ نفع نقصان پہنچانے کی صالحيت۔

 
ُْت ڰ َوِالَْيهِ  ْ عَلَْيِه تََولكَّ ُ َرّيبِ ِ ۭ ٰذِلُمكُ اهلّلٰ ٍء فَُحْمكُٗهٓ ِاَىل اهلّلٰ   10ِنيُْب       اُ  َوَما اْختَلَْفُمتْ ِفْيِه ِمْن َيشْ

) يہی هللا ميرا ١اور جس جس چيز ميں تمہارا اختالف ہو اس کا فيصلہ هللا تعاٰلی کی طرف ہے (
  رب ہے جس پر ميں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف ميں جھکتا ہوں۔

اس اختالف سے مراد دين کا اختالف ہے جس طرح يہوديت، عيسائيت اور اسالم وغيره  ١۔١٠١
س ميں اختالف ہيں اور ہر مذہب کا پيروکار دعوٰی کرتا ہے اس کا دين سچا ہے اور حق ميں آپ

کا راستہ پہنچاننے کے لئے هللا تعاٰلی کا قرآن موجود ہے۔ ليکن دنيا ميں لوگ اس کالم اٰلہی کو 
اپنا اور ثالث ماننے کے لئے تيار نہيں۔ باآلخر پھر قيامت کا دن ہی ره جاتا ہے جس ميں هللا 

عاٰلی ان اختالفات کا فيصلہ فرمائے گا اور سچوں کو جنت ميں اور دوسروں کو جہنم ميں داخل ت
  فرمائے گا۔

 
نَْعاِم َاْزَواًجا ۚ يَْذَرُؤُمكْ  ِمَن اْالَ ْن َانُْفِسُمكْ َاْزَواًجا وَّ ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۭ َجَعَل لَُمكْ ِمّ ٌء ۚ فَاِطُر السَّ ثهِْلٖ َيشْ ِمْيُع الَْبِصْريُ        ِفْيِه ۭ لَيَْس َمكِ    11َوُهَو السَّ

وه آسمانوں اور زمين کا پيدا کرنے واال ہے اس نے تمہارے لئے تمہاری جنس کے جوڑے بنا 
) اور چوپايوں کے جوڑے بنائے ہيں تمہيں وه اس ميں پھيال رہا ہے اس جيسی ١ديئے ہيں (

  ) وه سننے واال اور ديکھنے واال ہے۔٢کوئی چيز نہيں (
يعنی يہ اس کا احسان ہے کہ تمہاری جنس سے ہی اس نے تمہارے جوڑے بنائے ورنہ  ١۔١١

اگر تمہاری بيوياں انسانوں کی بجائے کسی اور مخلوق سے بنائی جاتيں تو تمہيں يہ سکون 
  حاصل نہ ہوتا جو اپنی ہم جنس اور ہم شکل بيوی سے ملتا ہے۔ 

  ظير آپ ہی ہے، واحد اور بےنياز۔نہ ذات ميں نہ صفات ميں، پس وه اپنی ن ٢۔١١
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ٍء عَِلْميٌ   َّٗه ِبُلكِّ َيشْ ََّشاُۗء َويَْقِدُرۭ  ِان ْزَق ِلَمْن ي ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۚ يَبُْسُط الّرِ   12      هَلٗ َمَقاِلْيُد السَّ
آسمانوں اور زمين کی کنجياں اسی کی ہيں جس کی چاہے روزی کشاده کردے اور تنگ کردے، 

  ہرچيز کو جاننے واال ہے۔يقيناً وه 
 

ْينَا ِبٖهٓ ِاْبٰرِهْميَ  ْيٓ َاْوَحْينَآ ِالَْيَك َوَما َوصَّ ِ اذلَّ يِْن َما َوّىصٰ ِبٖه نُْوًحا وَّ َن ادّلِ قُْوا ِفْيِه ۭ َكُربَ عََيل الُْمْرشِِكْنيَ َرشََع لَُمكْ ِمّ ْيَن َوَال تََتَفرَّ َما َوُمْوٰىس َوِعيْٰىسٓ َاْن َاِقْيُموا ادّلِ
ُِّنيُْب        ََّشاُۗء َوَهيِْدْيٓ ِالَْيِه َمْن ي ٓ ِالَْيِه َمْن ي َتِيبْ ُ َجيْ   13تَْدُعْوُمهْ ِالَْيِه ۭ َاهلّلٰ

هللا تعاٰلی نے تمہارے لئے وہی دين مقرر کر ديا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح (عليہ 
طرف بھيج دی ہے، اور جس کا  السالم) کو حکم ديا تھا اور جو (بذريعہ وحی) ہم نے تيری

تاکيدی حکم ہم نے ابراہيم اور موسٰی اور عيسٰی (عليہم السالم) کو ديا تھا کہ اس دين کو قائم 
) ڈالنا جس چيز کی طرف آپ انہيں بال رہے ہيں وه تو (ان) ١رکھنا اور اس ميں پھوٹ نہ (

) ہے اور جو ٣رگزيده بناتا () هللا تعاٰلی جسے چاہتا ہے اپنا ب٢مشرکين پر گراں گزرتی ہے (
  )۔٤بھی اس کی طرف رجوع کرے وه اس کی صحيح راہنمائی کرتا ہے (

صرف ايک هللا کی عبادت اور اس کی اطاعت (يا اس کے رسول کی اطاعت جو دراصل  ١۔١٣
هللا ہی کی اطاعت ہے)، اس کی عبادت و اطاعت سے گريزاں ان ميں دوسروں کو شريک کرنا، 

  جس سے ' پھوٹ ڈالنا ' کہہ کر منع کيا گيا ہے۔  انتشار انگيزی،
  اور وہی توحيد اور هللا و رسول کی اطاعت ہے۔  ٢۔١٣
  يعنی جس کی ہدايت کا مستحق سمجھتا ہے، اسے ہدايت کے لئے چن ليتا ہے ٣۔١٣

يعنی اپنے دين اپنانے کی اور عبادت کو هللا کے لئے خالص کرنے کی توفيق اس شخص  ٤۔١٣ 
  ديتا ہے جو اس کی اطاعت و عبادت کی طرف رجوع کرتا ہے۔کو عطا کر 

 
 ِّ ب َبَقْت ِمْن رَّ َمٌة سـَ قُْوٓا ِاالَّ ِمْنۢ بَْعِد َما َجاَۗءُمهُ الِْعْملُ بَْغًيا بَيَْهنُْم ۭ َولَْوَال َلكِ يَْن ُاْوِرثُ َوَما تََفرَّ ِ َُّقِيضَ بَيَْهنُْم ۭ َوِانَّ اذلَّ َسمًّي ل وا اْلِكٰتَب ِمْنۢ بَْعِدِمهْ لَِفْي َك ِاٰىلٓ اََجٍل مُّ

نُْه ُمرِيٍْب         14َشّكٍ ِمّ
ان لوگوں نے اپنے پاس علم آجانے کے بعد ہی اختالف کيا اور وه بھی باہمی ضد بحث سے اور 

اگر آپ کے رب کی بات ايک وقت تک کے لئے پہلے ہی سے قرار پا گئی ہوئی ہوتی تو يقيناً ان 
) اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی وه بھی اس کی طرف ١( کا فيصلہ ہو چکا ہوتا

  سے الجھن والے شک ميں پڑے ہوئے ہيں۔
يعنی اگر ان کی بابت عقوبيت ميں تاخير کا فيصلہ پہلے سے نہ ہوتا تو فوراً عذاب بھيج  ١۔١٤

  کر ان کو ہالک کر ديا جاتا۔
 

ٓ ُاِمْرَت  َتِقْم امَكَ كِلَ فَاْدُع ۚ َواسـْ ُ ِمْن ِكٰتٍب ۚ َوُاِمْرُت ِالَْعِدَل بَيْنَُمكْ ۭ اَ  ۚفذَِلٰ َِّبْع َاْهَواَۗءُمهْ ۭ َوقُْل ٰاَمنُْت ِبَمآ َاْنَزَل اهلّلٰ الُُمكْ َۭال  َوَال تَت الُنَا َولَُمكْ َاْمعَ ُُّمكْ ۭ لَنَآ َاْمعَ ُّنَا َوَرب ُ َرب هلّلٰ
َمعُ  ُ َجيْ َة بَْينَنَا َوبَيْنَُمكْ ۭ َاهلّلٰ   ۭ 15بَْينَنَا ۚ َوِالَْيِه الَْمِصْريُ       ُحجَّ

پس آپ لوگوں کو اسی طرف بالتے رہيں اور جو کچھ آپ سے کہا گيا ہے اس پر مضبوطی 
) اور ان کی خواہشوں پر نہ چليں اور کہہ ديں کہ هللا تعاٰلی نے جتنی کتابيں ١سے جم جائيں (

ديا گيا ہے کہ تم ميں انصاف کرتا رہوں  نازل فرمائی ہيں ميرا ان پر ايمان ہے اور مجھے حکم
ہمارا اور تم سب کا پروردگار هللا ہی ہے ہمارے اعمال ہمارے لئے اور تمہارے اعمال تمہارے 
لئے ہيں ہم تم ميں کوئی کٹ حجتی نہيں هللا تعاٰلی ہم (سب) کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف 

  لوٹنا ہے۔
کا ذکر پہلے ہوا، آپ ان کو توحيد کی دعوت  يعنی اس تفرق اور شک کی وجہ سے، جس ١۔١٥

  ديں اور اس پر جمے رہيں۔
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ْم َوعَلَْهيِمْ  ِ ـُهتُْم َداِحَضٌة ِعْنَد َرّهبِ ُتِجْيَب هَلٗ ُحجَّ ِ ِمْنۢ بَْعِد َما اسـْ ْوَن ِيف اهلّلٰ اۗجُّ ْيَن ُحيَ ِ لَهُْم عََذاٌب َشِديٌْد      َواذلَّ   16 غََضٌب وَّ
ی کی باتوں ميں جھگڑا ڈالتے ہيں اس کے بعد کہ (مخلوق) انہيں مان چکی اور جو لوگ هللا تعالٰ 

) ان کی خواه مخواه کی حجت هللا کے نزديک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے ١(
  لئے سخت عذاب ہے۔

يعنی يہ مشرکين مسلمانوں سے لڑتے جھگڑتے ہيں، جنہوں نے هللا اور رسول کی بات  ١۔١٦
يں پھر راه ہدايت سے ہٹا ديں۔ يا مراد يہود انصارٰی ہيں جو مسلمانوں سے مان لی، تاکہ انہ

جھگڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا دين تمہارے دين سے بہتر ہے اور ہمارا نبی بھی 
  تمہارے نبی سے پہلے ہوا ہے، اس لئے ہم تم سے بہتر ہيں۔

 
ْيٓ َاْنَزَل اْلِكٰتَب اِبلَْحّقِ َوالْمِ  ِ ُ اذلَّ اعََة قَرِيٌْب      َاهلّلٰ اَن ۭ َوَما يُْدرِيَْك لََعلَّ السَّ   17ْزيَ

) آپ کو کيا ١هللا تعاٰلی نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور ترازو بھی (اتاری ہے) (
  خبر شايد قيامت قريب ہی ہو۔

سب حق اْلِکتَاَب سے مراد جنس ہے يعنی تمام پيغمبروں پر جتنی کتابيں نازل ہوئيں، وه  ١۔١٧
  اور سچی تھيں يا بطور خاص قرآن مجيد مراد ہے اور اس کی صداقت کو واضح کيا جا رہا ہے۔

 
َا  يَْن ٰاَمنُْوا ُمْشِفُقْوَن ِمْهنَا ۙ َويَْعلَُمْوَن َاهنَّ ِ يَْن َال يُْؤِمنُْوَن ِهبَا ۚ َواذلَّ ِ َتْعِجُل ِهبَا اذلَّ يَْن يَُمارُ يَسـْ ِ اعَِة لَِفْي َضٰلٍل بَِعْيٍد       الَْحقُّ ۭ َاَالٓ ِانَّ اذلَّ   18ْوَن ِيف السَّ

) اور جو اس پر يقين رکھتے ہيں وه تو اس ١اس کی جلدی انہيں پڑی ہے جو اسے نہيں مانتے (
سے ڈر رہے ہيں انہيں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے ياد رکھو جو لوگ قيامت کے معاملہ 

  )٢يں پڑے ہوئے ہيں (ميں لڑ جھگڑ رہے ہيں وه دور کی گمراہی م
يعنی استہزاد کے طور پر يہ سمجھتے ہوئے کہ اس کو آنا ہی کہاں سے ہے؟ اس لئے  ١۔١٨

  کہتے ہيں کہ قيامت جلدی آئے۔ 
اس لئے کہ وه ان دالئل پر غور و فکر ہی نہيں کرتے جو ايمان النے کے موجب بن  ٢۔١٨

آتے ہيں۔ ان کی نظروں سے  سکتے ہيں حاالنکہ يہ دالئل روز و شب ان کے مشاہدے ميں
  گزرتے ہيں اور ان کی عقل و فہم ميں آسکتے ہيں۔ اس لئے وه حق سے بہت دور جا پڑے ہيں۔

 
ََّشاُۗء ۚ َوُهَو الَْقِويُّ الَْعزِْيُز        ُ لَِطْيٌف ِبِعَباِدٖه يَْرُزُق َمْن ي   ۧ 19َاهلّلٰ

جسے چاہتا ہے کشاده روزی ديتا ہے اور هللا تعاٰلی اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے واال ہے، 
  وه بڑی طاقت، بڑے غلبے واال ہے۔

) اور جو دنيا ١اور جس کا اراده آخر کی کھيتی کا ہو ہم اسے اس کی کھيتی ميں ترقی ديں گے (
کی کھيتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس دنيا ميں سے ہی کچھ دے ديں گے ايسے شخص کا 

  آخرت ميں کوئی حصہ نہيں۔
 
نَْيا نُْؤتِٖه ِمْهنَا َومَ مَ  ِخَرِة نَزِْد هَلٗ ِيفْ َحْرِثٖه ۚ َوَمْن َاكَن يُرِيُْد َحْرَث ادلُّ َِّصيٍْب      ْن َاكَن يُرِيُْد َحْرَث اْالٰ ِخَرِة ِمْن ن   20ا هَلٗ ِيف اْالٰ

) اور جو دنيا ٦جس کا اراده آخرت کی کھيتی کا ہو ہم اسے اس کی کھيتی ميں ترقی ديں گے (
) ايسے شخص کا ٧کی کھيتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس ميں سے ہی کچھ دے ديں گے (

  )١آخرت ميں کوئی حصہ نہيں (
 

َمُة الَْفْصِل لَـُقِيضَ  ُ ۭ َولَْوَال َلكِ َذْنۢ ِبِه اهلّلٰ ْيِن َما لَْم اَيْ َن ادّلِ ُعْوا لَهُْم ِمّ ٰكُۗؤا َرشَ   21ِلِمْنيَ لَهُْم عََذاٌب َاِلْميٌ         بَيَْهنُْم ۭ َوِانَّ الظّٰ َاْم لَهُْم ُرشَ
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کيا ان لوگوں نے ايسے (هللا کے) شريک (مقرر کر رکھے) ہيں جنہوں نے ايسے احکام دين 
مقرر کر ديئے جو هللا کے فرمائے ہوئے نہيں اگر فيصلے کا دن کا وعده نہ ہوتا تو (ابھی ہی) 

  ے لئے دردناک عذاب ہے۔ان ميں فيصلہ کر ديا جاتا يقيناً (ان) ظالموں ک
 

ِلٰحِت ِيفْ  لُوا الّصٰ ْيَن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ ْم ۭ َواذلَّ ُبْوا َوُهَو َواِقـٌع ِهبِ ا َكسـَ ِلِمْنيَ ُمْشِفِقْنيَ ِممَّ ْم ۭ ٰذكِلَ ُهَو الَْفْضُل تََرى الّظٰ ِ ا يََشاُۗءْوَن ِعْنَد َرّهبِ  َرْوٰضِت الَْجـنِّٰت ۚ لَهُْم مَّ
  22     اْلَكِبْريُ    

) جن کے وبال ان پر واقع ہونے ١آپ ديکھيں گے کہ يہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہونگے (
) اور جو لوگ ايمان الئے اور انہوں نے نيک اعمال کئے وه بہشتوں کے باغات ٢والے ہيں (

  ميں ہوں گے وه جو خواہش کريں اپنے رب کے پاس موجود پائيں گے يہی ہے بڑا فضل۔
  يامت والے دن۔ يعنی ق ١۔٢٢
  حاالنکہ ڈرنا بےفائده ہوگا کيونکہ اپنے کئے کی سزا تو انہيں بہرحال بھگتنی ہوگی۔ ٢۔٢٢

 
لُُمكْ عَلَْيهِ  َـٔ ٓ َاْس ِلٰحِت ۭ قُْل الَّ لُوا الّصٰ يَْن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ ُ ِعَباَدُه اذلَّ ُ اهلّلٰ ْي يُبَّرشِ ِ َة ِيف  ٰذكِلَ اذلَّ نًا ۭ ِانَّ  َاْجًرا ِاالَّ الَْمَودَّ نًَة نَّزِْد هَلٗ ِفْهيَا ُحسـْ ْقَرتِْف َحسـَ َـّ الُْقْرٰىبۭ  َوَمْن ي

َ غَُفْوٌر َشُكْوٌر         23اهلّلٰ
يہی وه ہے جس کی بشارت هللا تعاٰلی اپنے بندوں کو دے رہا ہے جو ايمان الئے اور (سنت کے 

بدلہ نہيں چاہتا مگر محبت  مطابق) نيک عمل کئے تو کہہ ديجئے! کہ ميں اس پر تم سے کوئی
رشتہ داری کی جو شخص کوئی نيکی کرے ہم اس کے لئے اس کی نيکی ميں اور نيکی بڑھا 

  )۔٢) بيشک هللا تعاٰلی بہت بخشنے واال (اور) بہت قدردان ہے (١ديں گے (
يعنی اجر و ثواب ميں اضافہ کريں گے يا نيکی کے بعد اس کا بدلہ مزيد نيکی کی توفيق  ١۔٢٣
  صورت ميں ديں گے جس طرح بدی کا بدلہ مذيد بديوں کا ارتکاب ہے۔  کی
  اس لئے وه پرده پوشی فرماتا اور معاف کر ديتا ہے اور زياده سے زياده اجر ديتا ہے۔ ٢۔٢٣

 
ِمتْ عَٰيل قَلِْبَك ۭ َويَْمــحُ  ُ َخيْ ََّشِا اهلّلٰ ِ َكِذاًب ۚ فَِاْن ي ى عََيل اهلّلٰ ُدْوِر       َاْم يَُقْولُْوَن افَْرتٰ َّٗه عَِلْميٌ ِبَذاِت الصُّ ٰمِتٖه ۭ ِان قُّ الَْحقَّ ِبَلكِ ُ الَْباِطَل َوُحيِ   24اهلّلٰ

کيا يہ کہتے ہيں کہ (پيغمبر نے) هللا پر جھوٹ باندھا ہے، اگر هللا چاہے تو آپ کے دل پر مہر 
ور سچ کو ثابت رکھتا ہے۔ ) ا٢) اور هللا تعاٰلی اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا ديتا ہے (١لگا دے (

  وه سينے کی باتوں کو جاننے واال ہے۔
يعنی اس الزام ميں اگر صداقت ہوتی تو ہم آپ کے دل پر مہر لگا ديتے، جس سے وہی  ١۔٢٤

محو ہو جاتا جس کے گھڑنے کا انتساب آپ کی طرف کيا جاتا ہے، مطلب يہ ہے کہ ہم آپ کو 
  اس کی سخت ترين سزا ديتے۔ 

ن بھی اگر باطل ہوتا (جيسا کہ مکذبين کا دعوٰی ہے) تو يقينا هللا تعاٰلی اس کو بھی يہ قرآ ٢۔٢٤
  مٹا ڈالتا، جيسا کہ اس کی عادت ہے۔

 
ٰاِت َويَْعَملُ َما تَْفَعلُْوَن        ـّيِ ْي يَْقَبُل التَّْوبََة َعْن ِعَباِدٖه َويَْعُفْوا َعِن السَّ ِ   25َۙوُهَو اذلَّ

) اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جو ١ں کی توبہ قبول فرماتا ہے (وہی ہے جو اپنے بندو
  کچھ تم کر رہے ہو (سب) جانتا ہے۔

توبہ کا مطلب ہے، معصيت پر ندامت کا اظہار اور آئنده اس کو نہ کرنے کا عزم محض  ١۔٢٥
ہ کا اظہار زبان سے توبہ توبہ کر لينا يا اس گناه اور معصيت کے کام کو تو نہ چھوڑنا اور توب

کئے جانا، توبہ نہيں ہے۔ يہ استہزاء اور مذاق ہے۔ تاہم خالص اور سچی توبہ هللا تعاٰلی يقينا قبول 
  فرماتا ہے۔
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ْن فَْضهِلٖ ۭ َواْلٰكِفُرْوَن لَهُْم عََذاٌب َشدِ  ِلٰحِت َويَزِيُْدُمهْ ِمّ لُوا الّصٰ يَْن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ َتِجْيُب اذلَّ   26يٌْد       َويَسـْ
) اور انہيں اپنے فضل سے اور بڑھا کر ديتا ہے ١ايمان والوں اور نيکوکار لوگوں کی سنتا ہے (

  اور کفار کے لئے سخت عذاب ہے۔
يعنی ان کی دعائيں سنتا ہے اور ان کی خواہشيں اور آرزوئيں پوری فرماتا ہے۔ بشرطيکہ  ١۔٢٦

ر حديث ميں آتا ہے ' هللا اپنے بندے کی دعا کے آداب و شرائط کا بھی پورا اہتمام کيا گيا ہو، او
توبہ سے اس شخص سے زياده خوش ہوتا ہے جس کی سواری مع کھانے پينے کے سامان کے، 
صحرا، بيابان ميں گم ہو جائے اور وه نا اميد ہو کر کسی درخت کے نيچے ليٹ جائے کہ اچانک 

ئے، اے هللا! تو ميرا اسے اپنی سواری مل جائے اور فرط مسرت ميں اس کے منہ سے نکل جا
  بنده اور ميں تيرا رب يعنی شدت فرحت ميں غلطی کر جائے (صحيح مسلم)

 
َّٗه ِبعِ  ا يََشاُۗء ۭ ِان َُّزنُِّل ِبَقَدٍر مَّ ْزَق ِلِعَباِدٖه لََبَغْوا ِيف اْالَْرِض َوٰلِكْن ي ُ الّرِ   27َباِدٖه َخِبْريٌ بَِصْريٌ        َولَْو بََسطَ اهلّلٰ

) برپا کر ديتے ١ تعاٰلی اپنے (سب) بندوں کی روزی فراخ کر ديتا تو وه زمين ميں فساد (اگر هللا
ليکن وه اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا نازل فرماتا ہے، وه اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے 

  اور خوب ديکھنے واال ہے۔
رزق عطا  يعنی هللا ہر شخص کی حاجت و ضرورت سے زياده يکساں طور پر وسائل ١۔٢٧

فرما ديتا تو اس کا نتيجہ يہ ہوتا کہ کوئی کسی کی ماتحتی قبول نہ کرتا، ہر شخص شرو فساد 
  اور دشمنی ميں ايک سے بڑھ کر ايک ہوتا، جس سے زمين فساد سے بھر جاتی۔

 
تَٗه ۭ َوُهَو  ْي يَُزنُِّل الَْغْيَث ِمْنۢ بَْعِد َما قَنَُطْوا َويَنُْرشُ َرْمحَ ِ   28الَْوِيلُّ الَْحِمْيُد      َوُهَو اذلَّ

اور وہی ہے جو لوگوں کے نا اميد ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھيال ديتا 
  )١ہے وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا (

کار ساز ہے، اپنے نيک بندوں کی چاره سازی فرماتا ہے، انہيں منافع سے نوازتا ہے اور  ١۔٢٨
ات سے ان کی حفاطت فرماتا ہے۔ اپنے ان انعامات بےپاياں اور احسنات فراواں شرور اور مہلک

  پر قابل حمد و ثنا ہے۔
 

ِعهِْم ِاَذا يََشاُۗء  ٍَّة ۭ َوُهَو عَٰيل َمجْ َما ِمْن َداۗب ٰمٰوِت َواْالَْرِض َوَما بَثَّ ِفْهيِ   29ۧقَِدْيٌر      َوِمْن ٰايِٰتٖه َخلُْق السَّ
ميں سے آسمانوں اور زمين کی پيدائش ہے اور ان ميں جانداروں کا پھيالنا اور اس کی نشانيوں 

  )١وه اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہيں جمع کر دے (
يعنی روئے زمين پر پھيلے ہوئے، جن و انس تمام جاندار حيوانات شامل ہيں ان سب کو  ١۔٢٩

  گا۔ هللا تعاٰلی قيامت والے دن ايک ہی ميدان ميں جمع فرما دے
 

ِصْيَبٍة فَِبَما َكَسبَْت َايِْدْيُمكْ َويَْعُفْوا َعْن َكِثْريٍ       ْن مُّ   ۭ 30َوَمآ َاَصابَُمكْ ِمّ
تمہيں جو کچھ مصيبتيں پہنچتی ہيں وه تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وه تو 

  )١بہت سی باتوں سے درگزر فرما ديتا ہے (
ه تو وه مصائب بن جاتے ہيں، جو تمہيں گناہوں کی پاداش ميں بعض گناہوں کا کفار ١۔٣٠

پہنچتے ہيں اور کچھ گناه وه ہيں جو هللا تعاٰلی يوں ہی معاف فرما ديتا ہے اور هللا کی ذات بڑی 
  کريم ہے، معاف کرنے کے بعد آخرت ميں اس پر مؤاخذه نہيں فرمائے گا۔

 
َال نَِصْريٍ        َوَمآ َانُْمتْ ِبُمْعِجزِْيَن ِيف اْالَْرِض  ِيلٍّ وَّ ِ ِمْن وَّ ْن ُدْوِن اهلّلٰ   31ښ َوَما لَُمكْ ِمّ
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) تمہارے لئے سوائے هللا تعاٰلی کے نہ ١اور تم ہميں زمين ميں عاجز کرنے والے نہيں ہو (
  کوئی کارساز نہ مدد گار۔

نہ آسکو يا يعنی تم بھاگ کر کسی ايسی جگہ نہيں جاسکتے کہ جہاں تم ہماری گرفت ميں  ١۔٣١
  جو مصيبت ہم تم پر نازل کرنا چاہيں، اس سے تم بچ جاؤ۔

 
ْعَالِم          ۭ 32َوِمْن ٰايِٰتِه الَْجَواِر ِيف الَْبْحِر َاكْالَ

  )١اور دريا ميں چلنے والی پہاڑوں جيسی کشتياں اس کی نشانيوں ميں سے ہيں (
سے چلتے ہيں، ورنہ اگر وه  سمندروں ميں پہاڑوں جيسی کشتياں اور جہاز اس کے حکم ١۔٣٢

  حکم دے تو سمندروں ميں ہی کھڑے رہيں۔
 

ََّشْا يُْسِكِن الّرِيَْح فَيَْظلَلَْن َرَواِكَد عَٰيل َظهْرِٖهۭ  ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيٍٰت ِلُّلكِّ َصبَّاٍر َشُكْورٍ    ۙ 33      ِاْن ي
ره جائيں۔ يقيناً اس ميں ہر صبر  اگر وه چاہے تو ہوا بند کر دے اور يہ کشتياں سمندروں پر رکی

  کرنے والے شکر گزار کے لئے نشانياں ہيں۔
 

ُبْوا َويَْعُف َعْن َكِثْريٍ        ۡ 34َاْو يُْوِبْقهُنَّ ِبَما َكسـَ
) وه تو بہت سی خطاؤں سے درگزر فرمايا ١يا انہيں ان کے کرتوتوں کے باعث تباه کر دے (

  )۔٢کرتا ہے (
دے اور اس کی موجوں ميں طغيانی آجائے اور يہ ان ميں ڈوب يعنی سمندر کو حکم  ١۔٣٤

  جائيں۔ 
  ورنہ سمندر ميں سفر کرنے واال کوئی بھی سالمتی کے ساتھ واپس نہ آسکے۔ ٢۔٣٤

 
ِحْيٍص        ْن مَّ ٓ ٰايِٰتنَا ۭ َما لَهُْم ِمّ اِدلُْوَن ِيفْ يَْن ُجيَ ِ يَْعَملَ اذلَّ   35وَّ
) وه معلوم کرليں کہ ان کے لئے کوئی ١ميں جھگڑتے ہيں ( اور تاکہ جو لوگ ہماری نشانيوں

  )١چھٹکاره نہيں (
  يعنی هللا کے عذاب سے وه کہيں بھاگ کر چھٹکارا حاصل نہيں کر سکتے۔ ١۔٣٥

 
ْينَ  ِ َابْٰقى ِلذلَّ ِ َخْريٌ وَّ نَْيا ۚ َوَما ِعْنَد اهلّلٰ ٍء فََمَتاُع الَْحٰيوِة ادلُّ ْن َيشْ ُْوَن       فََمآ ُاْوِتيُْمتْ ِمّ ْم يَتََولكَّ ِ   ۚ 36ٰاَمنُْوا َوعَٰيل َرّهبِ

) اور هللا کے پاس جو ١تو تمہيں جو کچھ ديا گيا وه زندگانی دنيا کا کچھ يونہی سا اسباب ہے (
) اور پائيدار ہے، وه ان کے لئے ہے جو ايمان الئے اور صرف ٢ہے وه اس سے بدرجہ بہتر (

  اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہيں۔
يعنی معمولی اور حقير ہے، چاہے قارون کا خزانہ ہی کيوں نہ ہو، اس لئے اس سے  ١۔٣٦

  دھوکے ميں مبتال نہ ہونا کہ يہ عارضی اور فانی ہے۔ 
يعنی نيکيوں کا جو اجر و ثواب هللا کے ہاں ملے گا وه متاع دنيا سے کہيں بہتر بھی ہے  ٢۔٣٦

ا نہيں، مطلب ہے دنيا کو آخرت پر ترجيح مت دو، اور پائيدار بھی، کيونکہ اس کو زوال اور فن
  ايسا کرو گے تو پچھتاؤ گے۔

 
ْمثِ َوالْـَفَواِحَش َوِاَذا َما غَِضُبْوا ُمهْ يَْغِفُرْوَن       َ اْالِ

ِٕ
ۗ َتِنُبْوَن كَٰب ْيَن َجيْ ِ   ۚ 37َواذلَّ

اف کر اور کبيره گناہوں سے اور بےحيائيوں سے بچتے ہيں اور غصے کے وقت (بھی) مع
  )١ديتے ہيں (
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يعنی لوگوں سے عفو و درگزر کرنا ان کے مزاج و طبيعت کا حصہ ہے نہ کہ انتقام اور  ١۔٣٧
بدلہ لينا جس طرح نبی صلی هللا عليہ وسلم کے بارے ميں آتا ہے ' نبی صلی هللا عليہ وسلم نے 

ا جانا آپ کے لئے ناقابل اپنی ذات کے لئے کبھی بدلہ نہيں ليا، ہاں هللا تعاٰلی کی حرمتوں کا توڑ
  برداشت تھا۔

 
ا َرَزْقٰهنُْم يُْنفِ  ٰلوَة۠  َوَاْمُرُمهْ ُشْوٰرى بَيَْهنُْم ۠ َوِممَّ ْم َوَاقَاُموا الصَّ ِ َتَجابُْوا ِلَرّهبِ ْيَن اسـْ ِ   ۚ 38ُقْوَن      َواذلَّ

ر ان کا ) او٢) اور نماز کی پابندی کرتے ہيں (١اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہيں (
(ہر) کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے اور جو ہم نے انہيں دے رکھا ہے اس ميں سے (ہمارے 

  نام پر) ديتے ہيں۔
يعنی اس کے حکم کی اطاعت، اس کے رسول کا اتباع اور اسکے حکم کو نہ ماننے سے  ١۔٣٨

  پرہيز کرتے ہيں
دت ميں اس کی اہميت سب سے نماز کی پابندی اور اقامت کا بطور خاص ذکر کيا کہ عبا ٢۔٣٨ 

  زياده ہے۔
 

ْوَن       ْيَن ِاَذآ َاَصاَهبُُم الَْبْغُي ُمهْ يَنْتَِرصُ ِ   39َواذلَّ
  اور جب ان پر ظلم (و زيادتی) ہو تو وه صرف بدلہ لے ليتے ہيں۔

 
 ِ ثْلُهَا ۚ فََمْن َعَفا َوَاْصلََح فََاْجُرٗه عََيل اهلّلٰ ئٌَة ِمّ ِّ ئٍَة َسي ِّ ُؤا َسي ِلِمْنيَ      َوَجٰزۗ بُّ الّظٰ َّٗه َال ُحيِ   40 ۭ ِان

) اور جو معاف کردے اور اصالح کر لے اس کا اجر ١اور برائی کا بدلہ اسی جيسی برائی ہے (
  هللا کے ذمے ہے، (فی الواقع) هللا تعاٰلی ظالموں سے محبت نہيں کرتا۔

برائی نہيں ہے ليکن مشکالت يہ (قصاص(بدلہ لينے) کی اجازت ہے۔ برائی کا بدلہ اگرچہ  ١۔٤٠
  کی وجہ سے اسے بھی برائی ہی کہا گيا ہے۔

 
ْن َسِبْيٍل      ْم ِمّ َك َما عَلَْهيِ

ِٕ
  ۭ 41َولََمِن انَْتَرصَ بَْعَد ُظلِْمٖه فَُاوٰلۗى

اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد (برابر کا) بدلہ لے لے تو ايسے لوگوں پر (الزام) کا 
  کوئی راستہ نہيں۔

 
َك لَهُمْ 

ِٕ
يَْن يَْظِلُمْوَن النَّاَس َويَْبُغْوَن ِيف اْالَْرِض ِبغَْريِ الَْحّقِ ۭ ُاوٰلۗى ِ ِبْيُل عََيل اذلَّ ََّما السَّ   42عََذاٌب َاِلْميٌ        ِان

يہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کريں اور زمين ميں ناحق فساد 
  کے لئے دردناک عذاب ہے۔ کرتے پھريں، يہی لوگ ہيں جن

 
ُمْوِر          ۧ 43َولََمْن َصَربَ َوغََفَر ِانَّ ٰذكِلَ لَِمْن َعْزِم اْالُ

اور جو شخص صبر کرلے اور معاف کر دے يقيناً يہ بڑی ہمت کے کاموں ميں سے (ايک کام) 
  ہے۔

 
ْنۢ بَْعِدٖهۭ  َوتَ  ِيلٍّ ِمّ ُ فََما هَلٗ ِمْن وَّ ُّْضِلِل اهلّلٰ ْن َسِبْيٍل       َوَمْن ي ا َراَُوا الَْعَذاَب يَُقْولُْوَن َهْل ِاٰىل َمَرّدٍ ِمّ ِلِمْنيَ لَمَّ   ۚ 44َرى الّظٰ

اور جسے هللا تعاٰلی بہکا دے اس کا اس کے بعد کوئی چاره ساز نہيں، اور تو ديکھے گا کہ ظالم 
  ۔لوگ عذاب کو ديکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ کيا واپس جانے کی کوئی راه ہے
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ا  ْيَن ٰاَمنُْوٓ ِ ّلِ يَْنُظُرْوَن ِمْن َطْرٍف َخِفّيٍ ۭ َوقَاَل اذلَّ ُْم يُْعَرُضْوَن عَلَْهيَا ٰخِشِعْنيَ ِمَن اذلُّ ْم يَْوَم الِْقٰيَمِة ۭ َاَالٓ ِانَّ َوتَٰر ا َانُْفَسهُْم َوَاْهِلْهيِ ْوٓ يَْن َخِرسُ ِ ِانَّ الْٰخِرسِيَْن اذلَّ
ِلِمْنيَ ِيفْ عََذا ِقْميٍ       الّظٰ   45ٍب مُّ

اور تو انہيں ديکھے گا کہ وه (جہنم کے) سامنے ال کھڑے کئے جائيں گے مارے ذلت کے 
جھکے جا رہے ہونگے اور کن آنکھوں سے ديکھ رہے ہونگے، ايمان دار صاف کہيں گے کہ 

قصان حقيقی زياں کار وه ہيں جنہوں نے آج قيامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ن
  )١ميں ڈال ديا۔ ياد رکھو کہ يقيناً ظالم لوگ دائمی عذاب ميں ہيں (

يعنی دنيا ميں يہ کافر ہميں بيوقوف اور دنياوی خسارے کا حامل سمجھتے تھے، جب کہ  ١۔٤٥
ہم دنيا ميں صرف آخرت کو ترجيح ديتے تھے اور دنيا کے خساروں کو کوئی اہميت نہيں ديتے 

سارے سے کون دو چار ہے۔ وه جنہوں نے دنيا کے عارضی خسارے تھے۔ آج ديکھ لو حقيقی خ
کو نظر انداز کيے رکھا اور آج جنت کے مزے لوٹ رہے ہيں يا وه جنہوں نے دنيا کو ہی سب 

  کچھ سمجھ رکھا تھا اور آج ايسے عذاب ميں گرفتار ہيں جس سے چھٹکارا ممکن ہی نہيں۔
 

ْن َاْوِلَياَۗء يَنْ  ُ فََما هَلٗ ِمْن َسِبْيٍل       َوَما َاكَن لَهُْم ِمّ ُّْضِلِل اهلّلٰ ِ ۭ َوَمْن ي ْن ُدْوِن اهلّلٰ ْوَهنُْم ِمّ   46ُۭرصُ
ان کے کوئی مددگار نہيں جو هللا سے الگ ان کی امداد کر سکيں اور جسے هللا گمراه کر دے 

  اس کے لئے کوئی راستہ نہيں۔
 

ْن قَْبِل َاْن ايَّْ  ُِّمكْ ِمّ َتِجْيُبْوا ِلَرب َِّكْريٍ      ِاسـْ ْن ن َما لَُمكْ ِمّ ٍِٕذ وَّ
َّْوَمى لَْجٍا ي ْن مَّ ِ ۭ َما لَُمكْ ِمّ   47ِيتَ يَْوٌم الَّ َمَردَّ هَلٗ ِمَن اهلّلٰ

اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ هللا کی جانب سے وه دن آجائے جس کا ہٹ جانا 
ملے گی نہ چھپ کر انجان بن جانے  )، تمہيں اس روز نہ تو کوئی پناه کی جگہ١ناممکن ہے (

  )۔٢کی (
  يعنی جس کو روکنے اور ٹالنے کی کوئی طاقت نہيں رکھے گا۔  ١۔٤٧
يعنی تمہارے لئے کوئی ايسی جگہ نہيں ہوگی، کہ جس ميں تم چھپ کر انجان بن جاؤ اور  ٢۔٤٧

ں بھاگنے کی پہنچانے نہ جاسکو يا نظر ميں نہ آسکو جيسے فرمايا ' اس دن انسان کہے گا، کہي
  جگہ ہے، ہرگز نہيں، کوئی راه فرار نہيں ہوگی، اس دن تيرے رب کے پاس ہی ٹھکانا ہوگا ۔

 
ٓ ِاَذآ َاَذْقنَا ا ْم َحِفْيًظا ۭ ِاْن عَلَْيَك ِاالَّ الَْبٰلـُغ ۭ َوِاانَّ ًة فَرَِح ِهبَ فَِاْن َاْعَرُضْوا فََمآ َاْرَسلْٰنَك عَلَْهيِ نَْساَن ِمنَّا َرْمحَ نَْساَن ْالِ ْم فَِانَّ اْالِ َمْت َايِْدْهيِ ئٌَة ِبَما قَدَّ ِّ ا ۚ َوِاْن تُِصْهبُْم َسي

  48َكُفْوٌر        
اگر يہ منہ پھير ليں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہيں بھيجا، آپ کے ذمہ تو صرف پيغام 

) ہيں تو وه اس پر اترا ١( پہنچا دينا ہے ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزه چکھاتے
) پہنچتی ہے تو بيشک ٣) اور اگر انہيں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصيبت (٢جاتا ہے (

  بڑا ہی ناشکرا ہے۔
  يعنی وسائل رزق کی فروانی، صحت و عافيت، اوالد کی کثرت، جاه و منصب وغيره۔  ١۔٤٨
ی نعمتوں پر خوش ہونا يا اس کا يعنی تکبر اور غرور کا اظہار کرتا ہے، ورنہ هللا ک ٢۔٤٨

اظہار ہونا، ناپسنديده امر نہيں، ليکن وه تحديث نعمت اور شکر کے طور پر نہ کہ فخر و ريا اور 
  تکبر کے طور پر۔ 

  مال کی کمی، بيماری، اوالد سے محرومی وغيره۔ ٣۔٤٨ 
 

لُُق َما يََشاُۗء ۭ َهيَُب  ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۭ َخيْ ِ ُمكْلُ السَّ ُكْوَر       هلِلّٰ ََّشاُۗء اذلُّ َهيَُب ِلَمْن ي ََّشاُۗء ِااَناًث وَّ   ۙ 49ِلَمْن ي
آسمانوں کی اور زمين کی سلطنت هللا تعاٰلی ہی کے لئے ہے، وه جو چاہتا ہے پيدا کرتا ہے جس 

  کو چاہتا ہے بيٹياں ديتا ہے جسے چاہے بيٹے ديتا ہے۔
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ِااَناًث ۚ ْم ُذْكَرااًن وَّ هُجُ َّٗه عَِلْميٌ قَِدْيٌر        َاْو يَُزّوِ ََّشاُۗء َعـِقـْيًما ۭ ِان َعُل َمْن ي   50َوَجيْ

يا انہيں جمع کر ديتا ہے بيٹے بھی اور بيٹياں بھی اور جسے چاہے بانجھ کر ديتا ہے وه بڑے 
  علم واال اور کامل قدرت واال ہے۔

 
ُ ِاالَّ َوْحيً  َمُه اهلّلٰ َّٗه عَِيلٌّ َحِكْميٌ       َوَما َاكَن ِلبََرشٍ َاْن يَُّلكِّ ْذِنٖه َما يََشاُۗء ۭ ِان َرأۗيِ ِحَجاٍب َاْو يُْرِسَل َرُسْوًال فَُيْويِحَ اِبِ   51ا َاْو ِمْن وَّ

ناممکن ہے کہ کسی بندے سے هللا تعاٰلی کالم کرے مگر وحی کے ذريعے يا پردے کے پيچھے 
) کرے، بيشک وه ١و وه چاہے وحی (سے يا کسی فرشتہ کو بھيجے اور وه هللا کے حکم سے ج

  برتر حکمت واال ہے۔
اس آيت ميں وحی اٰلہی کی تين صورتيں بيان کی گئی ہيں پہلی يہ کہ دل ميں کسی بات کا  ١۔٥١

ڈال دينا يا خواب ميں بتال دينا اور يقين کے ساتھ کہ يہ هللا ہی کی طرف سے ہے۔ دوسری، 
موسٰی عليہ السالم سے کوه طور پر کيا گيا، پردے کے پيچھے سے کالم کرنا، جيسے حضرت 

تيسری، فرشتے کے ذريعے اپنی وحی بھيجنا، جيسے جبرائيل عليہ السالم هللا کا پيغام لے کر 
  آتے اور پيغمبروں کو سناتے رہے۔

 
ْن َاْمِراَن ۭ َما ُكْنَت تَْدِرْي َما اْلِكٰتُب َوَال  ََّك لَـَهتِْدْيٓ ِاٰىل َوَكٰذكِلَ َاْوَحْينَآ ِالَْيَك ُرْوًحا ِمّ ََّشاُۗء ِمْن ِعَباِداَن ۭ َوِان ِْدْي ِبٖه َمْن ن يَْماُن َوٰلِكْن َجَعلْٰنُه نُْوًرا هنَّ اْالِ

َتِقْميٍ        سـْ اٍط مُّ   ۙ 52ِرصَ
) آپ اس سے پہلے يہ ١اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے، (

) ليکن ہم نے اسے نور بنايا، اس کے ٢ب اور ايمان کيا چيز ہے (بھی نہيں جانتے تھے کہ کتا
ذريعے سے اپنے بندوں ميں جس کو چاہتے ہيں ہدايت ديتے ہيں بيشک آپ راه راست کی 

  رہنمائی کر رہے ہيں۔
روح سے مراد ْقرآن ہے۔ يعنی جس طرح آپ سے پہلے اور رسولوں پر ہم وحی کرتے  ١۔٥٢

ن کی وحی کی ہے قرآن کو روح اس لئے تعبير کيا ہے کہ قرآن رہے، اسطرح ہم نے آپ پر قرآ
  سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے جيسے روح ميں انسانی زندگی کا راز مضمر ہے۔ 

کتاب سے مراد قرآن ہے، يعنی نبوت پہلے قرآن کا بھی کوئی علم آپ کو نہيں تھا اور  ٢۔٥٢
  و شريعت ميں مطلوب ہيں۔اسی طرح ايمان کی ان تفصيالت سے بھی بےخبر تھے ج

 
ُمْوُر        ِ تَِصْريُ اْالُ ٰمٰوِت َوَما ِيف اْالَْرِض ۭ َاَالٓ ِاَىل اهلّلٰ ْي هَلٗ َما ِيف السَّ ِ ِ اذلَّ اِط اهلّلٰ   ۧ 53ِرصَ

) جس کی ملکيت ميں آسمانوں اور زمين کی ہرچيز ہے۔ آگاه رہو سب کام هللا ١اس هللا کی راه (
  )٢ے ہيں (تعاٰلی ہی کی طرف لوٹت

يہ صراط مستقيم، اسالم ہے۔ اس کی اضافت هللا نے اپنی طرف فرمائی ہے جس سے اس  ١۔٥٣
راستے کی عظمت و شان واضح ہوتی ہے اور اس کے واحد راه نجات ہونے کی طرف اشاره 

  بھی۔ 
يعنی قيامت والے دن تمام معامالت کا فيصلہ هللا ہی کے ہاتھ ميں ہوگا، اس ميں سخت  ٢۔٥٣
  د ہے۔وعي
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 سورة الزخرف
 )٨٩۔ تعداد آيات  ٤٣(سورة الزخرف ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ           ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

  ڔǺٰحـۗم      
  حم
 

  ڒĄَواْلِكٰتِب الُْمِبْنيِ      
  کتاب کی۔قسم ہے اس واضح 

 
َُّمكْ تَْعِقلُْوَن      ََّعل   Ǽِۚاانَّ َجَعلْٰنُه ُقْرٰءاًن َعَرِبيًّا ل

  )١ہم نے اسکو عربی زبان کا قرآن بنايا ہے کہ تم سمجھ لو (
جو دنيا کی فصيح ترين زبان ہے، دوسرے، اس کے اولين مخاطب بھی عرب تھے، انہی  ١۔٣

  ہيں تو آسانی سے سمجھ سکيں۔کی زبان ميں قرآن اتارا تاکہ وه سمجھنا چا
 

يْنَا لََعِيلٌّ َحِكْميٌ       ٓ ُاّمِ اْلِكٰتِب دَلَ َّٗه ِيفْ   ۭ Ćَوِان
  ) والی ہے۔١يقيناً يہ لوح محفوظ ميں ہے اور ہمارے نزديک بلند مرتبہ حکمت (

اس ميں قرآن کريم کی اس عظمت اور شرف کا بيان ہے جو مالء اعٰلی ميں اسے حاصل  ١۔٤
اہل زمين بھی اس کے شرف و عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو قرار واقعی ہے تاکہ 

اہميت ديں اور اس سے ہدايت کا وه مقصد حاصل کريں جس کے لئے اسے دنيا ميں اتارا گيا ہے 
  اُْم اْلِکتَاِب سے مراد لوح محفوظ ہے۔

 
ْكَر َصْفًحا َاْن ُكْنُمتْ قَْوًما مُّْرسِ    Ĉِفْنيَ      َافَنَْرضُِب َعْنُمكُ اذّلِ

  )۔١کيا ہم اس نصيحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا ليں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو (
۔ تم چونکہ گناہوں ميں بہت بڑھ چکے ہو اور ان ١اس کے مختلف معنی کئے گئے ہيں مثالً  ١۔٥

۔ يا ٢پر مصر ہو، اس لئے کہ يہ گمان کرتے ہو کہ ہم وعظ و نصيحت کرنا چھوڑ ديں گے؟ 
۔ يا تمہيں ٣تمہارے کفر اور اسراف پر ہم تمہيں کچھ نہ کہيں گے اور تم سے درگزر کرليں گے 

۔ چونکہ تم قرآن پر ايمان ٤ہالک کر ديں گے اور کسی چيز کا تمہيں حکم ديں نہ منع کريں، 
  النے والے نہيں ہو۔

 
ِلْنيَ       َِّيبٍّ ِيف اْالَوَّ   Čَوَمكْ َاْرَسلْنَا ِمْن ن

  ہم نے اگلے لوگوں ميں بھی کتنے ہی نبی بھيجے۔ اور
 

َهتِْزُءْوَن       َِّيبٍّ ِاالَّ َاكنُْوا ِبٖه يَسـْ ْن ن ْم ِمّ ِتْهيِ   Ċَوَما اَيْ
  جو نبی ان کے پاس آيا انہوں نے اس کا مذاق اڑايا۔
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ِلْنيَ      َمٰىض َمثَُل اْالَوَّ   Ďفََاْهلَْكنَآ َاَشدَّ ِمْهنُْم بَْطًشا وَّ
  ) کو تباه کر ڈاال اور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے۔١ہم نے ان سے زياده زورآوروں (پس 
ا اَْكثََر ِمْنھُْم ۭ◌ )يعنی اہل مکہ سے زياده زور آور تھے جيسے دوسرے مقام پر فرمايا  ١۔٨ َكانُْوٓ

ةً)    ) ' وه ان سے تعداد اور قوت ميں کہيں زياده تھے ۔82۔غافر:40َواََشدَّ قُوَّ
 
 
ِٕ
ٰمٰوِت َواْالَْرَض لََيُقْولُنَّ َخلََقهُنَّ الَْعزِْيُز الَْعِلْميُ     َولَى ْن َخلََق السَّ   Ḍْۙن َسَالَْهتُْم مَّ

اگر آپ ان سے دريافت کريں کہ آسمانوں اور زمين کو کس نے پيدا کيا تو يقيناً ان کا جواب يہی 
  ہوگا کہ انہيں غالب و دانا (هللا) ہی نے پيدا کيا ہے۔

 
 ِ َُّمكْ َهتَْتُدْوَن      اذلَّ ََّعل ُبًال ل َجَعَل لَُمكْ ِفْهيَا سـُ   ۚ 10ْي َجَعَل لَُمكُ اْالَْرَض َمهًْدا وَّ

) بنايا اور اس ميں تمہارے لئے ١وہی ہے جس نے تمہارے لئے زمين کو فرش (بچھونا) (
  )۔٢راستے کر ديئے تاکہ تم راه پا ليا کرو (

قرار ہے، تم اس پر چلتے ہو، کھڑے ہوتے اور سوتے ہو  ايسا بچھونا، جس ميں ثبات و ١۔١٠
اور جہاں چاہتے ہو، پھرتے ہو اس نے اس کو پہاڑوں کے ذريعے سے جما ديا تاکہ اس ميں 

  حرکت و جنبش نہ ہو۔ 
يعنی ايک عالقے سے دوسرے عالقے ميں اور ايک ملک سے دوسرے ملک ميں جانے  ٢۔١٠

  ی، تجارتی اور ديگر مقاصد کے لئے تم آجا سکو۔کے لئے راستے بنا ديئے تاکہ کاروبار
 

ـَرُجْوَن       ْيتًا ۚ َكٰذكِلَ ُختْ ًة مَّ اَن ِبٖه بدَْلَ َماِۗء َماًۗء ِبَقَدٍر ۚ فََانَْرشْ َل ِمَن السَّ ْي نَزَّ ِ   11َواذلَّ
) کے مطابق پانی نازل فرمايا، پس ہم نے اس مرده شہر کو ١اسی نے آسمان سے ايک اندازے (

  )٢ه کر ديا۔ اسی طرح تم نکالے جاؤ گے (زند
جس سے تمہاری ضرورت پوری ہو سکے، کيونکہ قدرت حاجت سے کم بارش ہوتی وه  ١۔١١

تمہارے لئے مفيد ثابت نہ ہوتی اور زياده ہوتی تو وه طوفان بن جاتی، جس سے تمہارے ڈوبنے 
  اور ہالک ہونے کا خطره ہوتا۔ 

ين شاداب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قيامت والے دن يعنی جس طرح بارش سے مرده زم ٢۔١١
  تمہيں بھی زنده کر کے قبروں سے نکال ليا جائے گا۔

 
َن الُْفكْلِ َواْالَنَْعاِم َما تَْرَكُبْوَن       ْي َخلََق اْالَْزَواَج ُلكَّهَا َوَجَعَل لَُمكْ ِمّ ِ   ۙ 12َواذلَّ

اں بنائيں اور چوپائے جانور (پيدا جس نے تمام چيزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لئے کشتي
  کيے) جن پر تم سوار ہوتے ہو۔

 
 ِ ْبٰحَن اذلَّ ُِّمكْ ِاَذا اْسـتََويُْمتْ عَلَْيِه َوتَـُقْولُْواسـُ تَٗوا عَٰيل ُظهُْوِرٖه ُمثَّ تَْذُكُرْوا ِنْعَمَة َرب ـَر لَنَا ٰھَذا َوَما ُكنَّا هَلٗ ُمْقرِِنْنيَ      ِلتَسـْ   ۙ 13ْي َخسَـّ

ہ تم ان کی پيٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو پھر اپنے رب کی نعمت کو ياد کرو جب اس پر ٹھيک تاک
ٹھاک بيٹھ جاؤ اور کہو پاک ذات ہے اس کی جس نے ہمارے بس ميں کر ديا حاالنکہ ہميں اسے 

  ) طاقت نہ تھی۔١قابو کرنے کی (
تا تو ہم انہيں اپنے قابو يعنی اگر ان جانوروں کو ہمارے تابع اور ہمارے بس ميں نہ کر ١۔١٣

ميں رکھ کر ان کی سواری، بار برداری اور ديگر مقاصد کے لئے استعمال نہيں کر سکتے 
  تھے۔

 
ِّنَا لَُمْنَقِلُبْوَن       ٓ ِاٰىل َرب   14َوِاانَّ
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  اور باليقين ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہيں۔
 

ِبْنيٌ      َوَجَعلُْوا هَلٗ ِمْن ِعَباِدٖه ُجْزًءا ۭاِ  نَْساَن لََكُفْوٌر مُّ   ۧ 15نَّ اْالِ
  ) ديا يقيناً انسان کھال ناشکرا ہے۔١اور انہوں نے هللا کے بعض بندوں کو جز ٹھہرا (

ِعبَاد سے مراد فرشتے اور ُجْزء سے مراد بيٹياں يعنی فرشتے، جن کو مشرکين هللا کی  ١۔١٥
وه مخلوق کو هللا کا شريک اور اس کا جزء بيٹياں قرار دے کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ يوں 

  مانتے تھے۔
 

َاْصٰفىُمكْ اِبلَْبِنْنيَ        لُُق بَنٍٰت وَّ ا َخيْ َذ ِممَّ َ   16َاِم اختَّ
  کيا هللا نے اپنی مخلوق ميں سے بيٹياں تو خود رکھ ليں اور تمہيں بيٹوں سے نوازا۔

 
ْمحٰ  َب ِللرَّ َ َاَحُدُمهْ ِبَما َرضَ ُهَو َكِظْميٌ      َوِاَذا بُّرشِ ا وَّ ٗه ُمْسَودًّ   17ِن َمثًَال َظلَّ َوهْجُ

(حاالنکہ) ان ميں سے کسی کو جب اس چيز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے (هللا) 
  رحٰمن کے لئے بيان کی ہے تو اس کا چہره سياه پڑ جاتا ہے اور وه غمگين ہو جاتا ہے۔

 
ُؤا ِيف الِْحلَْيِة  ُّنَشَّ   18َوُهَو ِيف الِْخـَصاِم غَْريُ ُمِبْنيٍ       َاَوَمْن ي

کيا (هللا کی اوالد لڑکياں ہيں) جو زيورات ميں پليں اور جھگڑے ميں (اپنی بات) واضح نہ کر 
  سکيں؟

 
ِن ِااَناًث َۭاَشهُِدْوا َخلَْقهُْم ۭ َسـُتْكتَُب َشهَا ْمحٰ يَْن ُمهْ ِعٰبُد الرَّ ِ َكَة اذلَّ

ِٕ
لُْوَن       َوَجَعلُوا الَْمٰلۗى َـٔ   19َدُهتُْم َويُْس

اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحٰمن کے عبادت گزار ہيں عورتيں قرار دے ليا۔ کيا ان کی 
پيدائش کے موقع پر يہ موجود تھے؟ ان کی يہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے (اس چيز 

  )۔١کی) باز پرس کی جائے گی (
رشتوں کے هللا کی بيٹياں ہونے کی کوئی دليل ان کے پاس يعنی جزا کے لئے۔ کيونکہ ف ١۔١٩

  نہيں ہوگی۔
 

ُرُصْوَن       ۤ  ِاْن ُمهْ ِاالَّ َخيْ ُن َما َعَبْدٰهنُْم ۭ َما لَهُْم ِبٰذكِلَ ِمْن ِعْملٍ ْمحٰ   ۭ 20َوقَالُْوا لَْو َشاَۗء الرَّ
) يہ ١ی کچھ خبر نہيں (اور کہتے ہيں اگر هللا چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے انہيں اس ک

  صرف اٹکل پچو (جھوٹ باتيں) کہتے ہيں۔
يعنی اپنے طور پر هللا کی مشيت کا سہارا، يہ ان کی ايک بڑی دليل ہے کيونکہ ظاہراً يہ  ١۔٢٠

بات صحيح ہے کہ هللا کی مشيت کے بغير کوئی کام نہيں ہوتا نہ ہو سکتا ہے۔ ليکن يہ اس بات 
، اس کی رضا سے مختلف چيز ہے۔ ہر کام يقينا اس کی مشيت سے بےخبر ہيں کہ اس کی مشيت

ہی سے ہوتا ہے ليکن راضی وه انہی کاموں سے ہوتا ہے جن کا اس نے حکم ديا ہے نہ کہ ہر 
اس کام سے جو انسان هللا کی مشيت سے کرتا ہے، انسان چوری، بدکاری، ظلم اور بڑے بڑے 

کو يہ گناه کرنے کی قدرت ہی نہ دے فوراً اس کا ہاتھ گناه کرتا ہے، اگر هللا تعاٰلی چاہے تو کسی 
پکڑ لے، اور اس کے قدموں کو روک دے اس کی نظر سلب کرلے۔ ليکن يہ جبر کی صورتيں 

ہيں جب کہ اس نے انسان کو اراده و اختيار کی آزادی دی ہے تاکہ اسے آزمايا جائے، تاہم يہ 
  لبتہ اس کی سزا قيامت والے دن دے گا۔اختيار هللا دنيا ميں اس سے واپس نہيں لے گا، ا

 
َتْمِسُكْوَن       ْن قَْبهِلٖ فَهُْم ِبٖه ُمسـْ   21َاْم ٰاتَيْٰهنُْم ِكٰتًبا ِمّ
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  )۔١کيا ہم نے انہيں اس سے پہلے کوئی (اور) کتاب دی ہے جسے يہ مضبوط تھامے ہوئے ہيں (
عبادت کرنے کا اختيار ديا  يعنی قرآن سے پہلے کوئی کتاب، جس ميں ان کو غير هللا کی ١۔٢١

ہے جسے انہوں نے مضبوطی سے تھام رکھا ہے؟ يعنی ايسا نہيں ہے بلکہ اپنے آباو اجداد کی 
  پيروی کے سوا ان کے پاس کوئی دليل نہيں۔

 
هْتَُدْوَن      ٍة وَّ ِاانَّ عَٰيلٓ ٰاٰثِرِمهْ مُّ ا ِاانَّ َوَجْداَنٓ ٰااَبَۗءاَن عَٰيلٓ ُامَّ   22 بَْل قَالُـْوٓ

(نہيں نہيں) بلکہ يہ کہتے ہيں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ايک مذہب پر پايا اور ہم انہی کے نقش 
  قدم پر چل کر راه يافتہ ہيں۔

 
فُْوَهاۙٓ ِاانَّ َوَجْداَنٓ ٰااَبۗ  َِّذْيٍر ِاالَّ قَاَل ُمْرتَ ْن ن ْقتَُدْوَن      َءاَن َوَكٰذكِلَ َمآ َاْرَسلْنَا ِمْن قَْبكِلَ ِيفْ قَْريٍَة ِمّ ِاانَّ عَٰيلٓ ٰاٰثِرِمهْ مُّ ٍة وَّ   23عَٰيلٓ ُامَّ

اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی ميں کوئی ڈرانے واال بھيجا وہاں کے آسوده حال 
لوگوں نے يہی جواب ديا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو (ايک راه پر اور) ايک دين پر پايا اور ہم 

  پيروی کرنے والے ہيں۔تو انہی کے نقش پا کی 
 

ْ عَلَْيِه ٰااَبَۗءُمكْ ۭ قَالُـْوٓا ِاانَّ ِبَمآ ُاْرِسلُْمتْ ِبٖه ٰكفِ  ا َوَجْدمتُّ   24ُرْوَن      ٰقَل َاَولَْو ِجْئُتُمكْ اِبَْهٰدى ِممَّ
(نبی نے) کہا بھی کہ اگرچہ ميں تمہارے پاس اس سے بہتر (مقصود تک پہنچانے واال) طريقہ 

وں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پايا، تو انہوں نے جواب ديا کہ ہم اس کے لے کر آيا ہ
  )۔١منکر ہيں جسے دے کر تمہيں بھيجا گيا ہے (

يعنی اپنے آبا کی تقليد ميں اتنے پختہ تھے کہ پيغمبر کی وضاحت اور دليل بھی انہيں اس  ١۔٢٤
ی قباحت پر بہت بڑی دليل ہے سے نہيں پھير سکی۔ يہ آيت اندھی تقليد کے بطالن اور اس ک

  (تفصيل کے لئے ديکھئے فتح القدير، للشوکافی)
 

ِبْنيَ           ۧ 25فَانَْتَقْمنَا ِمْهنُْم فَانْـُظْر َكْيَف َاكَن عَاِقَبُة الُْمَكّذِ
  پس ہم نے ان سے انتقام ليا اور ديکھ لے جھٹالنے والوں کا کيسا انجام ہوا؟

 
ا تَْعُبُدْوَن       َوِاْذ قَاَل ِاْبٰرِهْميُ  مَّ َِّينْ بََراٌۗء ِمّ ِبْيِه َوقَْوِمٖهٓ ِان   ۙ 26ِالَ

اور جبکہ ابراہيم (عليہ السالم) نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمايا کہ ميں ان چيزوں 
  سے بيزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔

 
َهيِْدْيِن       َّٗه سـَ ْي فََطَرِينْ فَِان ِ   27ِاالَّ اذلَّ

  )١بجز اس ذات کے جس نے مجھے پيدا کيا ہے اور وہی مجھے ہدايت بھی کرے گا (
يعنی جس نے مجھے پيدا کيا وه مجھے اپنے دين کی سمجھ بھی دے اور اس پر ثابت قدم  ١۔٢٧

  بھی رکھے گا، ميں صرف اسی کی عبادت کروں گا۔
 

َمًة اَبِقيًَة ِيفْ َعِقِبٖه لََعلَّهُْم يَ    28ْرِجُعْوَن      َوَجَعلَهَا َلكِ
) قائم کرے گا تاکہ ١اور (ابراہيم عليہ السالم) اسی کو اپنی اوالد ميں بھی باقی رہنے والی بات (

  )۔١لوگ (شرک سے) باز آتے رہيں (
ُ کی وصيت اپنی اوالد کو کر گئے جيسے فرمايا ' يعنی هللا  ١۔٢٨ يعنی اس کا کلمہ اَل اِٰلہَ ااِلَّ ّهللاٰ

و ابراہيم عليہ السالم کے بعد ان کی اوالد ميں باقی رکھا اور وه صرف ايک هللا نے اس کلمہ ک
  کی عبادت کرتے رہے۔ 
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يعنی اوالد ابراہيم ميں يہ موحدين اس لئے پيدا کئے تاکہ ان کی توحيد کے وعظ سے لوگ  ٢۔٢٨
نی تھا نہ شرک سے باز آتے رہيں، حضرت ابراہيم عليہ السالم کا دين تھا جو خالص توحيد پر مب

  کہ شرک پر۔
 

ِبْنيٌ         29بَْل َمتَّْعُت ٰهُٓؤَالِۗء َوٰااَبَۗءُمهْ َحّىتٰ َجاَۗءُمهُ الَْحقُّ َوَرُسْوٌل مُّ
) ديا، يہاں تک کہ ١بلکہ ميں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان (اور اسباب) (

  )،٢ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے واال رسول آگيا (
يہاں سے پھر ان نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو هللا نے انہيں عطا کی تھيں اور نعمتوں کے  ١۔٢٩

بعد عذاب ميں جلدی نہيں کی بلکہ انہيں پوری مہلت دی، جس سے وه دھوکے ميں مبتال ہوگئے 
  اور خواہش کے بندے بن گئے۔ 

لم مراد ہيں۔ ُمبِْين رسول حق سے قرآن اور رسول سے محمد رسول هللا صلی هللا عليہ وس ٢۔٢٩
کی صفت ہے، کھول کر بيان کرنے واال بيان کی رسالت واضح اور ظاہر ہے، اس ميں کوئی 

  شک و شبہ نہيں۔
 

ِاانَّ ِبٖه ٰكِفُرْوَن        ـٌر وَّ ا َجاَۗءُمهُ الَْحقُّ قَالُْوا ٰھَذا ِحسْ   30َولَمَّ
  )۔١ہم اس کے منکر ہيں ( اور حق کے پہنچتے ہی يہ بول پڑے کہ يہ جادو ہے اور

قرآن کو جادو قرار دے کر اس کا انکار کر ديا اور اگلے الفاظ ميں حضرت نبی کريم  ١۔٣٠
  صلی هللا عليہ وسلم کی تحقير و تنقيص کی۔

 
َن الَْقْريَـَتْنيِ َعِظْميٍ          31َوقَالُْوا لَْوَال نُّزَِل ٰھَذا الُْقْرٰاُن عَٰيل َرُجٍل ِمّ

  )١گے، يہ قرآن ان دونوں بستيوں ميں کسی بڑے آدمی پر کيوں نازل نہيں کيا گيا (اور کہنے ل
دونوں بستيوں سے مراد مکہ اور طائف ہے اور بڑے آدمی سے مراد اکثر مفسرين کے  ١۔٣١

  نزديک مکے کا وليد بن مغيره اور طائف کا عروه بن ثقفی ہے۔
 

َِّك ۭ َحنْنُ  نَْيا َوَرفَْعنَا بَْعَضهُْم فَْوَق بَْعٍض َدَرٰجٍت ِلَّيتَِّخَذ بَعْ  َاُمهْ يَـْقِسُمْوَن َرْمحََت َرب َهتُْم ِيف الَْحٰيوِة ادلُّ ِعيْشـَ َِّك قََسْمنَا بَيَْهنُْم مَّ ِرايًّ ۭ َوَرْمحَُت َرب ُضهُْم بَْعًضا ُخسْ
َمُعْوَن       ا َجيْ مَّ   32َخْريٌ ِمّ

م نے ہی ان کی زندگانی دنيا کی روزی ان کيا آپ کے رب کی رحمت کو يہ تقسيم کرتے ہيں؟ ہ
ميں تقسيم کی ہے اور ايک کو دوسرے سے بلند کيا ہے تاکہ ايک دوسرے کو ماتحت کر لے 

  )١جسے يہ لوگ سميٹتے پھرتے ہيں اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے (
ے لئے تيار اس رحمت سے مراد آخرت کی وه نعمتيں ہيں جو هللا نے اپنے نيک بندوں ک ١۔٣٢

  کر رکھی ہيں۔
 

ْم ُسُقًفا ِمّنْ  ِن ِلُبُيْوِهتِ ْمحٰ َّْكُفُر اِبلرَّ ََّجَعلْنَا ِلَمْن ي اِحَدًة ل ًة وَّ َمَعاِرَج عَلَْهيَا يَْظهَُرْوَن      َولَْوَالٓ َاْن يَُّكْوَن النَّاُس ُامَّ ٍة وَّ   ۙ 33 ِفضَّ
) گے تو رحٰمن کے ساتھ کفر ١ہوجائيں ( اور اگر يہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ايک ہی طريقہ پر

کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا ديتے۔ اور زينوں کو (بھی) جن پر 
  چڑھا کرتے۔

يعنی دنيا کے مال و اسباب ميں رغبت کرنے کی وجہ سے طالب دنيا ہی ہوجائيں گے اور  ١۔٣٣
  ۔رضائے اٰلہی اور آخرت کی طلب سب فراموش کر ديں گے

 
ْوَن       ًرا عَلَْهيَا يَتَِّكـــــُـٔ ُرسُ ْم َابَْوااًب وَّ   ۙ 34َوِلُبُيْوِهتِ
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  اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وه تکيہ لگا لگا کر بيٹھتے۔
 

َِّك  ِخَرُة ِعْنَد َرب نَْيا ۭ َواْالٰ ا َمتَاُع الَْحٰيوِة ادلُّ   ۧ 35ِللُْمتَِّقْنيَ     َوُزْخُرفًا ۭ َوِاْن ُلكُّ ٰذكِلَ لَمَّ
اور سونے کے بھی اور يہ سب کچھ يونہی سا دنيا کی زندگی کا فائده ہے اور آخرت تو آپ کے 

  )۔١رب کے نزديک (صرف) پرہيزگاروں کے لئے (ہی) ہے (
جو شرک و معاصی سے اجتناب اور هللا کی اطاعت کرتے رہے، ان کے لئے آخرت اور  ١۔٣٥

  کو زوال و فنا نہيں۔جنت کی نعمتيں ہيں جن 
 

ْيٰطنًا فَهَُو هَلٗ قَرِيٌْن       ِن نُـَقيِّْض هَلٗ شـَ ْمحٰ َّْعُش َعْن ِذْكِر الرَّ   36َوَمْن ي
) ہم اس پر شيطان مقرر کر ديتے ہيں وہی اس ١اور جو شخص رحٰمن کی ياد سے غفلت کرے (

  )۔٢کا ساتھی رہتا ہے (
کی بيماری اس کی وجہ سے جو اندھا پن ہوتا ہے۔ يعنی َعَشا يَْعُشْو کے معنی ہيں آنکھوں  ١۔٣٦

  جو هللا کے ذکر سے اندھا ہو جائے۔ 
وه شيطان، هللا کی ياد سے غافل رہنے والے کا ساتھی بن جاتا ہے جو ہر وقت اس کے  ٢۔٣٦

  ساتھ رہتا ہے اور نيکيوں سے روکتا ہے۔
 

سـَ  ِبْيِل َوَحيْ ْوَهنُْم َعِن السَّ ُْم لََيُصدُّ هَْتُدْوَن      َوِاهنَّ ُْم مُّ   37ُبْوَن َاهنَّ
  )۔١اور وه انہيں راه سے روکتے ہيں اور يہ اسی خيال ميں رہتے ہيں کہ يہ ہدايت يافتہ ہيں (

يعنی وه شيطان ان کے حق کے راستے کے درميان حائل ہو جاتے ہيں اور اس سے انہيں  ١۔٣٧
ق پر ہو، حٰتی کہ وه واقعی اپنے بارے روکتے ہيں اور انہيں برابرسمجھاتے رہتے ہيں کہ تم ح

ميں يہی گمان کرنے لگ جاتے ہيں کہ وه حق پر ہيں يا کافر شيطانوں کے بارے ميں سمجھتے 
  ہيں کہ يہ ٹھيک ہيں اور ان کی اطاعت کرتے رہتے ہيں (ابن کثير)۔

 
ٓ ِاَذا َجاَۗءاَن قَاَل يٰلَْيَت بَيِْينْ َوبَيْنََك بُْعَد الَْمْرشِقَ    38ْنيِ فَِبئَْس الَْقرِيُْن      َحّىتٰ

يہاں تک کہ جب وه ہمارے پاس آئے گا کہے گا کاش! ميرے اور تيرے درميان مشرق اور 
  )١مغرب کی دوری ہوتی (تو) بڑا برا ساتھی ہے (

مراد مشرق اور مغرب کی دوری ہے، يہ کافر قيامت والے دن کہے گا ليکن اس دن اس  ١۔٣٨
  اعتراف کا کيا فائده؟

 
َُّمكْ ِيف الَْعَذاِب ُمْشَرتُِكْوَن       لَْمُمتْ َان َّْنَفَعُمكُ الَْيْوَم ِاْذ ظَّ   39َولَْن ي

اور جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہيں آج ہرگز تم سب کا عذاب ميں شريک ہونا کوئی نفع نہ 
  دے گا۔

 
مَّ َاْو َهتِْدي الُْعْمَي َوَمْن َاكَن ِيفْ  ِبْنيٍ     َافََانَْت تُْسِمُع الصُّ   40 َضٰلٍل مُّ

کيا پس تو بہرے کو سنا سکتا ہے يا اندھے کو راه دکھا سکتا ہے اور اسے جو کھلی گمراہی ميں 
  )۔١ہو (
يعنی جس کے لئے شقاوت ابدی لکھ دی گئی، وه وعظ نصيحت کے اعتبار سے بہره اور  ١۔٤٠

  اندھا ہے دعوت و تبليغ سے وه راه راست پر نہيں آسکتا۔
 
نَْتِقُمْوَن       فَاِ  ا نَْذَهَنبَّ ِبَك فَِاانَّ ِمْهنُْم مُّ   ۙ 41مَّ
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  )۔٢) تو بھی ہم ان سے بدلہ لينے والے ہيں (١پس اگر ہم تجھے يہاں سے لے جائيں (
يعنی تجھے موت آجائے، قبل اس کے کہ ان پر عذاب آئے، يا تجھے مکے سے نکال لے  ١۔٤١

  جائيں۔ 
يت طلب کرنے والی ہوئی، بصورت ديگر عذاب آخروی سے تو وه دنيا ميں اگر ہماری مش ٢۔٤١

  کسی صورت نہيں بچ سکتے۔
 

ْم ُمْقتَِدُرْوَن        ْي َوعَْدٰهنُْم فَِاانَّ عَلَْهيِ ِ   42َاْو نُرِيَنََّك اذلَّ
  )۔٢) وه تجھے دکھا ديں ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہيں (١يا جو کچھ ان سے وعده کيا ہے (

  ری موت سے قبل ہی، يا مکے ميں ہی تيرے رہتے ہوئے عذاب بھيج ديں۔ يعنی تي ١۔٤٢
يعنی ہم جب چاہيں ان پر عذاب نازل کر سکتے ہيں، کيونکہ ہم ان پر قادر ہيں۔ چنانچہ آپ  ٢۔٤٢

  کی زندگی ميں ہی بدر کی جنگ ميں کافر عبرت ناک شکست اور ذلت سے دو چار ہوئے۔
 

ْيٓ ُاْويِحَ  ِ َتْمِسْك اِبذلَّ ْستَـِقْميٍ      فَاسـْ اٍط مُّ ََّك عَٰيل ِرصَ   43 ِالَْيَك ۚ ِان
) بيشک آپ راه راست پر ١پس جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوط تھامے رہيں (

  ہيں۔
  يعنی قرآن کريم کو، چاہے کوئی بھی اسے جھٹالتا رہے۔ ١۔٤٣

 
َـٔ  َ َوِلقَْوِمَك ۚ َوَسْوَف تُْس ْكٌر كلَّ َّٗه ذَلِ   44لُْوَن       َوِان

) قوم کے لئے نصيحت ہے اور عنقريب تم لوگ ١اور يقيناً (خود) آپ کے لئے اور آپ کی (
  پوچھے جاؤ گے۔

يعنی يہ قرآن تيرے لئے اور تيری قوم کے لئے شرف و عزت کا باعث ہے کہ يہ ان کی  ١۔٤٤
ے سے وه پوری زبان ميں اترا، اس کو وه سب سے زياده سمجھنے والے ہيں اور اس کے ذريع

دنيا پر فضل و برتری پا سکتے ہيں اس لئے ہم کو چاہيے کہ اس کو اپنائيں اور اس پر سب سے 
  زياده عمل کريں۔

 
ُّْعَبُدْوَن       ِن ٰاِلهًَة ي ْمحٰ ُسِلنَآ َاَجَعلْنَا ِمْن ُدْوِن الرَّ ْل َمْن َاْرَسلْنَا ِمْن قَْبكِلَ ِمْن رُّ َـٔ   ۧ 45َوْس

نبيوں سے پوچھو! جنہيں ہم نے آپ سے پہلے بھيجا تھا کہ کيا ہم نے سوائے اور ہمارے ان 
  )١رحٰمن کے اور معبود مقرر کئے تھے جن کی عبادت کی جائے (

جواب يقينا نفی ميں ہے۔ هللا نے کسی بھی نبی کو يہ حکم نہيں ديا۔ بلکہ اس کے برعکس  ١۔٤٥
  ہر نبی کو دعوت توحيد کا حکم ديا گيا۔

 
ْ َرُسْوُل َرّبِ الْٰعلَِمْنيَ     َولََقْد  ِٕٖه فََقاَل ِاِىنّ

ى يِٰتنَآ ِاٰىل ِفْرَعْوَن َوَمَال۟   46َاْرَسلْنَا ُمْوٰىس اِبٰ
اور ہم نے موسٰی (عليہ السالم) کو اپنی نشانياں دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس 

  ں کے رب کا رسول ہوں۔بھيجا تو (موسٰی عليہ السالم نے جاکر) کہا کہ ميں تمام جہانو
 

ْهنَا يَْضَحُكْوَن         يِٰتنَآ ِاَذا ُمهْ ِمّ ا َجاَۗءُمهْ اِبٰ   47فَلَمَّ
  )۔١پس جب وه ہماری نشانياں لے کر ان کے پاس آئے تو وه بےساختہ ان پر ہنسنے لگے (

يعنی جب حضرت موسٰی عليہ السالم نے فرعون اور اس کے درباريوں کو دعوت توحيد  ١۔٤٧
ی تو انہوں نے ان کے رسول ہونے کی دليل طلب کی، جس پر انہوں نے وه دالئل و معجزات د
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پيش کئے جو هللا نے انہيں عطا فرمائے تھے، جنہيں ديکھ کر انہوں نے مذاق کيا اور کہا يہ 
  کون سی چيزيں ہيں۔ يہ تو جادو کے ذريعے ہم بھی پيش کر سکتے ہيں۔

 
ْن ٰايٍَة  ْم ِمّ َّهُْم يَْرِجُعْوَن      َوَما نُرِْهيِ   48ِاالَّ ِىهَ اَْكَربُ ِمْن ُاْخِهتَا ۡ َوَاَخْذٰهنُْم اِبلَْعَذاِب لََعل

) اور ہم نے ١اور ہم نے انہيں جو نشانی دکھاتے تھے وه دوسری سے بڑھی چڑھی ہوتی تھی (
  )۔٢انہيں عذاب ميں پکڑا تاکہ وه باز آ جائيں (

مراد ہيں جو طوفان، ٹڈی دل، جوئيں، مينڈک اور خون وغيره ان نشانيوں سے وه نشانياں  ١۔٤٨
کی شکل ميں يکے بعد ديگرے انہيں دکھائيں گئيں، جن کا تذکره سوره اعراف، آيات۔(فَاَْرَسْلنَا 

ٰلٍت فَاْستَْكبَُرْوا وَ  فَصَّ َم ٰاٰيٍت مُّ فَاِدَع َوالدَّ َل َوالضَّ ْجِرِمْيَن  َعلَْيِھُم الطُّْوفَاَن َواْلَجَراَد َواْلقُمَّ َكانُْواقَْوًما مُّ
ْجُز قَالُْوا ٰيُمْوَسى اْدُع لَنَا َربََّك بَِما َعِھَد ِعْنَدَك ١٣٣ ا َوقََع َعلَْيِھُم الرِّ ْجَز  ۚ◌  َولَمَّ لَٕٮِْن َكَشْفَت َعنَّا الرِّ

ا كَ   ۚ◌ ١٣٤ِءْيَل  ۗ◌ لَنُْؤِمنَنَّ لََك َولَنُْرِسلَنَّ َمَعَك بَنِْيٓ اِ ْسَرا ْجَز اِٰلٓي اََجٍل ھُْم ٰبلُِغْوهُ اَِذا فَلَمَّ َشْفنَا َعْنھُُم الرِّ
) ميں گزر چکا ہے۔ بعد ميں آنے والی ہر نشانی 133-135۔ االعراف:7 ) ١٣٥ھُْم يَْنُكثُْوَن  

پہلی نشانی سے بڑی چڑھی ہوتی، جس سے حضرت موسٰی عليہ السالم کی صداقت واضح سے 
  واضح تر ہو جاتی۔ 

  نشانيوں يا عذاب سے يہ ہوتا تھا کہ شايد وه تکذيب سے باز آجائيں۔ مقصد ان ٢۔٤٨
 

َّنَا لَُمهَْتُدْوَن        ََّك ِبَما َعهَِد ِعْنَدَك ۚ ِان ِحُر اْدُع لَنَا َرب َُّه الّسٰ ي َ     49َوقَالُْوا اٰيٓ
) اس کی دعا کر جس کا اس نے ١اور انہوں نے کہا اے جادو گر! ہمارے لئے اپنے رب سے (

  )۔٣) يقين مان کہ ہم راه پر لگ جائيں گے (٢تجھ سے وعده کر رکھا ہے (
'اپنے رب سے ' کے الفاظ اپنی مشرکانہ ذہنيت کی وجہ سے کہے کيونکہ مشرکوں ميں  ١۔٤٩

  مختلف رب اور هللا ہوتے تھے، موسٰی عليہ السالم اپنے رب سے يہ کام کروا لو!
  نے کا وعده۔ يعنی ہمارے ايمان النے پر عذاب ٹال ٢۔٤٩

اگر عذاب ٹل گيا تو ہم تجھے هللا کا سچا رسول مان ليں گے اور تيرے ہی رب کی عبادت  ٣۔٤٩ 
کريں گے ليکن ہر دفعہ وه اپنا يہ عہد توڑ ديتے، جيسا کہ اگلی آيت ميں ہے اور سوره اعراف 

  ميں بھی گزرا۔
 

ا َكَشْفنَا َعْهنُُم الَْعَذاَب ِاَذا ُمهْ يَْنُكثُ    50ْوَن       فَلَمَّ
  پھر جب ہم نے وه عذاب ان سے ہٹا ليا انہوں نے اسی وقت اپنا قول و اقرار توڑ ديا۔

 
ِيتْ ۚ اَ  ِرْي ِمْن َحتْ ْوَن      َواَنٰدى ِفْرَعْوُن ِيفْ قَْوِمٖه قَاَل يَٰقْوِم َالَيَْس ِيلْ ُمكْلُ ِمْرصَ َوٰهِذِه اْالَْهنُٰر َجتْ   ۭ 51فََال تُْبِرصُ

ں نے اپنی قوم ميں منادی کرائی اور کہا اے ميری قوم! کيا مصر کا ملک ميرا نہيں؟ اور فرعو
  ) کيا تم ديکھتے نہيں؟١اور ميرے (محلوں کے) نيچے يہ نہريں بہہ رہی ہيں (

اس سے مراد دريائے نيل يا اس کی بعض شاخيں ہيں جو اس کے محل کے نيچے سے  ١۔٥١
  گزرتی تھيں۔

 
َال يََاكُد يُِبْنيُ         َاْم َااَن َخْريٌ ِمّنْ  ْي ُهَو َمهِْنيٌ ڏ وَّ ِ   52ٰھَذا اذلَّ

  )۔١بلکہ ميں بہتر ہوں بہ نسبت اس کے جو بےتوقير ہے اور صاف بول بھی نہيں سکتا (
  يہ حضرت موسٰی عليہ السالم کی لکنت کی طرف اشاره ہے جيسا کہ سوره طہ ميں گزرا۔ ١۔٥٢

 
َكُة ُمْقَرتِِنْنيَ       فَلَْوَالٓ ُالِْقَي عَلَْيِه  ِٕ

ْن َذَهٍب َاْو َجاَۗء َمَعُه الَْمٰلۗى   53َاْسِوَرٌة ِمّ
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) يا اس کے ساتھ پر باندھ کر فرشتے ہی ١اچھا اس پر سونے کے کنگن کيوں نہيں آپڑے (
  )٢آجاتے (

اس دور ميں مصر اور فارس کے بادشاه اپنی امتيازی شان اور خصوصی حيثيت کو  ١۔٥٣
نے کے لئے سونے کے کڑے پہنتے تھے۔ اسی طرح قبيلوں کے سردار کے ہاتھوں نماياں کر

ميں بھی سونے کے کڑے اور گلے ميں سونے کے طوق اور زنجريں ڈال دی جاتی ہيں۔ اسی 
اعتبار سے فرعون نے حضرت موسٰی عليہ السالم کے بارے ميں کہا کہ اگر اس کی حيثيت اور 

  يں سونے کے کڑے ہونے چاہيے تھے۔امتيازی شان ہوتی تو اس کے ہاتھ م
جو اس بات کی تصديق کرتے ہيں کہ يہ هللا کا رسول ہے يا بادشاہوں کی طرح اس کی  ٢۔٥٣ 

  شان کو نماياں کرنے کے لئے اس کے ساتھ ہوتے۔
 

ُْم َاكنُْوا قَْوًما ٰفِسِقْنيَ        تََخفَّ قَْوَمٗه فََاَطاُعْوُه ۭ ِاهنَّ   54فَاسـْ
کو بہاليا پھساليا اور انہوں نے اسی کی مان لی يقيناً يہ سارے ہی نافرمان لوگ  اس نے اپنی قوم

  تھے۔
 

ِعْنيَ        آ ٰاَسُفْواَن انَْتَقْمنَا ِمْهنُْم فََاْغَرْقٰهنُْم َاْمجَ   ۙ 55فَلَمَّ
  پھر جب انہوں نے ہميں غصہ داليا تو ہم نے ان سے انتقام ليا اور سب کو ڈبو ديا۔

 
ِخرِْيَن       فََجَعلْٰهنُ  َمثًَال ِلّْالٰ   56ْۧم َسلًَفا وَّ

  )١پس ہم نے انہيں گيا گزرا کر ديا اور پچھلوں کے لئے مثال بنا دی (
يعنی ان کو بعد ميں آنے والوں کے لئے نصيحت اور مثال بنا ديا۔ کہ وه اس طرح کفر و  ١۔٥٦

جيسے عبرت ناک حشر سے ظلم اور علو و فساد نہ کريں جس طرح فرعون نے کيا تاکہ وه اس 
  محفوظ رہيں۔

 
ْوَن        ا ُرضَِب اْبُن َمْرَميَ َمثًَال ِاَذا قَْوُمَك ِمنُْه يَِصدُّ   57َولَمَّ

  اور جب ابن مريم کی مثال بيان کی گئی تو اس سے تيری قوم (خوشی سے) چيخنے لگی ہے۔
 

بُْوُه    58كَلَ ِاالَّ َجَدًال ۭ بَْل ُمهْ قَْوٌم َخِصُمْوَن      َوقَالُْوٓا َءٰاِلهَُتنَا َخْريٌ َاْم ُهَو ۭ َما َرضَ
اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہيں يا وه؟ تجھ سے ان کا يہ کہنا محض جھگڑے کی 

  )١غرض سے ہے، بلکہ يہ لوگ ہيں جھگڑالو (
شرک کی ترديد اور جھوٹے معبودوں کی بےوقعتی کی وضاحت کے لئے جب مشرکين  ١۔٥٨
سے کہا جاتا کہ تمہارے ساتھ تمہارے معبود بھی جہنم جائيں گے تو اس سے مراد وه پتھر  مکہ

کی مورتياں ہوتی ہيں جن کی وه عبادت کرتے تھے نہ کہ وه نيک لوگ جو اپنی زندگيوں ميں 
لوگوں کو توحيد کی دعوت ديتے رہے، مگر ان کی وفات کے بعد ان کے معتقدين نے انہيں بھی 

شروع کر ديا ان کی بابت قرآن کريم نے ہی واضح کر ديا ہے کہ يہ جہنم سے  معبود سمجھنا
  دور رہيں گے۔

 
اِۗءيَْل        ٓ ِاْرسَ   ۭ 59ِاْن ُهَو ِاالَّ َعْبٌد َانَْعْمنَا عَلَْيِه َوَجَعلْٰنُه َمثًَال ِلَّبِينْ

نی اسرائيل کے عيٰسی (عليہ السالم) بھی صرف بنده ہی ہے جس پر ہم نے احسان کيا اور اسے ب
  )۔١لئے نشان قدرت بنايا (
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ايک اس اعتبار سے کہ بغير باپ کے ان کی والدت ہوئی، دوسرے، خود انہيں جو  ١۔٥٩
  معجزات ديئے گئے، احيائے موتی وغيره، اس لحاظ سے بھی۔

 
لُُفْوَن        َكًة ِيف اْالَْرِض َخيْ

ِٕ
ٰلۗى   60َولَْو نََشاُۗء لََجَعلْنَا ِمنُْمكْ مَّ

  )۔١گر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر ديتے جو زمين ميں جانشينی کرتے (ا
يعنی تمہيں ختم کرکے تمہاری جگہ زمين پر فرشتوں کو آباد کر ديتے، جو تمہاری ہی  ١۔٦٠

طرح ايک دوسرے کی جانشينی کرتے، مطلب يہ ہے کہ فرشتوں کا آسمان پر رہنا اشرف نہيں 
يہ تو ہماری مشيت ہے اور قضا ہے کہ فرشتوں کو آسمان اور ہے کہ ان کی عبادت کی جائے 

  انسانوں کو زمين پر آباد کيا، ہم چاہيں تو فرشتوں کو زمين پر بھی آباد کر سکتے ہيں۔
 

تَِقْميٌ        سـْ اٌط مُّ َِّبُعْوِن ۭ ٰھَذا ِرصَ نَّ ِهبَا َوات اعَِة فََال تَْمَرتُ َّٗه لَِعْملٌ لِّلسَّ   61َوِان
) پس تم (قيامت) کے بارے ميں شک نہ کرو ١عيسٰی (عليہ السالم) قيام کی نشانی ہے ( اور يقيناً 

  اور ميری تابعداری کرو يہی سيدھی راه ہے۔
اکثر مفسرين کے نزديک اس کا مطلب يہ ہے کہ قيامت کے قريب ان کا آسمان سے نزول  ١۔٦١

بات کی عالمت ہوگا کہ اب ہوگا، جيسا کہ، صحيح متواتر احاديث سے ثابت ہے۔ يہ نزول اس 
قيامت قريب ہے اس لئے بعض نے اسے عين اور الم کے زبر کے ساتھ (َعلَم) پڑھا ہے، جس 

  کے معنی نشانی اور عالمت کے۔
 

ِبْنيٌ        َّٗه لَُمكْ عَُدوٌّ مُّ ْيٰطُن ۚ ِان َُّمكُ الشـَّ ن   62َوَال يَُصدَّ
  ح دشمن ہے۔اور شيطان تمہيں روک نہ دے يقيناً وه تمہارا صري

 
َتِلُفْونَ  ْي َختْ ِ َ لَُمكْ بَْعَض اذلَّ بَّنيِ نِٰت قَاَل قَْد ِجْئُتُمكْ اِبلِْحْمكَِة َوِالُ ا َجاَۗء ِعيْٰىس اِبلَْبيِّ َ َوَاِطْيُعْوِن       َولَمَّ َُّقوا اهلّلٰ   63 ِفْيِه ۚ فَات

حکمت واال ہوں اور اور جب عيسٰی (عليہ السالم) معجزے الئے تو کہا۔ کہ ميں تمہارے پاس 
) پس تم هللا تعاٰلی ١اس لئے آيا ہوں کہ جن بعض چيزوں ميں تم مختلف ہو، انہيں واضح کردوں (

  سے ڈرو اور ميرا کہا مانو۔
َما ١۔٦٣ َ اَل يَْخٰفى َعلَْيِه َشْيٌء فِي ااْلَْرِض َواَل فِي السَّ ِء  ۗ◌ اس کے لئے ديکھئے آل عمران(اِنَّ ّهللاٰ
Ĉ (   ) کا حاشيہ۔5ن:۔ آل عمرا3ۭ
 

تَِقْميٌ         سـْ اٌط مُّ ُُّمكْ فَاْعُبُدْوُه ۭ ٰھَذا ِرصَ ْ َوَرب َ ُهَو َرّيبِ   64ِانَّ اهلّلٰ
  ميرا اور تمہارا رب فقط هللا تعاٰلی ہی ہے پس تم سب اس کی عبادت کرو۔ راه راست (يہی) ہے۔

 
 ِ ْم ۚ فََويٌْل ِلذّلَّ   65ْيَن َظلَُمْوا ِمْن عََذاِب يَْوٍم َاِلْميٍ       فَاْختَلََف اْالَْحَزاُب ِمْنۢ بَيِْهنِ

) پس ظالموں کے لئے خرابی ہے ١پھر (بنی اسرائيل) کی جماعتوں نے آپس ميں اختالف کيا (
  دکھ والے دن کی آفت سے۔

اس سے مراد يہود و نصارٰی ہيں، يہوديوں نے حضرت عيسٰی عليہ السالم ميں نقص نکاال  ١۔٦٥
ذ با ولد الزنا قرار ديا، جب کہ عيسائيوں نے غلو سے کام لے کر انہيں معبود بنا اور انہيں نعو

ليا۔ يا مراد عيسائيوں ہی کے مختلف فرقے ہيں جو حضرت عيسٰی عليہ السالم کے بارے ميں 
ايک دوسرے سے شديد اختالف رکھتے ہيں، ايک انہيں ابن هللا، دوسرا هللا اور ثالث ثالثہ کہتا 

  رقہ مسلمانوں ہی کی طرح انہيں هللا کا بنده اور اس کا رسول تسليم کرتا ہے۔اور ايک ف
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ُمهْ َال يَْشُعُرْوَن      ِتَهيُْم بَْغَتًة وَّ اعََة َاْن اَتْ   66َهْل يَْنُظُرْوَن ِاالَّ السَّ
  يہ لوگ صرف قيامت کے منتظر ہيں کہ وه اچانک ان پر آپڑے اور انہيں خبر بھی نہ ہو۔

 
ٍذ بَْعُضُهْم ِلَبْعٍض عَُدوٌّ ِاالَّ الُْمتَِّقْنيَ      َاْالَخِ 

ِٕ
ُۗء يَْوَمى   ۄ67الَّ

  اس دن دوست بھی ايک دوسرے کے دشمن بن جائيں گے سوائے پرہزگاروں کے۔
 

َزنُْوَن         ۚ 68يِٰعَباِد َال َخْوٌف عَلَْيُمكُ الَْيْوَم َوَالٓ َانُْمتْ َحتْ
  )۔١(و ہراس) ہے اور نہ تم (بد دل اور) غمزده ہوگے ( ميرے بندو! آج تم پر کوئی خوف

يہ قيامت والے دن ان متقين کو کہا جائے گا جو دنيا ميں صرف هللا کی رضا کے لئے  ٢۔٦٨
ايک دوسرے سے محبت رکھتے تھے۔ جيسا کہ حديث ميں بھی اس کی فضيلت ہے۔ بلکہ هللا 

  بنياد بتاليا گيا ہے۔ کے لئے بغض اور هللا کے لئے محبت کو کمال ايمان کی
 

يِٰتنَا َوَاكنُْوا ُمْسِلِمْنيَ       يَْن ٰاَمنُْوا اِبٰ ِ   69َۚاذلَّ
  اور جو ہماری آيتوں پر ايمان الئے اور تھے بھی وه (فرماں بردار) مسلمان۔

 
ْوَن       َربُ   70ُاْدُخلُوا الَْجنََّة َانُْمتْ َوَاْزَواُجُمكْ ُحتْ
  )١بشاش (راضی خوشی) جنت ميں چلے جاؤ ( تم اور تمہاری بيوياں ہشاش

اَ ْزَواُجُکْم سے بعض نے مومن بيوياں، بعض نے مومن ساتھی اور بعض نے جنت ميں  ١۔٧٠
ملنے والی حورعين بيوياں مراد لی ہيں۔ يہ سارے ہی مفہوم صحيح ہيں کيونکہ جنت ميں يہ سب 

ت و مسرت جو انہيں جنت کی نعمت و کچھ ہی ہوگا۔ تُْحبَُروَن َحْبر سے ماخوذ ہے يعنی وه فرح
  عزت کی وجہ سے ہوگی۔

 
 ْ ْيِه اْالَنُْفُس َوتذََلُّ اْالَْعُنيُ ۚ َوَان َهتِ اَْكَواٍب ۚ َوِفْهيَا َما تَشـْ ْن َذَهٍب وَّ ْم ِبِصَحاٍف ِمّ ْوَن       يَُطاُف عَلَْهيِ   ۚ 71ُمتْ ِفْهيَا ٰخدِلُ
ے کے گالسوں کا دور چاليا جائے گا ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابياں اور سون

) ان کے جی جس چيز کی خواہش کريں اور جس سے ان کی آنکھيں لذت پائيں، سب وہاں ١(
  ہوگا اور تم اس ميں ہميشہ رہو گے۔

مطلب ہے اہل جنت کو جو کھانے مليں گے، وه سونے کی رکابيوں ميں ہوں گے (فتح  ١۔٧١
  القدير)

 
َِّيتْٓ    72ُاْوِرثُْتُمْوَها ِبَما ُكْنُمتْ تَْعَملُْوَن       َوِتكْلَ الَْجنَُّة ال

  يہی وه بہشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔
 

ُلكُْوَن       ْهنَا اَتْ ٌة ِمّ   73لَُمكْ ِفْهيَا فَاِكهٌَة َكِثْريَ
  يہاں تمہارے لئے بکثرت ميوے ہيں جنہيں تم کھاتے رہو گے۔

 
ْوَن       ِانَّ الْمُ  َ ٰخدِلُ منَّ   ښ74ْجرِِمْنيَ ِيفْ عََذاِب هَجَ

  بيشک گنہگار لوگ عذاب دوزخ ميں ہميشہ رہيں گے۔
 

ُ َعْهنُْم َوُمهْ ِفْيِه ُمْبِلُسْوَن         ۚ 75َال يَُفرتَّ
  )١يہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کيا جائے گا اور وه اسی ميں مايوس پڑے رہيں گے (
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  سے مايوس۔ يعنی نجات ١۔٧٥
 

ِلِمْنيَ          76َوَما َظلَْمٰهنُْم َوٰلِكْن َاكنُْوا ُمهُ الّظٰ
  اور ہم نے ان پر ظلم نہيں کيا بلکہ يہ خود ہی ظالم تھے۔

 
ِكثُْوَن        َُّمكْ ّمٰ َُّك ۭ قَاَل ِان   77َواَنَدْوا يٰٰمكِلُ ِلَيْقِض عَلَْينَا َرب

) وه کہے ٢) تيرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے (١( اور پکار پکار کر کہيں گے کہ اے مالک!
  )۔٣گا کہ تمہيں تو (ہميشہ) رہنا ہے (

  مالک، دروغہ جہنم کا نام ہے۔  ١۔٧٧
  يعنی ہميں موت ہی دے دے تاکہ عذاب سے جان چھوٹ جائے۔  ٢۔٧٧
يعنی وہاں موت کہاں؟ ليکن يہ عذاب کی زندگی موت سے بھی بدتر ہوگی، تاہم اس کے  ٣۔٧٧
  غير بھی چاره نہيں ہوگا۔ب
 

ُمكْ ِللَْحّقِ ٰكرُِهْوَن          78لََقْد ِجْئٰنُمكْ اِبلَْحّقِ َوٰلِكنَّ اَْكَرثَ
) سے نفرت رکھنے والے ١ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے ہيں ليکن تم ميں اکثر لوگ حق (

  تھے۔
جيسے کوئی افسر مجاز '  يہ هللا کا ارشاد ہے يا فرشتوں کا ہی قول بطور نيابت اٰلہی ہے۔ ١۔٧٨

ہم ' کا استعمال حکومت کے مفہوم ميں کرتا ہے۔ اکثر سے مراد کل ہے يعنی سارے ہی جہنمی، 
يا پھر اکثر سے مراد رؤسا اور ليڈر ہيں۔ باقی جہنمی ان کے پيروکار ہونے کی حيثيت سے اس 

بروں کے ذريعے سے ميں شامل ہونگے۔ حق سے مراد، هللا کا وه دين اور پيغام ہے جو وه پيغم
  ارسال کرتا رہا۔ آخری حق قرآن اور دين اسالم ہے۔

 
 

  ۚ 79َاْم َاْبَرُمْوٓا َاْمًرا فَِاانَّ ُمْربُِمْوَن      
کيا انہوں نے کسی کام کا پختہ اراده کرليا ہے تو يقين مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہيں 

)١(  
ی نہيں کيا بلکہ يہ اس کے خالف منظم تدبيريں اور يعنی ان جہنميوں نے حق کو ناپسند ہ ١۔٧٩

سازشيں کرتے رہے۔ جس کے مقابلے ميں پھر ہم نے بھی اپنی تدبير کی اور ہم سے زياده 
  مضبوط تدبير کس کی ہوسکتی ہے؟

 
 

ْم يَْكتُبُ  ْهيِ ُْم ۭ بَٰىل َوُرُسلُنَا دَلَ ٰو ُمهْ َوَجنْ ُبْوَن َاانَّ َال نَْسَمُع ِرسَّ سـَ   80ْوَن      َاْم َحيْ
کيا ان کا يہ خيال ہے کہ ہم ان کی پوشيده باتوں کو اور ان کی سرگوشيوں کو نہيں سن سکتے 

  )۔٢) بلکہ ہمارے بھيجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہيں (١(يقيناً ہم برابر سن رہے ہيں) (
آہستگی سے  يعنی جو پوشيده باتيں وه اپنے نفسوں ميں چھپائے پھرتے ہيں يا خلوت ميں ١۔٨٠

  کرتے ہيں يا آپس ميں سرگوشياں کرتے ہيں، کيا وه گمان کرتے ہيں کہ ہم وه نہيں سنتے؟
يعنی يقينا سنتے ہيں۔ عالوه ازيں ہمارے بھيجے ہوئے فرشتے الگ ان کی ساری باتيں  ٢۔٨٠ 

  نوٹ کرتے ہيں۔
 

ُل الْٰعِبِديَْن  ِن َودَلٌ ڰ فََااَن َاوَّ ْمحٰ   81      قُْل ِاْن َاكَن ِللرَّ
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آپ کہہ ديجئے! اگر بالفرض رحٰمن کی اوالد ہو تو ميں سب سے پہلے عبادت کرنے واال ہوتا 
  )۔١(

کيونکہ هللا کا مطيع اور فرماں بردار ہوں اگر واقع اس کی اوالد ہوتی تو سب سے پہلے  ١۔٨١
  ت کرتے ہيں۔ميں ان کی عبادت کرنے واال ہوتا۔ مطلب مشرکين کے عقيدے ميں هللا کی اوالد ثاب

 
ٰمٰوِت َواْالَْرِض َرّبِ الَْعْرِش َمعَّا يَِصُفْوَن       ْبٰحَن َرّبِ السَّ   82سـُ

  آسمان زمين اور عرش کا رب جو کچھ يہ بيان کرتے ہيں اس (سے) بہت پاک ہے۔
 

ْي يُْوعَُدْوَن      ِ ْوُضْوا َويَلَْعُبْوا َحّىتٰ يُٰلُقْوا يَْوَمهُُم اذلَّ   83   فََذْرُمهْ َخيُ
) يہاں تک کہ انہيں اس دن ١اب آپ انہيں اس بحث مباحثہ اور کھيل کود ميں چھوڑ ديجئے (

  )۔٢سابقہ پڑ جائے جن کا يہ وعده ديئے جاتے ہيں۔ (
يعنی اگر يہ ہدايت کا راستہ نہيں اپناتے تو اب انہيں اپنے حال پر چھوڑ ديں اور دنيا کے  ١۔٨٣

  کھيل کود ميں لگا رہنے ديں۔ 
  ان کی آنکھيں اس دن کھليں گی جب ان کے اس رويے کا انجام ان کے سامنے آئے گا۔ ٢۔٨٣

 
ِيف اْالَْرِض ِاهٰلٌ ۭ َوُهَو الَْحِكْميُ الَْعِلْميُ       َماِۗء ِاهٰلٌ وَّ ْي ِيف السَّ ِ   84َوُهَو اذلَّ

حکمت  ) اور وه بڑی١وہی آسمانوں ميں معبود ہے اور زمين ميں بھی وہی قابل عبادت ہے (
  واال اور پورے علم واال ہے۔

يہ نہيں ہے کہ آسمانوں کا معبود کوئی اور بلکہ جس طرح ان دونوں کا خالق ايک ہی  ١۔٨٤
  معبود بھی ايک ہی ہے۔

 
اعَِة ۚ َوِالَْيِه تُ  ٰمٰوِت َواْالَْرِض َوَما بَيَْهنَُما ۚ َوِعْنَدٗه ِعْملُ السَّ ْي هَلٗ ُمكْلُ السَّ ِ َك اذلَّ    85ْرَجُعْوَن       َوتَٰربَ

اور وه بہت برکتوں واال ہے جس کے پاس آسمان اور زمين اور ان کے درميان کی بادشاہت اور 
  )۔٢) اور اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے (١قيامت کا علم بھی اس کے پاس ہے (

  جس کو اپنے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔  ١۔٨٥
  کے مطابق جزا و سزا دے گا۔جہاں وه ہر ايک کو اس کے عملوں  ٢۔٨٥ 
 

َفاعََة ِاالَّ َمْن َشهَِد اِبلَْحّقِ َوُمهْ يَْعلَُمْوَن        يَْن يَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِنِه الشَّ ِ   86َوَال يَْمكِلُ اذلَّ
) ہاں ١جنہيں يہ لوگ هللا کے سوا پکارتے ہيں وه شفاعت کرنے کا اختيار نہيں رکھتے (

  )۔٢بات کا اقرار کريں اور انہيں علم بھی ہو ( (مستحق شفاعت وه ہيں) جو حق
يعنی دنيا ميں جن بتوں کی عبادت کرتے ہيں، يہ سمجھتے ہوئے کہ يہ هللا کے ہاں ہماری  ١۔٨٦

  سفارش کريں گے ان معبودوں کو شفاعت کا قطًعا کوئی اختيار نہيں ہوگا۔ 
قرار بھی علم و بصيرت کی بنياد حق بات سے مراد کلمہ توحيد ال اٰلہ اال هللا ہے اور يہ ا ٢۔٨٦

ہو، محض رسمی اور تقليدی نہ ہو يعنی زبان سے کلمہ توحيد ادا کرنے والے کو پتہ ہو کہ اس 
  ميں صرف ايک هللا کا اثبات اور ديگر تمام معبودوں کی نفی ہے۔

 
ُ فََاّىنٰ يُْؤفَُكْونَ  ْن َخلََقُهْم لََيُقْولُنَّ اهلّلٰ ْن َسَالَْهتُْم مَّ

ِٕ
  ۙ 87       َولَى

اگر آپ ان سے دريافت کريں کہ انہيں کس نے پيدا کيا ہے؟ تو يقيناً جواب ديں گے هللا نے، پھر 
  يہ کہاں الٹے جاتے ہيں۔
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  ۘ 88َوِقْيهِلٖ ٰيَرّبِ ِانَّ ٰهُٓؤَالِۗء قَْوٌم الَّ يُْؤِمنُْوَن      
يہ وه لوگ ہيں جو ايمان نہيں  ) کہ اے ميرے رب! يقيناً ١اور ان کا (پيغمبر کا اکثر) يہ کہنا (

  التے۔
  هللا کے پاس ہی قيامت اور اپنے پيغمبر کے شکوه کا علم ہے۔ ١۔٨٨

 
  ۧ 89فَاْصَفْح َعْهنُْم َوقُْل َسٰملٌ ۭ فََسْوَف يَْعلَُمْوَن       

) انہيں عنقريب (خود ہی) معلوم ١پس آپ ان سے منہ پھير ليں اور کہہ ديں۔ (اچھا بھائی) سالم! (
  و جائے گا۔ہ

يعنی دين کے معاملے ميں ميری اور تمہاری راه الگ الگ ہے، تم اگر باز نہيں آتے تو  ١۔٨٩
اپنا عمل کئے جاؤ، ميں اپنا کام کئے جا رہا ہوں، عنقريب معلوم ہو جائے گا سچا کون ہے اور 

  جھوٹا کون؟
 
 

 سورة الدخان
 )٥٩۔ تعداد آيات  ٤٤(سورة الدخان ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ            ِبْسمِ  ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   اهلّلٰ

  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

  ڔǺٰحـۗم     
  حم
 

  ڒĄَواْلِكٰتِب الُْمِبْنيِ      
  قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی۔

 
َكٍة ِاانَّ كُ  ٰربَ ٓ َانَْزلْٰنُه ِيفْ لَْيةَلٍ مُّ   Ǽنَّا ُمنِْذِرْيَن     ِاانَّ

  ) ميں اتارا ہے بيشک ہم ڈرانے والے ہيں١يقيناً ہم نے اسے بابرکت رات (
بابرکت رات (لَْيلَۃُ اْلقَْدِر) سے مراد شب قدر ہے جيسا کہ دوسرے مقام پر صراحت ہے  ١۔٣

کے مہينے ميں قرآن نازل کيا گيا،  ) رمضان185۔ البقرة:2(َشْھُر َرَمَضاَن الَِّذْيٓ اُْنِزَل فِْيِه اْلقُْرٰاُن) 
يہ شب قدر رمضان کے عشره اخير کی طاق راتوں ميں سے ہی کوئی ايک رات ہوتی ہے۔ يہاں 

قدر کی رات اس رات کو بابرکت رات قرار ديا گيا ہے۔ اس کے بابرکت ہونے ميں کيا شبہ ہو 
اور روح االمين کا  سکتا ہے کہ ايک تو اس ميں قرآن کا نزول ہوا دوسرے، اس ميں فرشتوں

نزول ہوتا ہے تيسرے اس ميں سارے سال ميں ہونے والے واقعات کا فيصلہ کيا جاتا ہے (جيسا 
ماه) کی عبادت سے بہتر  ٤سال  ٨٣کہ آگے آرہا ہے) چوتھے اس رات کی عبادت ہزار مہينے (

صلی هللا  ہے شب قدر يا ليلہ مبارکہ ميں قرآن کے نزول کا مطلب يہ ہے کہ اسی رات سے نبی
عليہ وسلم پر قرآن مجيد کا نزول شروع ہوا۔ يعنی پہلے پہل اس رات آپ پر قرآن نازل ہوا، يا يہ 
مطلب ہے لوح محفوظ سے اسی رات قرآن بيت العزت ميں اتارا گيا جو آ ّسمان دنيا پر ہے۔ پھر 
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پر  سالوں تک مختلف اوقات ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم ٣٣وہاں سے ضرورت و مصلحت 
  اترتا رہا۔

 
  Ćِۙفْهيَا يُْفَرُق ُلكُّ َاْمٍر َحِكْميٍ      

  اسی رات ميں ہر ايک مضبوط کام کا فيصلہ کيا جاتا ہے
 

ْن ِعْنِداَن ۭ ِاانَّ ُكنَّا ُمْرِسِلْنيَ        Ĉَۚاْمًرا ِمّ
  ) ہم ہی ہيں رسول بنا کر بھيجنے والے۔١ہمارے پاس سے حکم ہو کر (

  ے ہمارے حکم و اذن اور ہماری تقدير و مشيت سے ہوتے ہيں۔يعنی سارے فيصل ١۔٥
 

ِمْيُع الَْعِلْميُ        َّٗه ُهَو السَّ َِّك ۭ ِان ب ْن رَّ ًة ِمّ   ۙ Čَرْمحَ
  ) وہی سننے واال جاننے واال۔١آپ کے رب کی مہربانی سے (

صہ ہے يعنی انزال کتب کے ساتھ (رسولوں کا بھيجنا) يہ بھی ہماری رحمت ہی کا ايک ح ١۔٦
تاکہ وه ہماری نازل کرده کتابوں کو کھول کر بيان کريں اور ہمارے احکام لوگوں تک پہنچائيں۔ 

اس طرح مادی ضرورتوں کی فراہمی کے ساتھ ہم نے اپنی رحمت سے لوگوں کے روحانی 
  تقاضوں کی تکميل کا بھی سامان مہيا کر ديا۔

 
ٰمٰوِت َواْالَْرِض َوَما بَيَْهنَُما ْوِقِنْنيَ      َۘرّبِ السَّ   Ċ ِاْن ُكْنُمتْ مُّ

جو رب ہے آسمانوں کا اور زمين کا اور جو کچھ ان کے درميان ہے، اگر تم يقين کرنے والے 
  ہو۔
 

ِلْنيَ        ُِٕمكُ اْالَوَّ
ُُّمكْ َوَربُّ ٰااَبۗى   Ďَالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُهَو يُـْحٖي َويُِمْيُت ۭ َرب

جالتا ہے اور مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے کوئی معبود نہيں اس کے سوا وہی 
  اگلے باپ دادوں کا۔

 
َّلَْعُبْوَن        Ḍبَْل ُمهْ ِيفْ َشّكٍ ي

  )۔١بلکہ وه شک ميں پڑے کھيل رہے ہيں (
يعنی حق اور اس کے دالئل کے سامنے آگئے۔ ليکن وه اس پر ايمان النے کے بجائے شک  ١۔٩

  ساتھ استہزاء اور کھيل کود ميں پڑے ہيں۔ ميں مبتال ہيں اور اس شک کے
 

ِبْنيٍ       َماُۗء ِبُدَخاٍن مُّ ِيت السَّ   ۙ 10فَاْرتَـِقْب يَْوَم اَتْ
  )١آپ اس دن کے منتظر رہيں جب کہ آسمان ظاہر دھواں الئے گا (

يہ کافروں کے لئے تہديد ہے کہ اچھا آپ اس دن کا انتظار فرمائيں جب آسمان پر دھوئيں  ١۔١٠
  ظہور ہوگا۔ کا
 

َّْغَىش النَّاَس ۭ ٰھَذا عََذاٌب َاِلْميٌ           11ي
  جو لوگوں کو گھير لے گا، يہ دردناک عذاب ہے۔

 
َّنَا اْكِشْف َعنَّا الَْعَذاَب ِاانَّ ُمْؤِمنُْوَن          12َرب

  )١کہيں گے اے ہمارے رب! يہ آفت ہم سے دور کر ہم ايمان قبول کرتے ہيں (
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سير کی رو سے يہ کفار مکہ نے کہا اور دوسری تفسير کی رو سے قيامت کے پہلی تف ١۔١٢
  قريب کافر کہيں گے۔

 
ِبْنيٌ       ْكٰرى َوقَْد َجاَۗءُمهْ َرُسْوٌل مُّ   ۙ 13َاّىنٰ لَهُُم اذّلِ

  ان کے لئے نصيحت کہاں ہے؟ کھول کھول کر بيان کرنے والے پيغمبر ان کے پاس آچکے۔
 

َّْوا َعنْ  ْجُنْوٌن      ُمثَّ تََول ٌ مَّ   14ُۘه َوقَالُْوا ُمَعملَّ
  پھر بھی انہوں نے منہ پھيرا اور کہہ ديا کہ سکھايا پڑھايا ہوا باؤال ہے۔

 
ُدْوَن       

ِٕ
  ۘ 15ِاانَّ َاكِشُفوا الَْعَذاِب قَِلْيًال ِانَُّمكْ عَاۗى

  ہم عذاب کو تھوڑا دور کر ديں گے تو تم پھر اپنی سی حالت پر آجاؤ گے۔
 

  16يَْوَم نَْبِطُش الَْبْطَشَة اْلُكْربٰى ۚ ِاانَّ ُمنْتَِقُمْوَن      
  ) باليقين ہم بدلہ لينے والے ہيں۔١جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑيں گے (

اس سے مراد جنگ بدر کی گرفت ہے، جس ميں ستر کافر مارے گئے اور ستر قيدی بنا  ١۔١٦
ت قيامت والے دن ہوگی۔ امام شوکانی لئے گئے۔ دوسری تفسير کی رو سے يہ سخت گرف

فرماتے ہيں کہ يہ اس گرفت خاص کا ذکر ہے جو جنگ بدر ميں ہوئی، کيونکہ قريش کے سياق 
ميں ہی اس کا ذکر ہے، اگرچہ قيامت والے دن بھی هللا تعاٰلی سخت گرفت فرمائے گا تاہم وه 

  گرفت عام ہوگی، ہر نافرمان اس ميں شامل ہوگا۔
 

  ۙ 17نَّا قَْبلَهُْم قَْوَم ِفْرَعْوَن َوَجاَۗءُمهْ َرُسْوٌل َكِرْميٌ        َولََقْد فَتَ 
) جن کے پاس (هللا کا) با عزت ١يقيناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو (بھی) آزما چکے ہيں (

  رسول آيا۔
آزمانے کا مطلب يہ ہے کہ ہم نے انہيں دنياوی خوشی، خوشحالی و فراغت سے نوازا اور  ١۔١٧
ر اپنا جليل القدر پيغمبر بھی ان کی طرف ارسال کيا ليکن انہوں نے رب کی نعمتوں کا شکر پھ

  ادا نہ کيا اور نہ پيغمبر پر ايمان الئے۔
 

ْ لَُمكْ َرُسْوٌل َاِمْنيٌ        ِ ۭ ِاِىنّ ْوٓا ِاَيلَّ ِعَباَد اهلّلٰ   ۙ 18َاْن َادُّ
مانو کہ ميں تمہارے لئے امانت دار رسول ) دو، يقين ١کہ هللا کے بندوں کو ميرے حوالے کر (

  )۔٢ہوں (
ِ سے مراد يہاں موسٰی عليہ السالم کی قوم بنی اسرائيل ہے جسے فرعون نے غالم  ١۔١٨ ِعبَاَد ّهللاٰ

  بنا رکھا تھا حضرت موسٰی عليہ السالم نے اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کيا۔ 
  ۔هللا کا پيغام پہنچانے ميں امانت دار ہوں ٢۔١٨

 
ِبْنيٍ        ٓ ٰاِتْيُمكْ ِبُسلْٰطٍن مُّ ْ ِ ۭ ِاِىنّ َاْن الَّ تَْعلُْوا عََيل اهلّلٰ   ۚ 19وَّ

) ميں تمہارے پاس کھلی دليل النے واال ہوں ١اور تم هللا تعاٰلی کے سامنے سرکشی نہ کرو (
  )۔٢(

 يعنی اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کر کے هللا کے سامنے اپنی بڑائی اور ١۔١٩
  سرکشی کا اظہار نہ کرو۔ 
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يہ ما قبل کی علت ہے کہ ميں ايسی حجت واضح ساتھ اليا ہوں جس کے انکار کی  ٢۔١٩
  گنجائش ہی نہيں ہے۔

 
ْوِن       ُِّمكْ َاْن تَْرُمجُ ْ َوَرب ْ عُْذُت ِبَرّيبِ   ۡ 20َوِاِىنّ

  )۔١ر کر دو (اور ميں اپنے اور تمہارے رب کی پناه ميں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسا
اس دعوت و تبليغ کے جواب ميں فرعون نے موسٰی عليہ السالم کو قتل کی دھمکی دی،  ١۔٢٠

  جس پر انہوں نے اپنے رب سے پناه طلب کی۔
 

َّْم تُْؤِمنُْوا ِيلْ فَاْعَزتِلُْوِن          21َوِاْن ل
  )۔١اور اگر تم مجھ پر ايمان نہيں التے تو مجھ سے الگ ہی رہو (

نی اگر مجھ پر ايمان نہيں التے تو نہ الؤ، ليکن مجھے قتل کرنے کی اذيت پہنچانے کی يع ١۔٢١
  کوشش نہ کرو۔

 
ْجرُِمْوَن       َّٗهٓ َانَّ ٰهُٓؤَالِۗء قَْوٌم مُّ   22فََدعَا َرب

  )۔١پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ يہ سب گنہگار لوگ ہيں (
ر قبول کرنے کی بجائے، اس کا کفر و عناد بڑھ گيا يعنی جب انہوں ديکھا کہ دعوت کا اث ١۔٢٢

  تو هللا کی بارگاه ميں دعا کے لئے ہاتھ پھيال ديئے۔
 

تََّبُعْوَن       َُّمكْ مُّ   23ۙفََاْرسِ ِبِعَباِدْي لَْيًال ِان
) پيچھا کيا جائے ١(ہم نے کہہ ديا) کہ راتوں رات تو ميرے بندوں کو لے کر نکل، يقيناً تمہارا (

  گا۔
چنانچہ هللا نے دعا قبول فرمائی اور انہيں حکم ديا کہ بنی اسرائيل کو راتوں رات لے کر  ١۔٢٣

  يہاں سے نکل جاؤ اور ديکھو! گھبرانا نہيں، تمہارا پيچھا بھی ہوگا۔
 

ْغَرقُْوَن       ُْم ُجنٌْد مُّ   24َواْتُرِك الَْبْحَر َرْهًوا ۭ ِاهنَّ
  ) بالشبہ يہ لشکر غرق کر ديا جائے گا۔١تو دريا کو ساکن چھوڑ کر چال جا (

َرْھًوا بمعنی ساکن يا خشک۔ مطلب يہ ہے کہ تيرے الٹھی مارنے سے دريا معجزانہ طور  ١۔٢٤
پر ساکن يا خشک ہو جائے گا اور اس ميں راستہ بن جائے گا، تم دريا پار کرنے کے بعد اسے 

دريا کو پار کرنے کی غرض سے اسی حالت ميں چھوڑ دينا تاکہ فرعون اور اس کا لشکر بھی 
اس ميں داخل ہو جائے اور ہم اسے وہيں غرق کر ديں۔ چنانچہ ايسا ہی ہوا جيسا کہ پہلے تفصيل 

  گزر چکی ہے۔
 

ُعُيْوٍن         ۙ 25َمكْ تََرُكْوا ِمْن َجنٍّٰت وَّ
  وه بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے۔

 
َمَقاٍم َكِرْميٍ       ُزُرْوعٍ وَّ   ۙ 26وَّ

  ر کھتياں اور راحت بخش ٹھکانے۔او
 

نَْعَمٍة َاكنُْوا ِفْهيَا ٰفِكِهْنيَ         ۙ 27وَّ
  اور آرام کی چيزيں جن ميں عيش کر رہے تھے۔
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  28َكٰذكِلَ َۣوَاْوَرْثٰهنَا قَْوًما ٰاَخرِْيَن      

  )١) اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا ديا (١اسی طرح ہوگيا (
نزديک اس سے مراد بنی اسرائيل ہيں۔ ليکن بعض کے نزديک بنی اسرائيل کا بعض کے  ١۔٢٨

دوباره مصر آنا تاريخی طور پر ثابت نہيں، اس لئے ملک مصر کی وارث کوئی اور قوم بنی، 
  بنی اسرائيل نہيں۔

 
َماُۗء َواْالَْرُض َوَما َاكنُْوا ُمنَْظرِيَْن        ُم السَّ   29ۧفََما بََكْت عَلَْهيِ

  ) روئے اور نہ انہيں مہلت ملی۔١ان پر نہ تو آسمان و زمين ( سو
يعنی ان فرعونيوں کے نيک اعمال ہی نہيں تھے جو آسمان پر چڑھتے اور ان کا سلسلہ  ١۔٢٩

منقطع ہونے پر آسمان روتے، نہ زمين پر ہی وه هللا کی عبادت کرتے تھے کہ اس سے محرومی 
زمين ميں کوئی بھی ان کی ہالکت پر رونے واال نہيں  پر زمين روتی۔ مطلب يہ ہے کہ آسمان و

  تھا (فتح القدير)
 

اِۗءيَْل ِمَن الَْعَذاِب الُْمهِْنيِ        ٓ ِاْرسَ   ۙ 30َولَـقَْد َجنَّْينَا بَِينْ
  اور بيشک ہم نے (ہی) بنی اسرائيل کو (سخت) رسوا کن سزا سے نجات دی۔

 
َّٗه َاكَن عَاِليً  َن الُْمْرسِِفْنيَ       ِمْن ِفْرَعْوَن ۭ ِان   31ا ِمّ

(جو) فرعون کی طرف سے (ہو رہی) تھی۔ فی الواقع وه سرکش اور حد سے گزر جانے والوں 
  ميں تھا۔

 
ٰهنُْم عَٰيل ِعْملٍ عََيل الْٰعلَِمْنيَ         ۚ 32َولَـقَِد اْخَرتْ

  ۔)١ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائيل کو دنيا جہان والوں پر فوقيت دی (
اس جہان سے مراد بنی اسرائيل کے زمانے کا جہان ہے کل جہان نہيں ہے، کيونکہ قرآن  ١۔٣٢

ٍۃ کے لقب سے ملقب کيا گيا ہے يعنی بنی اسرائيل اپنے زمانے  ميں امت محمديہ کو ُکْنتُْم َخْيَر اُمَّ
ھی ميں دنيا جہان والوں پر فضيلت رکھتے تھے ان کی يہ فضيلت اس استحقاق کی وجہ سے ت

  جس کا علم هللا کو ہے۔
 

ِبْنيٌ       يِٰت َما ِفْيِه بَٰلۗــــــٌؤا مُّ َن اْالٰ   33َوٰاتَيْٰهنُْم ِمّ
  اور ہم نے انہيں ايسی نشانياں ديں جن ميں صريح آزمائش تھی۔

 
  34ِۙانَّ ٰهُٓؤَالِۗء لََيُقْولُْوَن       

  )١يہ لوگ تو يہی کہتے ہيں (
طرف ہے۔ اس لئے کہ سلسلہ کالم ان ہی سے متعلق ہے۔ درميان  يہ اشاره کفار مکہ کی ١۔٣٤

  ميں فرعون کا قصہ ان کی تنبيہ کے طور پر بيان کيا گيا ہے۔
 

ُن ِبُمنَْرشِيَْن          35ِاْن ِىهَ ِاالَّ َمْوتَـُتنَا اْالُْوٰىل َوَما َحنْ
باره اٹھائے نہيں جائيں ) دو١کہ (آخری چيز) يہی ہمارا پہلی بار (دنيا سے) مر جانا اور ہم (

  گے۔
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يعنی يہ دنيا کی زندگی ہی بس آخری زندگی ہے اس کے بعد دوباره زنده ہونا اور حساب  ١۔٣٥
  کتاب ہونا ممکن نہيں ہے۔

 
ِٕنَآ ِاْن ُكْنُمتْ ٰصِدِقْنيَ       

اَبۗى   36فَْاتُْوا اِبٰ
  )١اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ (

ی هللا عليہ وسلم اور مسلمانوں کو کافروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر يہ نبی صل ١۔٣٦
تمہارا يہ عقيده واضح اور صحيح ہے کہ دوباره زنده ہونا ہے تو ہمارے باپ دادوں کو زنده 

کرکے دکھا دو يہ ان کی کٹ حجتی تھی کيونکہ دوباره زنده کرنے کا عقيده قيامت سے متعلق 
  لے ہی دنيا ميں زنده ہو جانا يا کر دينا۔ہے نہ کہ قيامت سے پہ

 
ُْم َاكنُْوا ُمْجرِِمْنيَ        يَْن ِمْن قَْبِلهِْم ۭ َاْهلَْكٰهنُْم ۡ ِاهنَّ ِ اذلَّ عٍ ۙ وَّ   37َاُمهْ َخْريٌ َاْم قَْوُم تُبَـّ

کيا يہ لوگ بہتر ہيں يا تمہاری قوم کے لوگ اور جو ان سے بھی پہلے تھے ہم نے ان سب کو 
  )١کر ديا يقيناً وه گنہگار تھے ( ہالک
يعنی يہ کفار مکہ اور ان سے پہلے کی قوميں، عاد و ثمود وغيره سے زياده طاقتور اور  ١۔٣٧

بہتر ہيں، جب ہم نے انہيں ان کے گناہوں کی پاداش ميں، ان سے زياده قوت و طاقت رکھنے 
  کے باوجود ہالک کر ديا تو يہ کيا حيثيت رکھتے ہيں۔

 
ٰمٰوِت َواْالَْرَض َوَما بَيَْهنَُما ٰلِعِبْنيَ        َوَما خَ    38لَْقنَا السَّ

  )١ہم نے زمين اور آسمانوں اور ان کے درميان کی چيزوں کو کھيل کے طور پر پيدا نہيں کيا (
َما ١۔٣٨ َك ظَنُّ الَِّذْيَن ٰذلِ  ۭ◌ َء َوااْلَْرَض َوَما بَْينَھَُما بَاِطاًل ۗ◌ يہی مضمون اس سے قبل (َوَما َخلَْقنَا السَّ

ـلَِّذْيَن َكفَُرْوا ِمَن النَّاِر  ۚ◌ َكفَُرْوا  اَنَُّكْم اِلَْينَا اَل 27۔ص:38) ۭ◌ 27فََوْيٌل لـِّ ) (اَفََحِسْبتُْم اَنََّما َخلَْقٰنُكْم َعبَثًا وَّ
ُ اْلَملُِك اْلَحقُّ ١١٥تُْرَجُعْوَن  ۔ 23 ) ١١٦اْلَعْرِش اْلَكِرْيِم  َربُّ  ۚ◌ اَلٓ اِٰلهَ ااِلَّ ھَُو  ۚ◌  فَتَٰعلَى ّهللاٰ
ٰمٰوِت َوااْلَْرَض َوَما بَْينَھَُمآ ااِلَّ بِاْلَحقِّ  115- 116المؤمنون: تِيَةٌ  ۭ◌ ) (َوَما َخلَْقنَا السَّ َواِنَّ السَّاَعةَ اَلٰ

ْفَح اْلَجِمْيَل      ) و غيرہا ميں بيان کيا گيا ہے۔85۔ الحجر:15) 85فَاْصفَِح الصَّ
 

ُمهْ َال يَْعلَُمْوَن        َما َخلَقْ    39ٰهنَُمآ ِاالَّ اِبلَْحّقِ َوٰلِكنَّ اَْكَرثَ
) ہے ليکن ان ميں سے اکثر لوگ نہيں ١بلکہ ہم نے انہيں درست تدبير کے ساتھ ہی پيدا کيا (

  جانتے۔
  يعنی وه اس مقصد سے غافل اور بےخبر ہيں۔ اسی لئے آخرت کی تياری سے ال پروا ہيں۔ ١۔٣٩

 
ِعْنيَ         ِانَّ    40ۙيَْوَم الَْفْصِل ِمْيَقاُهتُْم َاْمجَ

  )١يقيناً فيصلے کا دن ان سب کا طے شده وقت ہے۔ (
يعنی وه اصل مقصد ہے جس کے لئے انسانوں کو پيدا کيا گيا اور آسمان و زمين کی  ١۔٤٠

  تخليق کی گئی ہے۔
 

ْوًىل َشـْيـًٔا ْوَن        يَْوَم َال يُْغِينْ َمْوًىل َعْن مَّ َال ُمهْ يُْنَرصُ   ۙ 41وَّ
  اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام بھی نہ آئے گا اور نہ ان کی امداد کی جائے گی۔

 
ِحْميُ        َّٗه ُهَو الَْعزِْيُز الرَّ ُ ۭ ِان ِحَم اهلّلٰ   ۧ 42ِاالَّ َمْن رَّ

  ال ہے۔مگر جس پر هللا کی مہربانی ہو جائے وه زبردست اور رحم کرنے وا
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قُّْوِم          ۙ 43ِانَّ َجشََرَت الزَّ

  بيشک زقوم (تھوہر) کا درخت۔
 

ِثْميِ          ٻ44َطَعاُم اْالَ
  گنہگار کا کھانا ہے۔

 
  ۙ 45َاكلُْمهِْل ڔ يَْغِيلْ ِيف الُْبُطْوِن      

  ) کے ہے اور پيٹ ميں کھولتا رہتا ہے۔١جو مثل تلچھٹ(
گھلی ہوئی چيز يا تلچھٹ تيل وغيره کے آخر ميں جو گدلی سی پگھال ہوا تانبہ، آگ ميں پ ١۔٤٥

  مٹی کی تہ ره جاتی ہے۔
 

  46َكَغْيلِ الَْحِمْميِ       
  )١مثل تيز گرم پانی کے (

  وه زقوم کی خوراک، کھولتے ہوئے پانی کی طرح پيٹ ميں کھولے گی۔ ١۔٤٦
 

  ڰ47ُخُذْوُه فَاْعِتلُْوُه ِاٰىل َسَواِۗء الَْجِحْميِ      
  )١اسے پکڑ لو پھر گھسيٹتے ہوئے بيچ جہنم تک پہنچاؤ (

  يہ جہنم پر مقرر فرشتوں سے کہا جائے گا۔ ١۔٤٧
 

  ۭ 48ُمثَّ ُصبُّْوا فَْوَق َرْاِسٖه ِمْن عََذاِب الَْحِمْميِ       
  پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔

 
ََّك َانَْت الَْعزِيُْز اْلَكِرْميُ    49     ُذْق ڌ ِان

  )۔١(اس سے کہا جائے گا) چکھتا جا تو تو بڑا ذی عزت اور بڑے اکرام واال تھا (
يعنی دنيا ميں اپنے طور پر تو بڑا ذی عزت اور صاحب اکرام بنا پھرتا تھا اور اہل ايمان  ١۔٤٩

  کو حقارت کی نظر سے ديکھتا تھا۔
 

ْوَن          50ِانَّ ٰھَذا َما ُكْنُمتْ ِبٖه تَْمَرتُ
  يہی وه چيز ہے جس ميں تم شک کيا کرتے تھے۔

 
  ۙ 51ِانَّ الُْمتَِّقْنيَ ِيفْ َمَقاٍم َاِمْنيٍ       

  بيشک (هللا سے) ڈرنے والے امن چين کی جگہ ميں ہونگے۔
 

ُعُيْوٍن          ڌ52ِيفْ َجنٍّٰت وَّ
  باغوں اور چشموں ميں۔

 
تَقٰ  ٍق مُّ تَْربَ ِاسـْ ْنُدٍس وَّ َّلْبَُسْوَن ِمْن سـُ   ڌ53ِبِلْنيَ       ي

  )۔١باريک اور ريشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بيٹھے ہونگے (
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اہل کفر و فسق کے مقابلے ميں اہل ايمان و تقوٰی کا مقام بيان کيا جا رہا ہے جنہوں نے اپنا  ١۔٥٣
دامن کفر و فسق اور معاصی سے بچائے رکھا تھا۔ آمين کا مطلب ايسی جگہ، جہاں ہر قسم کے 

  خوف اور انديشوں سے وه محفوظ ہونگے۔
 

ْوٍر ِعْنيٍ       ْجٰهنُْم ِحبُ   ۭ 54َكٰذكِلَ ۣ َوَزوَّ
  )۔٢) اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر ديں گے (١يہ اسی طرح ہے (

ُحوَراَُء اس لئے کہا جاتا ہے کہ نظريں ان کے حسن و جمال کو ديکھ کر حيرت زده ہو  ٢۔٥٤
ں گی کشاده چشم جيسے ہرن کی آنکھيں ہوتی ہيں۔ ہم پہلے وضاحت کر آئے ہيں کہ ہر جنتی جائي

کو کم ازکم دو حوريں ضرور مليں گی، جو حسن جمال کے اعتبار سے چندے آفتاب و ماہتاب 
ہوں گی۔ البتہ ترمذی کی ايک روايت سے معلوم ہوتا ہے، جسے صحيح کہا گيا ہے، کہ شہيد کو 

  حوريں مليں گی۔ ٧٢خصوصی طور پر 
 

  ۙ 55يَْدُعْوَن ِفْهيَا ِبُلكِّ فَاِكَهٍة ٰاِمِنْنيَ       
  )١دل جمعی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے ميووں کی فرمائشيں کرتے ہونگے (

آِمنِْيَن (بے خوفی کے ساتھ) کا مطلب ان کے ختم ہونے کا انديشہ ہوگا نہ کے کھانے سے  ١۔٥٥
  ھکاوٹ اور شيطان کا کوئی خوف نہيں ہوگا۔بيماری وغيره کا خوف يا موت، ت

 
ْوٰىل ۚ َوَوٰقىهُْم عََذاَب الَْجِحْميِ         ۙ 56َال يَُذْوُقْوَن ِفْهيَا الَْمْوَت ِاالَّ الَْمْوتََة اْالُ

) (جو وه مر چکے) انہيں هللا تعاٰلی نے دوزخ ١وہاں وه موت چکھنے کے نہيں ہاں پہلی موت (
  کی سزا سے بچا ديا۔

يعنی دنيا ميں انہيں جو موت آئی تھی، اس موت کے بعد انہيں موت کا مزه نہيں چکھنا  ١۔٥٦
پڑے گا جيسے حديث ميں آتا ہے ' کہ موت کو ايک مينڈھے کی شکل ميں ال کر دوزخ اور جنت 

کے درمياں ذبح کر ديا جائے گا اور اعالن کر ديا جائے گا اے جنتيو! تمہارے لئے جنت کی 
، اب تمہارے لئے موت نہيں۔ اور اے جہنميوں! تمہارے لئے جہنم کا عذاب زندگی دائمی ہے

  دائمی ہے موت نہيں
 

َِّك ۭ ٰذكِلَ ُهَو الَْفْوُز الَْعِظْميُ       ب ْن رَّ   57فَْضًال ِمّ
  ) يہی ہے بڑی کاميابی۔١يہ صرف تيرے رب کا فضل ہے (

ميں کسی شخص کو اس کا عمل جس طرح حديث ميں آتا ہے، فرمايا يہ بات جان لو! تم  ١۔٥٧
جنت ميں نہيں لے جائے گا صحابہ نے عرض کيا۔ يارسول هللا! آپ کو بھی؟ فرمايا ' ہاں مجھے 

  بھی، مگر هللا تعاٰلی مجھے اپنی رحمت اور فضل ميں ڈھانپ لے گا ' (صحيح بخاری)
 

َّهُْم يَتََذكَُّرْوَن        نُٰه ِبِلَساِنَك لََعل ْ ََّما يَرسَّ   58فَِان
  ہم نے اس (قرآن) کو تيری زبان ميں آسان کر ديا تاکہ وه نصيحت حاصل کريں۔

 
ْرتَِقُبْوَن       ُْم مُّ   59ۧفَاْرتَِقْب ِاهنَّ

  )١اب تو منتظر ره يہ بھی منتظر ہيں (
تو عذاب اٰلہی کا انتظار کر، اگر يہ ايمان نہ الئے۔ يہ منتظر ہيں اس بات کے کہ اسالم کے  ١۔٥٩

  وذ سے قبل ہی شايد آپ موت سے ہمکنار ہوجائيں۔غلبہ و نف
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 سورة الجاثية
 )٣٧۔ تعداد آيات  ٤٥(سورة الجاثية ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ           ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

  Ǻٰۚحـۗم     
  حم
 

ِ الَْعزِْيِز الَْحِكْميِ       تَْزنِيْلُ    Ąاْلِكٰتِب ِمَن اهلّلٰ
  يہ کتاب هللا غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔

 
ٰمٰوِت َواْالَْرِض َالٰيٍٰت ِلّلُْمْؤِمِنْنيَ         ۭ Ǽِانَّ ِيف السَّ

  آسمانوں اور زمين ميں ايمان داروں کے لئے يقيناً بہت سی نشانياں ہيں۔
 

ُّْوِقنُْوَن       َوِيفْ  ٍَّة ٰايٌٰت ِلّقَْوٍم ي   Ćَۙخلِْقُمكْ َوَما يَبُثُّ ِمْن َداۗب
اور خود تمہاری پيدائش ميں اور ان جانوروں کی پيدائش ميں جنہيں وه پھيالتا ہے يقين رکھنے 

  والی قوم کے لئے بہت سی نشانياں ہيں۔
 

َاِر َوَمآ َاْنَزَل  َّْيِل َوالهنَّ َّ َواْخِتَالِف ال ْزٍق فََاْحيَا ِبِه اْالَْرَض بَْعَد َمْوِهتَا َوتَــْرصِيِْف الّرِيِٰح ٰايٌٰت ِلَّقْوٍم ي َماِۗء ِمْن ِرّ ُ ِمَن السَّ   Ĉْعِقلُْوَن      اهلّلٰ
اور رات دن کے بدلے ميں اور جو کچھ روزی هللا تعاٰلی آسمان سے نازل فرما کر زمين کو 

) (اس ميں) اور ہواؤں کے بدلنے ميں بھی ان لوگوں ١( اسکی موت کے بعد زنده کر ديتا ہے
  )۔٢کے لئے جو عقل رکھتے ہيں نشانياں ہيں (

آسمانوں و زمين، انسانی تخليق، جانوروں کی پيدائش، رات دن کے آنے جانے اور  ١۔٥
آسمانی بارش کے ذريعے سے مرده زمين ميں زندگی کی لہر کا دوڑ جانا وغيره، آفاق و 

  مار نشانياں ہيں جو هللا کی واحدنيت و ربوبيت پر دال ہيں۔ انفس ميں بيش
يعنی کبھی ہوا کا رخ شمال جنوب، کبھی پچھم (مشرق و مغرب) کو ہوتا ہے، کبھی  ٢۔٥

بحری ہوائيں اور کبھی بری ہوائيں، کبھی رات کو، کبھی دن کو، بعض ہوائيں بارش خيز، 
سب کچھ جھلسا دينے والی اور محض  بعض نتيجہ خيز، بعض ہوائيں روح کی غذا اور بعض

گردو غبار کا طوفان، ہواؤں کی اتنی قسميں بھی داللت کرتے ہيں کہ اس کائنات کا کوئی 
چالنے واال ہے اور وه ايک ہی ہے دو يا دو سے زائد نہيں تمام اختيارات کا مالک وہی ايک 

کسی اور کے پاس  ہے، ان ميں کوئی شريک نہيں سارا اور ہر قسم کا تصرف وہی کرتا ہے
  ادنٰی سا تصرف کرنے کا بھی اختيار نہيں۔

 
ِ َوٰايِٰتٖه يُْؤِمنُْوَن       ِ نَْتلُْوَها عَلَْيَك اِبلَْحّقِ ۚ فَِبَاّيِ َحِديٍْث بَْعَد اهلّلٰ   Čِتكْلَ ٰايُٰت اهلّلٰ
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اس کی آيتوں يہ ہيں هللا کی آيتيں جنہيں ہم آپ کو راستی سے سنا رہے ہيں، پس هللا تعاٰلی اور 
  )١کے بعد يہ کس بات پر ايمان الئيں گے۔ (

يعنی هللا کا نازل کرده قرآن، جس ميں اس کی توحيد کے دالئل و براہين ہيں۔ اگر يہ اس  ١۔٦
پر بھی ايمان نہيں التے تو هللا کی بات کے بعد کس کی بات ہے اور اس کی نشانيوں کے بعد 

  گے۔ کون سی نشانياں ہيں جن پر ايمان الئيں
 

  Ċَۙويٌْل ِلُّلكِّ َافَّاٍك َاِثْميٍ       
  ' ويل ' اور افسوس ہے ہر ايک جھوٹے گنہگار پر۔

  بہت گنہگار، َوْيل بمعنی ہالکت يا جہنم کی ايک وادی کا نام۔ ١۔٧
 

َّْم يَْسَمْعهَا ۚ فَ  ا َاكَْن ل َتْكِربً ِ تُْتٰىل عَلَْيِه ُمثَّ يُِرصُّ ُمسـْ َّْسَمُع ٰايِٰت اهلّلٰ ُه ِبَعَذاٍب َاِلْميٍ      ي ْ   Ďبَّرشِ
جو آيتيں هللا کے اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنے پھر بھی غرور کرتا ہوا اس طرح اڑا رہے 

  ) تو ايسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر (پہنچا) ديجئے۔١کہ گويا سنی ہی نہيں (
ا سمجھتا ہے اور اسی يعنی کفر پر اڑا رہتا ہے اور حق کے مقابلے ميں اپنے کو بڑ ١۔٨

  غرور ميں سنی ان سنی کر ديتا ہے۔
 

هِْنيٌ        َك لَهُْم عََذاٌب مُّ
ِٕ
َذَها ُهُزًوا ۭ ُاولٰۗى َ   ۭ Ḍَوِاَذا عَِملَ ِمْن ٰايِٰتنَا َشيْئَۨا اختَّ

) يہی ١وه جب ہماری آيتوں ميں سے کسی آيت کی خبر پا ليتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے (
  لئے رسوائی کی مار ہے۔ لوگ ہيں جن کے

يعنی اول تو وه قرآن کو غور سے سنتا ہی نہيں اور اگر کوئی بات اس کے کان ميں پڑ  ١۔٩
جاتی ہے يا کوئی بات اس کے علم ميں آجاتی ہے تو اسے مذاق کا موضوع بنا ليتا ہے۔ اپنی 

  سے۔کم عقلی اور نافہمی کی وجہ سے يا کفر و معصيت پر اصرار و استکبار کی وجہ 
 

 ِ ُذْوا ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ َ َال َما اختَّ ُبْوا َشْيـــــًٔا وَّ ا َكسـَ ُ ۚ َوَال يُْغِينْ َعْهنُْم مَّ منَّ ْم هَجَ ِ
ِٕ
ۗ َرا   ۭ 10 َاْوِلَياَۗء ۚ َولَهُْم عََذاٌب َعِظْميٌ        ِمْن وَّ

فع نہ دے گا ) جو کچھ انہوں نے حاصل کيا تھا وه انہيں کچھ بھی ن١ان کے پيچھے دوزخ ہے (
اور نہ وه (کچھ کام آئيں گے) جن کو انہوں نے هللا کے سوا کارساز بنا رکھا تھا ان کے لئے تو 

  بہت بڑا عذاب ہے۔
  يعنی ايسے کردار کے لوگوں کے لئے قيامت ميں جہنم ہے۔ ١۔١٠

 
ْن ِرّجْ  ْم لَهُْم عََذاٌب ِمّ ِ يِٰت َرّهبِ ْيَن َكَفُرْوا اِبٰ ِ   ۧ 11ٍز َاِلْميٌ        ٰھَذا ُهًدى ۚ َواذلَّ

) ہے اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آيتوں کو نہ مانا ان کے لئے بہت ١يہ (سرتاپا) ہدايت (
  سخت دردناک عذاب ہے۔

يعنی قرآن! کيونکہ اس کے نزول کا مقصد ہی يہ ہے کہ لوگوں کو کفر و شرک کی  ١١،١
  تاريکيوں سے نکال کر ايمان کی روشنی ميں اليا جائے۔

  
 
َ اَ  َُّمكْ ت ْمِرٖه َوِلَتبْتَُغْوا ِمْن فَْضهِلٖ َولََعل ْي َخسََّر لَُمكُ الَْبْحَر ِلَتْجرَِي الُْفكْلُ ِفْيِه اِبَ ِ ُ اذلَّ   12ْۚشُكُرْوَن       هلّلٰ

) کو تابع بنا ديا تاکہ اس کے حکم سے اس ميں کشتياں ١هللا ہی ہے جس نے تمہارے لئے دريا (
  تالش کرو اور تاکہ تم شکر بجا الؤ۔چليں اور تم اس کا فضل 
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  يعنی اس کو ايسا بنا ديا کہ تم کشتيوں اور جہازوں کے ذريعے اس پر سفر کر سکو۔ ١۔١٢
 

ََّتَفكَّ  نُْه ۭ ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ َالٰيٍٰت ِلَّقْوٍم ي ْيًعا ِمّ ٰمٰوِت َوَما ِيف اْالَْرِض َمجِ ا ِيف السَّ   13ُرْوَن        َوَخسََّر لَُمكْ مَّ
اور آسمان و زمين کی ہر ہرچيز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لئے تابع کر ديا ہے 

  ) جو غور کريں يقيناً وه اس ميں بہت سی نشانياں پا ليں گے۔١(
مطيع کرنے کا مطلب يہی ہے کہ ان کو تمہاری خدمت پر مامور کر ديا ہے، تمہارے  ١۔١٣

تہ ہے، جيسے چاند، سورج ستارے، بارش، بادل منافع اور تمہاری معاش سب انہی سے وابس
  اور ہوائيں وغيره ہيں۔ اور اپنی طرف سے کا مطلب، اپنی رحمت اور فضل خاص سے۔

 
ِ ِلَيْجزَِي قَْوًما ِبَما َاكنُْوا يَْكسـِ  َم اهلّلٰ يَْن َال يَْرُجْوَن َاايَّ ِ ْيَن ٰاَمنُْوا يَْغِفُرْوا ِلذلَّ ِ   14ُبْوَن         قُْل ِلذّلَّ

آپ ايمان والوں سے کہہ ديں کہ وه ان لوگوں سے درگزر کريں جو هللا کے دنوں کی توقع نہيں 
  رکھتے، تاکہ هللا تعاٰلی ايک قوم کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے۔

 
ُِّمكْ تُْرَجُعْوَن          15  َمْن َمعَِل َصاِلًحا فَِلنَْفِسٖه ۚ َوَمْن َاَساَۗء فََعلَْهيَا ۡ ُمثَّ ِاٰىل َرب

جو نيکی کرے گا وه اپنے ذاتی بھلے کے لئے اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے 
  ) پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔١(

يعنی ہر گروه اور فرد کا عمل، اچھا يا برا، اس کا فائده يا نقصان خود کرنے والے ہی کو  ١۔١٥
  ميں نيکی کی ترغيب بھی ہے اور بدی سے ترہيب بھی۔پہنچے گا، کسی دوسرے کو نہيں اس 

 
لْٰهنُ  ٰبِت َوفَضَّ ّيِ َن الطَّ َة َوَرَزْقٰهنُْم ِمّ اِۗءيَْل اْلِكٰتَب َوالُْحْمكَ َوالنُُّبوَّ ٓ ِاْرسَ   16ْۚم عََيل الْٰعلَِمْنيَ          َولََقْد ٰاتَيْنَا بَِينْ

ور نبوت دی تھی اور ہم نے انہيں پاکيزه اور ) ا١يقيناً ہم نے بنی اسرائيل کو کتاب، حکومت (
  نفيس روزياں دی تھيں اور انہيں دنيا والوں پر فضيلت دی تھی۔

کتاب سے مراد تورات، حکم سے حکومت و بادشاہت يا فہم و قضا کی وه صالحيت ہے  ١۔١٦
  جو فضل خصوصيات اور لوگوں کے درميان فيصلے کرنے کے لئے ضروری ہے۔

 
ا ِاالَّ ِمْنۢ بَْعِد َما َجاَۗءُمهُ الِْعْملُ ۙ بَْغًيا بَيَْهنُْم ۭ ِانَّ رَ َوٰاتَيْٰهنُْم  ْمِر ۚ فََما اْختَلَُفْوٓ َن اْالَ نٍٰت ِمّ َتِلُفْوَن        بَّيِ ََّك يَْقِيضْ بَيَْهنُْم يَْوَم الِْقٰيَمِة ِفْيَما َاكنُْوا ِفْيِه َخيْ   17ب

) پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ ١ں ديں (اور ہم نے انہيں دين کی صاف صاف دليلي
جانے کے بعد آپس کی ضد بحث سے ہی اختالف برپا کر ڈاال يہ جن جن چيزوں ميں اختالف کر 

  )۔٢رہے ہيں ان کا فيصلہ قيامت والے دن ان کے درميان (خود) تيرا رب کرے گا (
ے ہوئے يا جاه و منصب آپس ميں ايک دوسرے سے حسد اور بغض و عناد کا مظاہره کرت ١۔١٧

کی خاطر۔ انہوں نے اپنے دين ميں، علم آجانے کے باوجود، اختالف يا نبی صلی هللا عليہ وسلم 
  کی رسالت سے انکار کيا۔ 

  يعنی اہل حق کو اچھی جزا اور اہل باطل کو بری جزا دے گا۔ ٢۔١٧ 
 

َِّبْعهَا ْمِر فَات َن اْالَ يَْن َال يَْعلَُمْوَن          ُمثَّ َجَعلْٰنَك عَٰيل َرشِيَْعٍة ِمّ ِ َِّبْع َاْهَواَۗء اذلَّ   18َوَال تَت
) سو آپ اس پر لگيں رہيں اور نادانوں ١پھر ہم نے آپ کو دين کی (ظاہر) راه پر قائم کر ديا (

  )۔٢کی خواہش کی پيروی ميں نہ پڑيں (
جاتا ہے کہ وه  شريعت کے لغوی معنی ہيں، ملت اور منہاج۔ شاہراه کو بھی شارع کہا ١۔١٨

مقصد اور منزل تک پہنچاتی ہے پس شريعت سے مراد، وه دين ہے جو هللا نے اپنے بندوں کے 
لئے مقرر فرمايا ہے تاکہ لوگ اس پر چل کر هللا کی رضا کا مقصد حاصل کرليں۔ آيت کا مطلب 
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تک ہے ہم نے آپ کو دين کے ايک واضح راستے يا طريقے پر قائم کر ديا ہے جو آپ کو حق 
  پہنچا دے گا۔ 

جو هللا کی توحيد اور اس کی شريعت سے ناواقف ہيں۔ مراد کفار مکہ اور ان کے ساتھی  ٢۔١٨
  ہيں۔

 
 ُ ِلِمْنيَ بَْعُضهُْم َاْوِلَياُۗء بَْعٍض ۚ َواهلّلٰ ِ َشْيـــــًٔا ۭ َوِانَّ الّظٰ ُّْغُنْوا َعْنَك ِمَن اهلّلٰ ُْم لَْن ي   19         َوِيلُّ الُْمتَِّقْنيَ   ِاهنَّ

(ياد رکھيں) کہ يہ لوگ ہرگز هللا کے سامنے آپ کے کچھ کام نہيں آسکتے (سمجھ ليں کہ) ظالم 
  لوگ آپس ميں ايک دوسرے کے رفيق ہوتے ہيں اور پرہيزگاروں کا کارساز هللا تعاٰلی ہے۔

 
ُّْوِقنُْوَن       ٌة ِلَّقْوٍم ي َرْمحَ ُِٕر ِللنَّاِس َوُهًدى وَّ

  20    ٰھَذا بََصاۗى
) اس قوم کے ٢) اور ہدايت و رحمت ہے (١يہ (قرآن) ان لوگوں کے لئے بصيرت کی باتيں (

  لئے جو يقين رکھتی ہے۔
يعنی ان کے دالئل کا مجموعہ ہے جو احکام دين سے متعلق ہيں اور جن سے انسانی  ١۔٢٠

  ضروريات و حاجات وابستہ ہيں۔ 
  واال اور آخرت ميں رحمت اٰلہی کا موجب ہے۔ يعنی دنيا ميں ہدايت کا راستہ بتالنے ٢۔٢٠

 
ِلٰحِت ۙ َسَواًۗء مَّ  لُوا الّصٰ ْيَن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ َعلَهُْم َاكذلَّ ْ ٰاِت َاْن جنَّ ّيِ ُحوا السـَّ ْيَن اْجَرتَ ِ ُمكُْوَن        َاْم َحِسَب اذلَّ   ۧ 21ْحَياُمهْ َوَمَماُهتُْم ۭ َساَۗء َما َحيْ

ام کرتے ہيں يہ گمان ہے کہ ہم انہيں ان لوگوں جيسا کر ديں جو ايمان کيا ان لوگوں کا جو برے ک
) برا ہے وه فيصلہ وه جو کر رہے ١الئے اور نيک کام کئے ان کا مرنا جينا يکساں ہو جائے (

  ہيں۔
يعنی دنيا اور آخرت ميں دونوں کے درميان کوئی فرق نہ کريں۔ اس طرح ہرگز نہيں ہو  ١۔٢١

ہ جس دنيا ميں وه برابر تھے، آخرت ميں بھی برابر رہيں گے کہ مر کر سکتا يا يہ مطلب ہے ک
يہ بھی ناپيد اور وه بھی ناپيد؟ نہ بدکار کو سزا، نہ ايمان و عمل صالح کرنے والے کو انعام، ايسا 

  نہيں ہوگا اس لئے آگے فرمايا ان کا يہ فيصلہ برا ہے جو وه کر رہے ہيں۔
 

ٰمٰوِت وَ  ُ السَّ   22اْالَْرَض اِبلَْحّقِ َوِلُتْجٰزى ُلكُّ نَْفٍس ِبَما َكَسبَْت َوُمهْ َال يُْظلَُمْوَن        َوَخلََق اهلّلٰ
اور آسمانوں اور زمين کو هللا نے بہت ہی عدل کے ساتھ پيدا کيا ہے اور تاکہ ہر شخص کو اس 

  کے کئے ہوئے کام کا پورا پورا بدلہ ديا جائے اور ان پر ظلم نہ کيا جائے۔
 
ِعٖه َوقَلِْبٖه َوَجَعَل عَٰيل اَ  َخَمتَ عَٰيل َمسْ ُ عَٰيل ِعْملٍ وَّ ُ اهلّلٰ َذ ِاٰلــهَٗه َهٰوىُه َوَاَضهلَّ َ ِ ۭ َافََال تََذكَُّرْوَن        فََرَءيَْت َمِن اختَّ ِْديِْه ِمْنۢ بَْعِد اهلّلٰ ٖه ِغٰشَوًةۭ  فََمْن هيَّ  بََرصِ

23  
نی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود کيا آپ نے اسے بھی ديکھا؟ جس نے اپ

) ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے ١سمجھ بوجھ کے هللا نے اسے گمراه کر ديا (
) ہے اب ايسے شخص کو هللا کے بعد کون ہدايت دے ٢اور اس کی آنکھ پر بھی پرده ڈال ديا (

  سکتا ہے۔
کے باوجود، وه گمراہی ہی کا راستہ اختيار کرتا ہے جيسے يعنی بلوغ علم اور قيام حجت  ١۔٢٣

  بہت سے پندار علم ميں مبتال گمراه۔ 
  چنانچہ وه حق کو ديکھ بھی نہيں پاتا۔ ٢۔٢٣ 
 

ْهُرۚ  َوَما لَهُْم ِبٰذكِلَ  َيا َوَما ُهيِْلُكنَآ ِاالَّ ادلَّ نَْيا نَُمْوُت َوَحنْ   24 ِمْن ِعْملٍ ۚ ِاْن ُمهْ ِاالَّ يَُظنُّْوَن       َوقَالُْوا َما ِىهَ ِاالَّ َحيَاتُنَا ادلُّ
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کيا اب بھی تم نصيحت نہيں پکڑتے انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنيا کی زندگی ہی 
) (دراصل) انہيں اس ١ہے۔ ہم مرتے ہيں اور جيتے ہيں اور ہميں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے (

  ائياں ہيں اور اٹکل سے ہی کام لے رہے ہيں۔کا علم ہی نہيں يہ تو صرف قياس آر
يہ دہريہ اور ان کے ہم نوا مشرکين مکہ کا قول ہے جو آخرت کے منکر تھے وه کہتے  ١۔٢٤

تھے کہ بس يہ دنيا کی زندگی ہی پہلی اور آخری زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہيں اور 
يجہ ہے، جيسے فالسفر کا ايک اس ميں موت و حيات کا سلسلہ، محض زمانے کی گردش کا نت

گروه کہتا ہے چھتيس ہزار سال کے بعد ہرچيز دوباره اپنی حالت لوٹ آتی ہے اور يہ سلسلہ، 
بغير کسی سانح اور مدبر کے، يوں ہی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا نہ اس کی کوئی ابتداء ہے 

ظريہ، اسے عقل بھی قبول نہيں نہ انتہاء۔ يہ گروه دوريہ کہالتا ہے (ابن کثير) ظاہر بات ہے يہ ن
کرتی اور نقل کے بھی خالف ہے، حديث قدسی ہے، هللا تعاٰلی فرماتا ہے ' ابن آدم مجھے ايذاء 
پہنچاتا ہے۔ زمانے کو برا بھال کہتا ہے (يعنی اس کی طرف افعال کی نسبت کرکے، اسے برا 

نہ ہوں، ميرے ہی ہاتھ ميں کہتا ہے، حاالنکہ (زمانہ بجائے خود کوئی چيز نہيں) ميں خود زما
  تمام اختيارات ہيں، رات دن بھی ميں ہی پھيرتا ہوں ' (البخاری)۔

 
نَآ ِاْن كُ 

ِٕ
اَبۗى ٓ َاْن قَالُوا ائُْتْوا اِبٰ ـَهتُْم ِاالَّ ا َاكَن ُحجَّ نٍٰت مَّ ْم ٰايٰتُنَا بَّيِ   25ْنُمتْ ٰصِدِقْنيَ         َوِاَذا تُْتٰىل عَلَْهيِ

سامنے ہماری واضح اور روشن آيتوں کی تالوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اور جب ان کے 
  )١اس قول کے سوا کوئی دليل نہيں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو الؤ (

  يہ ان کی سب سے بڑی دليل ہے جو ان کی کٹ حجتی کا مظہر ہے۔ ١۔٢٥
 

ِيْيُمكْ ُمثَّ يُِمْيُتُمكْ ُمثَّ  ُ ُحيْ َمُعُمكْ ِاٰىل يَْوِم الِْقٰيَمِة َال َريَْب ِفْيِه َوٰلِكنَّ اَْكَرثَ النَّاِس َال يَْعلَُمْوَن          قُِل اهلّلٰ   26َۧجيْ
آپ کہہ ديجئے! هللا ہی تمہيں زنده کرتا ہے پھر تمہيں مار ڈالتا ہے پھر تمہيں قيامت کے دن جمع 

  ھتے۔کرے گا جس ميں کوئی شک نہيں ليکن اکثر لوگ نہيں سمج
 

َرسُ الُْمْبِطلُْوَن          ْ ٍذ خيَّ
ِٕ
اعَُة يَْوَمى ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۭ َويَْوَم تَُقْوُم السَّ ِ ُمكْلُ السَّ   27َوهلِلّٰ

اور آسمانوں اور زمين کی بادشاہی هللا ہی کی ہے اور جس دن قيامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل 
  بڑے نقصان ميں پڑيں گے۔

 
َزْوَن َما ُكْنُمتْ تَْعَملُْوَن        َوتَٰرى ُلكَّ ُامَّ  ٍة تُْدٰعٓى ِاٰىل ِكٰتِهبَا ۭ َالَْيْوَم ُجتْ   28ٍة َجاِثَيًة ۣ ُلكُّ ُامَّ

) ہر گروه اپنے نامہ اعمال ١اور آپ ديکھيں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی (
  ا۔کی طرف باليا جائے گا آج تمہيں اپنے کئے کا بدلہ ديا جائے گ

ظاہر آيت سے يہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر گروه ہی (چاہے وه انبياء کے پيروکار ہوں يا ان  ١۔٢٨
کے مخالفين) خوف اور دہشت کے مارے گھٹنوں کے بل بيٹھے ہونگے (فتح القدير) تاآنکہ سب 

  کو حساب کتاب کے لئے باليا جائے گا، جيسا کہ آيت کے اگلے حصے سے واضح ہے۔
 

 َ َتنِْسُخ َما ُكْنُمتْ تَْعَملُْوَن      ٰھَذا ِكٰتبُن   29ا يَْنِطُق عَلَْيُمكْ اِبلَْحّقِ ۭ ِاانَّ ُكنَّا نَسـْ
يہ ہماری کتاب جو تمہارے بارے ميں سچ سچ بول رہی ہے ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے 

  )۔١تھے (
رتے اور يعنی ہمارے علم کے عالوه، فرشتے بھی ہمارے حکم سے تمہاری ہرچيز نوٹ ک ١۔٢٩

  محفوظ رکھتے تھے۔
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ِتٖه ۭ ٰذكِلَ ُهَو الَْفْوُز الُْمبِ  ُْم ِيفْ َرْمحَ ِلٰحِت فَُيْدِخلُهُْم َرهبُّ لُوا الّصٰ ْيَن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ ا اذلَّ   30ْنيُ     فََامَّ
) کئے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت ١پس ليکن جو لوگ ايمان الئے اور انہوں نے نيک کام (

  گا يہی صريح کاميابی ہے۔ تلے لے لے
يہاں بھی ايمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کرکے اس کی اہميت واضح کر دی اور عمل  ١۔٣٠

صالح وه اعمال خير ہيں جو سنت کے مطابق ادا کئے جائيں نہ کہ ہر وه عمل جسے انسان اپنے 
  طور پر اچھا سمجھ لے اور اسے نہايت اہتمام اور ذوق شوق کے ساتھ کرے۔

 
ْجرِِمْنيَ وَ  ُمتْ َوُكْنُمتْ قَْوًما مُّ تَْكَربْ ْيَن َكَفُرْوا ۣ َافََملْ تَُكْن ٰايِٰيتْ تُْتٰىل عَلَْيُمكْ فَاسـْ ِ ا اذلَّ   31      َامَّ

ليکن جن لوگوں نے کفر کيا تو (ميں ان سے کہوں گا) کيا ميری آيتيں تمہيں سنائی نہيں جاتی 
  )٢ور تم تھے ہی گناه گار لوگ () پھر بھی تم تکبر کرتے رہے ا١تھيں (
يہ بطور توبيخ کے ان سے کہا جائے گا، کيونکہ رسول ان کے پاس آئے تھے، انہوں نے  ١۔٣١

  هللا کے احکام انہيں سنائے تھے، ليکن انہوں نے پروا ہی نہيں کی تھی۔ 
ی گناه يعنی حق کے قبول کرنے سے تم نے تکبر کيا اور ايمان نہيں الئے، بلکہ تم تھے ہ ٢۔٣١
  گار۔

 
َّظُ  اعَُة ۙ ِاْن ن ا نَْدِرْي َما السَّ اعَُة َال َريَْب ِفْهيَا قُلُْمتْ مَّ السَّ ِ َحقٌّ وَّ ُن ِبُمْستَْيِقِنْنيَ       َوِاَذا ِقْيَل ِانَّ َوْعَد اهلّلٰ َما َحنْ   32نُّ ِاالَّ َظنًّا وَّ

قيامت کے آنے ميں کوئی شک نہيں  اور جب کبھی کہا جاتا ہے کہ هللا کا وعده يقيناً سچا ہے اور
تو تم جواب ديتے تھے کہ ہم نہيں جانتے قيامت کيا چيز ہے؟ ہميں کچھ يوں ہی سا خيال ہو جاتا 

  )١ہے ليکن ہميں يقين نہيں (
  يعنی قيامت کا وقوع، محض ظن و تخمين ہے، ہميں تو يقين نہيں کہ يہ واقعی ہوگی۔ ١۔٣٢

 
ٰاُت َما َمعِ  ّيِ َهتِْزُءْوَن      َوبََدا لَهُْم سـَ ا َاكنُْوا ِبٖه يَسـْ ْم مَّ   33لُْوا َوَحاَق ِهبِ

اور ان پر اپنے اعمال کی برائياں کھل گئيں اور جس کا وه مذاق اڑا رہے تھے اس نے انہيں 
  گھير ليا۔

يعنی قيامت کا عذاب، جسے وه مذاق يعنی انہونا سمجھتے تھے، اس ميں وه گرفتار ہوں  ١۔٣٣
  گے۔

 
ْن نِّٰرصِيَْن       َوِقْيلَ    34 الَْيْوَم نَنْٰسـىُمكْ امَكَ نَِسيُْمتْ ِلَقاَۗء يَْوِمُمكْ ٰھَذا َوَمْاٰوىُمكُ النَّاُر َوَما لَُمكْ ِمّ

) ١اور کہہ ديا گيا کہ آج ہم تمہيں بھال ديں گے جيسے کہ تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو (
  ہارا مددگار کوئی نہيں۔بھال ديا تھا تمہارا ٹھکانا جہنم ہے اور تم

جيسے حديث ميں آتا ہے۔ هللا اپنے بعض بندوں سے کہے گا 'کيا ميں نے تجھے بيوی نہيں  ١۔٣٤
دی تھی؟ کيا ميں نے تيرا اکرام نہيں کيا تھا؟ کيا ميں نے گھوڑے اور بيل وغيره تيری ماتحتی 

ہا۔ وه کہے گا ہاں يہ تو ميں نہيں ديئے تھے؟ تو سرداری بھی کرتا اور چنگی بھی وصول کرتا ر
ٹھيک ہے ميرے رب! هللا تعاٰلی پوچھے گا، کيا تجھے ميری مالقات کا يقين تھا؟ وه کہے گا، 

نہيں، هللا تعاٰلی فرمائے گا پس آج ميں بھی (تجھے جہنم ميں ڈال کر) بھول جاؤں گا جيسے تو 
  مجھے بھولے رہا (صحيح مسلم)

 
ْذُمتْ  َ َُّمكُ اختَّ ن َتْعتَُبْونَ ٰذِلُمكْ اِبَ َرُجْوَن ِمْهنَا َوَال ُمهْ يُسـْ نَْيا ۚ فَالَْيْوَم َال ُخيْ ْتُمكُ الَْحٰيوُة ادلُّ غَرَّ ِ ُهُزًوا وَّ   35        ٰايِٰت اهلّلٰ
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يہ اس لئے ہے کہ تم نے هللا تعاٰلی کی آيتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنيا کی زندگی نے تمہيں 
کے دن نہ تو يہ (دوزخ) سے نکالے جائيں گے اور نہ ان سے دھوکے ميں ڈال رکھا تھا، پس آج 
  عذر و معذرت قبول کيا جائے گا۔

 
ٰمٰوِت َوَرّبِ اْالَْرِض َرّبِ الْٰعلَِمْنيَ        ِ الَْحْمُد َرّبِ السَّ   36فَِلهّلٰ

  پس هللا کی تعريف ہے جو آسمانوں اور زمين اور تمام جہان کا پالنہار ہے۔
 

ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۠ َوُهَو الَْعزِْيُز الَْحـِكْميُ       َوهَلُ اْلِكْربِ    ۧ 37اَيُۗء ِيف السَّ
) ہے اور وہی غالب اور حکمت واال ١تمام (بزرگی اور) بڑائی آسمانوں اور زمين ميں اسی کی (

  ہے۔
ائْی فََمْن نَاَزَعنِْی جيسے حديث قدسی ميں هللا تعاٰلی فرماتا ہے اَْلَعظََمۃُ اَِذاِرْی َواْلِکْبرياُء ِردَ  ١۔٣٧

  َواِحًدا ِمْنھَُما اَْسَکْنتُہُ نَاِرْی(صحيح مسلم)
 

  26پاره  
 

 سورة األحقاف
 )٣٥۔ تعداد آيات  ٤٦(سورة األحقاف ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ            ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  يت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہا
 

  Ǻٰۚحـۗم     
  حم

 
ِ الَْعزِْيِز الَْحِكْميِ        Ąتَْزنِيُْل اْلِكٰتِب ِمَن اهلّلٰ

  )١اس کتاب کا اتارنا هللا تعاٰلی غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ (
يہ فواتح سوره ان متشابہات ميں سے ہيں جن کا علم صرف هللا کو ہے اس ليے ان کے  ١۔٢

يں پڑنے کی ضرورت نہيں تاہم ان کے دو فائدے بعض مفسرين نے بيان کيے معانی و مطالب م
  ہيں جنہيں ہم پيچھے بيان کر آئے ہيں۔

 
ْيَن َكَفُرْوا َمعَّ  ِ َسمًّى ۭ َواذلَّ ٰمٰوِت َواْالَْرَض َوَما بَيَْهنَُمآ ِاالَّ اِبلَْحـّقِ َوَاَجٍل مُّ   Ǽ   آ ُانِْذُرْوا ُمْعرُِضْوَن  َما َخلَْقنَا السَّ

ہم نے آسمانوں اور زمين اور ان دونوں کے درميان کی تمام چيزوں کو بہترين تدبير کے ساتھ 
) اور کافر لوگ جس چيز سے ڈرائے جاتے ہيں منہ ١ہی ايک مدت معين کے لئے پيدا کيا ہے (

  )٢موڑ ليتے ہيں۔ (
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انسانوں کی يعنی آسمان اور زمين کی پيدائش کا ايک خاص مقصد بھی ہے اور وه ہے  ١۔٣
آزمائش۔ دوسرا اس کے لئے ايک وقت بھی مقرر ہے جب وه وقت آ جائے گا تو آسمان اور 

زمين کا موجوده نظام سارا بکھر جائے گا۔ نہ آسمان، يہ آسمان ہوگا نہ زمين، يہ زمين ہوگی۔ يوم 
  تبدل االرض غير االرض والسموات "سوره ابراھيم۔

ث حساب اور جزا سے جو انہيں ڈرايا جاتا ہے وه اس يعنی عدم ايمان کی صورت ميں بع ٢۔٣
  کی پرواہی نہيں کرتے اس پر ايمان التے ہيں نہ عذاب اخروی سے بچنے کی تياری کرتے ہيں۔

 
ٌك ِيف السَّ  ِ َاُرْوِينْ َماَذا َخلَُقْوا ِمَن اْالَْرِض َاْم لَــهُْم ِرشْ ا تَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ ْن ِعْملٍ ِاْن ُكْنُمتْ قُْل َاَرَءيُْمتْ مَّ ْن قَْبِل ٰھَذآ َاْو َاٰثَرٍة ِمّ ٰمٰوِت ۭ ِايُْتْوِينْ ِبِكٰتٍب ِمّ

  Ćٰصِدِقْنيَ    
آپ کہہ ديجئے! بھال ديکھو تو جنہيں تم هللا کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں 

) اگر تم سچے ہو تو اس ١( نے زمين کا کون سا ٹکڑا بنايا ہے يا آسمانوں ميں کون سا حصہ ہے
  )۔٢سے پہلے ہی کوئی کتاب يا کوئی علم ہے جو نقل کيا جاتا ہو ميرے پاس الؤ (

ارايتم يعنی اخبرونی يا ارونی يعنی هللا کو چھوڑ کر جن بتوں يا شخصيات کی تم عبادت  ١۔٤
ليا ہے  کرتے ہو مجھے بتالؤ يا دکھالؤ کہ انہوں نے زمين وآسمان کی پيدائش ميں کيا حصہ

مطلب يہ ہے کہ جب آسمان و زمين کی پيدائش ميں بھی ان کا کوئی حصہ نہيں ہے بلکہ مکمل 
طور پر ان سب کا خالق صرف ايک هللا ہے تو پھر تم ان غير حق معبودوں کو هللا کی عبادت 

  ميں کيوں شريک کرتے ہو ۔
لکھی ہو تو وه ال کر دکھاؤ  يعنی کسی نبی پر نازل شده ميں يا کسی منقول روايت ميں يہ بات٢۔٤

تاکہ تمہاری صداقت واضح ہو سکے۔ بعض نے اثاره من علم کے معنی واضح علمی دليل کے 
کئے ہيں اس صورت ميں کتاب سے نقلی دليل اور اثاره من علم سے عقلی دليل مراد ہوگی يعنی 

بنياد پر روايت کوئی عقلی اور نقلی دليل پيش کرو پہلے معنی اس کے اثر سے ماخوذ ہونے کی 
کے کيے گئے ہيں يا بقيۃ من علم پہلے انبياء عليم السالم کی تعليمات کا باقی مانده حصہ جو قابل 

  اعتماد ذريعے سے نقل ہوتا آيا ہو اس ميں يہ بات ہو۔
 

ٓ ِاٰىل يَْوِم الْ  َتِجْيُب هَلٗ ِ َمْن الَّ يَسـْ َّْدُعْوا ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ ْن ي ْم ٰغِفلُْوَن      َوَمْن َاَضلُّ ِممَّ ِ
ِٕ
ۗ   Ĉِقٰيَمِة َوُمهْ َعْن ُدعَا

اور اس سے بڑھ کر گمراه اور کون ہوگا؟ جو هللا کے سوا ايسوں کو پکارتا ہے جو قيامت تک 
  )١اس کی دعا قبول نہ کرسکيں بلکہ ان کے پکارنے سے محض بےخبر ہوں (

مدد کے لئے پکارتے ہيں جو يعنی يہی سب سے بڑے گمراه ہيں جو پتھر کی مورتيوں کو  ١۔٥
  قيامت تک جواب دينے سے قاصر۔ ہيں اور قاصر ہی نہيں بلکہ بالکل بےخبر ہيں۔

 
ْم ٰكِفرِْيَن       َاكنُْوا ِبِعَباَدِهتِ   Čَوِاَذا ُحِرشَ النَّاُس َاكنُْوا لَهُْم َاْعَداًۗء وَّ

ور ان کی پرستش سے اور جب لوگوں کو جمع کيا جائے گا تو يہ ان کے دشمن ہوجائيں گے ا
  )١صاف انکار کر جائيں گے۔ (

يہ مضمون قرآن کريم ميں متعدد مقامات پر بيان کيا گيا ہے مثال سوره يونس سوره مريم  ١۔  ٦
سوره عنکبوت وغير ھا من االيات دنيا ميں ان معبودوں کی دو قسميں ہيں ايک تو غير ذی روح 

ں هللا تعاٰلی ان کو زندگی اور قوت گويائی عطا جمادات ونباتات اور مظاہر قدرت (سورج آگ) ہي
فرمائے گا اور يہ چيزيں بول کر بتالئيں گی کہ ہميں قطعا اس بات کا علم نہيں ہے کہ يہ ہماری 

عبادت کرتے اور ہميں تيری خدائی ميں شريک گردانتے تھے بعض کہتے ہيں کہ زبان قال سے 
کريں گی وهللا اعلم معبودوں کی دوسری قسم نہيں ہے زبان حال سے وه اپنے جذبات کا اظہار 

وه ہے جو انبياء عليہم السالم مالئکہ اور صالحين ميں سے ہيں جيسے عيسی، حضرت عزير 
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عليہما السالم اور ديگر عباد هللا الصالحين ہيں يہ هللا کی بارگاه ميں اسی طرح کا جواب ديں گے 
ميں منقول ہے عالوه ازيں شيطان بھی جيسے حضرت عيسٰی عليہ السالم کا جواب قرآن کريم 

انکار کريں گے جيسے قرآن ميں ان کا قول نقل کيا گيا ہے۔ تبرأنا اليک ما کانوا ايانا يعبدون۔ 
القصص۔ ہم تيرے سامنے (اپنے عابدين سے) اظہار براءت کرتے ہيں يہ ہماری عبادت نہيں 

  کرتے تھے
 

نٰ  ْم ٰايٰتُنَا بَّيِ ِبْنيٌ       َوِاَذا تُْتٰىل عَلَْهيِ ٌر مُّ ا َجاَۗءُمهْ ۙ ٰھَذا ِحسْ ْيَن َكَفُرْوا ِللَْحّقِ لَمَّ ِ   ۭ Ċٍت قَاَل اذلَّ
اور انہيں جب ہماری واضح آيتيں پڑھ کر سنائی جاتی ہيں تو منکر لوگ سچی بات کو جب کہ ان 

  کے پاس آچکی، کہہ ديتے ہيں کہ يہ صريح جادو ہے۔
 

ىُه ۭ قُ  ِ َشْيـــــًٔا ۭ ُهَو َاْعَملُ ِبَما تُِفْيُضْوَن ِفْيِه ۭ َكٰفى ِبهٖ َاْم يَُقْولُْوَن افَْرتٰ يُْتٗه فََال تَْمِلُكْوَن ِيلْ ِمَن اهلّلٰ ِحْميُ      ْل ِاِن افَْرتَ  َشهِْيًدا بَيِْينْ َوبَيْنَُمكْ ۭ َوُهَو الْغَُفْوُر الرَّ
Ď  

کہہ ديجئے! کہ اگر ميں ہی اسے ) ہے آپ ١کيا وه کہتے ہيں کہ اسے تو اس نے خود گھڑ ليا (
) تم اس قرآن ٢بنا اليا ہوں تو ميرے لئے هللا کی طرف سے کسی چيز کا اختيار نہيں رکھتے (

) ميرے اور تمہارے درميان ٣کے بارے ميں جو کچھ سن رہے ہو اسے هللا خوب جانتا ہے (
  )۵) اور وه بخشنے واال مہربان ہے۔ (٤گواہی کے لئے وہی کافی ہے (

اس حق سے مراد جو ان کے پاس آيا قرآن کريم ہے اس کے اعجاز اور قوت تاثير کو ديکھ  ١۔٨
کر وه اسے جادو سے تعبير کرتے پھر اس سے بھی انحراف کر کے يا اس سے بھی بات نہ 

  بنتی تو کہتے کہ يہ تو محمد صلی هللا عليہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا کالم ہے ۔
ح ہو کہ ميں هللا کا بنايا ہوا رسول نہيں ہوں اور يہ کالم بھی يعنی اگر تماری يہ بات صحي٢۔٨

ميرا اپنا گھڑا ہوا ہے پھر تو يقينا ميں بڑا مجرم ہوں هللا تعاٰلی اتنے بڑے جھوٹ پر مجھے 
پکڑے بغير تو نہيں چھوڑے گا اور اگر ايسی کوئی گرفت ہوئی تو پھر سمجھ لينا کہ ميں جھوٹا 

مت کرتا بلکہ ايسی حالت ميں مجھے مواخذه الہی سے بچانے کا  ہوں اور ميری کوئی مدد بھی
تمہيں کوئی اختيار ہی نہيں ہوگا اسی مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح بيان فرمايا گيا ہے۔ 

َل َعلَْينَا بَْعَض ااْلَقَاِوْيِل   ڮ46ْنهُ اْلَوتِْيَن  ثُمَّ لَقَطَْعنَا مِ  ۙ◌ 45اَلََخْذنَا ِمْنهُ بِاْليَِمْيِن   ۙ◌  44(َولَْو تَقَوَّ
ْن اََحٍد َعْنهُ ٰحِجـِزْيَن     )44۔ الحاقہ:69 ) 47فََما ِمْنُكْم مِّ

يعنی جس جس انداز سے بھی تم قرآن کی تکذيب کرتے ہو، کبھی اسے جادو، کبھی کہانت  ٣۔٨
 اور کبھی گھڑا ہوا کہتے ہو۔ هللا اسے خوب جانتا ہے يعنی وہی تمہاری ان مذموم حرکتوں کا

  تمہيں بدلہ دے گا
وه اس بات کی گواہی کے لئے کافی ہے کہ يہ قرآن اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے اور  ٤۔٨۔ 

  وہی تمہاری تکذيب و مخالفت کا بھی گواه ہے۔ اس ميں بھی ان کے لئے سخت وعيد ہے۔ 
لے  اس کے ليے جو توبہ کر لے ايمان لے آئے اور قرآن کو هللا تعاٰلی کا سچا کالم مان ۵۔٨

  مطلب ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کر کے هللا کی مغفرت و رحمت کے مستحق بن جاؤ۔
 

َِّبـُع ِاالَّ َما يُْوىٰحٓ  ُسِل َوَمآ َاْدِرْي َما يُْفَعُل ِيبْ َوَال ِبُمكْ ۭ ِاْن َات َن الرُّ ِبْنيٌ  قُْل َما ُكْنُت ِبْدعًا ِمّ   Ḍ       ِاَيلَّ َوَمآ َااَن ِاالَّ نَِذْيٌر مُّ
) نہ مجھے يہ معلوم ہے کہ ميرے ١آپ کہہ ديجئے! کہ ميں کوئی بالکل انو کھا پيغمبر نہيں (

)۔ ميں تو صرف اسی کی پيروی کرتا ہوں جو ميری ٢ساتھ اور تمہارے ساتھ کيا کيا جائے گا (
  طرف وحی بھيجی جاتی ہے اور ميں تو صرف علی االعالن کر دينے واال ہوں۔

   اور انوکھا رسول تو نہيں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی متعدد رسول آ چکے ہيں۔ يعنی پہال ١۔٩
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يعنی دنيا ميں، ميں مکے ميں ہی رہوں گا يا يہاں سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑے گا،  ٢۔٩
مجھے موت طبعی آئے گی يا تمہارے ہاتھوں ميرا قتل ہوگا؟ تم جلدی ہی سزا سے دو چار 

ہيں دی جائے گی؟ ان تمام باتوں کا علم صرف هللا کو ہے۔ مجھے نہيں ہونگيں يا لمبی مہلت تم
معلوم کہ ميرے ساتھ يا تمہارے ساتھ کل کيا ہوگا تاہم آخرت کے بارے ميں يقينی علم ہے کہ اہل 

ايمن جنت ميں اور کافر جہنم ميں جائيں گے اور حديث ميں جو آتا ہے کہ نبی صلی هللا عليہ 
کے بارے ميں حسن ظن کا اظہار کيا گيا تو فرمايا وهللا ما ادری وانا  وسلم کی وفات پر جب ان

رسول هللا ما يفعل بی وال بکم ۔ صحيح بخاری۔ هللا کی قسم مجھے هللا کا رسول ہونے کے باوجود 
علم نہيں کہ قيامت کو ميرے اور تمہارے ساتھ کيا کيا جائے گا اس سے کسی ايک معين شخص 

کی نفی ہے اال يہ کہ ان کی بابت بھی نص موجود ہو جيسے عشره کے قطعی انجام کے علم 
  مبشره اور اصحاب بدر وغيره۔

 
اِۗءيَْل عَٰيل ِمثهِْلٖ  ٓ ِاْرسَ ْنۢ بَِينْ ِ َوَكَفْرُمتْ ِبٖه َوَشهَِد َشاِهٌد ِمّ َ قُْل َاَرَءيُْمتْ ِاْن َاكَن ِمْن ِعْنِد اهلّلٰ ُمتْ ۭ ِانَّ اهلّلٰ ِلِمْنيَ        فَٰاَمَن َواْسـَتْكَربْ   10َۧال َهيِْدي الْـَقْوَم الّظٰ

آپ کہہ ديجئے! اگر يہ (قرآن) هللا ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو اور بنی 
اسرائيل کا ايک گواه اس جيسی کی گواہی بھی دے چکا ہو اور ايمان بھی ال چکا ہو اور تم نے 

  موں کو راه نہيں دکھاتا۔) تو بيشک هللا تعاٰلی ظال١سرکشی کی ہو (
اس شاہد بنی اسرائيل سے کون مراد ہے؟ بعض کہتے ہيں کہ يہ بطور جنس کے ہے۔ بنی  ١۔١٠

اسرائيل ميں سے ہر ايمان النے واال اس کا مصداق ہے۔ بعض کہتے ہيں کہ مکے ميں رہنے 
راد واال کوئی بنی اسرائيلی مراد ہے کيونکہ يہ سورت مکی ہے بعض کے نزديک اس سے م

عبد هللا بن سالم ہيں اور وه اس آيت کو مدنی قرار ديتے ہيں (صحيح بخاری) امام شوکانی نے 
اسی رائے کو ترجيح دی ہے (اس جيسی کتاب کی گواہی) کا مطلب تورات کی گواہی جو قرآن 

کے منزل من هللا ہونے کی تصديق ہے۔ کيونکہ قرآن بھی توحيد و معاد کے اثبات ميں تورات ہی 
مثل ہے۔ مطلب يہ ہے کہ اہل کتاب کی گواہی اور ان کے ايمان النے کے بعد اس کے منزل کی 

من هللا ہونے ميں کوئی شک نہيں ره جاتا ہے۔ اس ليے اس کے بعد تمہارے انکار استکبار کا 
  بھی کوئی جواز نہيں ہے تمہيں اپنے اس رويے کا انجام سوچ لينا چاہئے

 
يَْن َكَفُرْوا ِ َيُقْولُْوَن ٰھَذآ اِ  َوقَاَل اذلَّ َبُقْواَنٓ ِالَْيِه ۭ َوِاْذ لَْم َهيْتَُدْوا ِبٖه فَسـَ ا سـَ ا مَّ ْيَن ٰاَمنُْوا لَْو َاكَن َخْريً ِ    11فٌْك قَِدْميٌ        ِلذلَّ

اور کافروں نے ايمانداروں کی نسبت کہا کہ اگر يہ (دين) بہتر ہوتا تو يہ لوگ اس کی طرف ہم 
تے اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدايت نہيں پائی پس يہ کہہ ديں سے سبقت کرنے نہ پا

  )١گے کہ قديمی جھوٹ ہے (
کفار مکہ، حضرت بالل، عمار، صہيب اور خباب رضی هللا عنہم جيسے مسلمانوں کو،  ١۔١١

جو غريب و قالش کے لوگ تھے ليکن اسالم قبول کرنے ميں انہيں سب سے پہلے شرف حاصل 
ہتے کہ اگر اس دين ميں بہتری ہوتی تو ہم جيسے ذی عزت و ذی مرتبہ لوگ ہوا، ديکھ کر ک

سب سے پہلے اسے قبول کرتے نہ کہ يہ لوگ پہلے ايمان التے۔ يعنی اپنے طور پر انہوں نے 
اپنی بابت يہ فرض کر ليا کہ هللا کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ اس ليے اگر يہ دين بھی هللا کی 

عاٰلی ہميں اس کے قبول کرنے ميں پيچھے نہ چھوڑتا اور جب ہم نے طرف سے ہوتا تو هللا ت
اسے نہ اپنايا تو اس کا مطلب يہ ہے کہ يہ ايک پرانا جھوٹ ہے يعنی قرآن کو انہوں نے پرانا 

جھوٹ قرار ديا ہے جيسے وه اسے اساطير االولين بھی کہتے تھے حاالنکہ دنياوی مال ودولت 
ليت کی دليل نہيں (جيسے ان کو مغالظہ ہوا يا شيطان نے مغالطے ميں ممتاز ہونا عند هللا مقبو

ميں ڈاال) عند هللا مقبوليت کے ليے تو ايمان واخالص کی ضرورت ہے اور اس دولت ايمان 
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واخالص سے وه جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ جيسے وه مال ودولت آزمائش کے طور پر جس 
  کو چاہتا ہے ديتا ہے۔

 
ْيَن َظلَُمْوا     ڰ وَ َوِمْن قَْبهِلٖ كِ  ِ ٌق ِلَّسااًن َعَرِبيًّا ِلُّيْنِذَر اذلَّ َصّدِ ًة ۭ َوٰھَذا ِكٰتٌب مُّ َرْمحَ ى ِللُْمْحِسـِنْنيَ      ٰتُب ُمْوٰىسٓ ِاَماًما وَّ   ۚ 12بُْرشٰ

اور اس سے پہلے موسٰی کی کتاب پيشوا اور رحمت تھی اور يہ کتاب ہے تصديق کرنے والی 
  کہ ظالموں کو ڈرائے اور نيک کاروں کو بشارت ہو۔عربی زبان ميں تا

 
َزنُْوَن       ْم َوَال ُمهْ َحيْ ُ ُمثَّ اْسـتَـَقاُمْوا فََال َخْوٌف عَلَْهيِ ُّنَا اهلّلٰ يَْن قَالُْوا َرب ِ   13ِۚانَّ اذلَّ

بيشک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب هللا ہے پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف 
  ہ غمگين ہونگے۔ہوگا ن

 
ْيَن ِفْهيَا   ۚ َجَزاًۗء ِبَما َاكنُْوا يَْعَملُْوَن       ُب الَْجنَِّة ٰخدِلِ َِٕك َاْحصٰ

  14ُاوٰلۗى
  يہ تو اہل جنت ہيں جو سدا اسی ميں رہيں گے، ان اعمال کے بدلے جو وه کيا کرتے تھے۔

 
يِْه ِاْحٰسـنًا  ۭ  َمحَ  نَْساَن ِبَوادِلَ ْينَا اْالِ ٗه وَ َوَوصَّ ٓ ِاَذا بَلََغ َاُشدَّ هُلٗ َوِفٰصهُلٗ ثَٰلثُْوَن َشهًْرا  ۭ َحّىتٰ َوَضَعْتُه ُكْرًها   ۭ َوَمحْ ٗه ُكْرًها وَّ بَلَـَغ َاْربَِعْنيَ َسـنًَة ۙ قَاَل َرّبِ لَْتُه ُامُّ

يَّ  ٓ َانَْعْمَت عََيلَّ َوعَٰيل َوادِلَ َِّيتْ ٓ َاْن َاْشُكَر ِنْعَمَتَك ال ْ ِمَن الُْمْسِلِمْنيَ  َاْوِزْعِينْ ْ تُبُْت ِالَْيَك َوِاِىنّ َِّيتْ ڝ ِاِىنّ َل َصاِلًحا تَْرٰضىُه َوَاْصِلْح ِيلْ ِيفْ ُذّرِي      َوَاْن َاْمعَ
15  

اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ديا ہے۔ اس کی ماں نے 
) اس کے حمل کا ١ف برداشت کرکے اسے جنا (اسے تکليف جھيل کر پيٹ ميں رکھا اور تکلي

) يہاں تک کہ جب وه اپنی پختگی اور ٢اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ تيس مہينے ہے (
) کہ ٤) تو کہنے لگا اے ميرے پروردگار مجھے توفيق دے (٣چاليس سال کی عمر کو پہنچا (

ماں باپ پر انعام کيا ہے اور ميں تيری اس نعمت کا شکر بجا الؤ جو تو نے مجھ پر اور ميرے 
يہ کہ ميں ايسے نيک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے اور تو ميری اوالد کو بھی صالح 

  بنا۔ ميں تيری طرف رجوع کرتا ہوں اور ميں مسلمانوں ميں سے ہوں۔
اس مشقت وتکليف کا ذکر والدين کے ساتھ حسن سلوک کے حکم ميں مزيد تاکيد کے ليے  ١۔١۵

يہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماں اس حکم احسان ميں باپ سے مقدم ہے کيونکہ نو ماه  ہے جس سے
تک مسلسل حمل کی تکليف اور پھر زچگی کی تکليف صرف تنہا ماں ہی اٹھاتی ہے باپ کی 

اس ميں شرکت نہيں اسی ليے حديث ميں بھی ماں کے ساتھ حسن سلوک کو اوليت دی گئی ہے 
بتاليا گيا ہے ايک صحابی نے نبی صلی هللا عليہ وسلم سے پوچھا اور باپ کا درجہ اس کے بعد 

ميرے حسن سلوک کا سب سے زياده مستحق کون ہے آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا تمہاری 
ماں اس نے پھر يہی پوچھا آپ نے يہی جواب ديا تيسری مرتبہ بھی يہی جواب دياچھوتھی مرتبہ 

  نے فرمايا پھر تمہارا باپ۔ صحيح مسلم۔ پوچھنے پر آپ صلی هللا عليہ وسلم 
فَِصا ل،ُ کے معنی، دودھ چھڑانا ہيں۔ اس سے بعض صحابہ نے استدالل کيا ہے کہ کم از  ٢۔١٥

کم مدت حمل چھ مہينے يعنی چھ مہينے کے بعد اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پيدا ہو جائے تو 
) مہينے ٢٤رضاعت دو سال ( وه بچہ حالل ہی ہوگا، حرام نہيں۔ اس لئے کہ قرآن نے مدت

  بتالئی ہے، اس حساب سے مدت حمل صرف چھ مہينے ہی باقی ره جاتی ہے۔ 
هُ) کے زمانے سے مراد جوانی ہے، بعض نے اسے ٣۔١٥ سال سے تعبير  ١٨کمال قدرت (اَْشدُّ

کيا ہے، حٰتی کہ پھر بڑھتے بھڑتے چاليس سال کی عمر کو پہنچ گيا يہ عمر قوائے عقلی کے 
بلوغ کی عمر ہے اسی ليے مفسرين کی رائے ہے کہ ہر نبی کو چاليس سال کے بعد ہی مکمل 

  نبوت سے سرفراز کيا گيا ۔
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اَْوِزغنِْی بمعنی اَْلِھْمنِْی ہے، مجھے توفيق دے۔ اس سے استدالل کرتے ہوئے علماء نے کہا  ٤۔١٥
بی اَْوزْغنِْی سے ِمَن کہ اس عمر کے بعد انسان کو يہ دعا کثرت سے پڑھتے رہنا چاہئے۔ يعنی رَ 

اْلُمْسلِمْيَن تک۔ کو پہنچ گيا، يہ عمر قوائے عقلی کے مکمل بلوغ کی عمر ہے۔ اس لئے مفسرين 
  کی رائے ہے کہ ہر نبی کو چاليس سال کے بعد ہی نبوت سے سرفراز کيا گيا

 
لُْوا َونََتَجا يَْن نَتََقبَُّل َعْهنُْم َاْحَسَن َما َمعِ ِ َِٕك اذلَّ

ْي َاكنُْوا يُْوعَُدْوَن      ُاوٰلۗى ِ ْدِق اذلَّ ِب الَْجـنَِّة ۭ َوْعَد الّصِ ٓ َاْحصٰ ْم ِيفْ ٰاِهتِ   16َوُز َعْن َسـّيِ
يہی وه لوگ ہيں جن کے نيک اعمال تو ہم قبول فرما ليتے ہيں اور جن کے بعض اعمال سے 

ان سے کيا جاتا  درگزر کر ليتے ہيں، يہ جنتی لوگوں ميں ہيں۔ اس سچے وعدے کے مطابق جو
  ہے۔

 
ٓ َاْن ُاْخَرَج َوقَْد َخلَِت الُْقُرْوُن ِمْن قَْبِيلْ ۚ َومهَُ  َُّمكَآ َاتَِعٰدِنِينْ يِْه ُاّفٍ ل ْي قَاَل ِلَوادِلَ ِ ٓ َواذلَّ ِ َحقٌّ ښ فَيَُقْوُل َما ٰھَذآ ِاالَّ َ َويكَْلَ ٰاِمْن ڰ ِانَّ َوعَْد اهلّلٰ َتِغْيٰنثِ اهلّلٰ ا يَسـْ

ِلْنيَ        َاَساِطْريُ    17 اْالَوَّ
) تم مجھ سے يہ کہتے رہو گے ١اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے ميں تنگ آگيا (

) وه دونوں ٢کہ ميں مرنے کے بعد زنده ہو جاؤں گا مجھ سے پہلے بھی امتيں گزر چکی ہيں (
ن لے آ، بيشک هللا کا جناب باری ميں فرياد کرتے ہيں اور کہتے ہيں تجھے خرابی ہو تو ايما

  )۔٣وعده حق ہے، وه جواب ديتا ہے کہ يہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہيں (
مذکوره آيت ميں سعادت مند اوالد کا تذکره تھا جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی  ١۔١٧

کرتی ہے اور ان کے حق ميں دعائے خير بھی اب اس کے مقابلے ميں بدبخت اور نافرمان اوالد 
ر کيا جارہا ہے جو ماں باپ کے ساتھ گستاخی سے پيش آتی ہے اف لکما افسوس ہے تم پر کا ذک

اف کا کلمہ ناگواری کے اظہار کے ليے استعمال ہوتا ہے يعنی نافرمان اوالد باپ کی ناصحانہ 
باتوں پر يا دعوت ايمان وعمل صالح پر ناگواری اور شدت غيظ کا اظہار کرتی ہے جس کی 

  اجازت نہيں ہے يہ آيت عام ہے ہر نافرمان اوالد اس کی مصداق ہے۔اوالد کو قظعا 
مطلب ہے کہ وه تو دوباره زنده ہو کر دنيا ميں نہيں آئے۔ حاالنکہ دوباره زنده ہونے کا ٢۔١٧

  مطلب قيامت والے دن زنده ہونا ہے جس کے بعد حساب ہوگا۔ 
ور والدين کے درميان اسی طرح ماں باپ مسلمان ہوں اور اوالد کافر، تو وہاں اوالد ا ٣۔١٧

  تکرار اور بحث ہوتی ہے جس کا ايک نمونہ اس آيت ميں ذکر کيا گيا ہے۔
 

نِْس ۭ ِاهنَُّ  َن الِْجّنِ َواْالِ ٓ ُاَمٍم قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلهِْم ِمّ ُم الْقَْوُل ِيفْ يَْن َحقَّ عَلَْهيِ ِ َِٕك اذلَّ
  18ْم َاكنُْوا ٰخِرسِيَْن      ُاوٰلۗى
) ان جنات اور انسانوں کے ١وه لوگ ہيں جن پر (هللا کے عذاب کا) وعده صادق آگيا ( يہی

  ) يقيناً يہ نقصان پانے والے تھے۔٢گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے (
جو پہلے هللا کے علم ميں تھا، يا شيطان کے جواب ميں جو هللا نے فرمايا تھا (اَلَْملَــــَٔنَّ  ١۔١٨

ْن تَبَِعَك ِمْنھُْم اَْجَمِعْيَن) َجھَنََّم    )۔85۔ص:38ِمْنَك َوِممَّ
يعنی يہ بھی ان کافروں ميں شامل ہوگئے جو انسانوں اور جنوں ميں سے قيامت والے دن  ٢۔١٨ 

  نقصان اٹھانے والے ہونگے۔
 

الَهُْم َوُمهْ َال يُْظلَ  َهيُْم َاْمعَ لُْوا ۚ َوِلُيَوفِّ ا َمعِ مَّ   19ُمْوَن     َوِلُلكٍّ َدَرٰجٌت ِمّ
) تاکہ انہيں ان کے اعمال کا ١اور ہر ايک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے مليں گے (

  )٢پورے بدلے دے اور ان پر ظلم نہ کيا جائے گا۔ (
مومن اور کافر دونوں کا ان کے عملوں کے مطابق هللا کے ہاں مرتبہ ہوگا مومن مراتب  ١۔١٩

گنہگار  ١۔١٩افر جہنم کے پست ترين درجوں ميں ہوں گے ۔عاليہ سے سرفراز ہوں گے اور ک
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کو اس کے جرم سے زياده سزا نہيں دی جائے گی اور نيکوکار کے صلے ميں کمی نہيں ہوگی۔ 
  بلکہ ہر ايک کو خير يا شر ميں سے وہی ملے گا جس کا وه مستحق ہوگا۔

 
ْيَن كََفُرْوا عََيل النَّاِر ۭ َاذْ  ِ ـَزْوَن عََذاَب الْهُْوِن ِبَما َويَْوَم يُْعَرُض اذلَّ َتْمَتْعُمتْ ِهبَا ۚ فَالَْيْوَم ُجتْ نَْيا َواسـْ ٰبِتُمكْ ِيفْ َحيَاِتُمكُ ادلُّ ْوَن ِيف اْالَْرِض ِبَغْريِ َهْبُمتْ َطّيِ ُكْنُمتْ تَْسـتَْكِربُ

  ۧ 20الَْحّقِ َوِبَما ُكْنُمتْ تَْفُسُقْوَن      
) (کہا جائے گا) تم نے اپنی نيکياں دنيا ١ئے جائيں گے (اور جس دن کافر جہنم کے سرے پر ال

کی زندگی ميں ہی برباد کر ديں اور ان کا فائده نہ اٹھا چکے، پس آج تمہيں ذلت کے عذاب کی 
) اس باعث کہ تم زمين ميں ناحق تکبر کيا کرتے تھے اور اس باعث بھی ٢سزا دی جائے گی (

  )٣کہ تم حکم عدولی کرتے تھے (
ی اس وقت کو ياد کرو جب کافروں کی آنکھوں سے پردے ہٹا ديئے جائيں گے اور وه يعن ١۔٢٠

جہنم کی آگ ديکھ رہے يا اس کے قريب ہوں گے بعض نے يعرضون کے معنی يعذبون کے 
کيے ہيں اور بعض کہتے ہيں کالم ميں قلب ہے مطلب ہے جب آگ ان پر پيش کی جائے گی 

  تعرض النار عليھم (فتح القدير)
طيبات سے مراد وه نعمتيں ہيں جو انسان ذوق وشوق سے کھاتے پيتے اور استعمال  ٢۔٢٠

کرتے اور لذت وفرحت محسوس کرتے ليکن آخرت کی فکر کے ساتھ ان کا استعمال ہو تو بات 
اور ہے جيسے مومن کرتا ہے وه اس کے ساتھ ساتھ احکام الہی کی اطاعت کر کے شکر الہی 

ے ليکن فکر آخرت سے بےنيازی کے ساتھ ان کا استعمال انسان کو کا بھی اہتمام کرتا رہتا ہ
سرکش اور باغی بنا ديتا ہے جيسے کافر کرتا ہے اور يوں وه هللا کی ناشکری کرتا ہے چنانچہ 

مومن کو تو اس کے شکر و اطاعت کی وجہ سے يہ نعمتيں بلکہ ان سے بدرجہا بہتر نعمتيں 
  آخرت ميں پھر مل جائيں گی۔

کے عذاب کے دو سبب بيان فرمائے، ناحق تکبر، جس کی بنياد پر انسان حق کا اتباع ان  ٣۔٢٠
کرنے سے گريز کرتا ہے اور دوسرا فسق۔ بےخوفی کے ساتھ معاصی کا ارتکاب يہ دونوں 

باتيں تمام کافروں ميں مشترکہ ہوتی ہيں۔ اہل ايمان کو ان دونوں باتوں سے اپنا دامن بچانا 
  چاہيئے۔

 
ٓ َاَخاُف عَلَْيُمكْ عََذاَب يَْوٍم َعِظْميٍ      َاَخا عَاٍد ۭ ِاْذ َانَْذَر قَْوَمٗه اِبْالَْحَقاِف َوقَْد َخلَِت النُُّذُر ِمْنۢ بَْنيِ يََديِْه َوِمْن َخلِْفٖهٓ َاالَّ تَعْ َواْذُكْر  ْ َ ۭ ِاِىنّ   21ُبُدْوٓا ِاالَّ اهلّلٰ

) اور يقيناً اس ١ی قوم کو احقاف ميں ڈرايا (اور عاد کے بھائی کو ياد کرو، جبکہ اس نے اپن
سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہيں اور اس کے بعد بھی يہ کہ تم سوائے هللا تعاٰلی کے 

  )۔٢اور کی عبادت نہ کرو بيشک ميں تم پر بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں (
کے معنی پہاڑ اور غار  احقاف حقف کی جمع ہے ريت کا بلند مستطيل ٹيلہ بعض نے اس ١۔٢١

کے کيے ہيں يہ حضرت ہود عليہ السالم کی قوم عاد اولی کے عالقے کا نام ہے جو حضر موت 
(يمن) کے قريب تھا کفار کہ کی تکذيب کے پيش نظر نبی صلی هللا عليہ وسلم کی تسلی کے ليے 

  گزشتہ انبياء عليہم السالم کے واقعات کا تذکره کيا جا رہا ہے ۔
عظيم سے مراد قيامت کا دن ہے، جسے اس کی ہولناکيوں کی وجہ سے بجا طور پر يوم ٢۔٢١

  بڑا دن کہا گيا ہے۔
 

ِدِقْنيَ         22قَالُْوٓا َاِجْئتَـنَا ِلَتْاِفَكنَا َعْن ٰاِلهَِتنَا ۚ فَْاِتنَا ِبَما تَِعُداَنٓ ِاْن ُكْنَت ِمَن الّصٰ
ہيں کہ ہميں اپنے معبودوں (کی پرستش)  قوم نے جواب ديا کيا آپ ہمارے پاس اس لئے آئے

) پس اگر آپ سچے ہيں تو جس عذاب کا آپ وعده کرتے ہيں اسے ہم پر ال ١سے باز رکھيں (
  ڈاليں۔
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لتافکنا لتصرفنا يا لتمنعنا يا لتزيلنا سب متقارب المعنی ہيں تاکہ تو ہميں ہمارے معبودوں  ١۔٢٢
  کی پرستش سے پھير دے روک دے ہٹا دے۔

 
ـهَلُْوَن      قَاَل  ٓ َاٰرىُمكْ قَْوًما َجتْ ْ آ ُاْرِسلُْت ِبٖه َوٰلِكِىنّ ُِّغُمكْ مَّ ِ ڮ َوُابَل ََّما الِْعْملُ ِعْنَد اهلّلٰ   23ِان

(حضرت ہود نے) کہا (اس کا) علم تو هللا ہی کے پاس ہے ميں تو جو پيغام دے کر بھيجا گيا تھا 
  )٢ا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو () ليکن ميں ديکھت١وه تمہيں پہنچا رہا ہوں (

يعنی عذاب کب آئے گا يا دنيا ميں نہيں آئے گا بلکہ آخرت ميں تمہيں عذاب ديا جائے گا  ١۔٢٣
اس کا علم صرف هللا کو ہے وہی اپنی مشيت کے مطابق فيصلہ فرماتا ہے ميرا کام تو صرف 

  پيغام پہچانا ہے۔ 
دوسرے، مجھ سے ايسی چيز کا مطالبہ کر رہے ہو  کہ ايک کفر پر اصرار کر رہے ہو۔ ٢۔٢٣

  جو ميرے اختيار ميں نہيں ہے۔
 

ْمِطُراَن ۭ بَْل ُهَو َما اْسـَتْعــَجلْ  ْم ۙ قَالُْوا ٰھَذا عَاِرٌض مُّ َتْقِبَل َاْوِديَـِهتِ سـْ ا َرَاْوُه عَاِرًضا مُّ   ۙ 24ُمتْ ِبٖه ۭرِيٌْح ِفْهيَا عََذاٌب َاِلْميٌ      فَلَمَّ
جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل ديکھا اپنی واديوں کی طرف آتے ہوئے کہنے لگے، پھر 

) (نہيں) بلکہ دراصل يہ ابر وه (عذاب) ہے جس کی تم جلدی ١يہ بادل ہم پر برسنے واال ہے (
  )٣) ہوا ہے جس ميں دردناک عذاب ہے۔ (٢کر رہے تھے (

منڈتے بادل ديکھ کر خوش ہوئے کہ عرصہ دراز سے ان کے ہاں بارش نہيں ہوئی تھی ا ١۔٢٤
  اب بارش ہوگی بادل کو عارض اس ليے کہا ہے کہ بادل عرض آسمان پر ظاہر ہوتا ہے۔

يہ حضرت ہود عليہ السالم نے انہيں کہا کہ يہ محض بادل نہيں ہے جيسے تم سمجھ رہے  ١۔٢٤
  ہو۔ بلکہ يہ وه عذاب ہے جسے تم جلدی النے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ 

يعنی وه ہوا جس سے اس قوم کی ہالکت ہوئی ان بادلوں سے ہی اٹھی اور نکلی اور هللا  ٣۔٢٤
کی مشيت سے ان کو اور ان کی ہرچيز کو تباه کر گئی اسی ليے حديث ميں آتا ہے حضرت 

عائشہ رضی هللا عنہ نے رسول هللا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ تو بادل ديکھ کر 
کہ بارش ہوگی ليکن آپ صلی هللا عليہ وسلم کے چہرے پر اس کے برعکس خوش ہوتے ہيں 

تشويش کے آثار نظر آتے ہيں آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا عائشہ رضی هللا عنہا اس بات 
کی کيا ضمانت ہے کہ اس بادل ميں عذاب نہيں ہوگا جب کہ ايک قوم ہوا کے عذاب سے ہی 

ادل ديکھ کر کہا تھا يہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ ہالک کر دی گئی اس قوم نے بھی ب
البخاری۔ ايک دوسری روايت ميں ہے کہ جب باد تند چلتی تو آپ صلی هللا عليہ وسلم يہ دعا 
پڑھتے اللھم انی اسالک خيرھا وخير ما فيھا وخير ما ارسلت بہ واغوذبک من شرھا وشر ما 

و جاتے تو آپ صلی هللا عليہ وسلم کا رنگ متغير ہو ارسلت بہ اور جب آسمان پر بادل گہرے ہ
جاتا اور خوف کی سی ايک کيفيت آپ صلی هللا عليہ وسلم پر طاری ہو جاتی جس سے آپ صلی 

  هللا عليہ وسلم اطمينان کا سانس ليتے (صحيح مسلم)
 

َا فََاْصَبُحْوا َال يُٰرٓى ِاالَّ َمٰسكِ  ْمِر َرّهبِ ٍء اِبَ ُر ُلكَّ َيشْ زِي الَْقْوَم الُْمْجرِِمْنيَ      تَُدّمِ   25ُهنُْم ۭ َكٰذكِلَ َجنْ
جو اپنے رب کے حکم سے ہرچيز کو ہالک کر دے گا، پس وه ايسے ہوگئے کہ بجز ان کے 

  ) تھا گناه گاروں کے گروه کو ہم ايسی ہی سزا ديتے ہيں۔١مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ ديتا (
  ر صرف مکانات نشان عبرت کے طور پر باقی ره گئے۔يعنی مکين سب تباه ہوگئے او ١۔٢۵

 
َدًة     ڮ فَمَ 

ِٕ
َافْـ َابَْصاًرا وَّ ًعا وَّ ُمكْ ِفْيِه َوَجَعلْنَا لَهُْم َمسْ ّٰ كَّن ُْم ِفْيَمآ ِاْن مَّ ْن َيشْ َولَقَْد َمكَّّهنٰ َدُهتُْم ِمّ

ِٕ
ُعهُْم َوَالٓ َابَْصاُرُمهْ َوَالٓ َافْـ ٍء ِاْذ َاكنُْوا آ َاْغٰىن َعْهنُْم َمسْ

َهتِْزُءْوَن       ا َاكنُْوا ِبٖه يَسـْ ْم مَّ ِ َوَحاَق ِهبِ يِٰت اهلّلٰ ـَحُدْوَن ۙاِبٰ   26َۧجيْ
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اور باليقين ہم نے (قوم عاد) کو وه مقدور ديئے تھے جو تمہيں تو ديئے بھی نہيں اور ہم نے 
ور آنکھوں اور دلوں نے انہيں کان آنکھيں اور دل بھی دے رکھے تھے۔ ليکن ان کے کانوں ا

) جبکہ هللا تعاٰلی کی آيتوں کا انکار کرنے لگے اور جس چيز کا ١انہيں کچھ بھی نفع نہ پہنچايا (
  )۔٢وه مذاق اڑايا کرتے تھے وہی ان پر الٹ پڑی (

يہ اہل مکہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم کيا چيز ہو تم سے پہلی قوميں جنہيں  ١۔  ٦ ٢
کيا قوت وشوکت ميں تم سے کہيں زياده تھيں ليکن جب انہوں نے هللا کی دی ہوئی ہم نے ہالک 

صالحيتوں آنکھ کان اور دل کو حق کے سننے ديکھنے اور اسے سمجھنے کے ليے استعمال 
  نہيں کيا تو باآلخر ہم نے انہيں تباه کر ديا اور يہ چيزيں ان کے کچھ کام نہ آ سکيں ۔

ہونا سمجھ کر بطور مذاق کہا کرتے تھے کہ لے آ اپنا عذاب! جس ۔ يعنی جس عذاب کو وه ان٢٦
سے تو ہميں ڈراتا رہتا ہے، وه عذاب آيا اور اس نے انہيں ايسا گھيرا کہ پھر اس سے نکل نہ 

  سکے۔
 

يِٰت لََعلَّهُْم يَْرِجُعْوَن       فْنَا اْالٰ َن الُْقٰرى َوَرصَّ   27َولََقْد َاْهلَْكنَا َما َحْولَُمكْ ِمّ
) اور طرح طرح کی ہم نے اپنی ١اور يقيناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستياں تباه کر ديں (

  )۔٢نشانياں بيان کر ديں تاکہ وه رجوع کرليں (
آس پاس سے عاد، ثمود اور لوط کی وه بستياں مراد ہيں جو حجاز کے قريب ہی تھيں،  ١۔٢٧

  گزر ہوتا تھا۔  يمن اور شام و فلسطين کی طرف آتے جاتے ان سے ان کا
يعنی ہم نے مختلف انداز سے اور مختلف انوواع کے دالئل ان کے سامنے پيش کئے کہ  ٢۔٢٧

  شايد وه توبہ کرليں۔ ليکن وه ٹس سے مس نہيں ہوئے۔
 

ُّْوا َعْهنُْم ۚ ِ قُْراَباًن ٰاِلهًَةۭ  بَْل َضل ُذْوا ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ َ ْيَن اختَّ ِ ُمهُ اذلَّ ْوَن       فَلَْوَال نَــَرصَ   28َوٰذكِلَ ِافُْكهُْم َوَما َاكنُْوا يَْفَرتُ
پس قرب اٰلہی حاصل کرنے کے لئے انہوں نے هللا کے سوا جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا 

انہوں نے ان کی مدد کيوں نہ کی؟ بلکہ وه تو ان سے کھو گئے، بلکہ دراصل يہ محض جھوٹ 
  )١اور بالکل بہتان تھا۔ (

ی جن معبودوں کو وه تقرب الہی کا ذريعہ سمجھتے تھے انہوں نے ان کی کوئی مدد يعن ١۔٢٨
نہيں کی بلکہ وه اس موقعے پر آئے ہی نہيں بلکہ گم رہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ مشرکين 

مکہ بتوں کو الہ نہيں سمجھتے تھے بلکہ انہيں بارگاه الہی ميں قرب کا ذريعہ اور وسيلہ 
اس وسيلے کو يہاں افک اور افتراء قرار دے کر واضح فرما ديا کہ يہ سمجھتے تھے هللا نے 
  ناجائز اور حرام ہے ۔

 
ْوُه قَالُْوٓا َانِْصُتْوا ۚ فَ  ا َحَرضُ تَِمُعْوَن الُْقْرٰاَن ۚ فَلَمَّ َن الِْجّنِ يَسـْ فْنَآ ِالَْيَك نََفًرا ِمّ نْذِ َوِاْذ َرصَ َّْوا ِاٰىل قَْوِمهِْم مُّ ا قُِيضَ َول   29ِريَْن      لَمَّ

اور ياد کرو! جبکہ ہم نے جنوں کی ايک جماعت کو تيری طرف متوجہ کيا کہ وه قرآن سنيں، 
) پھر ١پس جب (نبی کے) پاس پہنچ گئے تو (ايک دوسرے سے) کہنے لگے خاموش ہو جاؤ (

  ) تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لئے واپس لوٹ گئے۔٢جب پڑھ کر ختم ہوگيا (
مسلم کی روايت سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ واقعہ مکہ کے قريب نخلہ وادی ميں صحيح  ١۔٢٩

پيش آيا، جہاں آپ صلی هللا عليہ وسلم صحاب اکرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنوں کو 
تجسس تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت زياده سختی کر دی گئی ہے اب ہمارا وہاں جانا تقريبًا ناممکن 

، کوئی بہت ہی اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کے نتيجے ميں ايسا ہوا ہے۔ چنانچہ بنا ديا گيا ہے
مشرق و مغرب کے مختلف اطراف ميں جنوں کی ٹولياں واقعے کا سراغ لگانے کے لئے پھيل 

گئيں ان ميں سے ايک ٹو لی نے يہ قرآن سنا اور يہ بات سمجھ لی کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم 
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ہی ہم پر آسمان کی بندش کا سبب ہے اور جنوں کی يہ ٹولی آپ پر ايمان کی بعثت کا يہ واقعہ 
لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بھی بتاليا (مسلم بخاری) (صحيح بخاری)۔ ميں بھی بعض باتوں 
کا تذکره ہے کتاب مناقب االنصار باب ذکر الجن بعض ديگر روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس 

پر ان کے ہاں بھی تشريف لے گئے اور انہيں جا کر هللا کا پيغام کے بعد آپ جنوں کی دعوت 
سنايا اور متعدد مرتبہ جنوں کا وفد آپ کی خدمت ميں بھی حاضر ہوا (فتح الباری، تفسير ابن 

  کثير)
  يعنی آپ صلی هللا عليہ وسلم کی طرف سے تالوت قرآن ختم ہو گی۔ ٢۔٢٩

 
ْعنَا كِ  ْسـَتِقْميٍ قَالُْوا يَٰقْوَمنَآ ِاانَّ َمسِ قًا ِلَّما بَْنيَ يََديِْه َهيِْدْيٓ ِاَىل الَْحـّقِ َوِاٰىل َطرِيٍْق مُّ   30      ٰتًبا ُاْنزَِل ِمْنۢ بَْعِد ُمْوٰىس ُمَصّدِ

کہنے لگے اے ہماری قوم! ہم نے يقيناً وه کتاب سنی ہے جو موسٰی (عليہ السالم) کے بعد نازل 
کی تصديق کرنے والی ہے جو سچے دين کی اور راه  کی گئی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں

  راست کی رہنمائی کرتی ہے۔
 

ْن عََذاٍب َاِلْميٍ  ْرُمكْ ِمّ ْن ُذنُْوِبُمكْ َوُجيِ ِ َوٰاِمنُْوا ِبٖه يَْغِفْر لَُمكْ ِمّ   31      يَٰقْوَمنَآ َاِجْيُبْوا َداِعَي اهلّلٰ
) تو هللا تمہارے تمام گناه ١س پر ايمان الؤ (اے ہماری قوم! هللا کے بالنے والے کا کہا مانو، ا

  )٢بخش دے گا اور تمہيں المناک سزا سے پناه دے گا (
يہ جنوں نے اپنی قوم کو نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کی رسالت پر ايمان النے کی  ١۔٣١

ب دعوت دی اس سے قبل قرآن کريم کے متعلق بتاليا کہ يہ تورات کے بعد ايک اور آسمانی کتا
  ہے جو سچے دين اور صراط مستقيم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ 

يہ ايمان النے کے وه فائدے بتالئے جو آخرت ميں انہيں حاصل ہوں گے من ذنوبکم ميں ٢۔٣١
من تبعيض کے ليے ہے يعنی بعض گناه معاف فرما دے گا اور يہ وه گناه ہوں گے جن کا تعلق 

معاف نہيں ہوں گے يہ آيت اس بات کی دليل ہے کہ  حقوق هللا سے ہوگا کيونکہ حقوق العباد
  ثواب وعقاب اور اوامر ونواہی ميں جنات کے ليے بھی وہی حکم ہے جو انسانوں کے ليے ہے ۔

 
َك 
ِٕ
ِ فَلَيَْس ِبُمْعِجٍز ِيف اْالَْرِض َولَيَْس هَلٗ ِمْن ُدْوِنٖهٓ َاْوِلَياُۗء ۭ ُاوٰلۗى ْب َداِعَي اهلّلٰ ِبْنيٍ       ِيفْ َوَمْن الَّ ُجيِ   32 َضٰلـٍل مُّ

اور جو شخص هللا کے بالنے والے کا کہا نہ مانے گا پس وه زمين ميں کہيں (بھاگ کر هللا کو) 
) يہ لوگ کھلی ٢) اور نہ هللا کے سوا اور کوئی مددگار ہوں گے (١عاجز نہيں کر سکتا (

  گمراہی ميں ہيں۔
سعتوں ميں اس طرح گم ہو جائے کہ هللا کی يعنی ايسا نہيں ہو سکتا کہ وه زمين کی و ١۔٣٢

  گرفت ميں نہ آ سکے ۔
جو اسے هللا کے عذاب سے بچا ليں۔ مطلب يہ ہوا کہ نہ وه خود هللا کی گرفت سے بچنے  ١۔٣٢۔

  پر قادر ہے اور نہ کسی دوسرے کی مدد سے ايسا ممکن ہے۔
 

ٰمٰوِت وَ  ْي َخلََق السَّ ِ َ اذلَّ ٍء قَِدْيٌر َاَولَْم يََرْوا َانَّ اهلّلٰ َّٗه عَٰيل ُلكِّ َيشْ ْحِيۦ الَْمْوٰىت ۭ بَٰيلٓ ِان ُـّ لِْقهِنَّ ِبٰقِدٍر عَٰيلٓ َاْن ي   33     اْالَْرَض َولَْم يَْعَي ِخبَ
کيا وه نہيں ديکھتے کہ جس هللا نے آسمانوں اور زمين کو پيدا کيا اور ان کے پيدا کرنے سے وه 

  )١ہے (نہ تھکا، وه يقيناً ہرچيز پر قادر 
جو هللا آسمان اور زمين کو پيدا کرنے واال ہے، جن کی وسعت و بےکرانی کی انتہا نہيں  ١۔٣٣

ہے وه ان کو بنا کر تھکا بھی نہيں۔ کيا وه مردوں کو دوباره زنده نہيں کر سکتا؟ يقينا کر سکتا 
  ہے۔ اس ليے کہ وه علی کل شیء قدير کی صفت سے متصف ہے۔
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 ِ ِّنَا ۭ قَاَل فَُذْوقُوا الَْعَذاَب ِبَما كُ َويَْوَم يُْعَرُض اذلَّ   34ْنُمتْ تَْكُفُرْوَن      ْيَن كََفُرْوا عََيل النَّاِر َۭالَيَْس ٰھَذا اِبلَْحّقِ ۭ قَالُْوا بَٰيل َوَرب
وه لوگ جنہوں نے کفر کيا جس دن جہنم کے سامنے الئے جائيں گے (اور ان سے کہا جائے گا 

) ہمارے رب کی (حق ہے) (هللا) ١ے؟ تو جواب ديں گے کہ ہاں قسم ہے (کہ) کيا يہ حق نہيں ہ
  )۔٢فرمائے گا اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزه چکھو (

وہاں اعتراف ہی نہيں کريں گے بلکہ اپنے اس اعتراف پر قسم کھا کر اسے مؤکد کريں  ١۔٣٤
اعتراف کی کيا حثيت ہو گے ليکن اس وقت کا يہ اعتراف بےفائده ہے کيونکہ مشاہدے کے بعد 

  سکتی ہے آنکھوں سے ديکھ لينے کے بعد اعتراف نہيں تو کيا انکار کريں گے ۔
اس لئے کہ جب ماننے کا وقت تھا، اس وقت مانا نہيں، يہ عذاب اسی کفر کا بدلہ ہے، جو  ٢۔٣٤

  اب تمہيں بھگتنا ہی بھگتنا ہے۔
 

َ فَاْصِربْ امَكَ َصَربَ ُاولُوا الَْعْزِم ِمَن ال ْن هنَّ ُْم يَْوَم يََرْوَن َما يُْوعَُدْوَن ۙ لَْم يَلَْبثُْوٓا ِاالَّ َساعًَة ِمّ َّهُْم ۭ َاكَهنَّ َتْعِجْل ل ُسِل َوَال تَسـْ اٍر ۭ بَٰلـٌغ ۚ فَهَْل ُهيْكَلُ ِاالَّ الْقَْوُم الْٰفِسُقْوَن        رُّ
35 ۧ  

سولوں نے کيا اور ان کے لئے پس (اے پيغمبر !) تم ايسا صبر کرو جيسا صبر عالی ہمت ر
) يہ جس دن اس عذاب کو ديکھ ليں گے جس کا وعده ١عذاب طلب کرنے ميں جلدی نہ کرو (

) ٢ديئے جاتے ہيں تو (يہ معلوم ہونے لگے گا کہ دن کی ايک گھڑی ہی دنيا ميں) ٹھہرے تھے (
  )٤گا۔ () دينا، پس بدکاروں کے سوا کوئی ہالک نہ کيا جائے ٣يہ ہے پيغام پہنچا (

يہ کفار مکہ کے رويے کے مقابلے ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے  ١۔٣٥
  اور صبر کرنے کی تلقين کی جا رہی ہے۔

قيامت کا ہولناک عذاب ديکھنے کے بعد انہيں دنيا کی زندگی ايسے ہی معلوم ہوگی جيسے  ٢۔٣۵
  دن کی صرف ايک گھڑی يہاں گزار کر گئے ہيں ۔

يہ مبتدا محذوف کی خبر ہے ای ہذا الذی وعظتھم بہ بالغ يہ وه نصحيت يا پيغام ہے جس کا ٣۔٣۵
  پہچانا تيرا کام ہے ۔

اس آيت ميں بھی اہل ايمان کے ليے خوشخبری اور حوصلہ افزائی ہے کہ ہالکت اخروی  ٤۔٣۵
  ہيں ۔ صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو هللا کے نافرمان اور اس کی حدود پامال کرنے والے

 
 

 سورة محمد
 )٣٨۔ تعداد آيات  ٤٧(سورة محمد ۔ سوره نمبر 
 

ِحْميِ            ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ
  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے

 
ِ َاَضلَّ َاْمعَ  ْوا َعْن َسِبْيِل اهلّلٰ يَْن َكَفُرْوا َوَصدُّ ِ   Ǻالَهُْم         َاذلَّ

  )٢) هللا نے ان کے اعمال برباد کر ديئے۔ (١جن لوگوں نے کفر کيا اور هللا کی راه سے روکا (
بعض نے اس سے مراد کفار قريش اور بعض نے اہل کتاب لئے ہيں۔ ليکن يہ عام ہے ان  ١۔١

  کے ساتھ سارے ہی کفار اس ميں داخل ہيں۔ 
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نہوں نے نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کے خالف جو اس کا ايک مطلب تو يہ ہے کہ ا ٢۔١
سازشيں کيں هللا نے انہيں ناکام بنا ديا اور انہی پر ان کو الٹ ديا دوسرا مطلب ہے کہ ان ميں جو 
بعض مکارم اخالق پائے جاتے تھے مثال صلہ رحمی قيديوں کو آزاد کرنا مہمان نوازی وغيره 

کوئی صلہ انہيں آخرت ميں نہيں ملے گا۔ کيونکہ ايمان  يا خانہ کعبہ اور حجاج کی خدمت ان کا
  کے بغير اعمال پر اجر و ثواب مرتب نہيں ہوگا۔

 
ْم َۙكفَّ  ِ ّهبِ ُهَو الَْحقُّ ِمْن رَّ ٍد وَّ ِلٰحِت َوٰاَمنُْوا ِبَما نُّزَِل عَٰيل ُمَحمَّ لُوا الّصٰ ْيَن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ ْم َوَاْص َواذلَّ ٰاِهتِ   Ąلََح اَبلَهُْم      َر َعْهنُْم َسـّيِ

اور جو لوگ ايمان الئے اور اچھے کام کئے اور اس پر بھی ايمان الئے جو محمد (صلی هللا 
) ہے اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا (دين) بھی وہی ١عليہ وسلم) پر اتاری گئی (

  )٣) اور ان کے حال کی اصالح کر دی۔ (٢ہے، هللا نے ان کے گناه دور کر ديئے (
ايمان ميں اگرچہ وحی محمدی يعنی قرآن پاک پر ايمان النا بھی شامل ہے ليکن اس کی  ١۔٢

  اہميت اور شرف کو مزيد واضح اور نماياں کرنے کے لئے اس کا عليحده ذکر فرمايا۔ 
يعنی ايمان النے سے قبل کی غلطياں اور کوتاہياں معاف فرما ديں جيسا کہ نبی صلی هللا  ٢۔٢

ھی فرمان ہے کہ اسالم ماقبل کے سارے گناہوں کو مٹا ديتا ہے۔ (صحيح الجامع عليہ وسلم کا ب
  الصغير االلبانی)

بالھم کے معنی امرھم شانھم حالھم يہ سب متقارب المعنی ہيں مطلب ہے کہ انہيں معاصی  ٣۔٢
سے بچا کر رشد و خير کی راه پر لگا ديا ايک مومن کے ليے اصالح حال کی يہی سب سے 

ت ہے يہ مطلب نہيں ہے کہ مال و دولت کے ذريعے سے ان کی حالت درست کر دی بہتر صور
کيونکہ ہر مومن کو مال ملتا بھی نہيں عالوه ازيں محض دنياوی مال اصالح احوال کا يقينی 

ذريعہ بھی نہيں بلکہ اس سے فساد احوال کا زياده امکان ہے اسی ليے نبی صلی هللا عليہ وسلم 
  د نہيں فرمايا ۔نے کثرت مال کو پسن

 
ْم ۭ كَ  ِ ّهبِ ََّبُعوا الَْحقَّ ِمْن رَّ ْيَن ٰاَمنُوا ات ِ ََّبُعوا الَْباِطَل َوَانَّ اذلَّ يَْن َكَفُروا ات ِ نَّ اذلَّ ُ ِللنَّاِس َاْمثَالَهُْم      ٰذكِلَ اِبَ   Ǽٰذكِلَ يَْرضُِب اهلّلٰ

اس دين حق کی اتباع کی ) کافروں نے باطل کی پيروی کی اور مومنوں نے ١يہ اس لئے کہ (
  )۔٢جو ان کے هللا کی طرف ہے، هللا تعاٰلی لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے (

ذلک يہ مبتدا ہے يا خبر ہے مبتدا محذوف کی ای االمر ذلک يہ اشاره ہے ان وعيدوں کی  ١۔٣
  طرف جو کافروں اور مومنوں کے ليے بيان ہوئے۔

ں جو کافروں کا مقدر ہے اور وه راه حق اپنائيں جس پر چل کر تاکہ لوگ اس انجام سے بچي٢۔٣ 
  ايمان والے فالح ابدی سے ہمکنار ہونگے۔

 
وا الَْواَثَق ڎ فَِامَّ  ْنُتُمْوُمهْ فَُشدُّ ٓ ِاَذآ َاخْثَ َب الّرِقَاِب ۭ َحّىتٰ ْيَن كََفُرْوا فََرضْ ِ ا ِفَداۗءً فَِاَذا لَِقْيُمتُ اذلَّ ا بَْعُد َوِامَّ ـۢ َحّىتٰ تََضَع الَْحْرُب َاْوَزاَرَهاڃ ٰذ۩كِلَ ړ َولَْو يََشاُۗء  ا َمنًّ

 َ ِ فَل يَْن قُِتلُْوا ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ ِ ُ َالنْتَـَرصَ ِمْهنُْم َوٰلِكْن ِلَّيْبلَُو۟ا بَْعَضُمكْ ِبَبْعـٍض ۭ َواذلَّ الَهُْم      اهلّلٰ ُِّضلَّ َاْمعَ   Ćْن ي
) اور جب ان کو اچھی طرح ١ہو تو گردنوں پر وار مارو۔ (تو جب کافروں سے تمہاری مڈ بھيڑ 

) (پھر اختيار ہے) کہ خواه احسان ٢کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قيدو بند سے گرفتار کرو (
) اگر هللا چاہتا تو (خود) ہی ٤) لے کر چھوڑ دو يہی حکم ہے اور (٣رکھ کر چھوڑ دو يا فديہ (

) جو لوگ هللا کی ٦نشا يہ ہے کہ تم ميں سے لے لے، ( ) ليکن اس کا م۵ان سے بدلہ لے ليتا (
  )٧راه ميں شہيد کر ديے جاتے ہيں هللا ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ (

جب دونوں فريقوں کا ذکر کر ديا تو اب کافروں اور غير معاہد اہل کتاب سے جہاد کرنے کا  ١۔٤
کا حکم ديا کہ اس تعبير ميں کفار کے حکم ديا جا رہا ہے قتل کرنے کے بجائے گردنيں مارنے 

  ساتھ غلظت وشدت کا زياده اظہار ہے۔(فتح القدير)
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يعنی زور دار معرکہ آرائی اور زياده سے زياده ان کو قتل کرنے کے بعد ان کے جو آدمی  ٢۔٤
قابو ميں آ جائيں انہيں قيدی بنا لو اور مضبوطی سے انہيں جکڑ کر رکھو تاکہ وه بھاگ نہ 

  سکيں۔
من کا مطلب ہے بغير فديہ ليے بطور احسان چھوڑ دينا اور فداء کا مطلب کچھ معاوضہ لے  ٣۔٤

کر چھوڑنا ہے قيديوں کے بارے ميں اختيار دے ديا گيا جو صورت حاالت کے اعتبار سے 
  اسالم اور مسلمانوں کے حق ميں زياده بہتر ہو وه اختيار کر لی جائے ۔

ہو جائے يا مراد ہے کہ محارب دشمن شکست کھا کر يا  يعنی کافروں کے ساتھ جنگ ختم ٤۔٤
صلح کر کے ہتھيار رکھ دے يا تمہاری معرکہ آرائی جاری رہے گی جس ميں تم انہيں قتل بھی 

کرو گے قيديوں ميں تمہيں مذکوره دونوں باتوں کا اختيار ہے بعض کہتے ہيں يہ آيت منسوخ ہے 
ليکن صحيح بات يہی ہے کہ يہ آيت منسوخ اور سوائے قتل کے کوئی صورت باقی نہيں ہے 

نہيں محکم ہے اور امام وقت کو چاروں باتوں کا اختيار ہے کافروں کو قتل کرے يا قيدی بنائے 
قيديوں ميں سے جس کو يا سب کو چاہے بطور احسان چھوڑ دے يا معاوضہ لے کر چھوڑ 

  دے۔(فتح القدير)
  الکفار۔ يا تم اسی طرح کرو افعلوا ذلک يا ذلک حکم ۵۔٤
مطلب کافروں کو ہالک کر کے يا انہيں عذاب ميں مبتال کر کے۔ يعنی تمہيں ان سے لڑنے    ٦۔ ٤

  کی ضرورت ہی پيش نہ آتی۔ 
  يعنی ان کا اجر وثواب ضائع نہيں فرمائے گا۔ ٧۔٤
 

ْم َويُْصِلُح اَبلَهُْم       َهيِْدْهيِ   Ĉۚسـَ
  )١کر دے گا (انہيں راه دکھائے گا اور ان کے حاالت کی اصالح 

يعنی انہيں ايسے کاموں کی توفيق دے گا جن سے ان کے لئے جنت کا راستہ آسان ہو  ١۔٥
  جائے گا۔

 
فَهَا لَهُْم         Čَويُْدِخلُهُُم الَْجـنََّة َعرَّ

  )١اور انہيں اس جنت ميں لے جائے گا جس سے انہيں شناسا کر ديا ہے (
ن ليں گے اور جب وه جنت ميں داخل ہونگے تو از يعنی جسے وه بغير راہنمائی کے پہچا ١۔٦

خود ہی اپنے اپنے گھروں ميں جا داخل ہونگے۔ اس کی تائيد ايک حديث سے بھی ہوتی ہے جس 
ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ' قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ميں ميری جان ہے، 

ے زياده علم ہوگا جتنا دنيا ميں اسے ايک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کے راستوں کا اس س
  اپنے گھر کا تھا (صحيح بخاری)

 
ِّْت َاْقَداَمُمكْ       ُمكْ َويُثَب َ يَْنُرصْ وا اهلّلٰ يَْن ٰاَمنُْوٓا ِاْن تَْنُرصُ ِ َا اذلَّ هيُّ َ   Ċاٰيٓ

ں ) اور تمہي١اے ايمان والو! اگر تم هللا (کے دين) کی مدد کرو گے تو وه تمہاری مدد کرے گا (
  )٢ثابت قدم رکھے گا۔ (

هللا کی مدد کرنے سے مطلب هللا کے دين کی مدد ہے کيونکہ وه اسباب کے مطابق اپنے  ١۔٧
دين کی مدد اپنے مومن بندوں کے ذريعے سے ہی کرتا ہے يہ مومن بندے هللا کے دين کی 

عنی انہيں حفاظت اور اس کی تبليغ ودعوت کرتے ہيں تو هللا تعاٰلی ان کی مدد فرماتا ہے ي
کافروں پر فتح وغلبہ عطا کرتا ہے جيسے صحابہ کرام رضوان هللا عليہم اجمعين اور قرون 
اولی کے مسلمانوں کی روشن تاريخ ہے وه دين کے ہوگئے تھے تو هللا بھی ان کا ہوگيا تھا 
پر انہوں نے دين کو غالب کيا تو هللا نے نہيں بھی دنيا پر غالب فرما ديا جيسے دوسرے مقام 
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فرمايا۔ ولينصرن هللا من ينصره۔ الحج۔ هللا اس کی ضرور مدد فرماتا ہے جو اس کی ضرور مدد 
  فرماتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے ۔

يہ لڑائی کے وقت تثبيت اقدام يہ عبارت ہے مواطن حرب ميں نصرو معونت سے بعض  ٢۔٧
  کہتے ہيں اسالم يا پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا۔

 
ْينَ  ِ الَهُْم       َواذلَّ َّهُْم َوَاَضلَّ َاْمعَ   Ďَكَفُرْوا فَتَْعًسا ل

  اور جو لوگ کافر ہوئے ان پر ہالکت ہو هللا ان کے اعمال غارت کر دے گا۔
 

الَهُْم        ُ فََاْحَبطَ َاْمعَ ُْم َكرُِهْوا َمآ َاْنَزَل اهلّلٰ   Ḍٰذكِلَ اِبَهنَّ
) پس هللا تعاٰلی نے (بھی) ان کے ١ناخوش ہوئے ( يہ اس لئے کہ وه هللا کی نازل کرده چيز سے

  )٢اعمال ضائع کر ديئے۔ (
  يعنی قرآن اور ايمان کو انہوں نے ناپسند کيا۔  ١۔٩
اعمال سے مراد وه اعمال ہيں جو صورة اعمال خير ہيں ليکن عدم ايمان کی وجہ سے هللا  ٢۔٩

  کے ہاں ان پر اجر و ثواب نہيں ملے گا۔
 

ْم ۡ َوِلْلٰكِفِر َافََملْ يَِسْريُ  ُ عَلَْهيِ َر اهلّلٰ ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم ۭ َدمَّ ِ    10يَْن َاْمثَالُهَا      ْوا ِيف اْالَْرِض فَيَْنُظُرْوا َكْيَف َاكَن عَاِقَبُة اذلَّ
کيا ان لوگوں نے زمين ميں چل پھر کر اس کا معائنہ نہيں کيا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کيا 

  )٢هللا نے انہيں ہالک کر ديا اور کافروں کے لئے اس طرح کی سزائيں ہيں () ١نتيجہ ہوا؟ (
جن کے بہت سے آثار ان کے عالقوں ميں موجود ہيں نزول قرآن کے وقت بعض تباه شده  ١۔١٠

قوموں کے کھنڈرات اور آثار موجود تھے اس ليے انہيں چل پھر کر ان کے عبرت ناک انجام 
  ی کہ شايد ان کو ديکھ کر ہی يہ ايمان لے آئيں۔ ديکھنے کی طرف توجہ دالئی گئ

يہ اہل مکہ کو ڈرايا جا رہا ہے کہ تم کفر سے باز نہ آئے تو تمہارے لئے بھی ايسی ہی  ٢۔١٠
سزا ہو سکتی ہے؟ اور گزشتہ کافر قوموں کی ہالکت کی طرح، تمہيں بھی ہالکت سے دو چار 

  کيا جا سکتا ہے۔
 

َ َمْوَىل  نَّ اهلّلٰ ْيَن ٰاَمنُْوا َوَانَّ اْلٰكِفرِيَْن َال َمْوٰىل لَهُْم       ٰذكِلَ اِبَ ِ   ۧ 11 اذلَّ
وه اس لئے کہ ايمان والوں کا کارساز خود هللا تعاٰلی ہے اور اس لئے کہ کافروں کا کوئی 

  )١کارساز نہيں۔ (
چنانچہ جنگ احد ميں کافروں کے نعروں کے جواب ميں مسلمانوں نے جو نعرے بلند  ١۔١١
مثال اعل ھبل اعل ھبل (ھبل بت کا نام ہے) کے جواب ميں هللا اعلی واجل کافروں کے انہی  کيے

نعروں ميں سے ايک نعرے لنا العزی وال عزی لکم کے جواب مسلمانوں کا نعره تھا هللا موالنا 
  وال مولی لکم ۔ صحيح بخاری۔ هللا ہمارا مددگار ہے تمہارا کوئی مددگار نہيں ۔

 
 َ يَْن كََفُرْوا يَتَ  ِانَّ اهلّلٰ ِ ْهنُٰر ۭ َواذلَّ ِهتَا اْالَ رِْي ِمْن َحتْ ِلٰحِت َجنٍّٰت َجتْ لُوا الّصٰ ْيَن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ َّهُْم       يُْدِخُل اذلَّ نَْعاُم َوالنَّاُر َمثًْوى ل ُلكُ اْالَ ُلكُْوَن امَكَ اَتْ َمتَُّعْوَن َواَيْ

12  
مال کئے انہيں هللا تعاٰلی يقيناً ايسے باغوں ميں داخل جو لوگ ايمان الئے اور انہوں نے نيک اع

کرے گا جن کے نيچے نہريں جاری ہيں اور جو لوگ کافر ہوئے وه (دنيا ہی کا) فائده اٹھا رہے 
  ) ان کا اصل ٹھکانا جہنم ہے۔١ہيں اور مثل چوپايوں کے کھا رہے ہيں (

رنے کے عالوه اور کوئی يعنی جس طرح جانور کو پيٹ اور جنس کے تقاضے پورے ک ١۔١٢
کام نہيں ہوتا۔ يہی حال کافروں کا ہے، ان کا مقصد زندگی بھی کھانے کے عالوه کچھ نہيں، 
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آخرت سے وه بالکل غافل ہيں۔ اس ضمن ميں کھڑے کھڑے کھانے کی ممانعت کا بھی اثبات 
ابہت ہوتا ہے، جس کا آجکل دعوتوں ميں عام رواج ہے کيونکہ اس ميں بھی جانوروں سے مش

ہے جسے کافروں کا شيوا بتاليا گيا ہے احاديث ميں کھڑے کھڑے پانی پينے سے نہايت سختی 
سے منع فرمايا گيا، جس سے کھڑے کھڑے کھانے کی ممانعت بطريق اولٰی ثابت ہوتی ہے اس 

  لئے جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانے سے اجتناب کرنا نہايت ضروری ہے۔
 

 َ ْن قَْري ِّْن ِمّ ٓ َاْخَرَجْتَك ۚ َاْهلَْكٰهنُْم فََال اَنِرصَ لَهُْم       َوَاكَي َِّيتْ ْن قَْريَِتَك ال ًة ِمّ   13ٍة ِىهَ َاَشدُّ قُوَّ
ہم نے کتنی بستيوں کو جو طاقت ميں تيری اس بستی سے زياده تھيں جس سے تجھے نکاال گيا 

  ہم نے انہيں ہالک کر ديا جن کا مددگار کوئی نہ اٹھا۔
 

ََّبُعْوٓا َاْهَواَۗءُمهْ       َافََمْن اكَ  هِلٖ َوات ُء َمعَ ِّٖه َمكَْن ُزيَِّن هَلٗ ُسْوۗ ب ْن رَّ نٍَة ِمّ ِّ   14َن عَٰيل بَي
کيا ' پس وه شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دليل پر ہو اس شخص جيسا ہو سکتا ہے؟ 

  )١ہشوں کا پيرو ہو (جس کے لئے اس کا برا کام مزين کر ديا گيا ہو اور وه اپنی نفسانی خوا
برے کام سے مراد شرک اور معصيت ہيں، مطلب وہی ہے جو پہلے بھی متعدد جگہ گزر  ١٤،١

چکا ہے کہ مومن و کافر، مشرک و موحد اور نيکوکار اور بدکار برابر نہيں ہو سکتے ايک کے 
ا ہولناک لئے هللا کے ہاں اجر و ثواب اور جنت کی نعمتيں ہيں، جب کہ دوسرے کے لئے جہنم ک

عذاب۔ اگلی آيت ميں دونوں کا انجام بيان کيا جا رہا ہے۔ پہلے اس جنت کی خوبياں اور محاسن 
  جس کا وعده متقين سے ہے۔

 
 َّ ََّنبٍ ل ْن ل اٍۗء غَْريِ ٰاِسٍن ۚ َوَاْهنٌٰر ِمّ ْن مَّ ٌر ِمّ َِّيتْ ُوِعَد الُْمتَُّقْوَن ۭ ِفْهيَآ َاْهنٰ َصفًّى ۭ َولَهُْم ْم يََتغَ َمثَُل الَْجنَِّة ال ْن َعَسٍل مُّ ِِبْنيَ ڬ َوَاْهنٌٰر ِمّ ٍة ِلّلّرشٰ َّ ٍر ذلَّ ْن َمخْ ٌر ِمّ ْ َطْعُمٗه ۚ َوَاْهنٰ ريَّ

ْيًما فَ  ْم ۭ َمكَْن ُهَو َخادِلٌ ِيف النَّاِر َوُسُقْوا َماًۗء َمحِ ِ ّهبِ ْن رَّ َع َاْمَعاۗءَ ِفْهيَا ِمْن ُلكِّ الثََّمٰرِت َوَمْغِفَرٌة ِمّ   15ُمهْ      َقطَّ
اس جنت کی صفت جس کا پرہيزگاروں سے وعده کيا گيا ہے، يہ ہے کہ اس ميں پانی کی نہريں 

) اور شراب ٢) اور دودھ کی نہريں ہيں جن کا مزه نہيں بدلہ (١ہيں جو بد بو کرنے واال نہيں (
جو بہت ) اور نہريں ہيں شہد کی ٣کی نہريں ہيں جن ميں پينے والوں کے لئے بڑی لذت ہے (

) ان کے لئے ہر قسم کے ميوے ہيں اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، ٤صاف ہيں (
کيا يہ مثل اس کے ہيں جو ہميشہ آگ ميں رہنے واال ہے؟ اور جنہيں گرم کھولتا ہوا پانی پاليا 

  )۵جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ديگا (
 غير آسن نہ بدلنے واال يعنی دنيا ميں تو پانی آسن کے معنی متغير يعنی بدل جانے واال ١۔١۵

کسی ايک جگہ کچھ دير پڑا رہے تو اس کا رنگ متغير ہو جاتا ہے اور اس کی بو اور ذائقے 
ميں تبديلی آ جاتی ہے جس سے وه مضر صحت ہو جاتا ہے جنت کے پانی کی يہ خوبی ہوگی 

ے ميں کوئی تبديلی نہيں آئے گی جب کہ اس ميں کوئی تغير نہيں ہوگا يعنی اس کی بو اور ذائق
پيو تازه مفرح اور صحت افزا جب دنيا کا پانی خراب ہو سکتا ہے تو شريعت نے اسی ليے پانی 

کی بابت کہا ہے کہ يہ پانی اس وقت تک پاک ہے جب تک اس کا رنگ يا بو نہ بدلے کيونکہ 
  رنگ يا بو متغير ہونے کی صورت ميں پانی ناپاک ہو جائے گا ۔

جس طرح دنيا ميں وه دودھ بعص دفعہ خراب ہو جاتا ہے جو گايوں بھينسوں اور بکريوں  ٢۔١۵
وغيره کے تھنوں سے نکلتا ہے جنت کا دودھ چونکہ اس طرح جانوروں کے تھنوں سے نہيں 
نکلے گا بلکہ اس کی نہريں ہوں گی اس ليے جس طرح وه نہايت لذيذ ہوگا خراب ہونے سے 

  بھی محفوظ ہوگا ۔
دنيا ميں جو شراب ملتی ہے وه عام طور پر نہايت تلخ بدمزه اور بدبودار ہوتی ہے عالوه  ٣۔١۵

ازيں اسے پی کر انسان بالعموم حواس باختہ ہو جاتا ہے اول فول بکتا ہے اور اپنے جسم تک کا 
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ہوش اسے نہيں رہتا جنت کی شراب ديکھنے ميں حسين ذائقے ميں اعلی اور نہايت خوشبودار 
اسے پی کر کوئی انسان بہکے گا نہ کوئی گرانی محسوس کرے گا بلکہ ايسی لذت  ہوگی اور

وفرحت محسوس کرے گا جس کا تصور اس دنيا ميں ممکن نہيں جيسے دوسرے مقام پر فرمايا ۔ 
  )۔ نہ اس سے چکر آئے گا نہ عقل جائے گی۔48۔ الصافات:37(َوِعْنَدھُْم ٰقِصٰرُت الطَّْرِف ِعْيٌن) 

ہد ميں بالعموم جن چيزوں کی آميزش کا امکان رہتا ہے جس کا مشاہده دنيا ميں عام يعنی ش ٤۔١۵
ہے جنت ميں ايسا کوئی انديشہ نہيں ہوگا بالکل صاف شفاف ہوگا کيونکہ يہ دنيا کی طرح 

مکھيوں سے حاصل کرده نہيں ہوگا بلکہ اس کی بھی نہريں ہوں گی اسی ليے حديث ميں آتا ہے 
وسلم نے فرمايا جب بھی تم سوال کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو اس ليے نبی صلی هللا عليہ 

کہ وه جنت کا درميانہ اور اعلی درجہ ہے اور وہيں سے جنت کی نہريں پھوٹتی ہيں اور اس 
  کے اوپر رحمان کا عرش ہے ۔ صحيح بخاری۔ کتاب الجہاد۔ 

ور ہوئے کيا وه ايسے يعنی جن کو جنت ميں وه اعٰلی درجے نصيب ہونگے جو مذک ۵۔١٥ 
جہنميوں کے برابر ہيں جن کا يہ حال ہوگا؟ ظاہر بات ہے ايسا نہيں ہوگا، بلکہ ايک درجات ميں 

ہوگا اور دوسرا درکات (جہنم) ميں۔ ايک نعمتوں ميں دادو طرب و عيش لے رہا ہوگا، دوسرا 
ع اقسام کی چيزيں اس عذاب جہنم کی سختياں جھيل رہا ہوگا۔ ايک هللا کا مہمان ہوگا جہاں انوا

کی تواضع اور اکرام کے لئے ہونگی اور دوسرا هللا کا قيدی، جہاں اس کو کھانے کے لئے زقوم 
 جيسا تلخ و کسيلہ کھانا اور پينے کے لئے کھولتا ہوا پانی ملے گا۔

 
ٓ ِاَذا َخَرُجْوا ِمْن ِعْنِدَك قَالُْوا  َتِمُع ِالَْيَك ۚ َحّىتٰ َّسـْ ْن ي ََّبُعْوٓا َوِمْهنُْم مَّ ْم َوات ُ عَٰيل قُلُْوِهبِ يَْن َطَبَع اهلّلٰ ِ َِٕك اذلَّ

يَْن ُاْوتُوا الِْعْملَ َماَذا قَاَل ٰاِنًفا ُۣاوٰلۗى ِ َاْهَواَۗءُمهْ       لِذلَّ
16  

اور ان ميں بعض ايسے بھی ہيں کہ تيری طرف کان لگاتے ہيں، يہاں تک کہ جب تيرے پاس 
) يہی لوگ ہيں جن ١چھتے ہيں کہ اس نے ابھی کيا کہا تھا؟ (سے جاتے ہيں تو اہل علم سے پو

  کے دلوں پر هللا نے مہر کر دی اور وه اپنی خواہشوں کی پيروی کرتے ہيں۔
يہ منافقين کا ذکر ہے ان کی نيت چونکہ صحيح نہيں ہوتی تھی اسليے نبی صلی هللا عليہ  ١۔  ٦ ١

وه مجلس سے باہر آ کر صحابہ رضی هللا  وسلم کی باتيں بھی ان کی سمجھ ميں نہيں آتی تھيں
  عنہم سے پوچھتے کہ آپ نے کيا فرمايا۔

 
ُْم         ُْم تَْقٰو ٰاٰت ْيَن اْهتََدْوا َزاَدُمهْ ُهًدى وَّ ِ   17َواذلَّ

اور جو لوگ ہدايت يافتہ ہيں هللا نے انہيں ہدايت ميں بڑھا ديا ہے اور انہيں ان کی پرہيز گاری 
  )١عطا فرمائی ہے (

يعنی جن کی نيت ہدايت حاصل کرنے کی ہوتی ہے تو هللا ان کو ہدايت کی توفيق بھی دے  ١۔١٧
  ديتا ہے اور ان کو اس ثابت قدمی بھی عطا کرتا ہے۔

 
اُطهَا ۚ فََاّىنٰ لَهُْم ِاَذا َجاۗ  ِتَهيُْم بَْغَتًة ۚ فََقْد َجاَۗء َاْرشَ اعََة َاْن اَتْ ُْم       فَهَْل يَْنُظُرْوَن ِاالَّ السَّ   18َءْهتُْم ِذْكٰر

تو کيا يہ قيامت کا انتطار کر رہے ہيں کہ ان کے پاس اچانک آجائے يقيناً اس کی عالمتيں تو 
  )٢) پھر جبکہ ان کے پاس قيامت آجائے انہيں نصيحت کرنا کہاں ہوگا (١آچکی ہيں (

ايک عالمت ہے جيسا يعنی نبی صلی هللا عليہ وسلم کی بعثت بجائے خود قرب قيامت کی  ١۔١٨
کہ آپ نے بھی فرمايا بعثت انا والساعۃ کھاتين۔ صحيح بخاری۔ ميری بعثت اور قيامت ان دو 

انگليوں کی طرح ہے۔ آپ صلی هللا عليہ وسلم نے اشاره کر کے واضح فرمايا کہ جس طرح يہ 
  دونوں انگلياں باہم ملی ہوئی ہيں اسی طرح قيامت ميرے ذرا سا بعد ہے ۔
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نی جب قيامت اچانک آ جائے گی تو کافر کس طرح نصيحت حاصل کر سکيں گے؟ يع ٢۔١٨
مطلب ہے اس وقت اگر وه توبہ کريں گے بھی تو مقبول نہيں ہوگی اس لئے اگر توبہ کرنی ہے 

  تو يہی وقت ہے ورنہ وه وقت بھی آ سکتا ہے کہ ان کی توبہ بھی غير مفيد ہوگی۔
 

َّٗه َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ  ََّبُمكْ َوَمثْٰوىُمكْ    فَاعَْملْ َان ُ يَْعَملُ ُمتََقل نِْۢبَك َوِللُْمْؤِمِنْنيَ َوالُْمْؤِمٰنِت ۭ َواهلّلٰ َتْغِفْر ذِلَ ُ َواسـْ   19ۧ     اهلّلٰ
) اور اپنے گناہوں کی بخشش ١سو (اے نبی!) آپ يقين کرليں کہ هللا کے سوا کوئی معبود نہيں (

) هللا تم لوگوں کے آمد ٢عورتوں کے حق ميں بھی (مانگا کريں اور مومن مردوں اور مومن 
  )٣ورفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ (

يعنی اس عقيدے پر ثابت اور قائم رہيں کيونکہ يہی توحيد اور اطاعت الہی مدار خير ہے  ١۔١٩
  اور اس سے انحراف يعنی شرک اور معصيت مدار شر ہے۔ 

ليہ وسلم کو استغفار کا حکم ديا گيا ہے، اپنے لئے بھی اور مومنين اس ميں نبی صلی هللا ع ٢۔١٩
کے لئے بھی استغفار کی بڑی اہميت اور فضيلت ہے۔ احاديث ميں بھی اس پر بڑا زور ديا گيا 

ْستَْغِعُر ہے۔ ايک حديث ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا يَا اّيُّھَا النَّاُس! تُْوبُْوا اِٰلی َربُِّکْم فَاِنِّی اَ 
ةً (صحيح بخا ری) لوگو! استغفار کيا کرو، ميں بھی  َ َو اَتُْوُب اِلَيِہ فِی اليَْوِم اَْکثََر ِمْن َسْبِعْيَن َمرَّ ّهللاٰ

هللا کے حضور روزانہ ستر مرتبہ سے زياده توبہ استغفار کرتا ہوں۔ بارگاه اٰلہی ميں توبہ 
  واستغفار کرتا ہوں۔

پھرتے اور جو کچھ کرتے ہو اور رات کو جہاں آرام کرتے اور  يعنی دن کو تم جہاں ٣۔١٩
استقرار پکڑتے ہو هللا تعاٰلی جانتا ہے مطلب ہے شب وروز کی کوئی سرگرمی هللا سے مخفی 

  نہيں ہے ۔
 

ذُ  ْحَمكٌَة وَّ ْيَن ٰاَمنُْوا لَْوَال نُّزِلَْت ُسْوَرٌة ۚ فَِاَذآ ُاْنزِلَْت ُسْوَرٌة مُّ ِ َّْنُظُرْوَن ِالَْيَك نََظَر الَْمْغِيشِّ عَلَْيِه مِ َويَُقْوُل اذلَّ َرٌض ي ْم مَّ يَْن ِيفْ قُلُْوِهبِ ِ َن ِكَر ِفْهيَا الِْقتَاُل ۙ َرَايَْت اذلَّ
  ۚ 20الَْمْوِت ۭ فََاْوٰىل لَهُْم       

) پھر جب ١اور جو لوگ ايمان الئے اور کہتے ہيں کوئی سورت کيوں نازل نہيں کی گئی؟ (
) نازل کی جاتی ہے اور اس ميں قتال کا ذکر کيا جاتا ہے تو ٢مطلب والی سورت ( کوئی صاف

آپ ديکھتے ہيں کہ جن لوگوں کے دلوں ميں بيماری ہے وه آپ کی طرف اس طرح ديکھتے ہيں 
) پس بہت بہتر تھا ٣جيسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بيہوشی طاری ہو (

  ان کے لئے۔
حکم نازل نہيں ہوا تھا تو مومنين جو جذبہ جہاد سے سرشار تھے جہاد کی جب جہاد کا  ١۔ ٢٠

اجازت کے خواہش مند تھے اور کہتے تھے کہ اس بارے ميں کوئی سورت نازل کيوں نہيں کی 
  جاتی يعنی جس ميں جہاد کا حکم ہو۔

  يعنی ايسی سورت جو غير منسوح ہو ۔ ٢۔٢٠
کا حکم نہايت گراں گزرتا تھا، ان ميں بعض کمزور يہ ان منافقين کا ذکر ہے جن پر جہاد  ٣۔٢٠

ميں بھی يہ مضمون بيان کيا  ٧٧ايمان والے بھی بعض دفعہ شامل ہو جاتے تھے سوره نساء آيت 
  گيا ہے۔

 
َّهُْم       ا ل َ لََاكَن َخْريً ْمُر    ۣ فَلَْو َصَدقُوا اهلّلٰ ْعُرْوٌف ۣ فَِاَذا َعَزَم اْالَ قَْوٌل مَّ   21َۚطاعٌَة وَّ

) تو اگر هللا کے ساتھ ١فرمان کا بجا النا اور اچھی بات کا کہنا پھر جب کام مقرر ہو جائے (
  )۔٣) تو ان کے لئے بہتری ہے (٢سچے رہيں (

  يعنی جہاد کی تياری مکمل ہو جائے اور وقت جہاد آ جائے۔  ١۔٢١
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يا رسول کے  يعنی اگر اب بھی نفاق چھوڑ کر، اپنی نيت هللا کے لئے خالص کرليں، ٢۔٢١
سامنے رسول صلی هللا عليہ وسلم کے ساتھ لڑنے کا عہد کرتے ہيں، اس ميں هللا سے سچے 

  رہيں۔ 
  يعنی نفاق اور مخالفت کے مقابلے ميں توبہ و اخالص کا مظاہره بہتر ہے۔ ٣۔٢١

 
ُعْوٓا  َّْيُمتْ َاْن تُْفِسُدْوا ِيف اْالَْرِض َوتُـقَّطِ   22َاْرَحاَمُمكْ       فَهَْل َعَسيُْمتْ ِاْن تََول

) ١اور تم سے يہ بھی بعيد نہيں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمين ميں فساد برپا کردو (
  اور رشتے ناتے توڑ ڈالو۔

ايک دوسرے کو قتل کر کے يعنی اختيار واقتدار کا غلط استعمال کرو امام ابن کثير نے  ١۔٢٢
ر جاؤ اور اس سے اعراض کرو يعنی تم پھر زمانہ توليتم کا ترجمہ کيا ہے تم جہاد سے پھ

جاہليت کی طرف لوٹ جاؤ اور باہم خون ريزی اور قطع رحمی کرو اس ميں فساد فی االرض 
کی عموما اور قطع رحمی کی خصوصا ممانعت اور اصالح فی االرض اور صلہ رحمی کی 

ور بذل اموال کے تاکيد ہے جس کا مطلب ہے کہ رشتے داروں کے ساتھ زبان سے عمل سے ا
  ذريعے سے اچھا سلوک کرو احاديث ميں بھی اس کی بڑی تاکيد اور فضليت آئی ہے۔

 
ٓى َابَْصاَرُمهْ       هُْم َوَاْمعٰ ُ فََاَمصَّ يَْن لََعَهنُُم اهلّلٰ ِ َِٕك اذلَّ

  23ُاوٰلۗى
ين لی يہ وہی لوگ ہيں جن پر هللا کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھ

  )۔١ہے (
يعنی ايسے لوگوں کے کانوں کو هللا نے (حق کے سننے سے) بہره اور آنکھوں کو (حق  ١۔٢٣

  کے ديکھنے سے) اندھا کر ديا ہے۔ يہ نتيجہ ہے انکے مذکوره اعمال کا۔
 

َُّرْوَن الُْقْرٰاَن َاْم عَٰيل قُلُْوٍب َاْقَفالُهَا         24َافََال يََتَدب
  )۔١رو فکر نہيں کرتے؟ يا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہيں (کيا يہ قرآن ميں غو

  جس وجہ سے قرآن کے معانی و مفاہيم ان کے دلوں کے اندر نہيں جاتے۔ ١۔٢٤
 

َل لَهُْم ۭ  ْيٰطُن َسوَّ َ لَهُُم الْهَُدى ۙ الشـَّ ْنۢ بَْعِد َما تََبنيَّ ْوا عَٰيلٓ َاْداَبِرِمهْ ِمّ يَْن اْرتَدُّ ِ   25َوَاْمٰىل لَهُْم       ِانَّ اذلَّ
) ہو چکی ١جو لوگ اپنی پيٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لئے ہدايت واضح (

يقيناً شيطان نے ان کے لئے (ان کے فعل کو) مزين کر ديا ہے اور انہيں ڈھيل دے رکھی ہے۔ 
)٢(  

ر و ارتداد کو ظاہر کر اس سے مراد منافقين ہی ہيں جنہوں نے جہاد سے گريز کر کے کف ١۔٢٥
  ديا۔ 
اس کا فاعل بھی شيطان ہے يعنی مدلھم فی االمل ووعدھم طول العمر يعنی انہيں لمبی  ٢۔٢۵

آرزوؤں اور اس دھوکے ميں مبتال کر ديا کہ ابھی تو تمہاری بڑی عمر ہے کيوں لڑائی ميں اپنی 
  ا ان کا مواخذه نہيں فرمايا ۔جان گنواتے ہو يا فاعل هللا ہے هللا نے انہيں ڈھيل دی يعنی فور

 
ُ يَْعملَُ  ْمِر ښ َواهلّلٰ ُنِطْيُعُمكْ ِيفْ بَْعِض اْالَ ُ سـَ َل اهلّلٰ ْيَن َكرُِهْوا َما نَزَّ ِ ُْم قَالُْوا ِلذلَّ اَرُمهْ       ٰذكِلَ اِبَهنَّ   26 ِاْرسَ

ا سمجھا ) اس لئے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے هللا کی نازل کرده وحی کو بر١يہ (
) ميں تمہارا کہا مانيں گے، اور هللا ان کی پوشيده باتيں ٣) کہ ہم بھی عنقريب بعض کاموں (٢(

  )٤خوب جانتا ہے۔ (
  ' يہ ' سے مراد ان کا مرتد ہونا ہے۔ ١۔٢٦
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  يعنی منافقين نے مشرکين سے يا يہود سے کہا۔  ٢۔٢٦
وسلم کے الئے ہوئے دين کی مخالفت يعنی نبی صلی هللا عليہ وسلم اور آپ صلی هللا عليہ  ٣۔٢٦

  ميں۔ 
ُ يَْكتُُب َما يُبَيِّتُْوَن)  ۭ◌ جيسے دوسرے مقام پر فرمايا۔ (  ٤۔  ٦ ٢   ) ۔81۔ النساء:4َوّهللاٰ
 

َكُة يَْرضِبُْوَن ُوُجْوَهُهْم َوَاْداَبَرُمهْ      
ِٕ
  27فََكْيَف ِاَذا تََوفَّْهتُُم الَْمٰلۗى

ہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں پس ان کی کيسی (درگت) ہوگی جبک
  )۔١اور ان کی سروں پر ماريں گے (

يہ کافروں کی اس وقت کی کيفيت بيان کی گئی ہے جب فرشتے ان کی روحيں قبض  ١۔٢٧
کرتے ہيں۔ روحيں فرشتوں سے بچنے کے لئے جسم کے اندر چھپتی اور ادھر ادھر بھاگتی ہيں 

انہيں پکڑتے، کھنچتے اور مارتے ہيں يہ مضمون اس سے قبل تو فرشتے سختی اور زور سے 
َمْن قَا ِ َكِذبًا اَْو قَاَل اُْوِحَي اِلَيَّ َولَْم يُْوَح اِلَْيِه َشْيٌء وَّ ِن اْفتَٰري َعلَي ّهللاٰ َل َساُْنِزُل ِمْثَل َمآ (َوَمْن اَْظلَُم ِممَّ

 ُ لُِمْوَن  ۭ◌ اَْنَزَل ّهللاٰ ي اِِذ الظّٰ ا اَْيِدْيِھْم ۗ◌ فِْي َغَمٰرِت اْلَمْوِت َواْلَملٰ َولَْو تَٰرٓ ا اَْنفَُسُكْم  ۚ◌ ٕٮَِكةُ بَاِسطُْوٓ  ۭ◌ اَْخِرُجْوٓ
ِ َغْيَر اْلَحقِّ َوُكْنتُْم َعْن ٰاٰيتِٖه تَ  ۔ 6ْستَْكبُِرْوَن) اَْليَْوَم تُْجَزْوَن َعَذاَب اْلھُْوِن بَِما ُكْنتُْم تَقُْولُْوَن َعلَي ّهللاٰ

ي اِْذ يَتََوفَّى الَِّذْيَن َكفَُروا  ) (وَ 93االنعام: َوُذْوقُْوا  ۚ◌ ٕٮَِكةُ يَْضِربُْوَن ُوُجْوھَھُْم َواَْدبَاَرھُْم ۗ◌ اْلَملٰ  ۙ◌ لَْو تَٰرٓ
  ) ميں بھی گزر چکا ہے۔50۔ االنفال:8َعَذاَب اْلَحِرْيِق) 

 
 َ َ َوَكرُِهْوا ِرْضَوان ـــطَ اهلّلٰ ََّبُعْوا َمآ َاْخسَ ُُم ات الَهُْم      ٰذكِلَ اِبَهنَّ   ۧ 28ٗه فََاْحَبــطَ َاْمعَ

يہ اس بنا پر کہ يہ وه راه چلے جس سے انہوں نے هللا کو ناراض کر ديا اور انہوں نے اس کی 
  رضامندی کو برا جانا، تو هللا نے ان کے اعمال اکارت کر ديئے۔

 
ِرَج  ْ َّْن خيُّ َرٌض َاْن ل ْم مَّ ْيَن ِيفْ قُلُْوِهبِ ِ ُ َاْضَغاَهنُْم       َاْم َحِسَب اذلَّ   29اهلّلٰ

کيا ان لوگوں نے جن کے دلوں ميں بيماری ہے يہ سمجھ رکھا ہے کہ هللا ان کے حسد اور کينوں 
  )،١کو ظاہر ہی نہ کر دے (

منافقين کے دلوں ميں اسالم اور مسلمانوں کے خالف بغض و عناد تھا، اس کے حوالے  ١۔٢٩
  ہيں کہ هللا تعاٰلی اسے ظاہر کرنے پر قادر نہيں ہے؟سے کہا جا رہا ہے کہ کيا يہ سمجھتے 

 
ُ يَْعملَُ  ُْم ِيفْ لَْحِن الْـَقْوِل ۭ َواهلّلٰ ْيٰمهُْم ۭ َولََتْعرِفَهنَّ َريْٰنَكهُْم فَلََعَرفَْهتُْم ِبسـِ الَُمكْ     َولَْو نََشاُۗء َالَ   30 َاْمعَ

ں ان کے چہروں سے ہی پہچان اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا ديتے پس تو انہي
) تمہارے سب کام هللا کو ٢) اور يقيناً تو انہيں ان کی بات کے ڈھب سے پہچان لے گا۔ (١ليتا (

  معلوم ہيں۔
يعنی ايک ايک شخص کی اس طرح نشان دہی کر ديتے ہيں کہ ہر منافق کو پہچان ليا  ١۔٣٠

يں کيا کہ يہ هللا کی صفت ستاری کے جاتا۔ ليکن تمام منافقين کے لئے هللا نے ايسا اس لئے نہ
خالف ہے، وه بالعموم پرده پوشی فرماتا ہے، پرده دری نہيں۔ دوسرا اس نے انسانوں کو ظاہر پر 

  فيصلہ کرنے کا اور باطن کا معاملہ هللا کے سپرد کرنے کا حکم ديا ہے۔ 
کا غماز ہوتا ہے وه البتہ ان کا لہجہ اور انداز گفتگو ہی ايسا ہوتا ہے جو ان کے باطن  ٢۔٣٠

اسے الکھ چھپائے ليکن انسان کی گفتگو حرکات و سکنات اور بعض مخصوص کيفيات اس کے 
  دل کے راز کو آشکار کر ديتی ہيں۔

 
ِربِْيَن ۙ َونَْبلَُو۟ا َاْخَباَرُمكْ       َُّمكْ َحّىتٰ نَْعَملَ الُْمٰجهِِدْيَن ِمنُْمكْ َوالّصٰ   31َولَنَْبلَُون
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ہارا امتحان کريں گے تاکہ تم ميں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو يقيناً ہم تم
  )۔١ظاہر کر ديں اور ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کرليں (

هللا تعاٰلی کے علم ميں تو پہلے ہی سب کچھ ہے۔ يہاں علم سے مراد اس کا وقوع اور  ١۔٣١
سی لئے امام ابن کثير نے اس کا مفہوم بيان ظہورہے تاکہ دوسرے بھی جان ليں اور ديکھ ليں۔ ا

  کيا ہے کہ ہم اس کے وقوع کو جان ليں يا ہم ديکھ ليں۔
 

َ لَهُُم الْهُدٰ  ُسْوَل ِمْنۢ بَْعِد َما تَـَبنيَّ ِ َوَشاۗقُّوا الرَّ ْوا َعْن َسِبْيِل اهلّلٰ يَْن َكَفُرْوا َوَصدُّ ِ ً ِانَّ اذلَّ َ َشـْيـٔ وا اهلّلٰ َُّرضُّ الَهُْم      ى ۙ لَْن ي ُيْحِبطُ َاْمعَ   32ا ۭ َوسـَ
يقيناً جن لوگوں نے کفر کيا اور هللا کی راه سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی اس 

) ١کے بعد ان کے لئے ہدايت ظاہر ہو چکی يہ ہرگز ہرگز هللا کا کچھ نقصان نہ کريں گے (
  )۔٢عنقريب ان کے اعمال وه غارت کر دے گا (

  کہ اپنا ہی بيڑا غرق کريں گے ۔بل ١۔٣٢
کيونکہ ايمان کے بغير کسی عمل کو هللا کے ہاں کوئی اہميت نہيں۔ ايمان و اخالص ہی ہر  ٢۔٣٢

  عمل خير کو اس قابل بناتا ہے کہ اس پر هللا کے ہاں سے اجر ملے۔
 

ُسْوَل  َ َوَاِطْيُعوا الرَّ يَْن ٰاَمنُْوٓا َاِطْيُعوا اهلّلٰ ِ َا اذلَّ هيُّ َ الَُمكْ      اٰيٓ   33َوَال تُْبِطلُْوٓا َاْمعَ
اے ايمان والو! هللا کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ 

)١(  
يعنی منافقين اور مرتدين کی طرح ارتداد ونفاق اختيار کر کے اپنے عملوں کو برباد مت  ١۔٣٣

عض نے کبائر وفواحش کے ارتکاب کو بھی حبط کرو يہ گويا اسالم پر استقامت کا حکم ہے ب
اعمال کا باعث گردانا ہے اسی ليے مومنين کی صفات ميں ايک صفت يہ بھی بيان کی گئی ہے 

کہ وه بڑے گناه اور فواحش سے بچتے ہيں (النجم) اس اعتبار سے کبائر وفواحش سے بچنے 
ل خوانہ کتنا ہی بہتر کيوں نہ کی اس ميں تاکيد ہے اس آيت سے يہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی عم

معلوم ہوتا ہو اگر هللا اور اس کے رسول صلی هللا عليہ وسلم کی اطاعت کے دائرے سے باہر 
  ہے تو رائيگاں اور برباد ہے۔

 
 ُ َّْغِفَر اهلّلٰ ِ ُمثَّ َماتُْوا َوُمهْ ُكفَّاٌر فَلَْن ي ْوا َعْن َسِبْيِل اهلّلٰ يَْن َكَفُرْوا َوَصدُّ ِ   34لَهُْم     ِانَّ اذلَّ

جن لوگوں نے کفر کيا اور هللا کی راه سے اوروں کو روکا پھر کفر کی حالت ميں ہی مر گئے 
  (يقين کرلو) کہ هللا انہيں ہرگز نہ بخشے گا۔

 
ُمكْ اَ  َِّرتَ ُ َمَعُمكْ َولَْن ي ْعلَْوَن ڰ َواهلّلٰ ْملِ ڰ َوَانُْمتُ اْالَ ا ِاَىل السَّ نُْوا َوتَْدُعْوٓ الَُمكْ      فََال َهتِ   35ْمعَ

) اور ١پس تم بودے بن کر صلح کی درخواست پر نہ اتر آؤ جبکہ تم ہی بلند و غالب رہو گے (
  )۔٣) ناممکن ہے کہ وه تمہارے اعمال ضائع کر دے (٢هللا تمہارے ساتھ ہے (

مطلب يہ ہے کہ جب تم تعداد اور قوت وطاقت کے اعتبار سے دشمن پر غالب اور فائق  ١۔٣۵
ہو تو ايسی صورت ميں کفار کے ساتھ صلح اور کمزوری کا مظاہره مت کرو بلکہ کفر پر تر 

ايسی کاری ضرب لگاؤ کہ هللا کا دين سر بلند ہو جائے غالب و برتر ہوتے ہوئے کفر کے ساتھ 
مصالحت کا مطلب کفر کے اثر ونفوذ کے بڑھانے ميں مدد دينا ہے يہ ايک بڑا جرم ہے اس کا 

ہے کہ کافرورں کے ساتھ صلح کرنے کی اجازت نہيں ہے يہ اجازت يقينا ہے يہ مطلب نہيں 
ليکن ہر وقت نہيں صرف اس وقت ہے جب مسلمان تعداد ميں کم اور وسائل کے لحاظ سے 
فروتر ہوں ايسے حاالت ميں لڑائی کی بہ نسبت صلح ميں زياده فائده ہے تاکہ مسلمان اس 
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کرليں جيسے خود نبی صلی هللا عليہ وسلم نے کفار مکہ  موقعے سے فائده اٹھا کر بھرپور تياری
  سے جنگ نہ کرنے کا دس سالہ معاہده کيا تھا ۔

اس ميں مسلمانوں کے لئے دشمن پر فتح و نصرت کی عظيم بشارت ہے۔ جس کے ساتھ  ٢۔٣٥
  هللا ہو، اس کو کون شکست دے سکتا ہے۔ 

  کمی نہيں کرے گا۔ بلکہ وه اس پر پورا اجر دے گا اور اس ميں کوئی ٢۔٣٥
 

ْلُمكْ  َـٔ لَهٌْو ۭ َوِاْن تُْؤِمنُْوا َوتَتَُّقْوا يُْؤِتُمكْ ُاُجْوَرُمكْ َوَال يَْس نَْيا لَِعٌب وَّ ََّما الَْحٰيوُة ادلُّ   36 َاْمَوالَُمكْ    ِان
) اور اگر تم ايمان لے آؤ گے اور تقٰوی اختيار کرو ١واقعی زندگانی دنيا صرف کھيل کود ہے (

  )٢تو هللا تمہيں تمہارے اجر دے گا اور تم سے تمہارے مال نہيں مانگتا ( گے
يعنی ايک فريب اور دھوکا ہے، اس کی کسی چيز کی بنياد ہے نہ اس کو ثبات اور نہ اس  ١۔٣٦

  کا اعتبار۔ 
يعنی وه تمہارے مالوں سے بےنياز ہے۔ اسی لئے اس نے تم سے زکوة ميں کل مال کا  ٢۔٣٦

يا بلکہ اس کے ايک نہايت قليل حصے صرف ڈھائی فيصد کا اور وه بھی ايک مطالبہ نہيں ک
سال کے بعد اپنی ضرورت سے زياده ہونے پر، عالوه ازيں اس کا مقصد بھی تمہارے اپنے ہی 

بھائی بندوں کی مدد اور خير خواہی ہے نہ کہ هللا اس مال سے اپنی حکومت کے اخراجات 
  پورے کرتا ہے۔

 
َـٔ  َّْس ِرْج َاْضَغانَُمكْ      ِاْن ي   37ْلُمكُْوَها فَُيْحِفُمكْ تَْبَخلُْوا َوُخيْ

اگر وه تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس سے بخيلی کرنے لگو گے 
  )١اور تمہارے کينے ظاہر کر دے گا (

ور دے يعنی ضرورت سے زائد کل مال کا مطالبہ کرے وه بھی اصرار کے ساتھ اور ز ١۔٣٧
کر تو يہ انسانی فطرت ہے کہ تم بخل بھی کرو گے اور اسالم کے خالف اپنے بغض و عناد کا 
اظہار بھی اور اس صورت ميں خود اسالم کے خالف بھی تمہارے دلوں ميں عناد پيدا ہو جاتا 

  کہ يہ اچھا دين ہے جو ہماری محنت کی ساری کمائی اپنے دامن ميں سميٹ لينا چاہتا ہے۔
 
ََّما ٰهٓاَ  َّْبَخْل فَِان َّْبَخُل ۚ َوَمْن ي ْن ي ِ ۚ فَِمْنُمكْ مَّ َّْوا يَْستَْبِدْل قَْوًما نُْمتْ ٰهُٓؤَالِۗء تُْدَعْوَن ِلُتْنِفُقْوا ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ ُ الَْغِينُّ َوَانُْمتُ الُْفَقَراُۗء ۚ َوِاْن تََتَول َّْفِسٖه ۭ َواهلّلٰ يَْبَخُل َعْن ن

ُمكْ ۙ ُمثَّ    ۧ 38َال يَُكْونُْوٓا َاْمثَالَُمكْ       غَْريَ
) ہو تو تم بخيلی ١خبردار! تم وه لوگ ہو کہ هللا کی راه ميں خرچ کرنے کے لئے بالئے جاتے (

) هللا تعاٰلی ٢کرنے لگتے ہو اور جو بخل کرتا ہے وه تو دراصل اپنی جان سے بخيلی کرتا ہے (
) تو وه تمہارے بدلے ٤اگر تم روگردان ہو جاؤ () اور ٣غنی ہے اور تم فقير اور محتاج ہو (

  )۵تمہارے سوا اور لوگوں کو الئے گا جو پھر تم جيسے نہ ہونگے۔(
  يعنی کچھ حصہ زکوة کے طور پر اور کچھ هللا کے راستے ميں خرچ کرو۔ ١۔٣٨
  يعنی اپنے ہی نفس کو انفاق فی سبيل هللا کے اجر سے محروم رکھتا ہے۔  ٢۔٣٨
 تمہيں خرچ کرنے کی ترغيب اس ليے نہيں ديتا کہ وه تمہارے مال کا ضرورت يعنی هللا ٣۔٣٨

مند ہے نہيں وه تو غنی ہے بےنياز ہے وه تو تمہارے ہی فائدے کے ليے تمہيں يہ حکم ديتا ہے 
کہ اس سے ايک تو تمہارے اپنے نفسوں کا تزکيہ ہو دوسرے تمہارے ضرورت مندوں کی 

ن پر غالب اور برتر رہو اس ليے هللا کی رحمت اور مدد کے حاجتيں پوری ہوں تيسرے تم دشم
  محتاج تم ہو نہ کہ هللا تمہارا محتاج ہے۔

  يعنی اسالم سے کفر کی طرف پھر جاؤ۔  ٤۔٣٨
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بلکہ تم سے زياده هللا اور رسول کے اطاعت گزار اور هللا کی راه ميں خوب خرچ کرنے  ۵۔٣۵
س کی بابت پوچھا گيا تو آپ صلی هللا عليہ وسلم والے ہوں گے نبی صلی هللا عليہ وسلم سے ا

نے حضرت سلمان فارسی رضی هللا عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمايا اس سے مراد يہ 
اور اس کی قوم ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ميں ميری جان ہے اگر ايمان ثريا ستارے 

  صل کرليں گے۔ الترمذی ۔کے ساتھ بھی لٹکا ہوا ہو تو اس کو فارس کے کچھ لوگ حا
 
 

 سورة الفتح
 )٢٩۔ تعداد آيات  ٤٨(سورة الفتح ۔ سوره نمبر 
 

ِحْميِ           ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ
  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے

 
ِبْينًا         Ǻِۙاانَّ فَتَْحنَا كَلَ فَْتًحا مُّ

  )١شک (اے نبی) ہم نے آپ کو ايک کھلم کھال فتح دی ہے۔ (بي
سو کے قريب صحاب اکرام رضوان  ١٤ہجری ميں رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم اور  ٦ ١۔١

عليہم اجمعين عمرے کی نيت سے مکہ تشريف لے گئے، ليکن مکہ کے قريب حديبيہ کے مقام 
عمره نہيں کرنے ديا، آپ صلی هللا عليہ وسلم پر کافروں نے آپ صلی هللا عليہ وسلم کو روک ليا 

نے حضرت عثمان رضی هللا کو اپنا نمائنده بنا کر بھيجا تاکہ قريش کے سرداروں سے گفتگو کر 
کے انہيں مسلمانوں کو عمره کرنے کی اجازت دينے پر آماده کريں کفار مکہ نے اجازت نہيں 

ا اراده کر ليا وہيں اپنے سر بھی منڈوا دی اور مسلمانوں نے آئنده سال کے وعدے پر واپسی ک
لئے اور قربانياں کرليں۔ نيز کفار سے بھی چند باتوں کا معاہده ہوا جنہيں صحابہ کرام کی 

اکثريت ناپسند کرتی تھی ليکن نگاه رسالت نے اس کے دور رس اثرات کا اندازه لگاتے ہوئے، 
ينے کی طرف آتے ہوئے راستے کفار کی شرائط پر ہی صلح کو بہتر سمجھا۔ حديبيہ سے مد

ميں يہ سورت اتری، جس ميں صلح کو فتح مبين سے تعبير فرمايا گيا کيونکہ يہ صلہ فتح مکہ 
کا ہی پيش خيمہ ثابت ہوئی اور اس کے دو سال بعد ہی مسلمان مکے ميں فاتحانہ طور پر داخل 

تے ہو ليکن ہم حديبيہ ہوئے۔ اسی لئے بعض صحابہ اکرام کہتے تھے کہ تم فتح مکہ کو شمار کر
کی صلح کو فتح شمار کرتے ہيں۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے اس سورت کی بابت فرمايا کہ آج 
کی رات مجھ پر وه سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنيا ما فيہا سے زياده محبوب ہے (صحيح 

  بخاری)
 

َم ِمْن َذنِْۢبَك َوَما اتََ  ُ َما تََقدَّ ْستَـِقْيًما       ِلَّيْغِفَر كَلَ اهلّلٰ اًطا مُّ َر َويُِمتَّ ِنْعَمَتٗه عَلَْيَك َوَهيِْديََك ِرصَ   Ąۙخَّ
) اور تجھ پر ١تاکہ جو کچھ تيرے گناه آگے ہوئے اور پيچھے سب کو هللا تعاٰلی معاف فرمائے (

  )۔٣) اور تجھے سيدھی راه چالئے (٢اپنا احسان پورا کر دے (
معامالت يا وه امور ہيں جو آپ صلی هللا عليہ وسلم نے اپنے اس سے مراد ترک اولی والے  ١۔٢

فہم واجتہاد سے کيے ليکن هللا نے انہيں ناپسند فرمايا جيسے عبد هللا بن ام مکتوم رضی هللا 
وغيره کا واقعہ ہے جس پر سوره عبس کا نزول ہوا يہ معامالت وامور اگرچہ گناه اور منافی 
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کے پيش نظر انہيں بھی کوتاہياں شمار کر ليا گيا جس پر عصمت نہيں ليکن آپ کی شان ارفع 
معافی کا اعالن فرمايا جا رہا ہے ليغفر ميں الم تعليل کے ليے ہے يعنی يہ فتح مبين ان تين 

چيزوں کا سبب ہے جو آيت ميں مذکور ہيں اور يہ مغفرت ذنوب کا سبب اس اعتبار سے ہے کہ 
ی تعداد ميں بکثرت اضافہ ہوا جس سے آپ صلی اس صلح کے بعد قبول اسالم کرنے والوں ک

  هللا عليہ وسلم کے اجر عظيم ميں بھی خوب اضافہ ہوا اور حسنات وبلندی درجات ميں بھی ۔
اس دين کو غالب کر کے جس کی تم دعوت ديتے ہو، يا فتح وغلبہ عطا کر کے۔ اور بعض  ٢۔٢

  القدير)کہتے ہيں کہ مغفرت اور ہدايت پر يہی تمام نعمت ہے (فتح 
  يعنی اس پر استقالل نصيب فرمائے۔ ہدايت کے اعلٰی سے اعلٰی درجات سے نوازے۔ ٣۔٢ 
 

ا َعزِْيًزا       ُ نَــْرصً َك اهلّلٰ يَْنُرصَ   Ǽوَّ
  اور آپ کو ايک زبردست مدد دے۔

 
َداُدْوٓا ِايْمَ  ِكْينََة ِيفْ قُلُْوِب الُْمْؤِمِنْنيَ ِلَزيْ ْيٓ َاْنَزَل السَّ ِ ُ عَِلـْيًما َحِكـْيًما     ُهَو اذلَّ ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۭ َوَاكَن اهلّلٰ ِ ُجنُْوُد السَّ ْم ۭ َوهلِلّٰ َع ِايَْماِهنِ   Ćۙااًن مَّ

وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں ميں سکون اور اطمينان ڈال ديا تاکہ اپنے ايمان کے ساتھ 
ر زمين کے (کل) لشکر هللا ہی کے ) اور آسمانوں او١ہی ساتھ اور بھی ايمان ميں بڑھ جائيں (

  ) اور هللا تعاٰلی دانا با حکمت ہے۔٢ہيں (
يعنی اس اضطراب کے بعد جو مسلمانوں کو شرائط صلح کی وجہ سے الحق ہوا هللا تعاٰلی  ١۔٤

نے ان کے دلوں ميں سکينت نازل فرما دی جس سے ان کے دلوں کو اطمينان سکون اور ايمان 
  ھی اس بات کی دليل ہے کہ ايمان ميں کمی بيشی ہوتی ہے ۔مزيد حاصل ہوا يہ آيت ب

يعنی اگر هللا چاہے تو اپنے کسی لشکر (مثاًل فرشتوں) سے کفار کو ہالک کروا دے، ليکن  ٢۔٤
اس نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت ايسا نہيں کيا اور اس کے بجائے مومنوں کو قتال و جہاد کا 

  حکم ديا ہے۔
 

ْم ۭ وَ ِلُّيْدِخَل الُْمْؤمِ  ٰاِهتِ ّيِ ْيَن ِفْهيَا َويَُكفَِّر َعْهنُْم سـَ ُر ٰخدِلِ ْهنٰ ِهتَا اْالَ رِْي ِمْن َحتْ ِ فَْوًزا َعِظْيًما       ِنْنيَ َوالُْمْؤِمٰنِت َجنٍّٰت َجتْ   Ĉَۙاكَن ٰذكِلَ ِعْنَد اهلّلٰ
رہی ) کے نيچے نہريں بہ ١تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں ميں لے جائے جن (

ہيں جہاں وه ہميشہ رہيں گے اور ان سے ان کے گناه دور کردے، اور هللا کے نزديک يہ بہت 
  بڑی کاميابی ہے۔

حديث ميں آتا ہے کہ جب مسلمانوں نے سوره فتح کا ابتدائی حصہ سنا ليغفرلک هللا تو انہوں  ١۔۵
لی هللا عليہ وسلم کو نے نبی صلی هللا عليہ وسلم سے کہا آپ صلی هللا عليہ وسلم سے کہا آپ ص

مبارک ہو ہمارے ليے کيا ہے جس پر هللا نے آيت ليدخل المومنين نازل فرما دی (صحيح بخاری 
  باب غزوه الحديبيۃ)

 
 َ ْوِء ۭ عَل ِ َظنَّ السَّ ِّْنيَ اِبهلّلٰ اۗن َب الُْمٰنِفِقْنيَ َوالُْمٰنِفٰقِت َوالُْمْرشِِكْنيَ َوالُْمْرشِٰكِت الظَّ يَُعّذِ َ ۭ َوَساَۗءْت  ْهيِمْ وَّ ْم َولََعَهنُْم َوَاعَدَّ لَهُْم هَجَمنَّ ُ عَلَْهيِ ْوِء ۚ َوغَِضَب اهلّلٰ َِٕرُة السَّ

َداۗى
ا         Čَمِصْريً

اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب 
) (دراصل انہيں) پر برائی کا ١ہيں۔ ( دے جو هللا تعاٰلی کے بارے ميں بدگمانياں رکھنے والے

) هللا ان پر ناراض ہوا اور انہيں لعنت کی اور ان کے لئے دوزخ تيار کی اور وه ٢پھيرا ہے (
  (بہت) بری لوٹنے کی جگہ ہے۔
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يعنی هللا کو اس کے حکموں پر مہتم کرتے ہيں اور رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم اور  ١۔  ٦
ليہم کے بارے ميں گمان رکھتے ہيں کہ يہ مغلوب يا مقتول ہو جائيں صحابہ کرام رضوان هللا ع

  گے اور دين اسالم کا خاتمہ ہو جائے گا ۔(ابن کثير) 
يعنی يہ جس گردش، عذاب يا ہالکت کے مسلمانوں کے لئے منتظر ہيں، وه تو انہی کا مقدر  ١۔٦

  بننے والی ہے
 

ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۭ وَ  ِ ُجنُْوُد السَّ ُ َعزِْيًزا َحِكْيًما      َوهلِلّٰ   Ċَاكَن اهلّلٰ
  )١اور هللا ہی کے لئے آسمانوں اور زمين کے لشکر ہيں اور هللا غالب اور حکمت واال ہے (

هللا تعاٰلی اپنے دشمنوں کو ہر طرح ہالک کرنے پر قادر ہے۔ يہ الگ بات ہے کہ وه اپنی  ١۔٧
  حکمت ومشيت کے تحت ان کو جتنی چاہے مہلت دے دے۔

 
نَِذْيًرا       ا وَّ ً ُمبَّرشِ ٓ َاْرَسلْٰنَك َشاِهًدا وَّ   Ďِۙاانَّ

  يقيناً ہم نے تجھے گواہی دينے واال اور خوشخبری سنانے واال اور ڈرانے واال بنا کر بھيجا۔
 

ُحْوُه بُْكَرًة وَّ  ُرْوُه ۭ َوتَُسـّبِ ُرْوُه َوتَُوقِّ ِ َوَرُسْوهِلٖ َوتَُعّزِ   Ḍَاِصْيًال      ِلُّتْؤِمنُْوا اِبهلّلٰ
تاکہ (اے مسلمانو)، تم هللا اور اس کے رسول پر ايمان الؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب 

  کرو اور هللا کی پاکی بيان کرو صبح و شام۔
 

 َّ ْم ۚ فََمْن ن ِ فَْوَق َايِْدْهيِ َ ۭ يَُد اهلّلٰ ََّما يَُباِيُعْوَن اهلّلٰ يَْن يَُباِيُعْونََك ِان ِ ُيْؤِتْيِه َاْجًرا َعِظْيًما      ِانَّ اذلَّ َ فَسـَ ََّما يَْنُكُث عَٰيل نَْفِسٖه ۚ َوَمْن اَْوٰىف ِبَما ٰعهََد عَلَْيُه اهلّلٰ َكَث فَِان
10 ۧ  

) ان کے ہاتھوں پر هللا کا ١جو لوگ تجھ سے بيعت کرتے ہيں وه يقيناً هللا سے بيعت کرتے ہيں (
) اور جو ٣ه اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے () تو جو شخص عہد شکنی کرے و٢ہاتھ ہے (

) تو اسے عنقريب هللا بہت ٤شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے هللا کے ساتھ کيا ہے (
  بڑا اجر دے گا۔

يعنی يہ بيعت دراصل هللا ہی کی ہے کيونکہ اسی نے جہاد کا حکم ديا ہے اور اس پر اجر  ١۔ ١٠
دوسرے مقام پر فرمايا کہ يہ اپنے نفسوں اور مالوں کا جنت بھی وہی عطا فرمائے گا جس طرح 

ُسْوَل فَقَْد  ١١١کے بدلے هللا کے ساتھ سودا ہے التوبہ ۔ يہ اسی طرح ہے جيسے (َمْن يُِّطِع الرَّ
 (َ   ) 80۔ النساء:4اَطَاَع ّهللاٰ

آيت سے وہی بيعت رضوان مراد ہے جو نبی صلی هللا عليہ وسلم نے حضرت عثمان  ٢۔١٠
سو مسلمانوں نے  ١٥يا  ١٤ہادت کی خبر سن کر ان کا انتقام لينے کے لئے حديبيہ ميں موجود ش

  لی تھی۔ 
نَْکث، (عہد شکنی) سے مراد يہاں بيعت کا توڑ دينا يعنی عہد کے مطابق لڑائی ميں حصہ  ٣۔١٠

  نہ لينا ہے۔ يعنی جو شخص ايسا کرے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ 
 کے رسول صلی هللا عليہ وسلم کی مدد کرے گا، ان کے ساتھ ہو کر لڑے گا، کہ وه هللا ٤۔١٠

  يہاں تک کہ هللا تعاٰلی مسلمانوں کی فتح و غلبہ عطا فرما دے۔
 

َتْغِفْر لَنَا ۚ يَُقْولُْونَ  َُّفْوَن ِمَن اْالَْعَراِب َشَغلَْتنَآ َاْمَوالُنَا َوَاْهلُْواَن فَاسـْ َيُقْوُل كَلَ الُْمَخل ِ َشـْيـــــًٔا ِاْن  سـَ َن اهلّلٰ َّْمكِلُ لَُمكْ ِمّ ْم ۭ قُْل فََمْن ي ا لَيَْس ِيفْ قُلُْوِهبِ ْم مَّ لِْسنَِهتِ اِبَ
ا        ُ ِبَما تَْعَملُْوَن َخِبْريً   11َاَراَد ِبُمكْ َرضًّا َاْو َاَراَد ِبُمكْ نَْفًعا   ۭ بَْل َاكَن اهلّلٰ

ديئے گئے تھے وه اب تجھ سے کہيں گے کہ ہم اپنے  دہاتيوں ميں سے جو لوگ پيچھے چھوڑ
) يہ لوگ اپنی ١مال اور بال بچوں ميں لگے ره گئے پس آپ ہمارے لئے مغفرت طلب کيجئے (
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) آپ جواب ديجئے کہ تمہارے لئے ٢زبانوں سے وه کہتے ہيں جو ان کے دلوں ميں نہيں ہے، (
اگر وه تمہيں نقصان پہنچانا چاہے  هللا کی طرف سے کسی چيز کا بھی اختيار کون رکھتا ہے

) چاہے ، بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے هللا خوب باخبر ہے ٤) يا تمہيں کوئی نفع دينا (٣(
  )۔۵(

اس سے مدينے کے اطراف ميں آباد قبيلے غفار مزينہ جہينہ اسلم اور وئل مراد ہيں جب  ١۔ ١١
کی تفصيل آگے آئے گی عمرے کے  نبی صلی هللا عليہ وسلم نے خواب ديکھنے کے بعد جس

ليے مکہ جانے کی عام منادی کرا دی مذکوره قبيلوں نے سوچا کہ موجوده حاالت تو مکہ جانے 
کے ليے ساز گار نہيں ہيں وہاں ابھی کافروں کا غلبہ ہے اور مسلمان کمزور ہيں نيز مسلمان 

ر ايسے ميں کافروں نے عمرے کے ليے پورے طور پر ہتھيار بند ہو کر بھی نہيں جا سکتے اگ
مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کا فيصلہ کر ليا تو مسلمان خالی ہاتھ ان کا مقابلہ کس طرح کريں گے 

اس وقت مکے جانے کا مطلب اپنے آپ کو ہالکت ميں ڈالنا ہے چنانچہ يہ لوگ آپ صلی هللا 
ا ہے کہ يہ تجھ عليہ وسلم کے ساتھ عمرے کے ليے نہيں گئے هللا تعاٰلی ان کی بابت فرما رہ
  سے مشغو ليتوں کا عذر پيش کر کے طلب مغفرت کی التجائيں کريں گے ۔

يعنی زبانوں پر تو يہ ہے کہ ہمارے پيچھے ہمارے گھروں کی اور بيوی بچوں کی  ٢۔١١
نگرانی کرنے واال کوئی نہيں تھا اس ليے ہميں خود ہی رکنا پڑا ليکن حقيقت ميں ان کا پيچھے 

  ديشہ موت کی وجہ سے تھا رہنا نفاق اور ان
يعنی اگر هللا تمہارے مال ضائع کرنے اور تمہارے اہل کو ہالک کرنے کا فيصلہ کر لے  ٣۔١١

  تو کيا تم سے کوئی اختيار رکھتا ہے کہ وه هللا کو ايسا نہ کرنے دے۔ 
يعنی تمہيں مدد پہنچانا اور تمہيں غنيمت سے نوازنا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے يہ  ٤۔١١
راصل مذکوره متخلفين پيچھے ره جانے والوں کا رد ہے جنہوں نے يہ گمان کر ليا تھا کہ وه د

اگر نبی صلی هللا عليہ وسلم کے ساتھ نہيں گئے تو نقصان سے محفوظ اور منافع سے بہره ور 
  ہوں گے حاال نکہ نفع وضرر کا سارا اختيار هللا کے ہاتھ ميں ہے ۔

  کی پوری جزا دے گا۔ يعنی تمہيں تمہارے عملوں ۵۔١١
 

ُزيَِّن ٰذكِلَ ِيفْ قُلُوْ  ْم َابًَدا وَّ ُسْوُل َوالُْمْؤِمنُْوَن ِاٰىلٓ َاْهِلْهيِ َّْنَقِلَب الرَّ َّْن ي ْوِء ښ َوُكْنُمتْ قَْوًما بُْوًرا        بَْل َظنَنُْمتْ َاْن ل    12ِبُمكْ َوَظنَنُْمتْ َظنَّ السَّ
تھا کہ پيغمبر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا  نہيں بلکہ تم نے يہ گمان کر رکھا

قطًعا ناممکن ہے اور يہی خيال تمہارے دلوں ميں رچ گيا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا 
  )٢) دراصل تم لوگ ہو بھی ہالک ہونے والے۔ (١(

کرے گا۔ يہ وہی پہال  اور وه يہی تھا کہ هللا اپنے رسول صلی هللا عليہ وسلم کی مدد نہيں ١۔١٢
  گمان ہے، تکرار تاکيد کے لئے ہے۔ 

بور، بائر کی جمع ہے ہالک ہونے واال يعنی يہ وه لوگ ہيں جن کا مقدر ہالکت ہے اگر  ٢۔١٢
دنيا ميں يہ هللا کے عذاب سے بچ گئے تو آخرت ميں تو بچ کر نہيں جا سکتے وہاں تو عذاب ہے 

  ہر صورت ميں بھگتنا ہوگا ۔
 

ا       َوَمْن  ٓ َاْعتَْداَن ِلْلٰكِفرِْيَن َسِعْريً ِ َوَرُسْوهِلٖ فَِاانَّ َّْم يُْؤِمْنۢ اِبهلّلٰ    13ل
اور جو شخص هللا پر اور اس کے رسول پر ايمان نہ الئے تو ہم نے بھی ايسے کافروں کے لئے 

  دہکتی آگ تيار کر رکھی ہے۔
 

ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۭ يَْغفِ  ِ ُمكْلُ السَّ ِحْيًما       َوهلِلّٰ ُ غَُفْوًرا رَّ ََّشاُۗء ۭ َوَاكَن اهلّلٰ ُب َمْن ي ََّشاُۗء َويَُعّذِ   14ُر ِلَمْن ي
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اور زمين اور آسمانوں کی بادشاہت هللا ہی کے لئے ہے جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے 
  )١عذاب کرے اور هللا بڑا بخشنے واال مہربان ہے۔ (

نابت الی هللا کی ترغيب ہے کہ اگر وه نفاق سے توبہ اس ميں متخلفين کے ليے توبہ وا ١۔ ١٤
  کرليں تو هللا تعاٰلی انہيں معاف فرما دے گا وه بڑا بخشنے واال نہايت مہربان ہے۔

 
َِّبْعُمكْ ۚ يُرِيُْدْوَن َانْ  َُّفْوَن ِاَذا انْــَطلَْقُمتْ ِاٰىل َمَغاِمنَ ِلَتْاُخُذْوَها َذُرْواَن نَت َيُقْوُل الُْمَخل ُّ  سـَ َيُقْولُْوَن بَْل ي ُ ِمْن قَْبُل ۚ فَسـَ َِّبُعْواَن َكٰذِلُمكْ قَاَل اهلّلٰ َّْن تَت ِ ۭ قُْل ل َم اهلّلٰ لُْوا َلكٰ َبّدِ

ُسُدْونَنَا   ۭ بَْل َاكنُْوا َال يَْفَقهُْوَن ِاالَّ قَِلْيًال           15َحتْ
لوگ کہنے لگيں جب تم غنيمتيں لينے جانے لگو گے تو جھٹ سے يہ پيچھے چھوڑے ہوئے 

) وه چاہتے ہيں کہ هللا تعاٰلی کے کالم ١گے کہ ہميں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت ديجئے، (
) آپ کہہ ديجئے! کہ هللا تعاٰلی ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہيں چلو ٢کو بدل ديں (

) (اصل بات يہ ٤() وه اس کا جواب ديں گے (نہيں نہيں) بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو ٣گے (
  )۵ہے) کہ وه لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہيں (

اس ميں غزوه خيبر کا ذکر ہے جس کی فتح کی نويد هللا تعاٰلی نے حديبيہ ميں دی تھی نيز  ١۔١۵
هللا تعاٰلی نے يہ بھی فرمايا تھا کہ يہاں سے جتنا بھی مال غنيمت حاصل ہوگا وه صرف حديبيہ 

ہے چنانچہ حديبيہ سے واپسی کے بعد آپ صلی هللا عليہ وسلم ميں شريک ہونے والوں کا حصہ 
نے يہوديوں کی مسلسل عہد شکنی کی وجہ سے خيبر پر چڑھائی کا پروگرام بنايا تو مذکوره 
متخلفين نے بھی محض مال غنيمت کے حصول کے ليے ساتھ جانے کا اراده ظاہر کيا جسے 

  نم خيبر ہی ہيں ۔منظور نہيں کيا گيا آيت ميں مغانم سے مراد مغا
هللا کے کالم سے مراد، هللا کا خيبر کی غنيمت کو اہل حديبيہ کے لئے خاص کرنے کا  ٢۔١٥

  وعده ہے، منافقين اس ميں شريک ہو کر هللا کے کالم يعنی اس کے وعدے کو بدلنا چاہتے تھے۔ 
 تعاٰلی کا حکم يہ نفی بمعنی نہی ہے يعنی تمہيں ہمارے ساتھ چلنے کی اجازت نہيں ہے۔ هللا٣۔١٥

  بھی يہی ہے۔ 
يعنی يہ متخلفين کہيں گے کہ تم ہميں حسد کی بنا پر ساتھ لے جانے سے گريز کر رہے  ٤۔١٥

  ہو تاکہ مال غنيمت ميں ہم تمہارے ساتھ شريک نہ ہوں۔ 
يعنی بات يہ نہيں ہے جو وه سمجھ رہے ہيں، بلکہ يہ پابندی ان کے پيچھے رہنے کی پا  ۵۔١٥

  ليکن اصل بات ان کی سمجھ ميں نہيں آ رہی ہے۔ داش ميں ہے۔
 

َِّفْنيَ ِمَن اْالَْعَراِب َسـُتْدَعْوَن ِاٰىل قَْوٍم ُاوِيلْ اَبٍْس َشِديٍْد تَُقاتِلُْوَهنُْم َاْو يُْسِلمُ  َّْوا امَكَ قُْل ِلّـلُْمَخل ُ َاْجًرا َحَسـنًا ۚ َوِاْن تَتََول ْن ْوَن ۚ فَِاْن تُِطْيُعْوا يُْؤِتُمكُ اهلّلٰ َّْيُمتْ ِمّ  تََول
ْبُمكْ عََذااًب َاِلـْيًما          16قَْبُل يَُعّذِ

آپ پيچھے چھوڑے ہوئے بدويوں سے کہہ دو کہ عنقريب تم ايک سخت جنگجو قوم کی طرف 
) پس اگر تم اطاعت کرو ١بالئے جاؤ گے کہ تم ان سے لڑو گے يا وه مسلمان ہوجائيں گے (

) اور اگر تم نے منہ پھير ليا جيسا کہ اس سے ٣بہتر بدلہ دے گا ( ) گے تو هللا تمہيں بہت٢(
  )۔٤پہلے تم منہ پھير چکے ہو وه تمہيں دردناک عذاب دے گا (

اس جنگجو قوم کی تعيين ميں اختالف ہے بعض مفسرين اس سے عرب کے ہی بعض  ١۔  ٦ ١
مانوں کی جنگ ہوئی يا قبائل مراد ليتے ہيں مثال ہوازن يا ثقيف جن سے حنين کے مقام پر مسل

مسيلمۃ الکذاب کی قوم بنو حنيفہ اور بعض نے فارس اور روم کے مجوسی وعيسائی مراد ليے 
ہيں ان پيچھے ره جانے والے بدويوں سے کہا جا رہا ہے کہ عنقريب ايک جنگجو قوم سے 

  نگ ہوگی۔مقابلے کے ليے تمہيں باليا جائے گا اگر وه مسلمان نہ ہوئے تو تمہاری اور ان کی ج
  يعنی خلوص دل سے مسلمانوں کے ساتھ ملکر لڑو گے ٢۔١٦

  دنيا ميں غنيمت اور آخرت ميں پچھلے گناہوں کی مغفرت اور جنت۔  ٣۔١٦۔ 
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يعنی جس طرح حديبيہ کے موقع پر تم نے مسلمانوں کے ساتھ مکہ جانے سے گريز کيا  ٤۔١٦
 کا دردناک عذاب تمہارے لئے تيار تھا، اسی طرح اب بھی تم جہاد سے بھاگو گے، تو پھر هللا

  ہے۔
 

َ َوَرسُ  ُِّطعِ اهلّلٰ َال عََيل الَْمرِيِْض َحَرٌج ۭ َوَمْن ي َال عََيل اْالَْعَرجِ َحَرٌج وَّ ى َحَرٌج وَّ بْهُ لَيَْس عََيل اْالَْمعٰ ََّتَولَّ يَُعّذِ ِهتَا اْالَْهنُٰر ۚ َوَمْن ي رِْي ِمْن َحتْ  ْوهَلٗ يُْدِخهْلُ َجنٍّٰت َجتْ
  ۧ 17عََذااًب َاِلـْيًما         

اندھے پر کوئی حرج نہيں ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بيمار پر کوئی حرج 
) جو کوئی هللا اور اس کے رسول کی فرما نبرداری کرے اسے هللا ايسی جنتوں ميں ١ہے، (

ر لے اسے دردناک داخل کرے گا جس کے (درختوں) تلے نہريں جاری ہيں اور جو منہ پھي
  عذاب (کی سزا) دے گا۔

بصارت سے محرومی اور لنگڑے پن کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذوری۔ يہ  ١۔١٧
دونوں عذر الزمی ہيں۔ ان اصحاب عذر يا ان جيسے ديگر معذورين کو جہاد سے مستثٰنی کر ديا 

  گيا ان کے عالوه جو بيمارياں ہيں وه عارضی عذر ہيں۔
 

ِكْينََة عَ لََقْد َرِيضَ ا ْم فََاْنَزَل السَّ َجَرِة فََعِملَ َما ِيفْ قُلُْوِهبِ ُ َعِن الُْمْؤِمِنْنيَ ِاْذ يَُباِيُعْونََك َحتَْت الشَّ ْم َوَااَثَهبُْم فَْتًحا قَرِيًْبا        هلّلٰ   18ۙلَْهيِ
) ١ے (يقيناً هللا تعاٰلی مومنوں سے خوش ہوگيا جبکہ وه درخت تلے تجھ سے بيعت کر رہے تھ

) اور ٣) اور ان پر اطمينان نازل فرمايا (٢ان کے دلوں ميں جو تھا اسے اس نے معلوم کرليا (
  )٤انہيں قريب کی فتح عنايت فرمائی۔ (

يہ ان اصحاب بيعت رضوان کے ليے رضائے الہی اور ان کے پکے سچے مومن ہونے  ١۔١٨
بات پر بيعت کی کہ وه  کا سرٹيفکيٹ ہے جنہوں نے حديبيہ ميں ايک درخت کے نيچے اس

  قريش مکہ سے لڑيں گے اور راه فرار اختيار نہيں کريں گے ۔
يعنی ان کے دلوں ميں جو صدق و صفا کے جذبات تھے، هللا ان سے بھی واقف ہے۔ اس  ٢۔١٨

سے ان دشمنان صحابہ اکرام کا رد ہوگيا جو کہتے ہيں کہ ان کا ايمان ظاہری تھا، دل سے وه 
  منافق تھے۔ 

يعنی وه نہتے تھے جنگ کی نيت سے نہيں گئے تھے اس ليے جنگی ہتھيار مطلوبہ تعداد  ٣۔ ١٨
ميں نہيں تھے اس کے باوجود جب نبی صلی هللا عليہ وسلم نے حضرت عثمان رضی هللا کا بدلہ 
لينے کے ليے ان سے جہاد کی بيعت لی تو بال ادنی تامل سب لڑنے کے ليے تيار ہوگئے يعنی 

خوف ان کے دلوں سے نکال ديا اور اس کی جگہ صبر و سکينت ان پر نازل ہم نے موت کا 
  فرما دی جس کی بنا پر انہيں لڑنے کا حوصلہ ہوا۔

اس سے مراد وہی فتح خيبر ہے جو يہوديوں کا گڑھ تھا اور حديبيہ سے واپسی پر  ٤۔١٨
  مسلمانوں نے اسے فتح کيا۔

 
ُخُذْوَهنَا  ۭ ْ ًة ايَّ َمَغاِمنَ َكِثْريَ ُ َعزِْيًزا َحِكْيًما           وَّ   19َوَاكَن اهلّلٰ

  ) گے اور هللا غالب حکمت واال ہے۔١اور بہت سی غنيمتيں جنہيں وه حاصل کريں (
يہ وه غنيمتيں ہيں جو خيبر سے حاصل ہوئيں يہ نہايت زرخيز اور شاداب عالقہ تھا اسی  ١۔١٩

مت کا مال حاصل ہوا جسے صرف حساب سے يہاں سے مسلمانوں کو بہت بڑی تعداد ميں غني
  اہل حديبيہ ميں تقسيم کيا گيا ۔

 
َل لَُمكْ ٰهِذٖه َوَكفَّ َايِْدَي النَّاِس َعْنُمكْ ۚ َوِلتَكُ  ُخُذْوَهنَا فََعجَّ ًة اَتْ ُ َمَغاِمنَ َكِثْريَ َتِقْيًما  َوعََدُمكُ اهلّلٰ سـْ اًطا مُّ   ۙ 20       ْوَن ٰايًَة ِلّـلُْمْؤِمِنْنيَ َوَهيِْديَُمكْ ِرصَ
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) جنہيں تم حاصل کرو گے پس يہ ١هللا تعاٰلی نے تم سے بہت ساری غنيمتوں کا وعده کيا ہے (
) تاکہ مومنوں کے ٣) اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک ديئے (٢تمہيں جلدی ہی عطا فرما دی (
  )۔۵) تاکہ وه تمہيں سيدھی راه چالئے (٤لئے يہ ايک نشانی ہو جائے، (

فتوحات کے نتيجے ميں حاصل ہونے والی غنيمتوں کی خوشخبری ہے جو قيامت يہ ديگر  ١۔٢٠
  تک مسلمانوں کو حاصل ہونے والی ہيں۔ 

يعنی فتح خيبر يا صلح حديبيہ کيونکہ يہ دونوں تو فوری طور پر مسلمانوں کو حاصل  ٢۔٢٠
  ہوگئيں ۔

نے روک ديئے يعنی ان  حديبيہ ميں کافروں کے ہاتھ اور خيبر ميں يہوديوں کے ہاتھ هللا ٣۔٢٠
  کے حوصلے پست کر ديئے اور وه مسلمانوں سے مصروف پيکار نہيں ہوئے ۔

يعنی لوگ اس واقعے کا تذکره پڑھ کر اندازه لگا ليں گے کہ هللا تعاٰلی قلت تعداد کے  ٤۔٢٠
باوجود مسلمانوں کا محافظ اور دشمنوں پر ان کو غالب کرنے واال ہے يا يہ روک لينا تمام 

  وده باتوں ميں رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کی صداقت کی نشانی ہے ۔موع
  يعنی ہدايت پر استقامت عطا فرمائے يا اس نشانی سے تمہيں ہدايت ميں اور زياده کرے۔ ۵۔٢٠

 
ٍء قَدِ  ُ عَٰيل ُلكِّ َيشْ ُ ِهبَا ۭ َوَاكَن اهلّلٰ ُاْخٰرى لَْم تَْقِدُرْوا عَلَْهيَا قَْد َاَحاَط اهلّلٰ   21ْيًرا         وَّ

اور تمہيں اور (غنيمتيں) بھی دے جن پر اب تک تم نے قابو نہيں پايا هللا تعاٰلی نے انہيں قابو کر 
  ) اور هللا تعاٰلی ہرچيز پر قادر ہے۔١رکھا ہے (

  يہ بعد ميں ہونے والی فتوحات اور ان سے حاصل ہونے والی غنيمت کی طرف اشاره ہے۔ ١۔٢١
 

ا          َولَْو ٰقتَلَُمكُ  َال نَِصْريً ُدْوَن َوِليًّا وَّ َُّوا اْالَْداَبَر ُمثَّ َال َجيِ يَْن َكَفُرْوا لََول ِ   22اذلَّ
اگر تم سے کافروں سے جنگ کرتے تو يقيناً پيٹھ دکھا کر بھاگتے پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے 

  )۔١نہ مددگار (
ہا ہے کہ اگر يہ قريش مکہ صلح نہ يہ حديبيہ ميں متوقع جنگ کے بارے ميں کہا جا ر ١۔٢٢

کرتے بلکہ جنگ کا راستہ اختيار کرتے تو پيٹھ پھير کر بھاگ کھڑے ہوتے، کوئی ان کا مددگار 
  نہ ہوتا۔

 
ِ تَْبِديًْال        َد ِلُسـنَِّة اهلّلٰ َِّيتْ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبُل ښ َولَْن َجتِ ِ ال   23ُسـنََّة اهلّلٰ

ابق جو پہلے چال آيا ہے تو کبھی بھی هللا کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہ هللا کے اس قاعدے کے مط
  )١پائے گا (

يعنی هللا کی يہ سنت اور عادت پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ جب کفر و ايمان کے درميان  ١۔٢٣
فيصلہ کن معرکہ آرائی کا مرحلہ آتا ہے تو هللا تعاٰلی اہل ايمان کی مدد فرما کر حق کو سر بلندی 

  کرتا ہے، جيسے اس سنت هللا کے مطابق بدر ميں تمہاری مدد کی گئی۔عطا 
 

مْ  ْي َكفَّ َايِْدَهيُْم َعْنُمكْ َوَايِْديَُمكْ َعْهنُْم ِبَبْطِن َمكََّة ِمْنۢ بَْعِد َاْن َاْظَفَرُمكْ عَلَْهيِ ِ ا       َوُهَو اذلَّ ُ ِبَما تَْعَملُْوَن بَِصْريً   24 ۭ َوَاكَن اهلّلٰ
نے خاص مکہ ميں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے  وہی ہے جس

) ديا تھا اور تم جو کچھ کر رہے ہو هللا ١روک ليا اس کے بعد کہ اس نے تمہيں ان پر غلبہ (
  تعاٰلی اسے ديکھ رہا ہے۔

 ٨٠ جب نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم اور صحابہ کرام حديبيہ ميں تھے تو کافروں نے ١۔٢٤
آدمی، جو ہتھياروں سے ليس تھے، اس نيت سے بھيجے کہ اگر ان کو موقع مل جائے تو 

دھوکے سے نبی صلی هللا عليہ وسلم اور صحابہ اکرام کے خالف کاروائی کريں چنانچہ يہ 
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مسلح جتھہ جبل تغيم کی طرف سے حديبيہ ميں آيا جس کا علم مسلمانوں کو بھی ہوگيا اور انہوں 
تمام آدميوں کو گرفتار کر ليا اور بارگاه رسالت ميں پيش کر ديا۔ ان کا جرم  نے ہمت کر کے

شديد تھا اور ان کو جو بھی سزا دی جاتی، صحيح ہوتی۔ ليکن اس ميں خطره يہی تھا پھر جنگ 
ناگزير ہو جاتی۔ جب کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم اس موقعے پر جنگ کے بجائے صلح چاہتے 

لمانوں کا مفاد تھا۔ چنانچہ آپ صلی هللا عليہ وسلم نے ان سب کو معاف تھے کيونکہ اس ميں مس
  کر کے چھوڑ ديا (صحيح مسلم)

 
ٗ ۭ َولَوْ  َّْبلَُغ َمِحهلَّ ْوُمكْ َعِن الَْمْسِجِد الَْحَراِم َوالْهَْدَي َمْعُكْوفًا َاْن ي يَْن َكَفُرْوا َوَصدُّ ِ ْؤِمنُْوَن َوِنَساٌۗء ُمهُ اذلَّ َّْم تَْعلَُمْوُمهْ َاْن تَـــَطــــُْٔوُمهْ فَُتِصْيَبُمكْ َال رَِجاٌل مُّ ْؤِمٰنٌت ل مُّ

 ِ بْنَا اذلَّ َّلُْوا لََعذَّ ََّشاُۗء ۚ لَْو تََزي ِتٖه َمْن ي ُ ِيفْ َرْمحَ ٌة ِبَغْريِ ِعْملٍ ۚ ِلُيْدِخَل اهلّلٰ َعرَّ ْهنُْم مَّ   25يَْن َكَفُرْوا ِمْهنُْم عََذااًب َاِلـْيًما      ِمّ
) اور قربانی کے لئے ١يہی وه لوگ ہيں جنہوں نے کفر کيا اور تم کو مسجد حرام سے روکا (

موقوف جانور کو اس کی قربان گاه ميں پہنچنے سے روکا اور اگر ايسے بہت سے مسلمان مرد 
) يعنی ان کے پس جانے ٢اور (بہت سی) مسلمان عورتيں نہ ہوتيں جن کی تم کو خبر نہ تھی (

) تو تمہيں ٣نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بےخبری ميں ضرر پہنچتا (کا احتمال 
) تاکہ هللا تعاٰلی اپنی رحمت ميں جس کو ۵) ليکن ايسا نہيں کيا (٤لڑنے کی اجازت دی جاتی (

چاہے داخل کرے اور اگر يہ الگ الگ ہوتے تو ان ميں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا 
  )٦ديتے۔ ( 

دی اس جانور کو کہا جاتا ہے جو حاجی يا معتمر عمره کرنے واال اپنے ساتھ مکے لے ھ ١۔ ٢۵
جاتا تھا يا وہيں سے خريد کر ذبح کرتا تھا محل سے مراد وه قربان گاه ہے جہاں ان کو لے جا 
کر ذبح کيا جاتا ہے جاہليت کے زمانے ميں يہ مقام معتمر کے ليے مروه پہاڑی کے پاس اور 

ے منی تھا اور اسالم ميں ذبح کرنے کی چگہ مکہ منی اور پورے حدود حرم ہيں۔ حاجيوں کے لي
معکوفا حال ہے يعنی يہ جانور اس انتظار ميں رکے ہوئے تھے کہ مکے ميں داخل ہوں تاکہ 

انہيں قربان کيا جائے مطلب يہ ہے کہ ان کافروں نے ہی تمہيں بھی مسجد حرام سے روکا اور 
  ھے انہيں بھی اپنی قربان گاه تک نہيں پہنچنے ديا ۔تمہارے ساتھ جو جانور ت

  يعنی مکہ ميں اپنا ايمان چھپائے ره رہے تھے۔ ٢۔٢٥
کفار کے ساتھ لڑائی کی صورت ميں ممکن تھا کہ يہ بھی مارے جاتے اور تمہيں ضرر  ٣۔٢۵

و پہنچتا معرة کے اصل معنی عيب کے ہيں يہاں مراد کفاره اور وه برائی اور شرمندگی ہے ج
کافروں کی طرف سے تمہيں اٹھانی پڑتی يعنی ايک تو قتل خطا کی ديت دينی پڑتی اور دوسرے 

  کفار کا يہ طعنہ سہنا پڑتا کہ يہ اپنے مسلمان ساتھيوں کو بھی مار ڈالتے ہيں ۔
يہ لوال کا محذوف جواب ہے يعنی اگر يہ بات نہ ہوتی تو تمہيں مکے ميں داخل ہونے کی  ٤۔٢۵

  سے لڑنے کی اجازت دے دی جاتی ۔اور قريش مکہ 
  بلکہ اہل مکہ کو مہلت دے دی گئی تاکہ جس کو هللا چاہے قبول اسالم کی توفيق دے دے۔  ۵۔٢٥
تزيلوا بمعنی تميزوا ہے مطلب يہ ہے کہ مکے ميں آباد مسلمان اگر کافروں سے الگ    ٦۔ ٢۵

ے اور تمہارے ہاتھوں ان رہائش پذير ہوتے تو ہم تمہيں اہل مکہ سے لڑنے کی اجازت دے ديت
کو قتل کرواتے اور اس طرح انہيں دردناک سزا ديتے عذاب اليم سے مراد يہاں قتل قيدی بنانا 

  اور قہر اور غلبہ ہے۔
 

ُ َسِكْينَتَٗه عَٰيل  يََّة الَْجاِهِليَِّة فََاْنَزَل اهلّلٰ ُم الَْحِميََّة َمحِ يَْن َكَفُرْوا ِيفْ ُقلُْوِهبِ ِ َمَة التَّْقٰوى َوَاكنُْوٓا َاَحقَّ ِهبَا َوَاْهلَهَاۭ  َوَاكَن ِاْذ َجَعَل اذلَّ  َرُسْوهِلٖ َوعََيل الُْمْؤِمِنْنيَ َوَالَْزَمهُْم َلكِ
ٍء عَِلـْيًما        ُ ِبُلكِّ َيشْ   ۧ 26اهلّلٰ

) ان کافروں نے اپنے دلوں ميں غيرت کو جگہ دی اور غيرت بھی جاہليت کی، سو ١جب کہ (
) اور هللا ٢نے اپنے رسول پر اور مومنين پر اپنی طرف سے تسکين نازل فرمائی ( هللا تعاٰلی
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) اور وه اس کے اہل اور زياده مستحق ٣تعاٰلی نے مسلمانوں کو تقوے کی بات پر جمائے رکھا (
  تھے اور هللا تعاٰلی ہرچيز کو خوب جانتا ہے۔

نی اس وقت کو ياد کرو جب کہ ان اذ کا ظرف يا تو لعذبتا ہے يا واذکرو محذوف ہے يع ١۔  ٦ ٢
  کافروں نے۔ 

کفار کی اس حميت جاہليہ عار اور غرور سے مراد اہل مکہ کا مسلمانوں کو مکے ميں  ٢۔  ٦ ٢
داخل ہونے سے روکتا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے بيٹوں اور باپوں کو قتل کيا ہے 

ديں گے يعنی اٰنہوں نے اسے اپنی عزت  الت وعزی کی قسم ہم انہيں کبھی يہاں داخل نہيں ہونے
اور وقار کا مسئلہ بنا ليا اسی کو حميت جاہليہ کہا گيا ہے کيونکہ خانہ کعبہ ميں عبادت کے ليے 
آنے سے روکنے کا کسی کو حق حاصل نہيں تھا قريش مکہ کے اس معاندانہ رويے کے جواب 

اور وه بھی اسے اپنے وقار کا ميں خطره تھا کہ مسلمانوں کے جذبات ميں بھی شدت آ جاتی 
مسئلہ بنا کر مکے جانے پر اصرار کرتے جس سے دونوں کے درميان لڑائی چھڑ جاتی اور يہ 

لڑائی مسلمانوں کے ليے سخت خطرناک رہتی اس ليے هللا تعاٰلی نے مسلمانوں کے دلوں ميں 
ر صلی هللا عليہ سکينت نازل فرما دی يعنی انہيں صبر وتحمل کی توفيق دے دی اور وه پيغمب

وسلم کے ارشاد کے مطابق حديبيہ ميں ہی ٹھہرے رہے جوش اور جذبے ميں آ کر مکے جانے 
کی کوشش نہيں کی لعض کہتے ہيں کہ اس حميت جاہليہ سے مراد قريش مکہ کا وه رويہ ہے 

جو صلح کے ليے اور معاہدے کے وقت انہوں نے اختيار کيا يہ رويہ اور معاہده دونوں 
ں کے ليے بظاہر ناقابل برداشت تھا ليکن انجام کے اعتبار سے چونکہ اس ميں اسالم مسلمانو

اور مسلمانوں کا بہترين مفاد تھا اس ليے هللا تعاٰلی نے مسلمانوں کو نہايت ناگواری اور گرانی 
کے باوجود اسے قبول کرنے کا حوصلہ عطا فرما ديا اس کی مختصر تفصيل اس طرح ہے کہ 

صلی هللا عليہ وسلم نے قريش مکہ کے بھيجے ہوئے نمائندوں کی يہ بات تسليم جب رسول هللا 
کر لی کہ اس سال مسلمان عمرے کے ليے مکہ نہيں جائيں گے اور يہيں سے واپس ہو جائيں 

گے تو پھر آپ صلی هللا عليہ وسلم نے حضرت علی رضی هللا کو معاہده لکھنے کا حکم ديا 
 الرحمن الرحيم لکھی انہوں نے اس پر اعتراض کر ديا کہ انہوں نے آپ کے حکم سے بسم هللا

رحمن رحيم کو ہم نہيں جانتے ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ يعنی باسمک 
اللھم اے هللا تيرے نام سے لکھيں چنانچہ آپ نے اسی طرح لکھوايا پھر آپ نے لکھوايا يہ وه 

ی هللا عليہ وسلم نے اہل مکہ سے مصالحت کی ہے دستاويز ہے جس پر محمد رسول هللا صل
قريش کے نمائندوں نے کہا اختالف کی بٰنياد تو آپ کی رسالت ہی ہے اگر ہم آپ کو رسول هللا 
ماٰن ليں تو اس کے بعد جھگڑا ہی کيا ره جاتا ہے پھر ہميں آپ سے لڑنے کی اور بيت هللا ميں 

 عليہ وسلم يہاں محمد رسول هللا کی جانے سے روکنے کی ضرورت ہی کيا ہے آپ صلی هللا
جگہ محمد بن عبد هللا لکھيں چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اليہ کو ايسا ہی لکھنے کا حکم 

ديا يہ مسلمانوں کے ليے نہايت اشتعال انگيز صورت حال تھی اگر هللا تعاٰلی مسلمانوں پر 
ت علی رضی هللا نے اپنے ہاتھ سکينت نازل نہ فرماتا تو وه کبھی اسے برداشت نہ کرتے حضر

سے محمد رسول هللا کے الفاظ مٹانے اور کاٹنے سے انکار کر ديا تو نبی کريم صلی هللا عليہ 
وسلم نے کہا کہ يہ لفظ کہاں ہے بتانے کے بعد خود آپ نے اسے اپنے دست مبارک سے مٹا ديا 

د اس معاہدے يا صلح نامے اور اس کی جگہ محمد بن عبد هللا تحرير کرنے کو فرمايا اس کے بع
۔ اہل مکہ ميں سے جو مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا اسے واپس ١ميں تين باتيں لکھيں گئيں 

۔ جو مسلمان اہل مکہ سے جا ملے گا وه اس کو واپس کرنے کے پابند نہيں ٢کر ديا جائے گا ۔
کر سکيں گے تاہم انہيں  ۔ مسلمان آئنده سال مکے ميں آئيں گے اور يہاں تين دن قيام٣ہوں گے ۔

ہتھيار ساتھ النے کی اجازت نہيں ہوگی (صحيح مسلم کتاب الجہاد) اور اس کے ساتھ دو باتيں 
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۔ قبائل ميں سے جو چاہے مسلمانوں کے ٢اس سال لڑائی موقوف رہے گی ۔ ١اور لکھی گئيں ۔
  ساتھ اور جو چاہے قريش کے ساتھ ہو جائے ۔

ِ ہے، جس سے حديبيہ اس سے مراد کلمہ توحيد و  ٣۔٢٦ ُسْوُل ّهللاٰ ُد رَّ ُ ُمَحمَّ رسالت اَل اِٰلہَ ااِلَّ ّهللاٰ
والے دن مشرکين نے طواف و عمره کرتے ہوئے دکھايا گيا۔ نبی کا خواب بھی بمنزلہ وحی ہی 

ہوتا ہے۔ تاہم اس خواب ميں يہ تعين نہيں تھی کہ يہ اسی سال ہوگا، ليکن نبی صلی هللا عليہ وسلم 
لمان، اس بشارت عظيمہ سمجھتے ہوئے، عمرے کے لئے فوراً ہی اماده ہوگئے اور اس اور مس

کے لئے عام منادی کرا دی گئی اور چل پڑے۔ باآلخر حديبيہ ميں وه صلح ہوئی، جس کی 
تفصيل ابھی گزری، دراں حاليکہ هللا کے علم ميں اس خواب کی تعبير آئنده سال تھی، جيسا کہ 

ہايت امن کے ساتھ يہ عمره کيا اور هللا نے اپنے پيغمبر کے خواب کو سچا آئنده سال مسلمانوں ن
  کر دکھايا۔

 
ُ ٰاِمِنْنيَ  ْءاَي اِبلَْحّقِ ۚ لَتَْدُخلُنَّ الَْمْسِجَد الَْحَراَم ِاْن َشاَۗء اهلّلٰ ُ َرُسْوهَلُ الرُّ ِيَْن ۙ َال  ۙلَـقَْد َصَدَق اهلّلٰ ِِّقْنيَ ُرُءْوَسُمكْ َوُمَقّرصِ افُْوَن ۭ فََعِملَ َما لَْم تَْعلَُمْوا فََجـَعَل   ُمَحل َختَ

  27ِمْن ُدْوِن ٰذكِلَ فَْتًحا قَرِيًْبا      
يقيناً هللا تعاٰلی نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھايا کہ انشاء هللا تم يقيناً پورے امن و امان کے 

)، وه ان ١) نڈر ہو کر (ساتھ مسجد حرام ميں داخل ہو گے سر منڈواتے ہوئے (چين کے ساتھ
) پس اس نے اس سے پہلے ايک نزديک کی فتح ٢امور کو جانتا ہے جنہيں تم نہيں جانتے (

  )۔٣تمہيں ميسر کی (
واقعہ حديبيہ سے پہلے رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کو خواب ميں مسلمانوں کے ساتھ  ١۔٢٧

ا نبی کا خواب بھی بمنزلہ وحی ہی بيت هللا ميں داخل ہو کر طواف وعمره کرتے ہوئے دکھا گي
ہوتا ہے تاہم اس خواب ميں يہ تعيين نہيں تھی کہ يہ اسی سال ہوگا ليکن نبی صلی هللا عليہ وسلم 
اور مسلمان اسے بشارت عظيمہ سمجھتے ہوئے عمرے کے ليے فورا ہی آماده ہوگئے اور اس 

وه صلح ہوئی جس کی تفصل کے ليے عام مندی کرا دی گئی اور چل پڑے باآلخر حديبيہ ميں 
ابھی گزری دراں حاليکہ هللا کے علم ميں اس خواب کی تعبير آئنده سال تھی جيسا کہ آئنده سال 
مسلمانوں نے نہايت امن کے ساتھ يہ عمره کيا اور هللا نے اپنے پيغمبر کے خواب کو سچا کر 

  دکھايا ۔
مکے ميں مقيم کمزور مسلمانوں يعنی اگر حديبيہ کے مقام پر صلح نہ ہوتی تو جنگ سے ٢۔٢٧

  کو نقصان پہنچتا صلح کے ان فوائد کو هللا ہی جانتا تھا۔ 
اس سے فتح خيبر و فتح مکہ کے عالوه، صلح کے نتيجے ميں جو بہ کثرت مسلمان ہوئے  ٣۔٢٧

وه بھی مراد ہے، کيونکہ وه بھی فتح کی ايک عظيم قسم ہے۔ صلح حديبيہ کے موقع پر مسلمان 
تھے، اس کے دوسال بعد جب مسلمان مکے ميں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے تو ان ڈيڑھ ہزار 

  کی تعداد دس ہزار تھی۔
 

ِ َشهِ ٖه ۭ َوَكٰفى اِبهلّلٰ ْيِن ُلكِّ ْيٓ َاْرَسَل َرُسْوهَلٗ اِبلْهُٰدى َوِدْيِن الَْحّقِ ِلُيْظهَِرٗه عََيل ادّلِ ِ   ۭ 28ْيًدا       ُهَو اذلَّ
ل کو ہدايت اور دين حق کے ساتھ بھيجا تاکہ اسے ہر دين پر غالب وہی ہے جس نے اپنے رسو

  ) کرے، اور هللا تعاٰلی کافی ہے گواہی دينے واال۔١(
اسالم کا يہ غلبہ ديگر اديان پر دالئل کے لحاظ سے تو ہر وقت مسلم ہے تاہم دنياوی اور  ١۔٢٨

تک مسلمان اپنے  عسکری لحاظ سے بھی قرون اولی اور اس کے مابعد عرصہ دراز تک جب
دين پر عامل رہے انہيں غلبہ حاصل رہا اور آج بھی يہ مادی غلبہ ممکن ہے بشرطيکہ مسلمان 

ْؤِمنِْيَن)  )۔ يہ دين غالب ہونے کے 139۔ آل عمران:3مسلمان بن جائيں (َواَْنتُُم ااْلَْعلَْوَن اِْن ُكْنتُْم مُّ
  ليے ہی آيا ہے مغلوب ہونے کے ليے نہيں ۔
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َّبْ  ُمَحمَّدٌ  ُْم ُركًَّعا ُجسًَّدا ي اُۗء بَيَْهنُْم تَٰر اُۗء عََيل اْلُكفَّاِر ُرَمحَ ْيَن َمَعٗهٓ َاِشدَّ ِ ِ ۭ َواذلَّ ُسْوُل اهلّلٰ ُجْوِد ۭ رَّ ْن َاثَِر السُّ ْيَماُمهْ ِيفْ ُوُجْوِههِْم ِمّ ِ َوِرْضَوااًن ۡ سـِ َن اهلّلٰ تَُغْوَن فَْضًال ِمّ

َتٰوى عَٰيل ُسْوِقهٖ ٰذكِلَ َمثَلُهُْم ِيف التَّ  َتْغلَــَظ فَاسـْ ْيِل ۾ َكَزْرعٍ َاْخَرَج َشْطـَٔٗه فَٰاَزَرٗه فَاسـْ ْجنِ ُ  ْوٰرىِة ٻَوَمثَلُهُْم ِيف اْالِ ُم اْلُكفَّاَر ۭ َوعََد اهلّلٰ اَع ِلَيِغْيظَ ِهبِ رَّ يُْعِجُب الزُّ
ْغفِ  ِلٰحِت ِمْهنُْم مَّ لُوا الّصٰ يَْن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ َاْجًرا َعِظْيًما      اذلَّ   ۧ 29َرًة وَّ

محمد (صلی هللا عليہ وسلم) هللا کے رسول ہيں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہيں کافروں پر سخت 
ہيں آپس ميں رحمدل ہيں، تو انہيں ديکھے گا رکوع اور سجدے کر رہے ہيں هللا تعاٰلی کے فضل 

پر سجدوں کے اثر سے ہے، ان  اور رضامندی کی جستجو ميں ہيں، ان کا نشان ان کے چہروں
) مثل اس کھيتی کے جس نے ١کی يہی مثال تورات ميں ہے اور ان کی مثال انجيل ميں ہے (

) پھر اسے مضبوط کيا اور وه موٹا ہوگيا پھر اپنے تنے پر سيد ھا کھڑا ہوگيا اور ٢انکھوا نکاال (
)، ان ايمان والوں ٤ے () تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑائ٣کسانوں کو خوش کرنے لگا (

  )۵سے هللا نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعده کيا ہے (
انجيل پر وقف کی صورت ميں يہ معنی ہوں گے کہ ان کی يہ خوبياں جو قران ميں بيان  ١۔٢٩

ہوئی ہيں ان کی يہی خوبياں تورات وانجيل ميں مذکور ہيں اور آگے کزرع ميں اس سے پہلے 
بعض فی التوراة پر وقف کرتے ہيں يعنی ان کی مذکروره صفت تورات  ھم محذوف ہوگا اور

ميں ہے اور مثلھم فی االنجيل کو کزرع کے ساتھ مالتے ہيں يعنی انجيل ميں ان کی مثال مانند 
  اس کھيتی کے ہے ۔ فتح القدير ۔

  ا ہے۔ َشْطاَُء سے پودے کا پہال ظہور ہے جو دانہ پھاڑ کر هللا کی قدرت سے باہر نکلت ٢۔٢٩
يہ صحابہ کرام کی مثال بيان فرمائی گئی ہے۔ ابتدا ميں وه قليل تھے، پھر زياده اور  ٣۔٢٩

مضبوط ہوگئے، جيسے کھيتی ابتدا ميں کمزور ہوتی ہے، پھر دن بدن قوی ہوتی جاتی ہے حٰتی 
  کہ مضبوط تنے پر وه قائم ہو جاتی ہے۔ 

سے اسالم کا دائره پھيل رہا اور کفر کا  يا کافر غيظ وغضب کا باعث تھی اس ليے کہ اس ٤۔٢٩
دائره سمٹ رہا تھا اس آيت سے استدالل کرتے ہوئے بعض ائمہ نے صحابہ کرام رضی هللا عنہم 
سے بغض وعناد رکھنے والوں کو کافر قرار ديا ہے عالوه ازيں اس فرقہ ضالہ کے ديگر عقائد 

ک ايک جز صحابہ کرام کی عظمت و اس پوری آيت کا اي ۵۔٢٩بھی ان کے کفر پر ہی دال ہيں ۔
فضيلت، اخروی مغفرت اور اجر عظيم کو واضح کر رہا ہے، اس کے بعد بھی صحابہ کرام کے 
ايمان ميں شک کرنے واال مسلمان ہونے کا دعوٰی کرے تو اسے کيوں کر دعوائے مسلمانی ميں 

  سچا سمجھا جا سکتا ہے
 
 

 سورة الحجرات
 )١٨۔ تعداد آيات  ٤٩(سورة الحجرات ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ            ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
يہ طوال مفصل ميں پہلی سورت ہے حجرات سے نازعات تک کی سورتيں طوال مفصل کہالتی 

ہے ابن کثير وفتح القدير۔ ان کا فجر کی نماز ميں  ہيں بعض نے سوره ق کو پہلی سورت قرار ديا
پڑھنا مسنون ومستحب ہے اور عبس سے سورة الشمس تک اوساط مفصل اور سوره ضحی سے 
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والناس تک قصار مفصل ہيں ظہر اور عشاء ميں اوساط اور مغرب ميں قصار پڑھنی مستحب 
  ہيں (ايسر التفاسير)

 
يَْن ٰاَمنُْوا َال  ِ َا اذلَّ هيُّ َ ْيٌع عَِلْميٌ         اٰيٓ َ َمسِ َ ۭ ِانَّ اهلّلٰ َُّقوا اهلّلٰ ِ َوَرُسْوهِلٖ َوات ُمْوا بَْنيَ يََدِي اهلّلٰ   Ǻتُـَقّدِ

) اور هللا سے ڈرتے رہا کرو ١اے ايمان والے لوگو! هللا اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو (
  يقيناً هللا تعاٰلی سننے واال، جاننے واال ہے۔

ہے کہ دين کے معاملے ميں اپنے طور پر کوئی فيصلہ نہ کرو نہ اپنی سمجھ  اس کا مطلب ١۔١
اور رائے کو ترجيح دو، بلکہ هللا اور رسول صلی هللا عليہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اپنی طرف 

سے دين ميں اضافہ يا بد عات کی ايجاد، هللا اور رسول صلی هللا عليہ وسلم سے آگے بڑھنے کی 
سی بھی صاحب ايمان کے الئق نہيں۔ اسی طرح کوئی فتٰوی قرآن و ناپاک جسارت ہے جو ک

حديث ميں غور و فکر کے بغير نہ ديا جائے۔ مومن کی شان تو هللا و رسول صلی هللا عليہ وسلم 
کے احکام کے سامنے سر تسليم خم کر دينا ہے نہ کہ ان کے مقابلے ميں اپنی بات پر يا کسی 

  امام کی رائے پر اڑے رہنا۔
 
ـهَُرْوا هَلٗ اِبلَْقْوِل َكجَ ايَٰٓ  يَْن ٰاَمنُْوا َال تَْرفَُعْوٓا َاْصَواتَُمكْ فَْوَق َصْوِت النَِّيبِّ َوَال َجتْ ِ َا اذلَّ الُُمكْ َوَانُْمتْ َال تَْشُعُرْوَن      هيُّ َبــَط َاْمعَ   Ąــهِْر بَْعِضُمكْ ِلَبْعٍض َاْن َحتْ

از سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات اے ايمان والو! اپنی آوازيں نبی کی آو
کرو جيسے آپس ميں ايک دوسرے سے کرتے ہو، کہيں (ايسا نہ ہو) کہ تمہارے اعمال اکارت 

  )١جائيں اور تمہيں خبر نہ ہو۔ (
اس ميں رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کے ليے اس ادب وتعظيم اور احترام وتکريم کا بيان  ١۔٢

سلمان سے مطلوب ہے پہال ادب يہ ہے کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم کی موجودگی ہے جو ہر م
ميں جب تم آپس ميں گفتگو کرو تو تمہاری آواز نبی صلی هللا عليہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو 
دوسرا ادب جب خود نبی صلی هللا عليہ وسلم سے کالم کرو تو نہايت وقار اور سکون سے کرو 

ی آواز سے نہ کرو جس طرح تم آپس ميں بےتکلفی سے ايک دوسرے اس طرح اونچی اونچ
کے ساتھ کرتے ہو بعض نے کہا ہے کہ اس کا مطلب يہ ہے کہ يا محمد يا احمد نہ کہو بلکہ ادب 

سے يا رسول هللا کہہ کر خطاب کرو اگر ادب واحترام کے ان تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھو گے 
وری ميں تمہاے عمل برباد ہو سکتے ہيں اس آيت کی تو بے ادبی کا احتمال ہے جس سے بےشع

شان نزول کے ليے ديکھئے صحيح بخاری تفسير سورة الحجرات تاہم حکم کے اعتبار سے يہ 
  عام ہے ۔

 
ُ قُلُْوَهبُْم لِ  يَْن اْمتََحَن اهلّلٰ ِ َِٕك اذلَّ

ِ ُاوٰلۗى ْوَن َاْصَواَهتُْم ِعْنَد َرُسْوِل اهلّلٰ يَْن يَُغضُّ ِ َاْجٌر َعِظْميٌ        ِانَّ اذلَّ ْغِفَرٌة وَّ   Ǽلتَّْقٰوى ۭ لَهُْم مَّ
بيشک جو لوگ رسول هللا (صلی هللا عليہ وسلم) کے حضور ميں اپنی آوازيں پست رکھتے ہيں، 
يہی وه لوگ ہيں جن کے دلوں کو هللا نے پرہيزگاری کے لئے جانچ ليا ہے۔ ان کے لئے مغفرت 

  )۔١اور بڑا ثواب ہے (
ں ان لوگوں کی تعريف ہے جو رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کی عظمت و جاللت کا اس مي ١۔٣

  خيال رکھتے ہوئے اپنی آوازيں پست رکھتے تھے۔
 

ُمهْ َال يَْعِقلُْوَن       َراِۗء الُْحـُجٰرِت اَْكَرثُ يَْن يُنَاُدْونََك ِمْن وَّ ِ   Ćِانَّ اذلَّ
  )۔١ان ميں اکثر (بالکل) بےعقل ہيں ( جو لوگ آپ کو حجروں کے پيچھے سے پکارتے ہيں

يہ آيت قبيلہ بنو تميم کے بعض اعرابيوں (گنوار قسم کے لوگوں) کے بارے ميں نازل ہوئی  ١۔٤
جنہوں نے ايک روز دوپہر کے وقت، جو کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم کے قيلولے کا وقت تھا، 
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محمد کی آوازيں لگائيں تاکہ آپ حجرے سے باہر کھڑے ہو کر عاميانہ انداز ميں يا محمد يا 
) هللا تعاٰلی نے فرمايا ان کی ٣١٨۔٨٤صلی هللا عليہ وسلم باہر تشريف لے آئيں (مسند احمد 

اکثريت بےعقل ہے، آپ صلی هللا عليہ وسلم کے اداب و احترام کے تقاضوں کا خيال نہ رکھنا، 
  بےعقلی ہے۔

 
ُرَج اِ  ْوا َحّىتٰ َختْ ُْم َصَربُ ِحْميٌ       َولَْو َاهنَّ ُ غَُفْوٌر رَّ َّهُْم ۭ َواهلّلٰ ا ل ْم لََاكَن َخْريً   Ĉلَْهيِ

اگر يہ لوگ يہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آجاتے تو يہی ان کے 
  )٢) اور هللا غفور و رحيم ہے۔ (١لئے بہتر ہوتا (

آپ صلی هللا عليہ وسلم کو يعنی آپ صلی هللا عليہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کرتے اور  ١۔٥
  آواز دينے ميں جلدی نہ کرتے تو دين اور دنيا دونوں لحاظ سے بہتر ہوتا۔ 

  اس ليے مواخذه نہيں فرمايا بلکہ آئنده کے ليے ادب وتعظيم کی تاکيد بيان فرما دی ۔ ٢۔۵
 

َّنُ  يَْن ٰاَمنُْوٓا ِاْن َجاَۗءُمكْ فَاِسٌق ِبنََبٍا فَتََبي ِ َا اذلَّ هيُّ َ ــهَاةَلٍ فَُتْصِبُحْوا عَٰيل َما فََعلُْمتْ نِٰدِمْنيَ         اٰيٓ ا َاْن تُِصْيُبْوا قَْوًما ِجبَ   Čْوٓ
) ايسا ١اے مسلمانو! اگر تمہيں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقيق کرليا کرو (

  ھاؤ۔نہ ہو کہ نادانی ميں کسی قوم کو ايذا پہنچا دو پھر اپنے لئے پريشانی اٹ
يہ آيت اکثر مفسرين کے نزديک حضرت وليد بن عقبہ رضی هللا کے بارے ميں نازل ہوئی  ٢۔  ٦

ہے جنہيں رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم نے بنو المصطلق کے صدقات وصول کرنے کے ليے 
بھيجا تھا ليکن انہوں نے آ کر يوں ہی رپورٹ دے دی کہ انہوں نے زکوة دينے سے انکار کر 

ر آپ صلی هللا عليہ وسلم نے ان کے خالف فوج کشی کا اراده فرما ليا تاہم پھر پتہ لگ ديا جس پ
گيا کہ يہ بات غلظ تھی اور وليد رضی هللا عنہ تو وہاں گئے ہی نہيں ليکن سند اور امر واقعہ 

دونوں اعتبار سے يہ روايت صحيح نہيں ہے اس ليے اسے ايک صحابی رسول صلی هللا عليہ 
اں کرنا صحيح نہيں ہے تاہم شان نزول کی بحث سے قطع نظر اس ميں ايک نہايت وسلم پر چسپ

ہی اہم اصول بيان فرمايا گيا ہے جس کی انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر نہايت اہميت 
ہے ہر فرد اور ہر حکومت سے تو پہلے اس کی تحقيق کی جائے تاکہ غلظ فہمی ميں کسی کے 

  ۔ خالف کوئی کاروائی نہ ہو
 

 َ ْ َوٰلِكنَّ اهلّلٰ ْمِر لََعِنمتُّ َن اْالَ ِ ۭ لَْو يُِطْيُعُمكْ ِيفْ َكِثْريٍ ِمّ َه ِالَْيُمكُ اْلُكْفَر َوالُْفُسْوَق  َواْعلَُمْوٓا َانَّ ِفْيُمكْ َرُسْوَل اهلّلٰ َّنَٗه ِيفْ قُلُْوِبُمكْ َوَكرَّ يَْماَن َوَزي َحبََّب ِالَْيُمكُ اْالِ
ِشُدْوَن        َوالِْعْصَياَن ُۭاو  َك ُمهُ الّرٰ
ِٕ
  Ċٰۙلۗى

) اگر وه تمہارا کہا کرتے رہے بہت امور ١اور جان رکھو کہ تم ميں هللا کے رسول موجود ہيں (
ميں تو تم مشکل ميں پڑ جاؤ ليکن هللا تعاٰلی نے ايمان کو تمہارے دلوں ميں زينت دے رکھی ہے 

ی نگاہوں ميں ناپسنديده بنا ديا ہے، يہی لوگ راه اور کفر کو اور گناه کو اور نافرمانی کو تمہار
  يافتہ ہيں۔

جس کا تقاصا يہ ہے کہ ان کی تعظيم اور اطاعت کرو اس ليے کہ وه تمہاے مصالح زياده  ١۔٧
بہتر جاتنے ہيں کيونکہ ان پر وحی اترتی ہے پس تر ان کے پيچھے چلو ان کو اپنے پيچھے 

ه تمہاری پسند کی باتيں ماننا شروع کر ديں تو اس چالنے کی کوشش مت کرو اس ليے کہ اگر و
سے تم خود ہی زياده مشقت ميں پڑ جاو گے جيسے دوسرے مقام پر فرمايا (َولَِو اتَّبَـَع اْلَحقُّ 

) ۗ◌ اَْھَوا ٰمٰوُت َوااْلَْرُض َوَمْن فِْيِھنَّ   ) ۔71۔ المؤمنون:23َءھُْم لَــفََسَدِت السَّ
 

ِ َوِنعْ  َن اهلّلٰ ُ عَِلْميٌ َحِكْميٌ      فَْضًال ِمّ   Ďَمًة ۭ َواهلّلٰ
  ) اور هللا دانا اور با حکمت ہے۔١هللا کے احسان و انعام سے (
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يہ آيت ميں بھی صحابہ کرام کی فضيلت، ان کے ايمان اور ان کے رشد و ہدايت پر ہونے  ١۔٨
  کی واضح دليل ہے ولو کره الکافرون ۔

 
َفٰنتِ ِمَن الُْمْؤِمنِ 

ِٕ
َِّيتْ تَْبِغْي َحّىتٰ َوِاْن َطاۗى َُما عََيل اْالُْخٰرى فََقاِتلُوا ال ِ ۚ فَِاْن فَاَۗءْت فََاْصِلُحْوا بَيَْهنَُما ْنيَ اْقتََتلُْوا فََاْصِلُحْوا بَيَْهنَُما ۚ فَِاْنۢ بََغْت ِاْحٰد َء ِاٰىلٓ َاْمِر اهلّلٰ  تَِفْيۗ

بُّ ا َ ُحيِ   Ḍلُْمْقِسِطْنيَ      اِبلَْعْدِل َوَاْقِسُطْوا ۭ ِانَّ اهلّلٰ
) پھر ١اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتيں آپس ميں لڑ پڑيں تو ان ميں ميل مالپ کرا ديا کرو (

اگر ان دونوں ميں سے ايک جماعت دوسری جماعت پر زيادتی کرے تو تم (سب) اس گروه سے 
گر لوٹ آئے تو ) ا٢جو زيادتی کرتا ہے لڑو۔ يہاں تک کہ وه هللا کے حکم کی طرف لوٹ آئے (

) اور عدل کرو بيشک هللا تعاٰلی انصاف کرنے والوں سے ٣پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو (
  )٤محبت کرتا ہے۔ (

اور اس صلح کا طريقہ يہ ہے کہ انہيں قرآن و حديث کی طرف باليا جائے يعنی ان کی  ١۔٩
  روشنی ميں ان کے اختالف کا حل تالش کيا جائے۔ 

رسول صلی هللا عليہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنا اختالف دور کرنے پر  يعنی هللا اور ٢۔٩
آماده نہ ہو بلکہ بغاوت کی روش اختيار کرے تو دوسرے مسلمانوں کی ذمے داری ہے کہ وه 

سب مل کر بغاوت کرنے والے گروه سے لڑائی کريں تاکہ وه هللا کے حکم کو ماننے کے ليے 
  تيار ہو جائے ۔

گروه بغاوت سے باز آ جائے تو پھر عدل کے ساتھ يعنی قرآن وحديث کی يعنی باغی  ٣۔٩
  روشنی ميں دونوں گروہوں کے درميان صلح کرا دی جائے۔

 
ْوَن        َُّمكْ تُْرَمحُ َ لََعل َُّقوا اهلّلٰ ۚ  َوات ََّما الُْمْؤِمنُْوَن ِاْخَوٌة فََاْصِلُحْوا بَْنيَ َاَخَوْيُمكْ   ۧ 10ِان

) اور ١سلمان بھائی بھائی ہيں پس اپنے دو بھائيوں ميں مالپ کرا ديا کرو ((ياد رکھو) سارے م
  )٢هللا سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کيا جائے (

يہ پچھلے حکم کی ہی تاکيد ہے يعنی جب مومن سب آپس ميں بھائی بھائی ہيں تو ان سب  ١۔١٠
ہی دين پر ايمان رکھنے  کی اصل ايمان ہوئی اس ليے اس اصل کی اہميت کا تقاضا ہے کہ ايک

والے آپس ميں نہ لڑيں بلکہ ايک دوسرے کے دست و باز و ہمدرد وغم گسار اور مونس و خير 
خواه بن کر رہيں اور کبھی غلط فہمی سے ان کے درميان بعد اور نفرت پيدا ہو جائے تو اسے 

ْلُمْشِرِكْيَن اَْن يَّْعُمُرْوا دور کر کے انہيں آپس ميں دوباره جوڑ ديا جائے مزيد ديکھئے (َما َكاَن لِ 
ِ ٰشِھِدْيَن َعٰلٓي اَْنفُِسِھْم بِاْلُكْفِر  ۔ 9ٕٮَِك َحبِطَْت اَْعَمالُھُْم ښ َوفِي النَّاِر ھُْم ٰخلُِدْوَن) ۗ◌ اُولٰ ۭ◌ َمٰسِجَد ّهللاٰ

  ) 17التوبہ:
 اور ہر معاملے ميں هللا سے ڈرو، شايد اس کی وجہ سے تم هللا کی رحمت کے مستحق ١۔١٠

  قرار پا جاؤ۔ ورنہ هللا کی رحمت تو اہل ايمان و تقٰوی کے لئے يقينی ہے۔
 

ْهنُْم َوَال ِنَساٌۗء مِّ  ا ِمّ َُّكْونُْوا َخْريً ْن قَْوٍم َعٰىسٓ َاْن ي يَْن ٰاَمنُْوا َال يَْسَخْر قَْوٌم ِمّ ِ َا اذلَّ َهيُّ ْهنُنَّ ۚ َوَال اٰيٓ ا ِمّ ا َانُْفَسُمكْ َوَال تَنَابَُزْوا ْن ِنَّساٍۗء َعٰىسٓ َاْن يَُّكنَّ َخْريً  تَلِْمُزْوٓ
ِلُمْوَن       َك ُمهُ الّظٰ

ِٕ
َّْم يَتُْب فَُاوٰلۗى يَْماِن ۚ َوَمْن ل   11  اِبْالَلَْقاِب ۭ ِبئَْس اِالْمسُ الُْفُسْوُق بَْعَد اْالِ

) ١( اے ايمان والو! مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائيں ممکن ہے کہ يہ ان سے بہتر ہوں
اور نہ عورتيں عورتوں کا مذاق اڑائيں ممکن ہے کہ يہ ان سے بہتر ہوں اور آپس ميں ايک 

) ايمان کے بعد فسق برا نام ہے، ٣) اور نہ کسی کو برے لقب دو (٢دوسرے کو عيب نہ لگاؤ (
  ) اور جو توبہ نہ کريں وہی ظالم لوگ ہيں۔٤(

سے مسخرا پن اسی وقت کرتا ہے  ايک شخص دوسرے کسی شخص کا استہزا يعنی اس ١۔ ١١
جب وه اپنے کو اس سے بہتر اور اس کو اپنے سے حقير اور کمتر سمجھتا ہے حاالنکہ هللا کے 
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ہاں ايمان وعمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور کون نہيں۔ اس کا علم صرف هللا کو ہے اس 
ے بنا بريں آيت ميں ليے اپنے کو بہتر اور دوسرے کو کم تر سمجنے کا کوئی جواز ہی نہيں ہ

اس سے منع فرما ديا گيا ہے اور کہتے ہيں کہ عورتوں ميں يہ اخالقی بيماری زياده ہوتی ہے 
اس ليے عورتوں کا الگ ذکر کر کے انہيں بھی بظور خاص اس سے روک ديا گيا ہے اور 

ہے حديث رسول صلی هللا عليہ وسلم ميں لوگوں کے حقير سمجھنے کو کبر سے تعبير کيا گبا 
  الکبر بطر الحق وغمط الناس اور کبر هللا کو نہايت ہی ناپسند ہے۔

يعنی ايک دوسرے پر طعنہ زنی مت کرو، مثالً تو فالں کا بيٹا ہے، تيری ماں ايسی ويسی  ٢۔١١
  ہے، تو فالں خاندان کا ہے نا وغيره۔ 

نا جو انہيں يعنی اپنے طور پر استزاء اور تحقير کے ليے لوگوں کے ايسے نام رکھ لي ٣۔١١
ناپسند ہوں يا اچھے بھلے ناموں کو بگاڑ کر بولنا يہ تنابز بااللقاب ہے جس کی يہاں ممانعت کی 

  گئی ہے 
يعنی اس طرح نام بگاڑ کر يا برے نام تجريز کر کے بالنا يا قبول اسالم اور توبہ کے بعد  ٤۔١١

کافر اے زانی يا شرابی اسے سابقہ دين يا گناه کی طرف منسوب کر کے خطاب کرنا مثال اے 
وغيره يہ بہت برا کام ہے االسم يہاں الذکر کے معنی ميں ہے يعنی بئس االسم الذی يذکر بالفسق 
بعد دخولھم فی االيمان فتح القدير۔ البتہ اس سے بعض وه صفاتی نام بعض حضرات کے نزديک 

رنج بھی محسوس نہ  مستثنی ہيں جو کسی کے ليے مشہور ہو جائيں اور وه اس پر اپنے دل ميں
کريں جيسے لنگڑے پن کی وجہ سے کسی کا نام لنگڑا پڑ جائے کالے رنگ کی بنا پر کاليا يا 

  کالو مشہور ہو جائے وغيره۔ القرطبی ۔
 

ُسوْ  َال َجتَسَّ ّنِ ِاْمثٌ وَّ ّنِ ۡ ِانَّ بَْعَض الظَّ َن الظَّ ا ِمّ يَْن ٰاَمنُوا اْجتَِنُبْوا َكِثْريً ِ َا اذلَّ هيُّ َ ُلكَ لَْحَم َاِخْيِه َمْيتًا فََكرِْهُتُمْوُه ۭ اٰيٓ ْ بُّ َاَحُدُمكْ َاْن ايَّ َّْعُضُمكْ بَْعًضا  ۭ َاُحيِ ا َوَال يَْغَتْب ب
ِحْميٌ          اٌب رَّ َ تَوَّ َ ۭ ِانَّ اهلّلٰ َُّقوا اهلّلٰ   12َوات

) اور بھيد نہ ١يں (اے ايمان والو! بہت بد گمانيوں سے بچو يقين مانو کہ بعض بد گمانياں گناه ہ
) کيا تم ميں سے کوئی بھی اپنے مرده بھائی کا ٣) اور نہ تم کسی کی غيبت کرو (٢ٹٹوال کرو (

) اور هللا سے ڈرتے رہو، بيشک هللا ٤گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی (
  توبہ قبول کرنے واال مہربان ہے۔

ے کہ اہل خير واہل اصالح وتقوی کے بارے ميں ظن کے معنی ہيں گمان کرنا مطلب ہ ١۔١٢
ايسے گمان رکھنا جو بے اصل ہوں اور تہمت وافترا کے ضمن ميں آتے ہوں اسی ليے اس کا 

ترجمہ بد گمانی کيا جاتا ہے اور حديث ميں اس کو اکذب الحديث سب سے بڑا جھوٹ کہہ کر اس 
االدب باب يا ايھا الذين امنو اجتنبو سے بچنے کی تاکيد کی گئی ہے اياکم والظن البخاری کتاب 

امنو اجتنبوا کثيرا من الظن صحيح مسلم ورنہ فسق وفجور ميں مبتال لوگوں سے ان کے گناہوں 
کی وجہ سے اور ان کے گناہوں پر بد گمانی رکھنا يہ وه بد گمانی نہيں ہے جسے يہاں گناه کہا 

ن القبيح بمن ظاہره الخير ال يجوز وانہ گيا ہے اور اس سے اجتناب کی تاکيد کی گئی ہے۔ ان الظ
  ال حرج فی الظن القبيح بمن ظاہره القبيح۔ القرطبی ۔

يعنی اس ٹوه ميں رہنا کہ کوئی خامی يا عيب معلوم ہو جائے تاکہ اسے بدنام کيا جائے يہ  ٢۔١٢
ر تجسس ہے جو منع ہے اور حديث ميں بھی اس سے منع کيا گيا ہے بلکہ حکم ديا گيا ہے کہ اگ
کسی کی خامی کوتاہی تمہارے علم ميں آ جائے تو اس کی پرده پوشی کرو نہ کہ اسے لوگوں 
کے سامنے بيان کرتے پھرو بلکہ جستجو کر کے عيب تالش کرو آج کل حريت اور آزادی کا 

بڑا چرچا ہے اسالم نے بھی تجسس سے روک کر انسان کی حريت اور آزدی کو تسليم کيا ہے 
تک وه کھلے عام بےحيائی کا ارتکاب نہ کرے يا جب تک دوسروں کے  ليکن اس وقت تک جب
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ليے ايذا کا باعث نہ ہو مغرب نے مطلق آزادی کا درس دے کر لوگوں کو فساد عام کی اجازت 
  دے دی ہے جس سے معاشرے کا تمام امن و سکون برباد ہوگيا ہے ۔

رائيوں اور گناہوں کا ذکر غيبت کا مطلب يہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کی ب ٣۔١٢
کيا جائے جسے وه برا سمجھے اور اگر اس کی طرف ايسی باتيں منسوب کی جائيں جو اس کے 

  اندر موجود ہی نہيں ہيں تو وه بہتان ہے۔ اپنی اپنی جگہ دونوں ہی بڑے جرم ہيں۔ 
ردار يعنی کسی مسلمان بھائی کی کسی کے سامنے برائی بيان کرنا ايسے ہی ہے جيسے م ٤۔١٢

  بھائی کا گوشت کھانا تو پسند نہيں کرتا۔ ليکن غيبت لوگوں کی نہايت مرغوب غذا ہے۔
 

َل ِلَتَعاَرفُْوا  ۭ اِ 
ِٕ
قََباۗى ُانْٰىث َوَجَعلْٰنُمكْ ُشُعْواًب وَّ ْن َذَكٍر وَّ َا النَّاُس ِاانَّ َخلَْقٰنُمكْ ِمّ َهيُّ ِ َاتْٰقىُمكْ ۭ اِ اٰيٓ َ عَِلْميٌ َخِبْريٌ         نَّ اَْكَرَمُمكْ ِعْنَد اهلّلٰ   13نَّ اهلّلٰ

) اور اس لئے کہ تم آپس ١اے لوگو! ہم نے تم سب کو ايک (ہی) مرد و عورت سے پيدا کيا ہے (
) ہيں، هللا کے نزديک تم سب ميں با عزت ٢ميں ايک دوسرے کو پہچانو کنبے قبيلے بنا ديئے (

  نو کہ هللا دانا اور باخبر ہے۔) يقين ما٣وه ہے جو سب سے زياده ڈرنے واال ہے (
يعنی آدم وحوا عليہما السالم سے يعنی تم سب کی اصل ايک ہی ہے ايک ہی مان باپ کی  ١۔١٣

اوالد ہو مطلب ہے کسی کو محض خاندان اور نسب کی بنا پر فخر کرنے کا حق نہيں ہے 
  کيونکہ سب کا نسب حضرت آدم عليہ السالم سے ہی جا کر ملتا ہے ۔

ب شعب کی جمع ہے برادری يا بڑا قبيلہ شعب کے بعد قبيلہ پھر عماره پھر بطن پھر شعو ٢۔١٣
فصيلہ اور پھر عشيره ہے (فتح القدير) مطلب يہ ہے کہ مختلف خاندانوں برادريوں اور قبيلوں 

کی تقسيم محض تعارف کے ليے ہے تاکہ آپس ميں صلہ رحمی کر سکو اس کا مقصد ايک 
نہيں ہے جيسا کہ بد قسمتی سے حسب ونسب کو برتری کی بنياد بنا  دوسرے پر برتری کا اظہار

  ليا گيا ہے حاالنکہ اسالم نے آ کر اسے مٹايا تھا اور اسے جاہليت سے تعبير کيا تھا ۔
يعنی هللا کے ہاں برتری کا معيار خاندان قبيلہ اور نسل ونسب نہيں ہے جو کسی انسان کے  ٣۔١٣

يہ معيار تقوی ہے جس کا اختيار کرنا انسان کے اراده اختيار ميں اختيار ميں ہی نہيں ہے۔ بلکہ 
ہے يہی آيت ان علماء کی دليل ہے جو نکاح ميں کفائت نسب کو ضروری نہيں سمجھتے اور 

  صرف دين کی بنياد پر نکاح کو پسند کرتے ہيں۔ ابن کثير ۔
 

َّْم تُْؤِمنُْوا َوٰلكِ  َ َوَرُسْوهَلٗ َال يَـلِ قَالَِت اْالَْعَراُب ٰاَمنَّا  ۭ قُْل ل يَْماُن ِيفْ قُلُْوِبُمكْ ۭ َوِاْن تُِطْيُعوا اهلّلٰ ا يَْدُخِل اْالِ ا َاْسلَْمنَا َولَمَّ َ ْن قُْولُْوٓ اِلُمكْ َشـْيـــــًٔا ۭ ِانَّ اهلّلٰ ْن َاْمعَ ْتُمكْ ِمّ
ِحْميٌ            14غَُفْوٌر رَّ

ہ ديجئے کہ درحقيقت تم ايمان نہيں الئے ليکن تم ديہاتی لوگ کہتے ہيں کہ ہم ايمان الئے۔ آپ کہ
) تم ١يوں کہو کہ ہم اسالم الئے حاالنکہ ابھی تک تمہارے دلوں ميں ايمان داخل ہی نہيں ہوا (

اگر هللا کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے لگو گے تو هللا تمہارے اعمال ميں سے 
   مہربان ہےکچھ بھی کم نہ کرے گا۔ بيشک هللا بخشنے واال

بعض مفسرين کے نزديک ان اعراب سے مراد بنو اسد اور خزيمہ کے منافقين ہيں جنہوں  ١۔١٤
نے قحط سالی ميں محض صدقات کی وصولی کے ليے يا قتل ہونے اور قيدی بننے کے انديشے 

کے پيش نظر زبان سے اسالم کا اظہار کيا تھا ان کے دل ايمان اعتقاد صحيح اور خلوص نيت 
خالی تھے (فتح القدير) ليکن امام ابن کثبر کے نزديک ان سے وه اعراب مراد ہيں جو نئے سے 

مسلمان ہوئے تھے اور ايمان ابھی ان کے اندر پوری طرح راسخ نہيں ہوا تھا ليکن دعوی انہوں 
نے اپنی اصل حثييت سے بڑھ کر ايمان کا کيا تھا جس پر انہيں يہ ادب سکھايا گيا کہ پہلے 

ر ہی ايمان کا دعوی صحيح نہيں آہستہ آہستہ ترقی کے بعد تم ايمان کے مرتبے پر مرتبے پ
  پہنچو گے ۔
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ْمَواِلهِْم َواَ  ُدْوا اِبَ ِ َوَرُسْوهِلٖ ُمثَّ لَْم يَْراَتبُْوا َوهٰجَ يَْن ٰاَمنُْوا اِبهلّلٰ ِ ََّما الُْمْؤِمنُْوَن اذلَّ كَ ِان
ِٕ
ِ ۭ ُاوٰلۗى ِدقُْوَن          نُْفِسهِْم ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ   15ُمهُ الّصٰ

مومن تو وه ہيں جو هللا پر اور اس کے رسول پر (پکا) ايمان الئيں پھر شک و شبہ نہ کريں اور 
  )١اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہيں يہی سچے اور راست گو ہيں (

ذکوره اعمال کا سرے نہ کہ وه جو صرف زبان سے اسالم کا اظہار کر ديتے ہيں اور م ١۔١٥
  سے کوئی اہتمام ہی نہيں کرتے۔

 
ُ ِبُلكِّ َيشْ  ٰمٰوِت َوَما ِيف اْالَْرِض ۭ َواهلّلٰ ُ يَْعَملُ َما ِيف السَّ َ ِبِديِْنُمكْ ۭ َواهلّلٰ   16ٍء عَِلْميٌ        قُْل َاتَُعلُِّمْوَن اهلّلٰ

) هللا ہرچيز سے جو ١کر رہے ہو (کہہ ديجئے! کہ کيا تم هللا تعاٰلی کو اپنی دينداری سے آگاه 
  )۔٢آسمانوں ميں اور زمين ميں ہے بخوبی آگاه ہے اور هللا ہرچيز کا جاننے واال ہے (

تعليم، يہاں علم اور اخبار کے معنی ميں ہے يعنی آَمنَّا کہہ کر تم هللا کو اپنے دين و ايمان  ١۔١٦
   رہے ہوسے آگاه کر رہے ہو؟ يا اپنے دلوں کی کيفيت هللا کو بتال

  تو کيا تمہارے دلوں کی کيفيت پر يا تمہارے ايمان کی حقيقت سے وه آگاه نہيں۔ ٢۔١٦۔ 
 

ُ يَُمنُّ عَلَْيُمكْ َاْن َهدٰ  يَْماِن ِاْن ُكْنُمتْ ٰصِدقِ يَُمنُّْوَن عَلَْيَك َاْن َاْسلَُمْوا ۭ قُْل الَّ تَُمنُّْوا عََيلَّ ِاْسَالَمُمكْ ۚ بَِل اهلّلٰ   17ْنيَ        ىُمكْ ِلْالِ
اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہيں۔ آپ کہہ ديجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان 
مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل هللا کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہيں ايمان کی ہدايت کی اگر 

  )١تم راست گو ہو (
يکھو ہم مسلمان ہوگئے اور آپ صلی هللا يہی اعراب نبی صلی هللا عليہ وسلم کو کہتے کہ د ١۔١٧

عليہ وسلم کی مدد کی، جبکہ دوسرے عرب آپ صلی هللا عليہ وسلم سے برسر پيکار ہيں۔ هللا 
تعاٰلی نے ان کا رد فرماتے ہوئے فرمايا، تم هللا پر اسالم النے کا احسان مت جتالؤ اس لئے کہ 

ہيں ہوگا، نہ کہ هللا کو۔ اس لئے يہ هللا کا تم اگر تم اخالص سے مسلمان ہوئے ہو تو اس کا فائده تم
  پر احسان ہے کہ اس نے تمہيں قبول اسالم کی توفيق دی نہ کہ تمہارا احسان هللا پر ہے۔

 
ُ بَِصْريٌ ِبَما تَْعَملُْوَن         ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۭ َواهلّلٰ َ يَْعَملُ غَْيَب السَّ   ۧ 18ِانَّ اهلّلٰ

اور زمين کی پوشيده باتيں هللا خوب جانتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو يقين مانو کہ آسمانوں 
  اسے هللا خوب ديکھ رہا ہے۔

 
 

 سورة ق
 )٤٥۔ تعداد آيات  ٥٠(سورة ق ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ            ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  م واال ہےشروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رح
نبی صلی هللا عليہ وسلم عيد کی نماز ميں سوره ق اور اقتربت الساعۃ پڑھا کرتے تھے (صحيح 
مسلم) ہر جمعے کے خطبے ميں بھی پڑھتے تھے (صحيح مسلم) امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ 
عيدين اور جمعے ميں پڑھنے کا مطلب يہ ہے کہ آپ بڑے مجمعوں ميں يہ سورة پڑھا کرتے 
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کيونکہ اس ميں ابتدائے خلق، بعث و نشور، معاد وقيام، حساب، جنت دوزخ، ثواب وعتاب تھے 
  اور ترغيب وترہيب دالنے کا بيان ہے۔

 
  ۚ Ǻۗق    ڗَوالُْقْرٰاِن الَْمِجْيِد         

  )١ق! بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم ہے (
والے دن اٹھائے جاؤ گے) بعض  اس کا جواب قسم محذوف ہے لَتُْبَعثنَّ (تم ضرور قيامت ١۔١

کہتے ہيں اس کا جواب ما بعد کا مضمون کالم ہے جس ميں نبوت اور معاد کا اثبات ہے (فتح 
  القدير و ابن کثير)

 
ْيٌب          ٌء َجعِ ْهنُْم فََقاَل اْلٰكِفُرْوَن ٰھَذا َيشْ نِْذٌر ِمّ ا َاْن َجاَۗءُمهْ مُّ ُبْوٓ   Ąۚبَْل َجعِ

لوم ہوا کہ ان کے پاس انہی ميں سے ايک آگاه کرنے واال آيا تو کافروں نے بلکہ انہيں تعجب مع
  )١کہا کہ يہ ايک عجيب چيز ہے (

حاالنکہ اس ميں کوئی تعجب والی بات نہيں ہے، ہر نبی اسی قوم کا ايک فرد ہوتا تھا جس  ١۔٢
ميں  ميں اسے مبعوث کيا جاتا تھا۔ اسی حساب سے قريش مکہ کو ڈرانے کے لئے قريش ہی

  سے ايک شخص کو نبوت کے لئے چن ليا گيا۔
 

  Ǽَءِاَذا ِمْتنَا َوُكنَّا تَُرااًب ۚ ٰذكِلَ َرْجٌع بَِعْيٌد     
  )١کيا جب ہم مر کر مٹی ہوجائيں گے۔ پھر يہ واپسی دور (از عقل) ہے (

  حاالنکہ عقلی طور پر اس ميں بھی کوئی استحالہ نہيں ہے۔ آگے اس کی کچھ وضاحت ہے ١۔٣
 

  Ćقَْد عَِلْمنَا َما تَْنُقُص اْالَْرُض ِمْهنُْم ۚ َوِعْنَداَن ِكٰتٌب َحِفْيٌظ     
زمين جو کچھ ان ميں سے گھٹاتی ہے وه ہميں معلوم ہے اور ہمارے پاس سب ياد رکھنے والی 

  )۔١کتاب ہے (
اسے يعنی زمين انسان کے گوشت، ہڈی اور بال وغيره بوسيده کر کے کھا جاتی ہے يعنی  ١۔٤

ريزه ريزه کر ديتی ہے وه نہ صرف ہمارے علم ميں ہے بلکہ لوح محفوظ ميں بھی درج ہے اس 
لئے ان تمام اجزا کو جمع کر کے انہيں دوباره زنده کر دينا ہمارے لئے قطًعا مشکل امر نہيں 

  ہے۔
 

رِيٍْج     ٓ َاْمٍر مَّ ا َجاَۗءُمهْ فَهُْم ِيفْ بُْوا اِبلَْحّقِ لَمَّ   Ĉبَْل َكذَّ
بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا جبکہ وه ان کے پاس پہنچ چکی پس وه الجھاؤ ميں پڑ 

  )۔١گئے ہيں (
يعنی ايسا معاملہ جو ان پر مشتبہ ہوگيا ہے، جس سے وه ايک الجھاؤ ميں پڑ گئے ہيں،  ١۔٥

  کبھی اسے جادوگر کہتے ہيں، کبھی شاعر اور کبھی غيب کی خبريں بتانے واال۔
 

َا َوَما لَهَا ِمْن فُُرْوجٍ        َافَملَْ  َّّهنٰ َماِۗء فَْوقَهُْم َكْيَف بَنَيْٰهنَا َوَزي ا ِاَىل السَّ   Čيَْنُظُرْوٓ
) ہے اور زينت ١کيا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہيں ديکھا؟ کہ ہم نے اسے کس طرح بنايا (

  )٣) ہے اس ميں کوئی شگاف نہيں۔ (٢دی (
  جن کا اسے کوئی سہارا ہو۔  يعنی بغير ستون کے، ١۔٦
  يعنی ستاروں سے مزين کيا۔  ٢۔٦
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اسی طرح کوئی فرق وتفاوت بھی نہيں ہے۔ جيسے دوسرے مقام پر فرمايا (الَِّذْي َخلََق َسْبَع  ٣۔٦
ْحٰمِن ِمْن تَٰفُوٍت  ۭ◌ َسٰمٰوٍت ِطبَاقًا   ُثمَّ  Ǽ فُطُْورٍ  ھَْل تَٰرى ِمنْ  ۙ◌ فَاْرِجِع اْلبََصَر  ۭ◌ َما تَٰرى فِْي َخْلِق الرَّ

ُھَو َحِسْيٌر   َتْيِن َيْنَقلِْب ِاَلْيَك اْلَبَصُر َخاِسًئا وَّ   )3-4۔ الملک:67) Ćاْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّ
 

ْيٍج           ۙ Ċَواْالَْرَض َمَدْدٰهنَا َوَالَْقْينَا ِفْهيَا َرَواِيسَ َوَانَْۢبتْنَا ِفْهيَا ِمْن ُلكِّ َزْوجٍ َهبِ
ہم نے بچھا ديا ہے اور اس ميں ہم نے پہاڑ ڈال ديئے ہيں اور اس ميں ہم نے قسم اور زمين کو 

  )١قسم کی خوشنما چيزيں اگا ديں ہيں (
اور بعض نے زوج کے معنی جوڑا کيا ہے يعنی ہر قسم کی نباتات اور اشيا کو جوڑا جوڑا ١۔ ٧

  (نر ماده) بنايا ہے بھيج کے معنی خوش منظر شاداب اور حسين
 

ِنْيٍب       تَْبِرصَ  ِذْكٰرى ِلُلكِّ َعْبٍد مُّ   Ďًة وَّ
  )١تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لئے بينائی اور دانائی کا ذريعہ ہو۔ (

يعنی آسمان و زمين کی تخليق اور ديگر اشيا کا مشاہده اور ان کی معرفت ہر اس شخص  ١۔٨
 کی طرف رجوع کرنے کے لئے بصيرت و دانائی اور عبرت و نصيحت کا باعث ہے جو هللا

  واال ہے۔
 

َحبَّ الَْحِصْيِد        ٰربًَاك فََانَْۢبتْنَا ِبٖه َجنٍّٰت وَّ َماِۗء َماًۗء مُّ لْنَا ِمَن السَّ   ۙ Ḍَونَزَّ
اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسايا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھيت کے غلے 

  )١پيدا کئے۔ (
وه کھيتياں مراد ہيں جن سے گندم مکڑی جوار باجره داليں اور  کٹنے والے غلے سے مراد ١۔٩

  چاول وغيره پيدا ہوتے ہيں۔ اور پھر ان کا ذخيره کر ليا جاتا ہے۔
 

َِّضْيٌد       َّهَا َطلٌْع ن   10َۙوالنَّْخَل بِٰسٰقٍت ل
  )١اور کھجوروں کے بلند و باال درخت جن کے خوشے تہ بہ تہ ہيں۔ (

طواالً شاھقات، بلند وباال طلع کھجور کا وه گدرا گدرا پھل، جو پہلے پہل  باسقات کے معنی ١۔١٠
نکلتا ہے۔ نضيد کے معنی تہ بہ تہ۔ باغات ميں کھجور کا پھل بھی آ جاتا ہے۔ ليکن اسے الگ 

سے بطور خاص ذکر کيا، جس سے کھجور کی وه اہميت واضح ہے جو اسے عرب ميں حاصل 
  ہے۔

 
ْزقًا ِلّلِْعَباِد ۙ  ْيتًا ۭ َكٰذكِلَ الُْخُرْوُج       ِرّ ًة مَّ   11َوَاْحيَْينَا ِبٖه بدَْلَ

بندوں کی روزی کے لئے اور ہم نے پانی سے مرده شہر کو زنده کر ديا۔ اسی طرح (قبروں 
  )١سے) نکلنا (

يعنی جس طرح بارش سے مرده زمين کو شاداب کر ديتے ہيں، اسی طرح قيامت والے دن  ١۔١١
  سانوں کو زنده کر کے نکال ليں گے۔ہم قبروں سے ان

 
ّسِ َوثَُمْوُد         ُب الرَّ َاْحصٰ بَْت قَْبلَهُْم قَْوُم نُْوحٍ وَّ   ۙ 12َكذَّ

  ) نے اور ثمود نے۔١ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور رس والوں (
اصحاب الرس کی تعيين ميں مفسرين کے درميان بہت اختالف ہے۔ امام ابن جرير طبری  ١۔١٢

قول کو ترجيح دی ہے جس ميں انہيں اصحاب اخدود قرار ديا گيا ہے، جس کا ذکر سوره  نے اس
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ثَُمــْوَدا َعاًدا وَّ سِّ  ۟◌ بروج ميں ہے۔ (تفصيل کے لئے ديکھئے ابن کثير و فتح القدير، (وَّ َواَْصٰحَب الرَّ
  )38۔ الفرقان:25ا بَْيَن ٰذلَِك َكثِْيًرا) ۢ◌ َوقُُرْونًــ

 
ِفْرَعوْ    13ُۙن َوِاْخَواُن لُْوٍط        َوعَاٌد وَّ

  اور عاد نے اور فرعون نے اور برادران لوط نے۔
 

ُسَل فََحقَّ َوِعْيِد         َب الرُّ ْيَكِة َوقَْوُم تُبَّعٍ ۭ ُلكٌّ َكذَّ ُب اْالَ   14وَّ َاْحصٰ
) نے بھی تکذيب کی تھی۔ سب نے پيغمبروں کو ٢) والوں نے اور تبع کی قوم (١اور ايکہ (
  ) پس ميرا وعده عذاب ان پر صادق آگيا۔٣جھٹاليا (

ْثلُنَا َواِْن نَّظُنَُّك لَِمَن  ١۔١٤ اَْصَحاُب االَءْيَکِۃ کے لئے ديکھئے سورة الشعراء (َوَمآ اَْنَت ااِلَّ بََشٌر مِّ
  ) کا حاشيہ۔ 186۔ الشعراء:26) ۚ◌ ١٨٦اْلٰكِذبِْيَن    

ـٍع  قَْوُم تُبَِع کے لئے ديکھئے سورة ٢۔١٤  الَِّذْيَن ِمْن قَْبلِِھْم  ۙ◌ الدخان، (اَھُْم َخْيٌر اَْم قَْوُم تُبـَّ  ۭ◌ وَّ
  ) کا حاشيہ۔ 37۔ الدخان:44) 37اِنَّھُْم َكانُْوا ُمْجِرِمْيَن     ۡ◌ اَْھلَْكٰنھُْم 

يعنی ان ميں سے ہر ايک نے اپنے اپنے پيغمبر کو جھٹاليا۔ اس ميں رسول هللا صلی هللا ٣۔١٤
کے ليے تسلی ہے گويا آپ صلی هللا عليہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی هللا عليہ  عليہ وسلم

وسلم اپنی قوم کی طرف سے تکذيب پر غمگين نہ، اس ليے کہ يہ کوئی نئی بات نہيں ہے۔ آپ 
صلی هللا عليہ وسلم سے پہلے انبياء عليہم السالم کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے يہی معاملہ کيا 

اہل مکہ کو تنبيہ ہے کہ پچھلی قوموں نے انبياء عليہم السالم کی تکذيب کی تو ديکھ لو دوسرے 
ان کا انجام کيا ہوا؟ کيا تم بھی اپنے ليے يہی انجام چاہتے ہو اگر يہ انجام پسند نہيں کرتے تو 

  تکذيب کا راستہ چھوڑو اور پيغمبر صلی هللا عليہ وسلم پر ايمان لے آؤ۔
 

ْن َخلٍْق َجِديٍْد      َافََعِييْنَا اِب  ِل ۭ بَْل ُمهْ ِيفْ لَبٍْس ِمّ   15ۧلَْخلِْق اْالَوَّ
) بلکہ يہ لوگ نئی پيدائش کی طرف سے شک ميں ١کيا ہم پہلی بار پيدا کرنے سے تھک گئے؟ (

  )٢ہيں (
کہ قيامت والے دن دوباره پيدا کرنا ہمارے ليے مشکل ہوگا۔ مطلب يہ ہے کہ جب پہلی  ١۔١٥

يدا کرنا ہمارے ليے مشکل نہيں تھا تو دوباره زنده کرنا تو پہلی مرتبہ پيدا کرنے سے مرتبہ پ
زياده آسان ہے۔ جيسے دوسرے مقام پر فرمايا (َوھَُو الَِّذْي يَْبَدُؤا اْلَخــْلَق ثُمَّ يُِعْيُدٗه َوھَُو اَْھَوُن َعلَْيِه) 

نَِسَي َخْلقَ 27۔ الروم:30  قُْل يُْحيِْيھَا 78قَاَل َمْن يُّـْحِي اْلِعظَاَم َوِھَى َرِمْيٌم   ۭ◌ ٗه ) (َوَضَرَب لَنَا َمثاًَل وَّ
ٍة  َل َمرَّ ) ميں بھی يہ مضمون 78-79۔يس:36)  ۙ◌ 79   ۨ◌ َوھَُو بُِكلِّ َخْلٍق َعلِـْيمُ  ۭ◌ الَِّذْيٓ اَْنَشاَھَآ اَوَّ

مجھے يہ کہہ کر ايذا  بيان کيا گيا ہے۔ اور حديث قدسی ميں ہے۔ هللا تعاٰلی فرماتا ہے"ابن آدم
پہنچاتا ہے کہ هللا مجھے ہرگز دوباره پيدا کرنے پر قادر نہيں ہے جس طرح اس نے پہلی مرتبہ 
مجھے پيدا کيا۔ حاالنکہ پہلی مرتبہ پيدا کرنا دوسری مرتبہ پيدا کرنے سے زياده آسان نہيں ہے" 

  اری) يعنی اگر مشکل ہے پہلی مرتبہ پيدا کرنا نہ کہ دوسری (صحيح البخ
يعنی يہ هللا کی قدرت ہے کہ منکر نہيں بلکہ اصل بات يہ ہے کہ انہيں قيامت کے وقوع  ٢۔١٥

  اور اس ميں دوباره زندگی کے بارے ميں ہی شک ہے۔
 

ُن َاْقَرُب ِالَْيِه ِمْن َحْبِل الَْورِ  نَْساَن َونَْعَملُ َما تَُوْسِوُس ِبٖه نَْفُسٗه ښ َوَحنْ   16يِْد         َولََقْد َخلَْقنَا اْالِ
) اور ١ہم نے انسان کو پيدا کيا اور اس کے دل ميں جو خياالت اٹھتے ہيں ان سے ہم واقف ہيں (

  )٢ہم اس کی رگ جان سے بھی زياده اس سے قريب ہيں (
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يعنی انسان جو کچھ چھپاتا اور دل ميں مستور رکھتا ہے وه سب ہم جانتے ہيں وسوسہ  ١۔  ٦ ١
االت کو کہا جاتا ہے جس کا علم اس انسان کے عالوه کسی کو نہيں ہوتا دل ميں گزرنے والے خي

ليکن هللا ان وسوسوں کو بھی جانتا ہے اسی ليے حديث ميں آتا ہے هللا تعاٰلی نے ميری امت سے 
دل ميں گزرنے والے خياالت کو معاف فرما ديا ہے يعنی ان پر گرفت نہيں فرمائے گا جب تک 

  يا ان پر عمل نہ کرے۔ البخاری کتاب االيمان ۔ وه زبان سے ان کا اظہار
وريد شہ رگ يا رگ جان کو کہا جاتا ہے جس کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے يہ  ١۔١٦

رگ حلق کے ايک کنارے سے انسان کے کندھے تک ہوتی ہے ہم انسان کے بالکل بلکہ اتنے 
ن کثير فرماتے ہيں کہ نَْحُن سے قريب ہيں کہ اس کے نفس کی باتوں کو بھی جانتے ہيں۔ امام اب

مراد فرشتے ہيں۔ يعنی ہمارے فرشتے انسان کی رگ جان سے بھی قريب ہيں۔ کيونکہ انسان 
کے دائيں بائيں دو فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہيں، وه انسان کی ہر بات اور عمل کو نوٹ 

و فرشتے الگ کرتے ہيں۔ اور بعض کے نزديک رات اور دن کے فرشتے مراد ہيں۔ رات کے د
  اور دن کے دو فرشتے الگ (فتح لقدير)

 
َماِل قَِعْيٌد           17ِاْذ يََتلَقَّى الُْمَتلَقِّٰنيِ َعِن الَْيِمْنيِ َوَعِن الّشِ

  جس وقت دو لينے والے جا ليتے ہيں ايک دائيں طرف اور ايک بائيں طرف بيٹھا ہوا ہے۔
 

  18َرِقْيٌب َعتِْيٌد       َما يَلِْفظُ ِمْن قَْوٍل ِاالَّ لَـَديْهِ 
  )۔١(انسان) منہ سے کوئی لفظ نکال نہيں پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تيار ہے (

َرقِْيب محافظ، نگران اور انسان کے قول اور عمل کا انتظار کرنے واال َعتِْيد حاضر اور  ١۔١٨
  تيار۔

 
ْيُد        َوَجاَۗءْت َسْكَرُة الَْمْوِت اِبلَْحّقِ ۭ ٰذكِلَ َما ُكْنَت    19ِمنُْه َحتِ

  )١اور موت کی بےہوشی حق لے کر پہنچی يہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا (
تو اس موت سے بدکتا اور بھاگتا تھا۔ ١۔١٩   تَِحْيُد، تَِمْيُل َعْنہُ َوتَفِرُّ

 
ْوِر ۭ ٰذكِلَ يَْوُم الَْوِعْيِد         20َونُِفَخ ِيف الصُّ

  ا۔ وعده عذاب کا دن يہی ہے۔اور صور پھونک ديا جائے گ
 

َشهِْيٌد        ٌِٕق وَّ
َعهَا َساۗى   21َوَجاَۗءْت ُلكُّ نَْفٍس مَّ

اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ايک النے واال ہوگا اور ايک گواہی دينے واال 
)١(  

نزديک  َسائِق(ہانکنے واال) اور َشھيد (گواه) کے بارے ميں اختالف ہے۔ امام طبری کے ١۔٢١
  دو فرشتے ہيں۔ ايک انسان کو محشر تک ہانک کر النے واال اور دوسرا گواہی دينے واال۔

 
َك الَْيْوَم َحِديٌْد        ْن ٰھَذا فََكَشْفنَا َعْنَك ِغَطاَۗءَك فَبََرصُ   22لََقْد ُكْنَت ِيفْ غَْفةَلٍ ِمّ

ہٹا ديا پس آج تيری نگاه بہت  يقيناً تو اس سے غفلت ميں تھا ليکن ہم نے تيرے سامنے سے پرده
  تيز ہے۔

 
يَّ َعِتْيٌد         ۭ 23َوقَاَل قَرِيُْنٗه ٰھَذا َما دَلَ

  )۔١اس کا ہم نشين (فرشتہ) کہے گا يہ حاضر ہے جو کہ ميرے پاس تھا (
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يعنی فرشتہ انسان کا سارا ريکارڈ سامنے رکھ دے گا اور کہے گا کہ يہ تيری فرد عمل  ١۔٢٣
  اس تھی۔ہے کو جو ميرے پ

 
َ ُلكَّ َكفَّاٍر َعِنْيٍد          ۙ 24َالِْقيَا ِيفْ هَجَمنَّ

  ڈال دو جہنم ميں ہر کافر سرکش کو۔
 

رِيِْبۨ       نَّاعٍ ِلّـلَْخْريِ ُمْعَتٍد مُّ   ۙ 25مَّ
  جو نيک کام سے روکنے واال حد سے گزر جانے واال اور شک کرنے واال تھا۔

 
ِ اِ  ْي َجَعَل َمَع اهلّلٰ ِ ِديِْد        اذلَّ   26لٰـــهًا ٰاَخَر فََالِْقٰيُه ِيف الَْعَذاِب الشَّ

  )١جس نے هللا کے ساتھ دوسرا معبود بنا ليا تھا پس اسے سخت عذاب ميں ڈال دو۔ (
هللا تعاٰلی اس فرد عمل کی روشنی ميں انصاف اور فيصلہ فرمائے گا القيا سے الشديد  ١۔  ٦ ٢

  تک هللا کا قول ہے ۔
 

َّنَا َمآ َاْطَغْيُتٗه َوٰلِكْن َاكَن ِيفْ َضٰلٍل بَِعْيٍد       قَاَل قَ    27رِيُْنٗه َرب
اس کا ہم نشين (شيطان) کہے گا اے ہمارے رب! ميں نے اسے گمراه نہيں کيا تھا بلکہ يہ خود 

  )١ہی دور دراز کی گمراہی ميں تھا (
لص بنده ہوتا تو ميرے بہکاوے اس لئے اس نے فوراً ميری بات مان لی، اگر يہ تيرا مخ ١۔٢٧

  ميں ہی نہ آتا۔ يہاں قرين سے مراد شيطان ہے ۔
 

ْمُت ِالَْيُمكْ اِبلَْوِعْيِد       يَّ َوقَْد قَدَّ َتِصُمْوا دَلَ   28قَاَل َال َختْ
حق تعاٰلی فرمائے گا بس ميرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو ميں تو پہلے ہی تمہاری 

  )۔١ج چکا تھا (طرف وعيد (وعده عذاب) بھي
يعنی هللا تعاٰلی کافروں اور ان کے ہم نشين شيطانوں کو کہے گا کہ يہاں موقف حساب يا  ١۔٢٨

عدالت انصاف ميں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہيں نہ اس کا کوئی فائده ہی ہے، ميں نے 
  پہلے ہی رسولوں اور کتابوں کے ذريعے سے وعيدوں سے تم کو آگاه کر ديا تھا۔

 
ٍم ِلّلَْعِبْيِد       َما يُبَ  يَّ َوَمآ َااَن ِبَظالَّ ُل الْقَْوُل دَلَ   ۧ 29دَّ

  ) نہ ميں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے واال ہوں۔١ميرے ہاں بات بد لتی نہيں (
يعنی جو وعدے ميں نے کئے تھے، ان کے خالف نہيں ہوگا بلکہ ہر صورت ميں پورے  ١۔٢٩

تمہارے لئے عذاب کا فيصلہ ميری طرف سے ہوا ہے جس  ہو نگے اور اسی اصول کے مطابق
  ميں تبديلی نہيں ہو سکتی۔

 
زِيٍْد       َ َهِل اْمتََالِْت َوتَُقْوُل َهْل ِمْن مَّ   30يَْوَم نَُقْوُل ِلَجهَمنَّ

جس دن ہم دوزخ سے پوچھيں گے کيا تو بھر چکی؟ وه جواب دے گی کيا کچھ اور زياده بھی 
  )۔١ہے؟ (
)۔ 13۔ السجده:32) 13تعاٰلی نے فرمايا ہے ۔ ( اَلَْملَئَنَّ َجھَنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس اَْجَمِعْيَن   هللا ١۔٣٠

ميں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا اس وعدے کا جب ايفا ہو جائے گا اور هللا تعاٰلی 
کہ تو بھر گئی ہے يا نہيں؟ وه  کافر جن و انس کو جہنم ميں ڈال دے گا، تو جہنم سے پوچھے گا
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جواب دے گی، کيا کچھ اور بھی ہے؟ يعنی اگرچہ بھر گئی ہوں ليکن يا هللا تيرے دشمنوں کے 
  لئے ميرے دامن اب بھی گنجائش ہے۔

 
  31َوُاْزِلَفِت الَْجنَُّة ِللُْمتَِّقْنيَ غَْريَ بَِعْيٍد     

  )١ائے گی ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ (اور جنت پر ہيز گاروں کے لئے بالکل قريب کر دی ج
اور بعض نے کہا ہے کہ قيامت جس روز جنت قريب کر دی جائے گے دور نہيں ہے  ١۔٣١

کيونکہ وه المحالہ واقع ہو کر رہے گی اور کل ما ہوات فھو قريب اور جو بھی آنے والی چيز 
  ہے وه قريب ہی ہے دور نہيں (ابن کثير)

 
اٍب َحِفْيظٍ        ٰھَذا َما تُْوعَُدْوَن ِلُلكِّ    ۚ 32َاوَّ

يہ جس کا تم سے وعده کيا جاتا تھا ہر اس شخص کے لئے جو رجوع کرنے واال اور پابندی 
  )١کرنے واال ہو (

يعنی اہل ايمان جب جنت کا اور اس کی نعمتوں کا قريب سے مشاہده کريں گے تو کہا  ١۔٣٢
حفيظ سے کيا گيا تھا اواب، بہت رجوع جائے گا کہ يہی وه جنت ہے جس کا وعده ہر اواب اور 

کرنے واال يعنی هللا کی (طرف کثرت سے توبہ استغفار اور تسبيح و ذکر اٰلہی کرنے واال خلوت 
ميں اپنے گناہوں کو ياد کر کے ان سے توبہ کرنے واال، يا هللا کے حقوق اور اس کی نعمتوں کو 

  نے واال گيا تھا۔ فتح القديرياد رکھنے واال يا هللا کے اوامر نواہی کو ياد رکھ
 

ِنْيِبۨ        َن اِبلَْغْيِب َوَجاَۗء ِبَقلٍْب مُّ ْمحٰ   ۙ 33َمْن َخِيشَ الرَّ
  )١جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ واال دل اليا ہو (

ُمنِْيِب، هللا کی طرف رجوع کرنے واال اور اس کا اطاعت گزار دل۔ يا بمعی َسليِم، شرک و  ١۔٣٣
  مصيت کی نجاستوں سے پاک دل۔

 
  34اْدُخلُْوَها ِبَسٰملٍ ۭ ٰذكِلَ يَْوُم الُْخلُْوِد     

  تم اس جنت ميں سالمتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ يہ ہميشہ رہنے کا دن ہے۔
 

يْنَا َمزِيٌْد        ا يََشاُۗءْوَن ِفْهيَا َودَلَ   35لَهُْم مَّ
  )٤رے پاس اور بھی زياده ہے۔ (يہ وہاں جو چاہيں انہيں ملے گا (بلکہ) ہما

اس سے مراد رب تعاٰلی کا ديدار ہے جو اہل جنت کو نصيب ہوگا۔ (لِلَِّذْيَن اَْحَسـنُوا اْلُحْسٰنى  ١۔٣٥
  ) ۔26۔يونس:10َوِزيَاَدةٌ) 

 
ْن قَْرٍن ُمهْ َاَشدُّ ِمْهنُْم بَْطًشا فَنَقَُّبْوا ِيف الِْبَالدِ  ِحْيٍص       َۭوَمكْ َاْهلَْكنَا قَْبلَهُْم ِمّ   36 َهْل ِمْن مَّ

اور اس سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہالک کر چکے ہيں جو ان سے طاقت ميں زياده 
  ) ره گئے، کہ کوئی بھا گنے کا ٹھکانا ہے۔١تھيں وه شہروں ميں ڈھونڈھتے ہی (

گيا ہے کہ وه اہل مکہ  (فَنقبُْوفِی اْلباَِلِد) (شہروں ميں چلے پھرے) کا ايک مطلب يہ بيان کيا ١۔٣٦
سے زياده تجارت و کاروبار کے لئے مختلف شہروں ميں پھرتے تھے۔ ليکن ہمارا عذاب آيا تو 

  انہيں کہيں پناه اور راه فرار نہ ملی۔
 

ْمَع َوُهَو َشهِْيٌد        ْكٰرى ِلَمْن َاكَن هَلٗ قَلٌْب َاْو َالَْقى السَّ   37ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ ذَلِ
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) متوجہ ہو کر کان ١حب دل کے لئے عبرت ہے اور اس کے لئے جو دل (اس ميں ہر صا
  )٣) اور وه حاضر ہو (٢لگائے (

  يعنی دل بيدار، جو غور و فکر کر کے حقائق کا ادراک کر لے۔  ١۔٣٧
  يعنی توجہ سے وه وحی اٰلہی سنے جس ميں گزشتہ امتوں کے واقعات بيان کئے گئے ہيں۔  ٢۔٣٧
غ کے لحاظ سے حاضر ہو۔ اس لئے کہ جو بات ہی کو نہ سمجھے، وه يعنی قلب اور دما ٣۔٣٧

  موجود ہوتے ہوئے بھی ايسے ہے جيسے نہيں۔
 

ُُّغْوٍب       نَا ِمْن ل َما َمسـَّ ٍم ڰ وَّ تَِّة َاايَّ ٰمٰوِت َواْالَْرَض َوَما بَيَْهنَُما ِيفْ سـِ   38َولَـقَْد َخلَْقنَا السَّ
ور جو کچھ اس کے درميان ہے سب کو (صرف) چھ دن ميں پيدا يقيناً ہم نے آسمانوں اور زمين ا

  کر ديا اور ہميں تکان نے چھوا تک نہيں۔
 

ْمِس َوقَْبَل الُْغُرْوِب       َِّك قَْبَل ُطلُْوعِ الشَّ ْمِد َرب ــْح ِحبَ   ۚ 39فَاْصِربْ عَٰيل َما يَُقْولُْوَن َوَسبِّ
پنے رب کی تسبيح تعريف کے ساتھ بيان پس يہ جو کچھ کہتے ہيں آپ اس پر صبر کريں اور ا

  )١کريں سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی (
  يعنی صبح وشام هللا کی تسبيح بيان کرو يا عصر اور فجر کی نماز پڑھنے کی تاکيد ہے۔ ١۔٣٩

 
ُجْوِد        ْحُه َوَاْداَبَر السُّ ّبِ َّْيِل فَسـَ   40َوِمَن ال

  )٢) اور نماز کے بعد بھی (١کسی وقت بھی تسبيح کريں (اور رات کے 
يعنی رات کے کچھ حصے ميں بھی هللا کی تسبيح کريں يا رات کی نماز (تہجد) پڑھيں  ١۔٤٠

جيسے دوسرے مقام پر فرمايا ' رات کو اٹھ کر نماز پڑھيں جو آپ کے لئے مزيد ثواب کا باعث 
س سے تسبيحات مراد لی ہے، جن کے پڑھنے يعنی هللا کی تسبيح کريں بعض نے ا ٢۔٤٠ہے۔ 

مرتبہ ُسْبَحان  ٣٣کی تاکيد نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد فرمائی ہے مثالً 
لِہ اور ٣٣هللا    مرتبہ َهللاّٰ اَْکبَْر وغيره ٣٤مرتبہ اَْلَحْمُد لِلّٰ

 
َاكٍن قَرِيٍْب   َتِمْع يَْوَم يُنَاِد الُْمنَاِد ِمْن مَّ   ۙ 41    َواسـْ

  )٣) واال قريب ہی جگہ سے پکارے گا (٢) کہ جس دن ايک پکارنے (١اور سن رکھيں (
يعنی قيامت کے جو احوال وحی کے ذريعے سے بيان کئے جا رہے ہيں، انہيں توجہ سے  ١۔٤١

  سنيں۔ 
يہ پکارنے واال اسرافيل فرشتہ ہوگا يا جبرائيل اور يہ ندا وه ہوگی جس سے لوگ ميدان  ٢۔٤١
  شر ميں جمع ہو جائيں گے۔ يعنی نفخہ ثانيہ ۔مح
اس سے بعض نے صخره بيت المقدس مراد ليا ہے، کہتے ہيں يہ آسمان کے قريب ترين  ٣۔٤١

جگہ ہے اور بعض کے نزديک اس کا مطلب يہ ہے کہ ہر شخص يہ آوازيں اس طرح سنے گا 
  جيسے اس کے قريب سے ہی آواز آ رہی ہے (فتح القدير)

 
َّْوَم يَْس  ْيَحَة اِبلَْحّقِ ۭ ٰذكِلَ يَْوُم الُْخُرْوجِ    ي   42َمُعْوَن الصَّ

  )١جس روز اس تند تيز چيخ کو يقين کے ساتھ سن ليں گے يہ دن ہوگا نکلنے کا (
يعنی يہ چيخ يعنی نفخہ قيامت يقينا ہوگا جس ميں يہ دنيا ميں شک کرتے تھے۔ اور يہی دن  ١۔٤٢

  ہوگا۔قبروں سے زنده ہو کر نکلنے کا 
 

ُن نُـْحٖي َونُِمْيُت َوِالَْينَا الَْمِصْريُ         ۙ 43ِاانَّ َحنْ
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  )٢) اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ (١ہم ہی جالتے ہيں اور ہم ہی مارتے ہيں (
يعنی دنيا ميں موت سے ہمکنار کرنا اور آخرت ميں زنده کر دينا، يہ ہمارا ہی کام ہے، اس  ١۔٤٣

  ک نہيں ہے۔ ميں کوئی ہمارا شري
  وہاں ہم ہر شخص کو اس کے عملوں کے مطابق جزا ديں گے ۔ ٢۔٤٣

 
اعًا ۭ ٰذكِلَ َحْرشٌ عَلَْينَا يَِسْريٌ         44يَْوَم تََشقَُّق اْالَْرُض َعْهنُْم ِرسَ

) (نکل پڑيں گے) يہ جمع کر لينا ہم پر ١جس دن زمين پھٹ جائے گی اور يہ دوڑتے ہوئے (
  بہت ہی آسان ہے۔

يعنی اس آواز دينے والے کی طرف دوڑيں گے، جس نے آواز دی ہوگی، نبی صلی هللا  ١۔٤٤
عليہ وسلم نے فرمايا، جب زمين پھٹے گی تو سب سے پہلے زنده ہو کر نکلنے واال ميں ہوں گا۔ 

  انا اول من تشق عنہ االرض۔
 

بَّ  ْم ِجبَ ُن َاْعَملُ ِبَما يَُقْولُْوَن َوَمآ َانَْت عَلَْهيِ َاُف َوِعْيِد      َحنْ ْر اِبلُْقْرٰاِن َمْن خيَّ   45ۧاٍر ۣ فََذكِّ
) تو آپ ١يہ جو کچھ کہہ رہے ہيں ہم بخوبی جانتے ہيں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہيں (

قرآن کے ذريعے انہيں سمجھاتے رہيں جو ميرے وعيد (ڈراوے کے وعدوں) سے ڈرتے ہيں 
  )۔٢(

م اس بات کے مکلف نہيں ہيں کہ ايمان النے پر مجبور کريں يعنی آپ صلی هللا عليہ وسل ١۔٤٥
  بلکہ آپ صلی هللا عليہ وسلم کا کام صرف تبليغ و دعوت ہے، وه کرتے رہيں۔ 

يعنی آپ صلی هللا عليہ وسلم کی دعوت ذکر سے وہی نصيحت حاصل کرے گا جو هللا  ٢۔٤٥
يقين رکھتا ہوگا اسی لئے سے اور اس کی سزا کی دھمکيوں سے ڈرتا اور اس کے وعدوں پر 

حضرت قتاده يہ دعا فرماتے ' اے هللا ہميں ان لوگوں ميں سے کر جو تيری وعيدوں سے ڈرتے 
  اور تيرے وعدوں کی اميد رکھتے ہيں۔ اے احسان کرنے والے رحم فرما نے والے۔

 
 

 سورة الذاريات
 )٦٠۔ تعداد آيات  ٥١(سورة الذاريات ۔ سوره نمبر 

 
 ِ ِحْميِ          ِبْسِم اهلّلٰ ِن الرَّ ْمحٰ   الرَّ

  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

ِريِٰت َذْرًوا         Ǻَۙواذّلٰ
  )۔١قسم ہے بکھيرنے واليوں کی اڑا کر (

  اس سے مراد ہوائيں جو مٹی کو اڑا کر بکھير ديتی ہيں۔ ١۔١
 

  Ąۙ   فَالْٰحِمٰلِت ِوْقًرا   
  )۔١پھر اٹھانے والياں بوجھ کو (
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وقر، ہر وه بوجھ جسے کوئی جاندار لے کر چلے، حامالت، وه ہوائيں ہيں جو بادلوں کو  ١۔٢
اٹھائے ہوئے ہيں يا پھر وه بادل ہيں جو پانی کا بوجھ اٹھائے ہوتے ہيں جيسے چوپائے، حمل کا 

  بوجھ اٹھاتے ہيں۔
 

ا        Ǽۙفَالْٰجرِيِٰت يُْرسً
  )١ھر چلنے والی نرمی سے (پ
  جاريات، پانی ميں چلنے والی کشتياں، يُْسرا آسانی سے۔ ١۔٣
 

ٰمِت َاْمًرا         ۙ Ćفَالُْمَقّسِ
  )۔١پھر کام کو تقسيم کرنے والياں (

مقسمات، اس سے مراد فرشتے ہيں جو کام کو تقسيم کر ليتے ہيں، کوئی رحمت کا فرشتہ  ١۔٤
پانی کا ہے تو کوئی سختی کا، کوئی ہواؤں کا فرشتہ ہے تو کوئی ہے تو کوئی عذاب کا، کوئی 

موت اور حوادث کا۔ بعض نے ان سب سے صرف ہوائيں مراد لی ہيں اور ان سب کو ہواؤں کی 
صفت بتايا ہے۔ جيسے کہ فاضل مترجم نے بھی اسی کے مطابق ترجمہ کيا ہے۔ ليکن ہم نے امام 

ے مطابق تشريح کی ہے۔ قسم سے مقصد مقسم عليہ کی ابن کثير اور امام شوکانی کی تفسير ک
سچائی کو بيان کرنا ہوتا ہے يا بعض دفعہ صرف تاکيد مقصود ہوتی ہے اور بعض دفعہ مقسم 
عليہ کو دليل کے طور پر پيش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ يہاں قسم کی يہی تيسری قسم ہے۔ آگے 

ے جاتے ہيں يقيناً وه سچے ہيں اور جواب قسم يہ بيان کيا گيا ہے کہ تمک سے جو وعدے کي
قيامت برپا ہو کر رہے گی جس ميں انصاف کيا جائے گا۔ يہ ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا پانی کو 

اٹھانا، سمندروں ميں کشتيوں کا چلنا اور فرشتوں کا مختلف امور کو سر انجام دينا، قيامت کے 
جو بظاہر نہايت مشکل اور اسباب  وقوع پر دليل ہے، کيونکہ جو ذات يہ سارے کام کرتی ہے

  عاديہ کے خالف ہيں، وہی ذات قيامت والے دن تمام انسانوں کو دوباره زنده بھی کر سکتی ہے۔
 

ََّما تُْوعَُدْوَن لََصاِدٌق          Ĉِۙان
  يقين مانو کہ تم سے جو وعدے کئے جاتے ہيں (سب) سچے ہيں

 
ْيَن لََواِقـٌع       ِانَّ ادّلِ   ۭ Čوَّ

  بيشک انصاف ہونے واال ہے۔ اور
 

َماِۗء َذاِت الُْحُبِك           ۙ Ċَوالسَّ
  )١قسم ہے راہوں والے آسمان کی (

دوسرا ترجمہ، حسن جمال اور زينت و رونق واال کيا گيا ہے چاند، سورج ستارے و  ١۔٧
سيارے، روشن ستارے، اس کی بلندی اور وسعت، يہ سب چيزيں آسمان کی رونق و زينت اور 

  ب صورتی کا باعث ہيںخو
 

ْخَتِلٍف          ۙ Ďِانَُّمكْ لَِفْي قَْوٍل مُّ
  )١يقيناً تم مختلف بات ميں پڑے ہوئے ہو (

يعنی اے اہل مکہ! تمہارا کسی بات ميں آپس ميں اتفاق نہيں ہے۔ ہمارے پيغمبر کو تم ميں  ١۔٨
سی طرح کوئی قيامت سے کوئی جادو گر، کوئی شاعر، کوئی کاہن اور کوئی جھوٹا کہتا ہے۔ ا
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کی بالکل نفی کرتا ہے، کوئی شک کا اظہار، عالوه ازيں ايک طرف هللا کے خالق اور رازق 
  ہونے کا اعتراف کرتے ہو، دوسری طرف دوسروں کو بھی معبود بنا رکھا ہے۔

 
ُّْؤفَُك َعْنُه َمْن ُاِفَك         ۭ Ḍي

  ) جو پھير ديا گيا ہو۔١اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے (
يعنی نبی صلی هللا عليہ وسلم پر ايمان النے سے، يا حق سے يعنی بعث و توحيد سے يا  ١۔٩

مطلب ہے مذکوره اختالف سے وه شخص پھير ديا گيا جسے هللا نے اپنی توفيق سے پھير ديا، 
  پہلے مفہوم ميں ذم ہے اور دوسرے ميں مدح۔

 
ُصْوَن          10ۙقُِتَل الَْخــّرٰ

  والے غارت کر ديئے گئے۔ بے سند باتيں کرنے
 

َرٍة َساُهْوَن       يَْن ُمهْ ِيفْ َمغْ ِ   ۙ 11اذلَّ
  جو غفلت ميں ہيں اور بھولے ہوئے ہيں۔

 
ْيِن        َن يَْوُم ادّلِ لُْوَن َاايَّ َـٔ   ۭ 12يَْس

  پوچھتے ہيں کہ يوم جزا کب ہوگا؟
 

  13يَْوَم ُمهْ عََيل النَّاِر يُْفتَنُْوَن      
  )١ن ہے کہ يہ آگ پر تپائے جائيں گے (ہاں يہ وه د

يفتنون کے معنی ہيں يحرقون ويعذبون جس طرح سونے کو آگ ميں ڈال کر پرکھا جاتا  ١۔١٣
  ہے، اسی طرح يہ ڈالے جائيں گے۔

 
َتْعِجلُْوَن        ْي ُكْنُمتْ ِبٖه تَسـْ ِ   14ُذْوقُْوا ِفْتنََتُمكْ ۭ ٰھَذا اذلَّ
  ) يہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔١(اپنی فتنہ پردازی کا مزه چکھو 

  فِْتنَۃ بمعنی عذاب يا آگ ميں جلنا۔ ١۔١٤
 

ُعُيْوٍن         ۙ 15ِانَّ الُْمتَِّقْنيَ ِيفْ َجنٍّٰت وَّ
  بيشک تقٰوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں ميں ہونگے۔

 
ُْم َاكنُْوا قَْبَل ٰذكِلَ مُ  ُْم ۭ ِاهنَّ ُْم َرهبُّ ِنْنيَ         ٰاِخِذْيَن َمآ ٰاٰت   16ْۭحسـِ

ان کے رب نے جو کچھ انہيں عطا فرمايا اسے لے رہے ہونگے وه تو اس سے پہلے ہی 
  نيکوکار تھے۔

 
َّْيِل َما َهيَْجُعْوَن      َن ال   17َاكنُْوا قَِلْيًال ِمّ

  )١وه رات کو بہت کم سويا کرتے تھے (
ا تاکيد کے ليے ہے۔ وه رات کو کم ھجوع کے معنی ہيں رات کو سونا۔ ما يھجعون ميں م ١۔١٧

سوتے تھے، مطلب ہے ساری رات سو کر غفلت اور عيش و عشرت ميں نہيں گزار ديتے تھے۔ 
بلکہ رات کا کچھ حصہ هللا کی ياد ميں اور اس کی بارگاه ميں گڑ گڑاتے ہوئے گزارتے تھے۔ 

يا ' لوگو! لوگوں کو کھانا جيسا کہ حديث بھی قيام الليل کی تاکيد ہے۔ مثالً ايک حديث ميں فرما
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کھالؤ، صلہ رحمی کرو، سالم پھيالؤ اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھو، جب کہ لوگ سوئے ہوئے 
  )۔٤٥١۔٥ہوں، تم سالمتی کے ساتھ جنت ميں داخل ہو جاؤ گے ' (مسند احمد 

 
َتْغِفُرْوَن         18َواِبْالَْحسَاِر ُمهْ يَسـْ

  )١تھے۔ (اور صبح کے وقت استغفار کيا کرتے 
وقت سحر قبوليت دعا کے بہترين اوقات ميں سے ہے حديث ميں آتا ہے کہ جب رات کا  ١۔١٨

آخری تہائی حصہ باقی ره جاتا ہے تو هللا تعاٰلی آسمان دنيا پر نزول فرماتا ہے اور ندا ديتا ہے کہ 
ہے کہ کوئی توبہ کرنے واال ہے کہ ميں اس کی توبہ قبول کروں؟ کوئی بخشش مانگنے واال 

ميں اسے بخش دوں کوئی سائل ہے کہ ميں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ يہاں تک کہ فجر 
  طلوع ہو جاتی ہے۔ّصحيح مسلم)

 
ِل َوالَْمْحُرْوِم       

ِٕ
اۗى ٓ َاْمَواِلهِْم َحقٌّ ِلّلسَّ   19َوِيفْ

  )١اور ان کے مال ميں مانگنے والوں اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا (
حروم سے مراد، وه ضرورت مند ہے جو سوال سے اجتناب کرتا ہے۔ چنانچہ مستحق م ١۔١٩

ہونے کے باوجودلوگ اسے نہيں ديتے۔ يا وه شخص ہے جس کا سب کچھ، آفت ارضی و سماوی 
  ميں، تباه ہو جائے۔

 
  ۙ 20َوِيف اْالَْرِض ٰايٌٰت ِلّلُْمْوِقِنْنيَ       

  سی نشانياں ہيں۔ اور يقين والوں کے لئے تو زمين ميں بہت
 

ْوَن      ٓ َانُْفِسُمكْ ۭ َافََال تُْبِرصُ   21َوِيفْ
  اور خود تمہاری ذات ميں بھی، تو کيا تم ديکھتے نہيں ہو۔

 
َماِۗء ِرْزقُُمكْ َوَما تُْوعَُدْوَن         22َوِيف السَّ

  )۔١اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعده کيا جاتا ہے سب آسمان ميں ہے (
نی بارش بھی آسمان سے ہوتی ہے جس سے تمہارا رزق پيدا ہوتا ہے اور جنت دوزخ يع ١۔٢٢

  ثواب وعتاب بھی آسمانوں ميں ہے جن کا وعده کيا جاتا ہے۔
 

َُّمكْ تَْنِطُقْوَن       ثَْل َمآ َان َّٗه لََحقٌّ ِمّ َماِۗء َواْالَْرِض ِان   ۧ 23فََوَرّبِ السَّ
) بالکل برحق ہے ايسا ہی جيسے کہ تم باتيں ١سم! کہ يہ (آسمانوں اور زمين کے پروردگار کی ق

  کرتے ہو۔
  اِنہ ميں ضمير کا مرجع (يہ) وه امور و آيات ہيں جو مذکور ہوئيں۔ ١۔٢٣

 
  24َۘهْل َاٰتىَك َحِديُْث َضْيِف ِاْبٰرِهْميَ الُْمْكَرِمْنيَ      

  )؟١پہنچی ہے (کيا تجھے ابراہيم (عليہ السالم) کے معزز مہمانوں کی خبر بھی 
ھَْل استفہام کے لئے ہے جس ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم کو تنبيہ ہے کہ اس قصے کا  ١۔٢٤

  تجھے علم نہيں، بلکہ ہم تجھے وحی کے ذريعے سے مطلع کر رہے ہيں۔
 

نَْكُرْوَن       ۚ  قَْوٌم مُّ   25ِۚاْذ َدَخلُْوا عَلَْيِه فََقالُْوا َسٰلًما ۭ قَاَل َسٰملٌ
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ان کے ہاں آئے تو سالم کيا، ابراہيم نے جواب سالم ديا (اور کہا يہ تو) اجنبی لوگ ہيں وه جب 
)١(  

  يہ اپنے جی ميں کہا، ان سے خطاب کر کے نہيں کہا۔ ١۔٢٥
 

ْنيٍ         26ۙفََراَغ ِاٰىلٓ َاْههِلٖ فََجاَۗء ِبِعْجٍل َمسِ
فربہ بچھڑے (کا گوشت)  پھر (چپ چاپ جلدی جلدی) اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ايک

  الئے۔
 

ُلكُْوَن      ْم قَاَل َاَال اَتْ بَٗهٓ ِالَْهيِ   ۡ 27فََقرَّ
  )١اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کيوں نہيں۔ (

  يعنی سامنے رکھنے کے باوجود انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہيں بڑھايا تو پوچھا ١۔٢٧
 

ْوُه ِبُغٰملٍ عَِلْميٍ       فََاْوَجَس ِمْهنُْم ِخْيَفًة ۭ ُ   28قَالُْوا َال َختَـْف ۭ َوبَرشَّ
) اور ٢) انہوں نے کہا آپ خوف نہ کيجئے (١پھر تو دل ہی دل ميں ان سے خوف زده ہوگئے (

  انہوں نے اس (حضرت ابراہيم) کو ايک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔
الم سمجھے، يہ کھانا نہيں کھا رہے ڈر اس لئے محسوس کيا کہ حضرت ابراہيم عليہ الس ١۔٢٨

ہيں تو اس کا مطلب يہ ہے کہ يہ آنے والے کسی خير کی نيت سے نہيں بلکہ شر کی نيت سے 
  آئے ہيں۔ 

  حضرت ابراہيم عليہ السالم کے چہرے پر خوف کے آثار ديکھ کر فرشتوں نے کہا۔ ٢۔٢٨
 

هَ ٍة فََصكَّْت َوهْجَ ْوٌز َعِقْميٌ       فََاْقَبلَِت اْمَرَاتُٗه ِيفْ َرصَّ   29ا َوقَالَْت َجعُ
) ميں آکر اپنے منہ پر مار کر کہا کہ ميں تو بڑھيا ١پس ان کی بيوی آگے بڑھی اور حيرت (

  ہوں اور ساتھ ہی بانجھ۔
  صرة کے دوسرے معنی ہيں چيخ و پکار، يعنی چيختے ہوئے کہا۔ ١۔٢٩

 
َّٗه ُهَو  ُِّك ۭ ِان   30الَْحِكْميُ الَْعِلْميُ      قَالُْوا َكٰذكِلِ ۙ قَاَل َرب

  )۔١انہوں نے کہا ہاں تيرے پروردگار نے اسی طرح فرمايا ہے، بيشک وه حکيم و عليم ہے (
يعنی جس طرح ہم نے تجھے کہا ہے، يہ ہم نے اپنی طرف سے نہيں کہا ہے، بلکہ تيرے  ١۔٣٠

پر تعجب کی  رب نے اسی طرح کہا ہے جس کی ہم تجھے اطالع دے رہے ہيں، اس لئے اس
  ضرورت ہے نہ کہ شک کرنے کی، اس لئے کہ هللا جو چاہتا ہے وه ال محالہ ہو کر رہتا ہے۔

 

  27پاره  
 

َا الُْمْرَسلُْوَن         31قَاَل فََما َخْطُبُمكْ َاهيُّ
  )١حضرت ابراہيم عليہ السالم نے کہا کہ هللا کے بھيجے ہوئے (فرشتو!) تمہارا کيا مقصد ہے (

ی اس بشارت کے عالوه تمہارا اور کيا کام اور مقصد ہے جس کے لئے تمہيں بھيجا يعن ١۔٣١
  گيا ہے۔
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ْجـرِِمْنيَ       ٓ ُاْرِسلْنَآ ِاٰىل قَْوٍم مُّ   32ۙقَالُْوٓا ِاانَّ
  )١انہوں نے جواب ديا کہ ہم گناہگار قوم کی طرف بھيجے گئے ہيں (

  رم لواطت تھا۔اس سے مراد قوم لوط ہے جن کا سب سے بڑا ج ١۔٣٢
 

ْن ِطْنيٍ      ْم ِحَجاَرًة ِمّ ِسَل عَلَْهيِ   ۙ 33ِلُرنْ
  )١تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائيں۔ (

برسائيں کا مطلب ہے، ان کنکريوں سے انہيں رجم کر ديں۔ يہ کنکرياں خالص پتھر کی ١۔٣٣
  تھيں نہ آسمانی اولے تھے، بلکہ مٹی کی بنی ہوئی تھيں۔

 
َمًة عِ  َسوَّ َِّك ِللُْمْرسِِفْنيَ     مُّ   34ْنَد َرب

  )١جو تيرے رب کی طرف سے نشان زده ہيں ان حد سے گزر جانے والوں کے لئے۔ (
مسومۃ (نامزد يا نشان زده) ان کی مخصوص عالمت تھی جن سے انہيں پہچان ليا جاتا تھا ١۔٣٤

کی موت يا وه عذاب کے ليے مخصوص تھيں، بعض کہتے ہيں کہ جس کنکری سے موت جس 
واقع ہوئی تھی اس پر اسی کا نام لکھا ہوا تھا، مسرفين جو شرک و ضاللت ميں بہت بڑھے 

  ہوئے تھے اور فسق و فجور ميں حد سے تجاوز کرنے والے ہيں۔
 

  35ۚفََاْخَرْجنَا َمْن َاكَن ِفْهيَا ِمَن الُْمْؤِمِنْنيَ  
  )١پس جتنے ايمان دار وہاں تھے ہم نے انہيں نکال ليا (

يعنی عذاب آنے سے پہلے ہم ان کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دے ديا تاکہ وه عذاب  ١۔٣٥
  سے محفوظ رہيں۔

 
َن الُْمْسِلِمْنيَ      ۚ 36فََما َوَجْداَن ِفْهيَا غَْريَ بَيٍْت ِمّ

  )١اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ايک ہی گھر پايا (
سالم کا گھر تھا جس ميں دو بيٹياں اور کچھ اور يہ هللا کے پيغمبر حضرت لوط عليہ ال ١۔٣٦

ايمان النے والے تھے، کہتے ہيں کہ کل تيره آدمی تھے۔ ان ميں حضرت لوط عليہ السالم کا 
گھر تھا، جس ميں ان کی دو بيٹياں اور کچھ ايمان النے والے تھے ان ميں حضرت لوط عليہ 

عذاب سے ہالک ہونے والوں ميں سے السالم کی بيوی شامل نہ تھی بلکہ وه اپنی قوم کے ساتھ 
تھی۔ (ايسر التفاسير) اسالم کے معنی ہيں اطاعت انقياد هللا کے حکموں پر سر اطاعت خم کر 

دينے واال مسلم ہے اس اعتبار سے ہر مومن مسلمان ہے اسی ليے پہلے ان کے ليے مومن کا 
اس سے استدالل کيا گيا ہے  لفظ استعمال کيا، اور پھر ان ہی کے ليے مسلم کا لفظ بوال گيا ہے

کہ ان کے مصداق ميں کوئی فرق نہيں ہے، جيسا کہ بعض لوگ مومن اور مسلم کے درميان 
فرق کرتے ہيں۔ قرآن نے جو کہيں مومن اور مسلم کا لفظ استعمال کيا ہے۔ تو وه ان معانی کے 

ل کے اعتبار سے ہے جو عربی لغت کی رو سے ان کے درميان ہے اس ليے لغوی استعما
مقابلے ميں حقيقت شرعيہ کا اعتبار زياده ضروری ہے اور حقيقت شرعيہ کے اعتبار سے ان 

کے درميان صرف وہی فرق ہے حديث جبرائيل عليہ السالم سے ثابت ہے جب نبی صلی هللا 
عليہ وسلم سے پوچھا گيا کہ اسالم کيا ہے؟ تو آپ نے فرمايا ال الہ اال هللا کی شہادت، اقامت 

ايتائے زکوة، حج اور صيام رمضان۔ اور جب ايمان کی بابت پوچھا گيا تو فرمايا، هللا پر صلوة، 
ايمان النا، اس کے مالئکہ، کتابوں، رسولوں اور تقدير (خير وشر کے من جانب هللا ہونے) پر 

ايمان رکھنا، يعنی دل سے ان چيزوں پر يقين رکھنا ايمان اور احکام و فرائض کی ادائيگی اسالم 
ے۔ اس لحاظ سے ہر مومن مسلمان اور ہر مسلمان مومن ہے (فتح القدير) اور جو مومن اور ہ
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مسلمان کے درميان ميں فرق کرتے ہيں وه کہتے ہيں کہ يہ ٹھيک ہے کہ يہاں قرآن نے ايک ہی 
گروه کے ليے مومن اور مسلمان کے الفاظ استعمال کيے ہيں ليکن ان کے درميان جو فرق ہے 

ہر مومن مسلم بھی ہے تاہم ہر مسلم کا مومن ہونا ضروری نہيں (ابن کثير) اس کی رو سے 
بہرحال يہ ايک علمی بحث ہے فريقين کے پاس اپنے اپنے موقف پر استدالل کے ليے دالئل 

  موجود ہيں۔
 

ِلْميَ    افُْوَن الَْعَذاَب اْالَ يَْن َخيَ ِ   ۭ 37َوتََرْكنَا ِفْهيَآ ٰايًَة ِلذّلَّ
  )١ے لئے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہيں ايک (کامل) عالمت چھوڑی (اور ہم نے ان ک

يہ آيت يا کامل عالمت وه آثار عذاب ہيں جو ان ہالک شده بستيوں ميں ايک عرصے تک  ١۔٣٧
باقی رہے۔ اور يہ عالمت بھی انہی کے لئے ہے جو عذاب اٰلہی سے ڈرنے والے ہيں، کيونکہ 

  ل کرتے ہيں اور آيات ميں غور و فکر بھی وہی کرتے ہيں۔وعظ و نصيحت کا اثر بھی وہی قبو
 

ِبْنيٍ      38َوِيفْ ُمْوٰىسٓ ِاْذ َاْرَسلْٰنُه ِاٰىل ِفْرَعْوَن ِبُسلْٰطٍن مُّ
موٰسی (عليہ السالم کے قصے) ميں (بھی ہماری طرف سے تنبيہ ہے) کہ ہم نے فرعون کی 

  طرف کھلی دليل دے کر بھيجا۔
 

ٌر َاْو َمْجُنْوٌن    فَتََوّىلٰ ِبُرْكِنهٖ    39َوقَاَل ٰحسِ
  ) اور کہنے لگا يہ جادوگر ہے يا ديوانہ ہے۔١پس اس نے اپنے بل بوتے پر منہ موڑا (

  جانب اقوٰی کو رکن کہتے ہيں۔ يہاں مراد اس کی اپنی قوت اور لشکر ہے۔ ١۔٣٩
 

  ۭ 40   فََاَخْذنُٰه َوُجنُْوَدٗه فَنََبْذٰهنُْم ِيف الَْميِّ َوُهَو ُمِلْميٌ 
باآلخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب ميں پکڑ کر دريا ميں ڈال ديا وه تھا 

  )۔١مالمت کے قابل (
  يعنی اس کے کام ہی ايسے تھے کہ جن پر وه مالمت ہی کا مستحق تھا ١۔٤٠

 
ُم الّرِيَْح الَْعِقْميَ       ۚ 41َوِيفْ عَاٍد ِاْذ َاْرَسلْنَا عَلَْهيِ

) بھی (ہماری طرف سے تنبيہ ہے) جب کہ ہم نے ان پر خير و برکت ١عاديوں ميں ( اسی طرح
  ) خالی آندھی بھيجی۔٢سے (
  ای ترکنا فی قصۃ عاد آيۃ عاد کے قصے ميں بھی ہم نے نشانی چھوڑی۔ ١۔٤١
الريح العقيم (بانجھ ہوا) جس ميں خير و برکت نہيں تھی، وه ہوا درختوں کو ثمر آور  ٢۔٤١

  ی تھی نہ بارش کی پيامبر، بلکہ صرف ہالکت اور عذاب کی ہوا تھی۔کرنے وال
 

ِمْميِ   ٍء َاتَْت عَلَْيِه ِاالَّ َجَعلَْتُه َاكلرَّ   ۭ 42َما تََذُر ِمْن َيشْ
  )١وه جس چيز پر گرتی تھی اسے بوسيده ہڈی کی طرح (چورا چورا) کر ديتی تھی۔ (

ور عذاب بھيجی گئی تھی۔ يہ تند تيز ہوا، سات يہ اس ہوا کی تاثير تھی جو قوم عاد پر بط ١۔٤٢
  راتيں اور آٹھ دن مسلسل چلتی رہی (الحاقہ)

 
  43َوِيفْ ثَُمْوَد ِاْذ ِقْيَل لَهُْم تََمتَُّعْوا َحّىتٰ ِحْنيٍ  

اور ثمود (کے قصے) ميں بھی (عبرت) ہے جب ان سے کہا گيا کہ تم کچھ دنوں تک فائده اٹھالو 
)١(  
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وں نے اپنے ہی طلب کرده معجزے اونٹنی کو قتل کر ديا، تو ان سے کہہ ديا يعنی جب انہ ١۔٤٣
گيا کہ اب تين دن اور تم دنيا کے مزے لوٹ لو، تين دن کے بعد تم ہالک کر ديئے جاؤ گے۔ يہ 
اسی طرف اشاره ہے بعض نے اسے حضرت صالح عليہ السالم کی ابتدائے نبوت کا قول قرار 

  بھی متحمل ہيں بلکہ سياق سے يہی معنی زياده قريب ہے۔ ديا ہے۔ الفاظ اس مفہوم کے
 

ِعقَُة َوُمهْ يَْنُظُرْوَن   ْم فََاَخَذْهتُُم الّصٰ ِ   44فََعَتْوا َعْن َاْمِر َرّهبِ
ليکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی جس پر ان کے ديکھتے ديکھتے (تيز تند) 

  ) نے ہالک کر ديا۔١کڑاکے (
ْجفَةُ فَاَْصبَُحْوا (کڑاکا) آس ١۔٤٤ مانی چيخ تھی اور اس کے ساتھ (زلزلہ) تھا جيسا کہ (فَاََخَذْتھُُم الرَّ

  ) ميں ہے۔78۔ االعراف:7) 78فِْي َداِرِھْم ٰجثِِمْيَن 
 

َما َاكنُْوا ُمنَْتِرصِْيَن   َتَطاُعْوا ِمْن ِقيَاٍم وَّ   45ۙفََما اسـْ
  )٢کے () اور نہ بدلہ لے س١پس نہ تو کھڑے ہو سکے (

  چہ جائيکہ وه بھاگ سکيں۔  ١۔٤٥
  يعنی هللا کے عذاب سے اپنے آپ کو نہيں بچا سکے۔ ٢۔٤٥

 
ُْم َاكنُْوا قَْوًما ٰفِسِقْنيَ    ْن قَْبُل ۭ ِاهنَّ   ۧ 46َوقَْوَم نُْوحٍ ِمّ

اور نوح (عليہ السالم) کی قوم کا بھی اس سے پہلے (يہی حال ہو چکا تھا) وه بھی بڑے نافرمان 
  )١( تھے۔
قوم نوح، عاد، فرعون اور ثمود و غيره بہت پہلے گزر چکی ہے اس نے بھی اطاعت اٰلہی  ١۔٤٦

  کی بجائے اسکی بغاوت کا راستہ اختيار کيا تھا۔ باآلخر اسے طوفان ميں ڈبو ديا گيا۔
 

ِاانَّ لَُمْوِسُعْوَن    يْىٍد وَّ َماَۗء بَنَيْٰهنَا اِبَ   47َوالسَّ
  )٢) اور يقيناً ہم کشادگی کرنے والے ہيں (١ہاتھوں سے بنايا ( آسمان کو ہم نے (اپنے)

  السماء منصوب ہے بنينا محذوف کی وجہ سے بنينا السماء بنيناھا ١۔٤٧
يعنی پہلے ہی بہت وسيع ہے ليکن ہم نے اس کو اور بھی زياده وسيع کرنے کی طاقت  ٢۔٤٧

ی طاقت رکھتے ہيں ُوْسع (طاقت رکھتے ہين۔ يا آسمان سے بارش برسا کر روزی کشاده کرنے ک
و قدرت رکھنے والے) تو مطلب ہوگا ہمارے اندر اس جيسے اور آسمان بنانے کی بھی طاقت و 

قدرت موجود ہے۔ ہم آسمان و زمين بنا کر تھک نہيں گئے ہيں بلکہ ہماری قدرت طاقت کی کوئی 
  انتہا ہی نہيں ہے۔

 
ٰهنَا فَِنْعَم الْٰمهُِدوْ    48َن   َواْالَْرَض فََرشـْ

  ) پس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہيں۔١اور زمين کو ہم نے فرش بنا ديا (
  يعنی فرش کی طرح اسے بچھا ديا ہے۔ ١۔٤٨

 
ٍء َخلَْقنَا َزْوَجْنيِ لََعلَُّمكْ تََذكَُّرْوَن      49َوِمْن ُلكِّ َيشْ

  )٢() تاکہ تم نصيحت حاصل کرو ١ہر چيز کو ہم نے جوڑا جوڑا پيدا کيا ہے (
يعنی ہرچيز کو جوڑا جوڑا، نر اور ماده يا اس کی مقابل اور ضد کو بھی پيدا کيا ہے۔  ١۔٤٩

جيسے روشنی اور اندھيرا، خشکی اور تری، چاند اور سورج، ميٹھا اور کڑوا رات اور دن خير 
اور شر زندگی اور موت ايمان اور کفر شقاوت اور سعادت جنت اور دوزخ جن وانس وغيره 
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حيوانات کے مقابل جمادات اس ليے ضروری ہے کہ دنيا کا بھی جوڑا ہو يعنی آخرت، حتی کہ 
  دنيا کے بالمقابل دوسری زندگی۔

يہ جان لو کہ ان سب کا پيدا کرنے واال صرف ايک هللا ہے، اس کا کوئی شريک نہيں  ٢۔٤٩ 
  ہے۔

 
ِبْنيٌ  نُْه نَِذْيٌر مُّ ْ لَُمكْ ِمّ ِ ۭ ِاِىنّ ا ِاَىل اهلّلٰ ْوٓ   ۚ 50   فَِفرُّ

) يقيناً ميں تمہيں اس کی طرف سے صاف ١پس تم هللا کی طرف دوڑ بھاگ (يعنی رجوع) کرو (
  صاف تنبيہ کرنے واال ہوں۔

يعنی کفر و معصيت سے توبہ کرکے فوراً بارگاه اٰلہی ميں جھک جاؤ، اس ميں تاخير مت  ١۔٥٠
  کرو۔

 
ِ ِاٰلــهًا ٰاَخَر ۭ  َعلُْوا َمَع اهلّلٰ ِبْنيٌ   َوَال َجتْ نُْه نَِذْيٌر مُّ ْ لَُمكْ ِمّ   ۚ 51ِاِىنّ

اور هللا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ بيشک ميں تمہيں اس کی طرف سے کھال ڈرانے 
  )١واال ہوں۔ (

يعنی ميں تمہيں کھول کھول کر ڈرا رہا اور تمہاری خير خواہی کر رہا ہوں کہ صرف  ١۔۵١
پر اعتماد اور بھروسہ کر اور صرف اسی ايک کی عبادت ايک هللا کی طرف رجوع کرو، اسی 

کرو، اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شريک مت کرو، ايسا کرو گے تو ياد رکھنا جنت کی 
  نعمتوں سے ہميشہ کے ليے محروم کر ديئے جاؤ گے۔

 
ُسْوٍل ِاالَّ قَالُْوا َساحِ  ْن رَّ ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم ِمّ ِ   ۚ 52ٌر َاْو َمْجُنْوٌن   َكٰذكِلَ َمآ َاَىت اذلَّ

اس طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہيں ان کے پاس جو بھی رسول آيا انہوں نے کہہ ديا کہ 
  يا تو يہ جادوگر ہے يا ديوانہ ہے۔

 
  ۚ 53َاتََواَصْوا ِبٖه ۚ بَْل ُمهْ قَْوٌم َطاغُْوَن   

  )١کيا يہ اس بات کی ايک دوسرے کو وصيت کرتے گئے ہيں (
ہر بعد ميں آنے والی قوم نے اس طرح رسولوں کو جھٹاليا اور انہيں جادوگر اور  يعنی ١۔٥٣

ديوانہ قرار ديا، جيسے پچھلی قوميں بعد ميں آنے والی قوم کيلئے وصيت کر کے جاتی رہی 
  ہيں۔ يکے بعد ديگرے ہر قوم نے يہی تکذيب کا راستہ اختيار کيا۔

 
  ڭ54ٍم  فَتََولَّ َعْهنُْم فََمآ َانَْت ِبَملُوْ 

  ) ہيں تو آپ ان سے منہ پھير ليں آپ پر کوئی مالمت نہيں۔١نہيں بلکہ يہ سب کے سب سرکش (
يعنی ايک دوسرے کو وصيت تو نہيں کی بلکہ ہر قوم ہی اپنی اپنی جگہ سرکش ہے، اس  ١۔٥٤

  لئے ان سب کے دل بھی متشابہ ہيں اور ان کے طور اطوار بھی ملتے جھلتے ہيں۔
 

ْر  َذكِّ ْكٰرى تَْنَفُع الُْمْؤِمِنْنيَ   وَّ   55فَِانَّ اذّلِ
  )١اور نصيحت کرتے رہيں يقيناً يہ نصيحت ايمانداروں کو نفع دے گی۔ (

اس ليے کہ نصيحت سے فائده انہيں کو پہنچتا ہے۔ يا مطلب ہے کہ آپ نصيحت کرتے  ١۔۵۵
کے علم ميں ہے کہ وه رہيں اس نصيحت سے وه لوگ يقينا فائده اٹھائيں گے جن کی بابت هللا 

  ايمان الئيں گے۔
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نَْس ِاالَّ ِلَيْعُبُدْوِن     56َوَما َخلَْقُت الِْجنَّ َواْالِ
  )١ميں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لئے پيدا کيا ہے کہ وه صرف ميری عبادت کريں۔ (

بوب و اس ميں هللا تعاٰلی کے اس اراده شرعيہ تکليفيہ کا اظہار ہے جو اس کو مح ١۔  ٦ ۵
مطلوب ہے کہ تمام انس وجن صرف ايک هللا کی عبادت کريں اور اطاعت بھی اسی ايک کی 
کريں۔ اگر اس کا تعلق اراده تکوينی سے ہوتا، پھر تو کوئی انس وجن هللا کی عبادت و اطاعت 
سے انحراف کی طاقت ہی نہ رکھتا۔ يعنی اس ميں انسانوں اور جنوں کو اس مقصد زندگی کی 

ی کرائی گئی ہے، جسے اگر انہوں نے فراموش کيے رکھا تو آخرت ميں سخت باز پرس ياد دہان
ہوگی اور وه اس امتحان ميں ناکام قرار پائيں گے جس ميں هللا نے ان کو اراده و اختيار کی 

  آزادی دے کر ڈاال ہے۔
 

ُّْطِعُمْوِن   َمآ ُاِريُْد َاْن ي ْزٍق وَّ ْن ِرّ   57َمآ ُاِريُْد ِمْهنُْم ِمّ
  )١نہ ميں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ ميری يہ چاہت ہے کہ مجھے کھالئيں (

يعنی ميری عبادت و اطاعت سے ميرا مقصد يہ نہيں ہے کہ مجھے کما کر کھالئيں، جيسا  ١۔٥٧
کہ دوسرے آقاؤں کا مقصود ہوتا ہے، بلکہ رزق کے سارے خزانے تو خود ميرے ہی پاس ہيں 

تو خود ان ہی کا فائده ہوگا کہ ان کی آخرت سنور جائے گی نہ کہ ميری عبادت و اطاعت سے 
  مجھے کوئی فائده ہوگا۔

 
ِة الَْمِتْنيُ    اُق ُذو الُْقوَّ زَّ َ ُهَو الرَّ   58ِانَّ اهلّلٰ

  هللا تعاٰلی تو خود ہی سب کا روزی رساں توانائی واال اور زور آور ہے۔
 

ْيَن َظلَُمْوا َذنُْواًب مِّ  ِ تَْعِجلُْوِن   فَِانَّ ِلذلَّ ْم فََال يَسـْ ِهبِ   59ثَْل َذنُْوِب َاْحصٰ
) ١پس جن لوگوں نے ظلم کيا ہے انہيں بھی ان کے ساتھيوں کے حصہ کے مثل حصہ ملے گا (

  )٢لہذا وه مجھ سے جلدی طلب نہ کريں (
ذنوب کے معنی بھرے ڈول کے ہيں۔ کنويں سے ڈول ميں پانی نکال کر تقسيم کيا جاتا ہے  ١۔٥٩

اس اعتبار سے يہاں ڈول کو حصے کے معنی ميں استعمال کيا گيا ہے۔ مطلب ہے کہ ظالموں کو 
عذاب سے حصہ پہنچے گا، جس طرح اس سے پہلے کفر وشرک کا ارتکاب کرنے والوں کو 

  ان کے عذاب کا حصہ مال تھا۔
ے طلب ليکن يہ حصہ عذاب انہيں کب پہنچے گا، يہ هللا کی مشيت پر موقوف ہے، اس لئ٢۔٥٩

  عذاب ميں جلدی نہ کريں۔
 

ْي يُْوعَُدْوَن    ِ َّْوِمهُِم اذلَّ يَْن َكَفُرْوا ِمْن ي ِ   60ۧفََويٌْل ِلّـذلَّ
  پس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کا وعده ديئے جاتے ہيں۔

 
 

 سورة الطور
 )٤٩۔ تعداد آيات  ٥٢(سورة الطور ۔ سوره نمبر 
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ْمحٰنِ  ِ الرَّ ِحْميِ        ِبْسِم اهلّلٰ   الرَّ
  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے

 
ْوِر      Ǻَۙوالطُّ

  )١قسم ہے طور کی (
طور وه پہاڑ ہے جس پر حضرت موسٰی عليہ السالم سے هللا ہم کالم ہوئے۔ اسے طور سينا  ١۔١

  ا پر اس کی قسم کھائی۔بھی کہا جاتا ہے۔ هللا نے اس کے اس شرف کی بن
 

ْسُطْوٍر      Ąَۙوِكٰتٍب مَّ
  )١اور لکھی ہوئی کتاب کی (

َمْسطُْوِر کے معنی ہيں مکتوب، لکھی ہوئی چيز۔ اس کا مصداق مختلف بيان کئے گئے ہيں۔  ١۔٢
  قرآن مجيد، لوح محفوظ، تمام کتب منزلہ يا انسانی اعمال نامے جو فرشتے لکھتے ہيں۔

 
 ْ ن   Ǽُۙشْوٍر ِيفْ َرّقٍ مَّ

  )١جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق ميں ہے۔ (
رق يہ متعلق ہے َمْسطُوِر کے۔ َرِق وه باريک چمڑا جس پر لکھا جاتا تھا۔ منشور بمعنی ١۔٣

  مبسوط پھيال يا کھال ہوا۔
 

الَْبيِْت الَْمْعُمْوِر    Ćۙوَّ
  )۔١وه آباد گھر کی (

ہے جس ميں فرشتے عبادت کرتے ہيں، يہ  يہ بيت معمور، ساتويں آسمان پر وه عبادت خانہ ١۔٤
عبادت خانہ فرشتوں سے اس طرح بھرا ہوتا ہے کہ روزانہ اس ميں ستر ہزار فرشتے عبادت 

کے لئے آتے ہيں جن کی پھر دوباره قيامت تک باری نہيں آتی۔ جيسا کہ احاديث معراج ميں بيان 
بادت کے ليے آنے والے انسانوں کيا گيا۔ بعض بيت معمور سے خانہ کعبہ مراد ليتے ہيں۔ جو ع

  سے ہر وقت بھرا رہتا ہے معمور کے معنی ہی آباد اور بھرے ہوئے کے ہيں۔
 

ْقِف الَْمْرفُْوعِ      ۙ Ĉَوالسَّ
  )١اور اونچی چھت کی (

اس سے مراد آسمان ہے جو زمين کے لئے بمنزلہ چھت کے ہے۔ قرآن نے دوسرے مقام پر  ١۔٥
عض نے اس سے عرش مراد ليا ہے جو تمام مخلوقات کے لئے اسے ' محفوظ چھت ' کہا ہے، ب

ْحفُْوظًا) ۗ◌ چھت ہے۔ (َوَجَعْلنَا السََّما )۔ بعض نے اس سے عرش مراد ليا 32۔ االنبياء:21َء َسْقفًا مَّ
  ہے جو تمام مخلوقات کے ليے چھت ہے۔

 
  ۙ Čَوالَْبْحِر الَْمْسُجْوِر   

  )١اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی (
کے معنی ہيں بھڑکے ہوئے۔ بعض کہتے ہيں، اس سے وه پانی مراد ہے جو زير  مسجور ١۔٦

عرش ہے جس سے قيامت والے دن بارش نازل ہوگی، اس سے مرده جسم زنده ہوجائيں گے۔ 
بعض کہتے ہيں اس سے مراد سمندر ہيں ان ميں قيامت والے دن آگ بھڑک اٹھے گی۔ جيسے 

بھڑکا ديئے جائيں گے امام شوکانی نے اسی مفہوم کو  فرمايا واذا البحار سجرت اور جب سمندر
اولی قرار ديا ہے اور بعض نے مسجور کے معنی مملوء بھرے ہوئے کے ليے ہيں يعنی فی 
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الحال سمندروں ميں آگ تو نہيں ہے البتہ وه پانی سے بھرے ہوئے ہيں امام طبری نے اس قول 
  ے گئے ہيں۔(تفسير ابن کثير)کو اختيار کيا ہے اس کے اور بھی کئی معنی بيان کي

 
َِّك لََواِقٌع      Ċِۙانَّ عََذاَب َرب

  بيشک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے واال ہے۔
 

ا هَلٗ ِمْن َداِفعٍ      Ďۙمَّ
  )١اسے کوئی روکنے واال نہيں۔ (

يہ مذکوره قسموں کا جواب ہے يعنی يہ تمام چيزيں جو هللا تعاٰلی کی عظيم قدرت کی مظہر  ١۔٨
ں اس بات کی دليل ہيں کہ هللا کا وه عذاب بھی يقينا واقع ہو کر رہے گا جس کا اس نے وعده ہي

  کيا ہے اسے کوئے ٹالنے پر قادر نہيں ہوگا۔
 

َماُۗء َمْوًرا    َّْوَم تَُمْوُر السَّ   Ḍۙي
  )١جس دن آسمان تھرتھرانے لگے گا (

ن کے نظم ميں جو اختالل اور مور کے معنی ہيں حرکت و اضطراب، قيامت والے دن آسما ١۔٩
ستارے و سياروں کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے جو اضطراب واقع ہوگا، اس کو ان الفاظ سے 

تعبير کيا گيا ہے، اور يہ مذکوره عذاب کے لئے ظرف ہے۔ يعنی عذاب اس روز واقع ہوگا جب 
ذروں کی آسمان تھر تھرائے گا اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر روئی کے گالوں اور ريت کے 

  طرح اڑ جائيں گے۔
 

ا    تَِسْريُ الِْجَباُل َسْريً   ۭ 10وَّ
  اور پہاڑ چلنے پھرنے لگيں گے۔

 
ِبْنيَ    ٍِٕذ ِلّلُْمَكّذِ

َّْوَمى   ۙ 11فََويٌْل ي
  اس دن جھٹالنے والوں کی (پوری) خرابی ہے۔

 
َّلَْعُبْوَن    يَْن ُمهْ ِيفْ َخْوٍض ي ِ   12ۘاذلَّ

  )١اچھل کود رہے ہيں (جو اپنی بيہوده گوئی ميں 
  يعنی اپنے کفر و باطل ميں مصروف اور حق کی تکذيب استہزاء ميں لگے ہوئے ہيں۔ ١۔١٢

 
َ َدعًّا      ۭ 13يَْوَم يَُدعُّْوَن ِاٰىل اَنِر هَجَمنَّ

  ) کر آتش جہنم کی طرف الئے جائيں گے۔١جس دن وه دھکے دے (
  ھکيلنا۔الدَّعُّ کے معنی ہيں نہايت سختی کے ساتھ د ١۔١٣

 
بُْوَن    َِّيتْ ُكْنُمتْ ِهبَا تَُكّذِ   14ٰهِذِه النَّاُر ال

  )۔١يہی وه آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتالتے تھے (
  يہ جہنم پر مقرر فرشتے انہيں کہيں گے۔ ١۔١٤

 
ْوَن      ۚ 15َافَِسْحٌر ٰھَذآ َاْم َانُْمتْ َال تُْبِرصُ

  )٢ے نہيں () يا تم ديکھت١(اب بتاؤ) کيا يہ جادو ہے؟ (
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جس طرح تم دنيا ميں پيغمبروں کو جادوگر کہا کرتے تھے، بتالؤ! کيا يہ بھی کوئی جادو  ١۔١٥
  کا کرتب ہے؟

يا جس طرح تم دنيا ميں حق کے ديکھنے سے اندھے تھے يہ عذاب بھی تمہيں نظر نہيں ٢۔١٥
اہدے ميں آچکی آرہا ہے؟ يہ تقريع وتوبيخ کے ليے انہيں کہا جائے گا ورنہ ہرچيز ان کے مش

  ہوگی۔
 

َزْوَن َما ُكْنُمتْ تَْعَملُْوَن    ََّما ُجتْ ْوا ۚ َسَواٌۗء عَلَْيُمكْ ۭ ِان ا َاْو َال تَْصِربُ ْوٓ   16ِاْصلَْوَها فَاْصِربُ
جاؤ دوزخ ميں اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لئے يکساں ہے۔ تمہيں فقط تمہارے 

  کئے کا بدل ديا جائے گا۔
 
نَِعْميٍ    ِانَّ    ۙ 17الُْمتَِّقْنيَ ِيفْ َجنٍّٰت وَّ

  )١يقيناً پرہيزگار لوگ جنتوں ميں اور نعمتوں ميں ہيں (
  اہل کفر و اہل شقاوت کے بعد اہل ايمان و اہل سعادت کا تذکره کيا جا رہا ہے۔ ١۔١٧

 
ُْم عََذاَب الَْجحِ  ُْم ۚ َوَوٰقىهُْم َرهبُّ ُْم َرهبُّ   18ْميِ   ٰفِكهِْنيَ ِبَمآ ٰاٰت

) اور ان کے پروردگار نے ١جو انہيں ان کے رب نے دے رکھی ہيں اس پر خوش خوش ہيں (
  انہيں جہنم کے عذاب سے بچا ليا ہے۔

يعنی جنت کے گھر، لباس، کھانے، سوارياں، حسين جميل بيوياں (حورعين) اور ديگر  ١۔١٨
ی نعمتوں سے بدرجہا بڑھ کر ہوں نعمتيں، ان سب پر وه خوش ہونگے، کيونکہ يہ نعمتيں دنيا ک

  گی۔ اور ما ال عين رأت وال اذن سمعت وال خطر علی قلب بشر کا مصداق۔
 

ۢا ِبَما ُكْنُمتْ تَْعَملُْوَن      ً بُْوا َهِنْيۗـــــــٔ   19ُۙلكُْوا َواْرشَ
  )۔١تم مزے سے کھاتے پيتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے (

۔ 69ا بَِمآ اَْسلَْفتُْم فِي ااْلَيَّاِم اْلَخالِيَِة) ۢ◌ ئً ۗ◌ مايا (ُكلُْوا َواْشَربُْوا ھَنِيْ دوسرے مقام پر فر ١۔١٩
) اس سے معلوم ہوا کہ هللا کی رحمت حاصل کرنے کے لئے ايمان کے ساتھ اعمال 24الحاقہ:

  صالحہ بہت ضروری ہيں۔
 

ْجٰهنُمْ  ْصُفْوفٍَة ۚ َوَزوَّ ٍر مَّ ْنيَ عَٰيل ُرسُ
ِٕ
ْوٍر ِعْنيٍ     ُمتَِّكـ   20ِحبُ

) اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی ١برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر تکيے لگائے ہوئے (
  آنکھوں والی (حوروں) سے کرا ديئے ہيں۔

َمْصفُوفَِۃ، ايک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، گويا ايک صف ميں ہيں۔ بعض نے مفہوم  ١۔٢٠
سامنے ہونگے۔ جيسے ميدان جنگ ميں فوجيں ايک بيان کيا ہے، کہ چہرے ايک دوسرے کے 

دوسرے کے سامنے ہوتی ہيں اس مفہوم کو قرآن ميں دوسری جگہ ان الفاظ ميں بيان کيا گيا ہے 
  "علی سرر متقابلين" ايک دوسرے کے سامنے تختوں پر فروکش ہوں گے۔

 
يَْمانٍ  ُهتُْم اِبِ َـّ ََّبَعْهتُْم ُذّرِي ْيَن ٰاَمنُْوا َوات ِ ٍء ۭ ُلكُّ اْمِری ِبَما َكَسَب َرِهْنيٌ     َواذلَّ ْن َيشْ ِلهِْم ِمّ ْن َمعَ ََّهتُْم َوَمآ َالَْتٰهنُْم ِمّ ْم ُذّرِي   21َالَْحـْقنَا ِهبِ

اور جو لوگ ايمان الئے اور ان کی اوالد نے بھی ايمان ميں ان کی پيروی کی ہم ان کی اوالد کو 
) ہر شخص اپنے اپنے ١کچھ کم نہ کريں گے ( ان تک پہنچا ديں گے اور ان کے عمل سے ہم

  )٢اعمال کا گروی ہے (
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يعنی جن کے باپ اپنے اخالص و تقٰوی اور عمل و کردار کی بنياد پر جنت کے اعٰلی  ١۔٢١
درجوں پر فائز ہوں گے، هللا تعاٰلی ان کی ايماندار اوالد کے بھی درجے بلند کرکے، ان کو ان 

ہ نہيں کرے گا کہ ان کے باپوں کے درجے کم کرکے ان کی کے باپوں کے ساتھ مال دے گا ي
اوالد والے کمتر درجوں ميں انہيں لے آئے يعنی اہل ايمان پر دو گونہ احسان فرمائے گا۔ ايک تو 

باپ بيٹوں کو آپس ميں مال دے گا تاکہ ان کی آنکھيں ٹھنڈی ہوں، بشرطيکہ دونوں ايماندار ہوں 
اٹھا کر اونچے درجوں پر فائز فرما دے گا۔ ورنہ دونوں کے دوسرا يہ کہ کم درجے والوں کو 

مالپ کا يہ طريقہ بھی ہوسکتا ہے کہ اے کالس والوں کو بی کالس دے دے، يہ بات چونکہ اس 
کے فضل واحسان سے فروتر ہوگی اس ليے وه ايسا نہيں کرے گا بلکہ بی کالس والوں کا اے 

ان ہے جو اوالد پر آبا کے عملوں کی برکت سے ہوگا کالس عطا فرمائے گا۔ يہ تو هللا کا وه احس
اور حديث ميں آتا ہے کہ اوالد کی دعا واستغفار سے آبا کے درجات ميں بھی اضافہ ہوتا ہے 

ايک شخص کے جب جنت ميں درجے بلند ہوتے ہيں تو وه هللا سے اس کا سبب پوچھتا ہے هللا 
مغفرت کرنے کی وجہ سے (مسند احمد) اس تعاٰلی فرماتا ہے تيری اوالد کی تيرے ليے دعائے 

کی تأييد اس حديث سے بھی ہوتی ہے جس ميں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے 
عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے البتہ تين چيزوں کا ثواب موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے ايک 

تيسری نيک اوالد جو اس صدقہ جاريہ دوسرا وه علم جس سے لوگ فيض ياب ہوتے رہيں اور 
  کے ليے دعا کرتی ہو۔(صحيح مسلم)

رھين بمعنی مرھون (گروی شده چيز) ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہوگا۔ يہ عام ہے۔ ٢۔٢١
مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے اور مطلب ہے کہ جو جيسا اچھا يا برا عمل کرے گا۔ اس 

راد صرف کافر ہيں کہ وه اپنے اعمال ميں کے مطابق اچھی يا بری جزاء پائے گا۔ يا اس سے م
) ہر 38۔ المدثر:74بَِما َكَسبَْت َرِھْينَةٌ"  ۢ◌ گرفتار ہوں گے، جيسے دوسرے مقام پر فرمايا "ُكلُّ نَْفسٍ 

  شخص اپنے اعمال ميں گرفتار ہوگا۔
 

َهتُْوَن    ا يَشـْ مَّ لَْحٍم ِمّ   22َوَاْمَدْدٰهنُْم ِبَفاِكهٍَة وَّ
  )١وے اور مرغوب گوشت کی ريل پيل کر ديں گے (ہم نے ان کے لئے مي

  ِزْدنَاہُْم، يعنی خوب ديں گے ١۔٢٢
 

ِثْميٌ      23يَتَنَاَزُعْوَن ِفْهيَا َاكًْسا الَّ لَْغٌو ِفْهيَا َوَال اَتْ
) جس شراب ١(خوش طبعی کے ساتھ) ايک دوسرے سے جام (شراب) چھينا جھپٹی کريں گے (

  )٢وگی نہ گناه (کے سرور ميں تو بيہوده گوئی ہ
يتنازعون يتعاطون ويتناولون ايک دوسرے سے ليں گے۔ يا پھر وه معنی ہيں جو فاضل  ١۔٢٣

مترجم نے کيے ہيں، کاس اس پيالے اور جام کو کہتے ہيں جو شراب يا کسی اور مشروب سے 
  بھرا ہوا ہو خالی برتن کو کاس نہيں کہتے۔ 

يں ہوگی اسے پی کر نہ کوئی بہکے گا اور نہ اتنا اس شراب ميں دنيا کی شراب کی تاثير نہ٢۔٢٣
  مدہوش ہوگا۔

 
ْكنُْوٌن    ُْم لُْؤلٌُؤ مَّ َّهُْم َاكَهنَّ ْم ِغلَْماٌن ل   24َويَُطْوُف عَلَْهيِ

اور ان کے ارد گرد ان کے نو عمر غالم پھر رہے ہونگے، گويا موتی تھے جو ڈھکے رکھے 
  )١تھے (
انہيں نو عمر خادم بھی ديئے جائيں گے جو ان کی يعنی جنتيوں کی خدمت کے لئے  ١۔٢٤

خدمت کے لئے پھر رہے ہونگے اور حسن و جمال اور صفائی و رعنائی ميں وه ايسے ہونگے 
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جيسے موتی، جسے ڈھک کر رکھا گيا ہو، تاکہ ہاتھ لگنے سے اس کی چمک دمک ماند نہ پڑ 
  ے۔

 
َّتََساَۗءلُْونَ    25   َوَاْقَبَل بَْعُضهُْم عَٰيل بَْعٍض ي

  )١اور آپس ميں ايک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کريں گے (
ايک دوسرے سے دنيا کے حاالت پوچھيں گے کہ دنيا ميں وه کن حاالت ميں زندگی  ١۔٢٥

  گزارتے اور ايمان و عمل کے تقاضے کس طرح پورے کرتے رہے۔
 

ٓ َاْهِلنَا ُمْشِفِقْنيَ    26   قَالُْوٓا ِاانَّ ُكنَّا قَْبُل ِيفْ
  )١کہيں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درميان بہت ڈرا کرتے تھے (

يعنی هللا کے عذاب سے۔ اس لئے اس عذاب سے بچنے کا اہتمام بھی کرتے رہے، اس  ١۔٢٦
  لئے کہ انسان کو جس چيز کا ڈر ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لئے وه تگ و دو کرتا ہے۔

 
ُ عَلَْينَ  ُمْوِم فََمنَّ اهلّلٰ   27ا َوَوٰقىنَا عََذاَب السَّ

  )١پس هللا تعاٰلی نے ہم پر بڑا احسان کيا اور ہميں تيز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا ليا (
َسُموم لو، جھلس ڈالنے والی گرم ہوا کو کہتے ہيں، جہنم کے ناموں ميں سے ايک نام بھی  ١۔٢٧
  ہے۔

 
ِحْميُ    ِاانَّ ُكنَّا ِمْن قَْبُل نَْدُعْوُه ۭ َّٗه ُهَو الَْربُّ الرَّ   ۧ 28ِان

  )١ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کيا کرتے تھے بيشک وه محسن اور مہربان ہے۔ (
يعنی صرف اسی ايک کی عبادت کرتے تھے، اس کے ساتھ کسی کو شريک نہيں  ١۔٢٨

  ھے۔ٹھہراتے تھے، يا يہ مطلب ہے کہ اس سے عذاب جہنم سے بچنے کے ليے دعا کرتے ت
 

َال َمْجُنْوٍن    َِّك ِبَاكِهٍن وَّ   ۭ 29فََذكِّْر فََمآ َانَْت ِبِنْعَمِت َرب
  )١تو آپ سمجھاتے رہيں کيونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہيں نہ ديوانہ (

اس ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ وعظ و تبليغ اور نصيحت  ١۔٢٩
ہيں اور يہ آپ کی بابت جو کچھ کہتے رہتے ہيں، ان کی طرف کان نہ دھريں، کا کام کرتے ر

اس لئے کہ آپ هللا کے فضل سے کاہن ہيں نہ ديوانہ (جيسا کہ يہ کہتے ہيں) بلکہ آپ پر باقاعده 
ہماری طرف سے وحی آتی ہے جو کہ کاہن پر نہيں آتی آپ جو کالم لوگوں کو سناتے ہيں وه 

  ہ دار ہوتا ہے ايک ديوانے سے اس طرح گفتگو کيوں کر ممکن ہے۔دانش و بصيرت کا آئين
 

َُّص ِبٖه َريَْب الَْمُنْوِن   ب ََّرتَ   30َاْم يَُقْولُْوَن َشاِعٌر ن
کيا کافر يوں کہتے ہيں کہ يہ شاعر ہے ہم اس پر زمانے کے حوادث (يعنی موت) کا انتظار کر 

  )۔١رہے ہيں (
وت کے ناموں سے ايک نام۔ مطلب ہے قريش مکہ اس َرْيب کے معنی ہيں حوادث، م ١۔ ٣٠

انتظار ميں ہيں کہ زمانے کے حوادث سے شايد اس (محمد صلی هللا عليہ وسلم) کو موت آجائے 
  اور ہميں چين نصيب ہو جائے، جو اس کی دعوت توحيد نے ہم سے چھين ليا ہے۔

 
ِِّصْنيَ  ب َن الُْمَرتَ ْ َمَعُمكْ ِمّ َُّصْوا فَِاِىنّ   31ۭ   قُْل تََرب

  )١کہہ ديجئے! تم منتظر رہو ميں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں ميں ہوں (
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  يعنی ديکھو! موت پہلے کسے آتی ہے؟ اور ہالکت کس کا مقدر ہے۔ ١۔٣١
 

ُمُرُمهْ َاْحَالُمهُْم ِبٰھَذآ َاْم ُمهْ قَْوٌم َطاغُْوَن      ۚ 32َاْم اَتْ
  )٢) يا يہ لوگ ہی سرکش ہيں (١ہيں (کيا ان کی عقليں انہيں يہی سکھاتی 

يعنی يہ تيرے بارے ميں جو اناپ شناپ جھوٹ اور غلط سلط باتيں کرتے رہتے ہيں، کيا  ١۔٣٢
  ان کی عقليں ان کو يہی سجھاتی ہيں۔

نہيں بلکہ يہ سرکش اور گمراه لوگ ہيں، اور يہی سرکشی اور گمراہی انہيں ان باتوں پر  ٢۔٣٢
  بڑھکاتی ہے۔

 
هَلٗ ۚ بَْل الَّ يُْؤِمنُْوَن   َاْم يَقُ    ۚ 33ْولُْوَن تَـَقوَّ

  )١کيا يہ کہتے ہيں اس نبی نے (قرآن) خود گھڑ ليا ہے، واقع يہ ہے کہ وه ايمان نہيں التے۔ (
  يعنی قرآن گھڑنے کے الزام پر ان کو آماده کرنے واال بھی ان کا کفر ہی ہے۔ ١۔٣٣

 
ٓ اِ  ثهِْلٖ ِديٍْث ِمّ   34ْۭن َاكنُْوا ٰصِدِقْنيَ  فَلَْيْاتُْوا ِحبَ

  )١اچھا اگر يہ سچے ہيں تو بھال اس جيسی ايک (ہی) بات يہ (بھی) تو لے آئيں (
يعنی اگر يہ اپنے دعوے ميں سچے ہيں کہ يہ قرآن محمد (صلی هللا عليہ وسلم) کا اپنا  ١۔٣٤

ز، حسن بيان، گھڑا ہوا ہے تو پھر يہ بھی اس جيسی کتاب بنا کر پيش کر ديں جو نظم، اعجا
 حقائق کے مسائل ميں اس کامقابلہ کر سکيں۔

 
ٍء َاْم ُمهُ الْٰخِلُقْوَن      ۭ 35َاْم ُخِلُقْوا ِمْن غَْريِ َيشْ

) يا خود پيدا کرنے والے ١کيا يہ بغير کسی (پيدا کرنے والے) کے خود بخود پيدا ہوگئے ہيں؟ (
  )٢ہيں۔ (
يہ حق نہيں ہے کہ انہيں کسی بات کا حکم دے يا  يعنی اگر واقعی ايسا ہے تو پھر کسی کو ١۔٣٥

کسی بات سے منع کرے۔ ليکن جب ايسا نہيں ہے بلکہ انہيں ايک پيدا کرنے والے نے پيدا کيا 
ہے تو ظاہر ہے اس کا انہيں پيدا کرنے کا ايک خاص مقصد ہے، وه انہيں پيدا کر کے يوں کس 

  طرح چھوڑ دے گا۔
 ق نہيں ہيں، بلکہ يہ هللا کے خالق ہونے کا اعتراف کرتے ہيں۔يعنی يہ خود بھی اپنے خال ٢۔٣٥

 
ٰمٰوِت َواْالَْرَض ۚ بَْل الَّ يُْوِقنُْوَن      36َۭاْم َخلَُقوا السَّ

  )١کيا انہوں نے ہی آسمان اور زمين کو پيدا کيا ہے، بلکہ يہ يقين نہ کرنے والے لوگ ہيں (
  ميں شک ميں مبتال ہيں۔ بلکہ هللا کے وعدوں اور وعيدوں کے بارے ١۔٣٦

 
ْيِطُرْوَن    َِّك َاْم ُمهُ الُْمَصۜ ُِٕن َرب

  ۭ 37َاْم ِعْنَدُمهْ َخَزاۗى
  )٢) يا (ان خزانوں کے) يہ دروغہ ہيں۔ (١يا کيا ان کے پاس تيرے رب کے خزانے ہيں؟ (

   کہ يہ جس کو چاہيں روزی ديں جس کو چاہيں نہ ديں يا جس کو چاہيں نبوت سے نوازيں۔ ١۔٣٧
مصيطر يا مسيطر َسْطًر سے ہے، لکھنے واال، جو محافظ و نگران ہو، وه چونکہ ساری  ٢۔٣٧

تفيصالت لکھتا ہے، اس لئے يہ محافظ اور نگران کے معنی ميں بھی استعمال ہوتا ہے۔ يعنی کيا 
  هللا کے خزانوں يا اس کی رحمتوں پر ان کا تسلط ہے کہ جس کو چاہيں ديں يا نہ ديں۔

 
ِبْنيٍ   َاْم لَهُ َتِمُعهُْم ِبُسلْٰطٍن مُّ َتِمُعْوَن ِفْيِه ۚ فَلَْيْاِت ُمسـْ َّسـْ ٌ ي   ۭ 38ْم ُسملَّ
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) (اگر ايسا ہے) تو ان کا ١يا کيا ان کے پاس کوئی سيڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہيں؟ (
  سننے واال کوئی روشن دليل پيش کرے

ہ بھی محمد صلی هللا عليہ وسلم يعنی کيا ان کا دعوٰی ہے کہ سيڑھی کے ذريعے سے ي ١۔٣٨
کی طرح آسمانوں پر جاکر مالئکہ کی باتيں يا ان کی طرف جو وحی کی جاتی ہے، وه سن آئے 

  ہيں۔
 

  ۭ 39َاْم هَلُ الَْبنُٰت َولَُمكُ الَْبُنْوَن   
  کيا هللا کے تو سب لڑکياں ہيں اور تمہارے ہاں لڑکے ہيں؟

 
لُهُْم َاْجًرا فَهُْم  َـٔ ثَْقلُْوَن   َاْم تَْس ْغَرٍم مُّ ْن مَّ   ۭ 40ِمّ

  )۔١کيا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے کہ يہ اس کے تاوان سے بو جھل ہو رہے ہيں (
  يعنی اس کی ادائيگی ان کے لئے مشکل ہو۔ ١۔٤٠

 
  41َۭاْم ِعْنَدُمهُ الَْغْيُب فَهُْم يَْكُتُبْوَن   

  )١ں؟ (کيا ان کے پاس علم غيب ہے جسے يہ لکھ ليتے ہي
کہ ضرور ان سے پہلے محمد صلی هللا عليہ وسلم مر جائيں گے اور ان کو موت اس کے  ١۔٤١

  بعد آئيگی
 

يَْن َكَفُرْوا ُمهُ الَْمِكْيُدْوَن    ِ   ۭ 42َاْم يُرِيُْدْوَن َكْيًداۭ  فَاذلَّ
  )٢ں۔ () تو يقين کرليں کہ فريب خورده کافر ہی ہي١کيا يہ لوگ کوئی فريب کرنا چاہتے ہيں؟ (

  يعنی ہمارے پيغمبر کے ساتھ، جس سے اس کی ہالکت واقع ہو جائے۔  ١۔٤٢
يعنی کيد ومکر ان پر ہی الٹ پڑے گا اور سارا نقصان انہيں کو ہوگا جيسے فرمايا وال  ١۔٤٢

يحيق المکر السیء اال باھلہ چنانچہ بدر ميں يہ کافر مارے گئے اور بھی بہت سی جگہوں پر 
  چار ہوئے۔ذلت ورسوائی سے دو

 
ِ َمعَّا يُْرشُِكْوَن    ْبٰحَن اهلّلٰ ِ ۭ سـُ   43َاْم لَهُْم ِاهٰلٌ غَْريُ اهلّلٰ

  کيا هللا کے سوا کوئی معبود ہے؟ (ہرگز نہيں) هللا تعاٰلی ان کے شرک سے پاک ہے۔
 

ْرُكْوٌم  َُّقْولُْوا َحسَاٌب مَّ َماِۗء َساِقـًطا ي َن السَّ ََّرْوا ِكْسًفا ِمّ   44َوِاْن ي
اگر يہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا ديکھ ليں تب بھی کہہ ديں کہ يہ تہ بتہ بادل ہے 

)١(  
مطلب ہے کہ اپنے کفر و عناد سے پھر بھی باز نہ آئيں گے، بلکہ ڈھٹائی کا مظاہره  ١۔٤٤

کرتے ہوئے کہيں گے کہ يہ عذاب نہيں، بلکہ ايک پر ايک بادل چڑھا آرہا ہے، جيسا کہ بعض 
  عوں پر ايسا ہوتا ہے۔موق

 
ْي ِفْيِه يُْصَعُقْوَن    ِ   ۙ 45فََذْرُمهْ َحّىتٰ يُٰلُقْوا يَْوَمهُُم اذلَّ

تو انہيں چھوڑ دے يہاں تک کہ انہيں اس دن سے سابقہ پڑے جس ميں يہ بےہوش کر ديئے 
  جائيں گے۔

 
َال ُمهْ يُْنَرصُ    ۭ 46ْوَن   يَْوَم َال يُْغِينْ َعْهنُْم َكْيُدُمهْ َشْيـًٔا وَّ
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  جس دن انہيں ان کا مکر کچھ کام نہ دے گا اور نہ وه مدد کئے جائيں گے۔
 

ُمهْ َال يَْعلَُمْوَن    ْيَن َظلَُمْوا عََذااًب ُدْوَن ٰذكِلَ َوٰلِكنَّ اَْكَرثَ ِ   47َوِانَّ ِلذلَّ
ر ) ليکن ان لوگوں ميں سے اکث١بيشک ظالموں کے لئے اس کے عالوه اور عذاب بھی ہيں (

  )٢بےعلم ہيں (
َن اْلَعَذاِب ااْلَْدٰنى ُدْوَن اْلَعَذاِب ١( ) يعنی دنيا ميں، جيسے دوسرے مقام پر فرمايا (َولَنُِذْيـقَنَّھُْم مِّ

  )21۔ السجده:32ااْلَْكبَِر لََعلَّھُْم يَْرِجُعْوَن) 
ی طرف اس بات سے کہ دنيا کے يہ عذاب اور مصائب، اس لئے ہيں تاکہ انسان هللا ک ٢۔٤٧ 

رجوع کريں يہ نکتہ چونکہ نہيں سمجھتے اس لئے گناہوں سے تائب نہيں ہوتے بلکہ بعض دفعہ 
پہلے سے بھی زياده گناه کرنے لگ جاتے ہيں۔ جس طرح ايک حديث ميں فرمايا کہ ' منافق جب 
بيمار ہو کر صحت مند ہو جاتا ہے تو اسکی مثال اونٹ کی سی ہے۔ وه نہيں جانتا کہ اسے کيوں 

  )٣٠٨٩سيوں سے باندھا گيا۔ اور کيوں کھال چھوڑ ديا گيا؟ (ابوداؤد کتاب الجنائز نمبرر
 

َِّك ِحْنيَ تَـُقْوُم  ْمِد َرب ــْح ِحبَ ْعُيِننَا َوَسبِّ ََّك اِبَ َِّك فَِان   ۙ 48َواْصِربْ ِلُحْمكِ َرب
منے تو اپنے رب کے حکم کے انتظار ميں صبر سے کام لے، بيشک تو ہماری آنکھوں کے سا

  ) اپنے رب کی پاکی اور حمد بيان کر۔١ہے۔ صبح کو جب تو اٹھے (
اس کھڑے ہونے سے کونسا کھڑا ہونا مراد ہے؟ بعض کہتے ہيں جب نماز کے لئے  ١۔٤٨

ھُمَّ َو بَِحْمِدَک پڑھی جاتی ہے۔ بعض کہتے ہيں کہ  کھڑے ہوں جيسے آغاز نماز ميں ُسْبَحانََک اللّٰ
جيسے حديث ميں آتا ہے جو شخص کسی مجلس سے اٹھتے  جب کسی مجلس ميں کھڑے ہوں

وقت يہ دعا پڑھ لے تو يہ اسکی مجلس کے گناہوں کا کفاره ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک 
  اشھد ان ال الہ انت أستغفرک واتوب اليک ۔

 
ْحُه َوِاْداَبَر النُُّجْوِم  ّبِ َّْيِل فَسـَ   ۧ 49َوِمَن ال

  )١پڑھ اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی ( اور رات کو بھی اس کی تسبيح
اس سے مراد قيام الليل۔ يعنی نماز تہجد، جو عمر بھر نبی صلی هللا عليہ وسلم کا معمول  ١۔٤٩
  رہا۔

 
 

 سورة النجم
 )٦٢۔ تعداد آيات  ٥٣(سورة النجم ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ
 ٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں هللا تعا

يہ پہلی سورت ہے جسے رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم نے کفار کے مجمع عام ميں تالوت کيا، 
تالوت کے بعد آپ صلی هللا عليہ وسلم نے اور آپ صلی هللا عليہ وسلم کے پيچھے جتنے لوگ 

اس نے اپنی مٹھی ميں مٹی لے کر اس پر  تھے، سب نے سجده کيا، ماسوائے اميہ بن خلف کے،
سجده کيا۔ چنانچہ يہ کفر کی حالت ميں ہی مارا گيا (صحيح بخاری، تفسير سوره نجم) بعض 
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طريق ميں اس شخص کا نام عتبہ بن ربيعہ بتاليا گيا ہے (تفسير ابن کثير) وهللا اعلم ۔ حضرت 
کی تالوت آپ صلی هللا عليہ وسلم زيد بن ثابت رضی هللا عنہ کہتے ہيں کہ ميں نے اس سورت 

کے سامنے کی، آپ صلی هللا عليہ وسلم نے اس ميں سجده نہيں کيا (صحيح بخاری، باب مذکور) 
اس کا مطلب يہ ہوا کہ سجده کرنا مستحب ہے، فرض نہيں۔ اگر کبھی چھوڑ بھی ديا جائے تو 

  جائز ہے ۔
 

  Ǻَۙوالنَّْجِم ِاَذا َهٰوى    
  )١وه گرے (قسم ہے ستارے کی جب 

بعض مفسرين نے ستارے سے ثريا ستاره اور بعض نے زہره ستاره مراد ليا ہے، يعنی جب  ١۔١
رات کے اختتام پر فجر کے وقت وه گرتا ہے، يا شياطين کو مارنے کے لئے گرتا ہے يا بقول 

  بعض قيامت والے دن گريں گے۔
 

  ۚ Ąَما َضلَّ َصاِحُبُمكْ َوَما غَٰوى  
  )١نے نہ راه گم کی ہے اور نہ ٹيڑھی راه پر ہے ( کہ تمہارے ساتھی

يہ جواب قسم ہے۔ َصاِحبُِکْم (تمہارا ساتھی) کہہ کر نبی صلی هللا عليہ وسلم کی صداقت کو  ١۔٢
واضح تر کيا گيا ہے کہ نبوت سے پہلے چاليس سال اس نے تمہارے ساتھ اور تمہارے درميان 

ت تمہارے سامنے ہيں، اس کا اخالق و کردار گزارے ہيں، اس کے شب و روز کے تمام معموال
تمہارا جانا پہچانا ہے۔ راست بازی اور امانت داری کے سوا تم نے اس کے کردار ميں کبھی 

کچھ اور بھی ديکھا؟ اب چاليس سال کے بعد جو وه نبوت کا دعوی کر رہا ہے تو ذرا سوچو، وه 
گمراه ہوا ہے نہ بہکا ہے۔ ضاللت، راه کس طرح جھوٹ ہو سکتا ہے؟ چنانچہ واقعہ يہ کہ وه نہ 

حق سے وه انحراف ہے جو جہالت اور العلمی سے ہو اور غوابت، وه کجی ہے جو جانتے 
بوجھتے حق کو چھوڑ کر اختيار کی جائے۔ هللا تعاٰلی نے دونوں قسم کی گمراہيوں سے اپنے 

  پيغمبر کی تنزيہ بيان فرمائی۔
 

  ۭ Ǽَوَما يَْنِطُق َعِن الْهَٰوى   
  اور نہ وه اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہيں۔

 
ُّْوىٰح     Ćِۙاْن ُهَو ِاالَّ َويْحٌ ي

  وه تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔
 

ََّمٗه َشِديُْد الُْقٰوى      ۙ Ĉعَل
  اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھايا۔

 
َتٰوى    ٍة ۭ فَاسـْ   ۙ Čُذْو ِمرَّ

  وگيا۔جو زور آور ہے پھر وه سيدھا کھڑا ہ
 

فُِق اْالَْعٰىل      ۭ Ċَوُهَو اِبْالُ
  اور وه بلند آسمان کے کناروں پر تھا۔

 
  Ďُۙمثَّ َداَن فَتََدّىلٰ   
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  پھر نزديک ہوا اور اتر آيا۔
 

  Ḍۚفََاكَن قَاَب قَْوَسْنيِ َاْو َاْدٰىن   
  پس وه دو کمانوں کے بقدر فاصلہ پر ره گيا بلکہ اس سے بھی کم۔

 
  ۭ  10 َعْبِدٖه َمآ َاْوىٰح   فََاْوىٰحٓ ِاٰىل 

  پس اس نے هللا کے بندے کو وحی پہنچائی۔
 

   11َما َكَذَب الُْفَؤاُد َما َرٰاى   
  )١دل نے جھوٹ نہيں کہا (پيغمبر نے) ديکھا (

يعنی نبی صلی هللا عليہ وسلم نے جبرائيل عليہ السالم کو اصل شکل ميں ديکھا کہ ان کے  ١۔١١
پر مشرق و مغرب کے درميان فاصلے جتنا تھا، اس کو آپ کے دل نے چھ سو پر ہيں۔ ايک 

  جھٹاليا نہيں، بلکہ هللا کی اس عظيم قدرت کو تسليم کيا۔
 

  12َافَُتٰمُرْونَٗه عَٰيل َما يَٰرى   
  کيا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو (پيغمبر) ديکھتے ہيں۔

 
  13َۙولََقْد َرٰاُه نَْزةَلً ُاْخٰرى   
  مرتبہ اور بھی ديکھا تھا۔اسے تو ايک 

 
  14ِعْنَد ِسْدَرِة الُْمْنَهتٰـى 

  )۔١سدرة المنتہٰی کے پاس (
يہ ليلۃ المعراج کو جب اصل شکل ميں جبرائيل عليہ السالم کو ديکھا، اس کا بيان ہے۔ يہ  ١۔١٤

سدرة المنتہٰی، ايک بيری کا درخت ہے جو چھٹے يا ساتويں آسمان پر ہے اور يہ آخری حد ہے، 
  اس کے اوپر کوئی فرشتہ نہيں جاسکتا۔ فرشتے هللا کے احکام بھی يہيں سے وصول کرتے ہيں

 
َُّة الَْمْاٰوى      ۭ 15ِعْنَدَها َجن

  )١اسی کے پاس جنتہ الماوٰی ہے (
اسے جنت الماوٰی، اس لئے کہتے ہيں کہ حضرت آدم عليہ السالم کا ماوٰی و مسکن يہی  ١۔١٥

  ں يہاں آکر جمع ہوتی ہيں (فتح القدير)تھا، بعض کہتے ہيں کہ روحي
 

ْدَرَة َما يَْغٰىش      ۙ 16ِاْذ يَْغَىش الّسِ
  )١جب کہ سدره کو چھپائے ليتی تھی وه چيز جو اس پر چھا رہی تھی (

سدرة المنتہٰی کی اس کيفيت کا بيان ہے جب شب معراج ميں آپ صلی هللا عليہ وسلم نے  ١۔١٦
انے اس کے گرد منڈال رہے تھے، فرشتوں کا عکس اس پر پڑ اس کا مشاہده کيا، سونے کے پرو

رہا تھا، اور رب کی تجليات کا مظہر بھی وہی تھا (ابن کثير) اس مقام پر نبی صلی هللا عليہ وسلم 
کو تين چيزوں سے نوازا گيا، پانچ وقت کی نمازيں، سوره بقره کی آخری آيات اور اس مسلمان 

  ودگيوں سے پاک ہوگا۔کی مغفرت کا وعده جو شرک کی آل
 

  17َما َزاَغ الَْبَرصُ َوَما َطٰغى   
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  )١نہ تو نگاه بہکی نہ حد سے بڑھی (
يعنی نبی کی نگاہيں دائيں بائيں ہوئيں اور نہ حد سے بلند اور متجاوز ہوئيں جو آپ کے  ١۔١٧

  لئے مقرر کر دی گئی تھی۔ (ايسر التفاسير)
 

ِه الْ  ِّ   18ُكْربٰى   لََقْد َرٰاى ِمْن ٰايِٰت َرب
  )١يقيناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانيوں ميں سے بعض نشانياں ديکھ ليں (

جن ميں جبرائيل عليہ السالم اور سدرة المنتہٰی کا ديکھنا اور ديگر مظاہر قدرت کا مشاہده  ١۔١٨
  ہے جس کی کچھ تفصيل احاديث معراج ميں بيان کی گئی ہے۔

 
ى   َافََرَءيُْمتُ اللَّٰت َوالْ    ۙ 19ُعّزٰ

  کيا تم نے الت اور عزٰی کو ديکھا۔
 

َّاِلثََة اْالُْخٰرى      20َوَمٰنوَة الث
  )١اور منات تيسرے پچھلے کو (

يہ مشرکين کی توبيخ کے لئے کہا جا رہا ہے کہ هللا کی يہ تو شان ہے جو مذکور ہوئی کہ  ١۔٢٠
سول هللا صلی هللا عليہ وسلم جيسے جبرائيل عليہ السالم جيسے عظيم فرشتوں کا وه خالق ہے، ر

اس کے رسول ہيں، جنہيں اس نے آسمان پر بال کر بڑی بڑی نشانيوں کا مشاہده بھی کرايا اور 
وحی بھی ان پر نازل فرماتا ہے۔ کيا تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو، ان کے اندر بھی يہ يا 

وں کے نام بطور مثال ليے ۔ اس قسم کی خوبياں ہيں؟ اس ضمن ميں عرب کے تين مشہور بت
الت، بعض کے نزديک يہ لفظ هللا سے ماخوذ ہے، بعض کے نزديک الت يليت سے ہے، جس 

کے معنی موڑنے کے ہيں، پجاری اپنی گردنيں اس کی طرف موڑتے اور اس کا طواف کرتے 
ل تھے۔ اس ليے يہ نام پڑگيا۔ بعض کہتے ہيں، کہ الت ميں تا مشدد ہے لت يلت سے اسم فاع

(ستو گھولنے واال) يہ ايک نيک آدمی تھا، حاجيوں کو ستو گھول کر پاليا کرتا تھا، جب يہ مر 
گيا تو لوگوں نے اس کی قبر کو عبادت گاه بناليا، پھر اس کے مجسمے اور بت بن گئے۔ يہ 

طائف ميں بنو ثقيف کا سب سے بڑا بت تھا۔ عزی کہتے ہيں يہ هللا کے صفاتی نام عزيز سے 
ہے، اور يہ أعز کی تانيث ہے بمعنی عزيزت بعض کہتے ہيں کہ يہ غطفان ميں ايک ماخوذ 

درخت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی، بعض کہتے ہيں کہ شيطاننی (بھوتنی) تھی جو بعض 
درختوں ميں ظاہر ہوتی تھی۔ بعض کہتے ہيں کہ يہ سنگ ابيض تھا جس کو پوجتے تھے۔ يہ 

بود تھا۔ منوت، منی يمنی سے ہے جس کے معنی صب (بہانے) قريش اور بنو کنانہ کا خاص مع
کے ہيں۔ اس کا تقرب حاصل کرنے کے لئے لوگ کثرت سے اس کے پاس جانور ذبح کرتے 
اور انکا خون بہاتے تھے۔ يہ مکہ اور مدينہ کے درميان ايک بت تھا (فتح القدير) يہ قديد کے 

بت تھا۔ زمانہ جاہليت ميں اوس اور خزرج  بالمقابل مشلل جگہ ميں تھا، بنوخزاعہ کا يہ خاص
يہيں سے احرام باندھتے تھے اور اس بت کا طواف بھی کرتے تھے۔(ايسر التفاسير وابن کثير) 
ان کے عالوه مختلف اطراف ميں اور بھی بہت سے بت اور بت خانے پھيلے ہوئے تھے۔ نبی 

ن بتوں اور ديگر تمام بتوں کا صلی هللا عليہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اور ديگر مواقع پر ا
خاتمہ فرما ديا ان پر جو قبے اور عمارتيں بنی ہوئی تھيں، وه مسمار کروا ديں، ان درختوں کو 

کٹوا ديا، جن کی تعظيم کی جاتی تھی اور وه تمام آثار و مظاہر مٹا ڈالے گئے جو بت پرستی کی 
رت خالد، حضرت علی، حضرت يادگار تھے، اس کام کے ليے آپ صلی هللا عليہ وسلم نے حض

عمرو بن عاص اور حضرت جرير بن عبد هللا البجلی وغيرہم رضوان هللا عليہم اجمعين کو، جہاں 
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جہاں يہ بت تھے، بھيجا اور انہوں نے جاکر ان سب کو ڈھا کر سرزمين عرب سے شرک کا نام 
  مٹا ديا۔(ابن کثير)

 
نْٰىث    َكُر َوهَلُ اْالُ   21َالَُمكُ اذلَّ

  )١تمہارے لئے لڑکے اور هللا کے لئے لڑکياں ہيں ( کيا
مشرکين مکہ فرشتوں کو هللا کی بيٹياں قرار ديتے تھے، يہ اس کی ترديد ہے، جيسا کہ  ١۔٢١

  متعدد جگہ يہ مضمون گزر چکا ہے۔
 

  22ِتكْلَ ِاًذا ِقْسَمٌة ِضْزيٰى   
  )١يہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسيم ہے۔ (

  و صواب سے ہٹی ہوئی۔ِضْيزٰی، حق  ١۔٢٢
 

 َّ َّت ُ ِهبَا ِمْن ُسلْٰطٍن ۭ ِاْن ي آ َاْنَزَل اهلّلٰ اٌۗء َمسَّْيُتُمْوَهآ َانُْمتْ َوٰااَبُۗؤُمكْ مَّ ٓ َاْمسَ ُم الْهُٰدى   ِاْن ِىهَ ِاالَّ ِ ّهبِ ْن رَّ نُْفُس ۚ َولََقْد َجاَۗءُمهْ ِمّ نَّ َوَما َهتَْوى اْالَ   23ِۭبُعْوَن ِاالَّ الظَّ
اصل يہ صرف نام ہيں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے لئے رکھ لئے ہيں هللا در

نے ان کی کوئی دليل نہيں اتاری۔ يہ لوگ صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے 
  پيچھے پڑے ہوئے ہيں اور يقيناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدايت آچکی ہے۔

 
 َ نَْساِن َما ت   ڮ24َمـّىنٰ   َاْم ِلْالِ

  )١کيا ہر شخص جو آرزو کرے اسے ميسر ہے؟ (
يعنی يہ جو چاہتے ہيں کہ ان کے يہ معبود انہيں فائده پہنچائيں اور ان کی سفارش کريں يہ  ١۔٢٤

  ممکن ہی نہيں۔
 

ِخَرُة َواْالُْوٰىل    ِ اْالٰ   ۧ 25فَِلهّلٰ
  )١هللا ہی کے ساتھ ہے يہ جہان اور وه جہان (

  ہی ہوگا، جو وه چاہے گا، کيونکہ تمام اختيارات اسی کے پاس ہيں۔يعنی و ١۔٢٥
 

ُ ِلمَ  َذَن اهلّلٰ ْ ٰمٰوِت َال تُْغـِينْ َشَفاَعُهتُْم َشـْيـًٔا ِاالَّ ِمْنۢ بَْعِد َاْن ايَّ كَلٍ ِيف السَّ ْن مَّ ََّشاُۗء َويَْرٰىض   َوَمكْ ِمّ   26ْن ي
فارش کچھ بھی نفع نہيں دے سکتی مگر يہ اور اور بہت سے فرشتے آسمانوں ميں ہيں جن کی س

  )١بات ہے کہ هللا تعاٰلی اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لئے چاہے اجازت دے دے (
يعنی فرشتے، جو هللا کے مقرب ترين مخلوق ہے ان کو بھی شفاعت کا حق صرف انہی  ١۔٢٦

ہے تو پھر يہ پتھر کی  لوگوں کے لئے ملے گا جن کے لئے هللا پسند کرے گا، جب يہ بات
مورتياں کس طرح کسی کی سفارش کر سکيں گی؟ جن سے تم آس لگائے بيٹھے ہو، نيز هللا 

تعاٰلی مشرکوں کے حق ميں کسی کو سفارش کرنے کا حق بھی کب دے گا، جب کہ شرک اس 
  کے نزديک ناقابل معافی ہے؟

 
ِخَرِة لَيَُسمُّ  يَْن َال يُْؤِمنُْوَن اِبْالٰ ِ نْٰىث  ِانَّ اذلَّ َكَة تَْسِمَيَة اْالُ

ِٕ
  27ْوَن الَْمٰلۗى

  بيشک لوگ آخرت پر ايمان نہيں رکھتے وه فرشتوں کا زنانہ نام مقرر کرتے ہيں
 

 ً نَّ َال يُْغِينْ ِمَن الَْحّقِ َشـْيـٔ نَّ ۚ َوِانَّ الظَّ َِّبُعْوَن ِاالَّ الظَّ َّت   28ۚا   َوَما لَهُْم ِبٖه ِمْن ِعْملٍ ۭ ِاْن ي
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حاالنکہ انہيں اس کا علم نہيں وه صرف اپنے گمان کے پيچھے پڑے ہوئے ہيں اور بيشک وہم 
  (گمان) حق کے مقابلے ميں کچھ کام نہيں ديتا۔

 
نَْيا    ْن تََوّىلٰ ڏ َعْن ِذْكِراَن َولَْم يُرِْد ِاالَّ الَْحٰيوَة ادلُّ   ۭ 29فََاْعرِْض َعْن مَّ
ياد سے منہ موڑے اور جن کا اراده بجز زندگانی دنيا تو آپ اس سے منہ موڑ ليں جو ہماری 

  کے اور کچھ نہيں۔
 

ََّك ُهَو َاْعَملُ ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبْيهِلٖ ۙ َوُهَو َاْعَملُ ِبَمِن اْهتَ  َن الِْعْملِ ۭ ِانَّ َرب   30ٰدى   ٰذكِلَ َمْبلَُغهُْم ِمّ
جو اس کی راه سے بھٹک گيا يہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے 

  ہے اور وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راه يافتہ ہے۔
 

يَْن اَ  ِ زَِي اذلَّ لُْوا َوَجيْ ْيَن َاَساُۗءْوا ِبَما َمعِ ِ ٰمٰوِت َوَما ِيف اْالَْرِض ۙ ِلَيْجزَِي اذلَّ ِ َما ِيف السَّ ٰىن   َوهلِلّٰ ُنْوا اِبلُْحسـْ   ۚ 31ْحسـَ
آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں ہے تاکہ هللا تعاٰلی برے عمل  اور هللا ہی کا ہے جو کچھ

کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نيک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنايت فرمائے 
)١(  

يعنی ہدايت اور گمراہی اسی کے ہاتھ ميں ہے، وه جس کو چاہتا ہے ہدايت سے نوازتا ہے  ١۔٣١
گمراہی کے گڑھے ميں ڈال ديتا ہے، تاکہ نيکوکار اس کی نيکيوں کا صلہ اور جسے چاہتا ہے، 

  اور بدکار کو اس کی برائيوں کا بدلہ دے۔
 

ََّك َواِسُع الَْمْغِفَرِة ۭ ُهَو  ََّمَم ۭ ِانَّ َرب ْمثِ َوالَْفَواِحَش ِاالَّ الل َ اْالِ
ِٕ
ۗ َتِنُبْوَن َكٰب يَْن َجيْ ِ هِٰتُمكْ ۚ فََال تَُزكُّْوٓا َاْعَملُ ِبُمكْ ِاْذ َانْشَ َاذلَّ ٌَّة ِيفْ بُُطْوِن ُامَّ َن اْالَْرِض َوِاْذ َانُْمتْ َاِجن اَُمكْ ِمّ

  ۧ 32َانُْفَسُمكْ ۭ ُهَو َاْعَملُ ِبَمِن اتَّٰقى   
اور ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہيں اور بےحيائی سے بھی سوائے کسی چھوٹے 

شاده مغفرت واال ہے، وه تمہيں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس ) بيشک تيرا رب بہت ک١گناه کے (
) پس تم اپنی ٢نے تمہيں زمين سے پيدا کيا اور جبکہ تم اپنی ماؤں کے پيٹ ميں بچے تھے (

  پاکيزگی آپ بيان نہ کرو۔ وہی پرہيزگاروں کو خوب جانتا ہے
اده اہل علم کے کبائر، کبيرت کی جمع ہے۔ کبيره گناه کی تعريف ميں اختالف ہے ۔ زي ١۔٣٢

نزديک ہر وه گناه کبره ہے جس پر جہنم کی وعيد ہے، يا جس کے مرتکب کی سخت مذمت 
قرآن و حديث ميں مذکور ہے اور اہل علم يہ بھی کہتے ہيں کہ چھوٹے گناه پر اصرار و دوام 

کی بھی اسی کبيره گناه بناديتا ہے۔ عالوه ازيں اس کے معنی اور ماہيت کی تحقيق ميں اختالف 
طرح، اس کی تعداد ميں بھی اختالف ہے، بعض علماء نے انہيں کتابوں ميں جمع بھی کيا ہے۔ 
جيسے کتاب الکبائر للذہبی اور الزواجر وغيره ۔ فواحش، فاحشت کی جمع ہے، بےحيائی کے 

مظاہر چونکہ بہت عام ہوگئے ہيں، اس ليے بےحيائی کو، تہذيب، سمجھ ليا گيا، حتی کہ اب 
ے بہی اس، تہذيب بےحيائی، کو اپنا ليا ہے ۔ چنانچہ گھروں ميں ٹی وی، وی سی آر مسلمانوں ن

وغيره عام ہيں، عورتوں نے نہ صرف پردے کو خيرباد کہہ ديا، بلکہ بن سنور کر اور حسن 
وجمال کا مجسم اشتہار بن کر باہر نکلنے کو اپنا شعار اور وطيره بناليا ہے۔ مخلوط تعليم، 

وط مجلسيں اور ديگر بہت سے موقعوں پر مرد و زن کا بےباکانہ اختالط مخلوط ادارے، مخل
اور بےمحابا گفتگو روز افزوں ہے، دراں حاليکہ يہ سب، فواحش، ميں داخل ہيں، جن کی بابت 

يہاں بتاليا جارہا ہے کہ جن لوگوں کی مغفرت ہونی ہے، وه کبائر فواحش سے اجتناب کرنے 
  ال۔والے ہوں گے نہ کہ ان ميں مبت
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) اس کا مطلب يہ ہے کہ کسی بڑے گناه کے آغاز کا ارتکاب، ليکن بڑے گناه سے پر ہيز ٢(
کرنا يا کسی گناه کا ايک دو مرتبہ کرنا پھر ہميشہ کے لئے اسے چھوڑ دينا، يا کسی گناه کا 

محض دل ميں خيال کرنا ليکن عمالً اس کے قريب نہ جانا، يہ سارے صغيره گناه ہوں گے، جو 
  تعاٰلی کبائر سے اجتناب کی برکت سے معاف فرمادے گا۔هللا 

) جنين کی جمع ہے جو پيٹ کے بچے کو کہاجاتا ہے، اس ليے کہ يہ لوگوں کی نظروں سے ٣(
  مستور ہوتا ہے۔

) يعنی اس سے جب تمہاری کوئی کيفيت اور حرکت مخفی نہيں، حتی کہ جب تم ماں کے پيٹ ٣(
پر قادر نہيں تھا، وہاں بھی تمہارے تمام احوال سے واقف ميں تھے، جہاں تمہيں کوئی ديکھنے 

تھا، تو بھر اپنی پاکيزگی بيان کرنے کی اور اپنے منہ مياں مٹھو بننے کی کيا ضرورت ہے؟ 
  مطلب يہ ہے کہ ايسا نہ کرو۔ تاکہ رياکاری سے تم بچو۔

 
ْي تََوّىلٰ    ِ   33َافََرَءيَْت اذلَّ

  وڑ ليا۔کيا آپ نے اسے ديکھا جس نے منہ م
 

اَْكٰدى      34َوَاْعٰطى قَِلْيًال وَّ
  )١اور بہت کم ديا اور ہاتھ روک ليا (

يعنی تھوڑا سا ديکر ہاتھ روک ليا۔ يا تھوڑی سی اطاعت کی اور پيچھ ہٹ گيا، يعنی کوئی  ١۔٣٤
  کام شروع کرے ليکن اسے پايہ تکميل تک نہ پہنچائے۔

 
  35ى   َاِعْنَدٗه ِعْملُ الَْغْيِب فَهَُو يَرٰ 

  )١کيا اسے علم غيب ہے کہ وه (سب کچھ) ديکھ رہا ہے (
يعنی کيا وه ديکھ رہا ہے کہ اس نے فی سبيل هللا خرچ کيا تو اس کا مال ختم ہو جائے گا؟  ١۔٣٥

نہيں، غيب کا يہ علم اس کے پاس نہيں ہے بلکہ وه خرچ کرنے سے گريز محض بخل، دنيا کی 
جہ سے کر رہا ہے اور اطاعت اٰلہی سے انحراف کی محبت اور آخرت پر عدم يقين کی و

  وجوہات بھی يہی ہيں۔
 

ِف ُمْوٰىس      ۙ 36َاْم لَْم يُنَبَّْا ِبَما ِيفْ ُحصُ
  کيا اسے اس چيز کی خبر نہيں دی گئی جو موسٰی (عليہ السالم) کے۔

 
ْي َوّيفٰٓ    ِ   ۙ 37َوِاْبٰرِهْميَ اذلَّ

  آسمانی کتابوں ميں تھا۔اور وفادار ابراہيم (عليہ السالم) کی 
 

ْزَر ُاْخٰرى      ۙ 38َاالَّ تَِزُر َواِزَرٌة ِوّ
  کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔

 
نَْساِن ِاالَّ َما َسٰعى    َّيَْس ِلْالِ   ۙ 39َوَاْن ل

  )۔١اور يہ کہ ہر انسان کے لئے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی (
کسی دوسرے کے گناه کا ذمے دار نہيں ہوگا، اسی طرح اسے  يعنی جس طرح کوئی ١۔٣٩

  آخرت ميں اجر بھی انہی چيزوں کا ملے گا، جن ميں اس کی اپنی محنت ہوگی۔
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  ۠ 40َوَانَّ َسْعَيٗه َسْوَف يُٰرى   
  )١اور يہ بيشک اس کی کوشش عنقريب ديکھی جائے گی۔ (

چھپ کر کيا يا اعالنيہ کيا، قيامت والے دن  يعنی دنيا ميں اس نے اچھا يا برا جو بھی کيا، ١۔٤٠
  سامنے آجائے گا اور اس پر اسے پوری جزا دی جائے گی۔

 
ٰزىُه الَْجَزاَۗء اْالَْوٰىف      ۙ 41ُمثَّ ُجيْ

  پھر اسے پورا پورا بدلہ ديا جائے گا۔
 

َِّك الُْمْنَهتٰـى      ۙ 42َوَانَّ ِاٰىل َرب
  ہے۔ اور يہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف سے پہنچنا

 
َك َوَابْٰىك    َّٗه ُهَو َاْحضَ   ۙ 43َوَان

  اور يہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رالتا ہے۔
 

َّٗه ُهَو َاَماَت َوَاْحيَا      44َۙوَان
  اور يہ کہ وہی مارتا ہے اور جالتا ہے۔

 
نْٰىث    َكَر َواْالُ ْوَجْنيِ اذلَّ َّٗه َخلََق الزَّ   45َۙوَان

  ه پيدا کيا۔اور اسی نے جوڑا يعنی نر ماد
 

ُّْطَفٍة ِاَذا تُْمٰىن      ۠ 46ِمْن ن
  نطفہ سے جب وه ٹپکايا جاتا ہے۔

 
َّْشَاَة اْالُْخٰرى      ۙ 47َوَانَّ عَلَْيِه الن

  اور يہ کہ اسی کے ذمہ دوباره پيدا کرنا ہے۔
 

َّٗه ُهَو َاْغٰىن َوَاْقٰىن      ۙ 48َوَان
  )١ہے (اور يہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمايا ديتا 

يعنی کسی کو اتنی تونگری ديتا ہے کہ وه کسی کا محتاج نہيں ہوتا اور اسکی تمام حاجتيں  ١۔٤٨
پوری ہو جاتی ہيں اور کسی کو اتنا سرمايا دے ديتا ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد بچ 

  رہتا ہے اور وه اس کو جمع کرکے رکھتا ہے۔
 

ْعٰرى    َّٗه ُهَو َربُّ الّشِ   ۙ 49َوَان
  )۔١ور يہ کہ وہی شعرٰی(ستارے) کا رب ہے (ا

رب تو وه ہرچيز کا ہے، يہاں ستارے کا نام اس لئے ليا ہے کہ بعض عرب قبائل اس کی  ١۔٤٩
  پوجا کرتے ہيں۔

 
ْوٰىل    َّٗهٓ َاْهكَلَ عَاَدۨا اْالُ   ۙ 50َوَان

  )۔١اور يہ کہ اسی نے عاد اول کو ہالک کيا ہے (
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کہ يہ ثمود سے پہلے ہوئی، يا اس لئے کہ قوم نوح کے بعد سب  قوم عاد اول اس لئے کہا ١۔٥٠
سے پہلے يہ قوم ہالک کی گئی۔ بعض کہتے ہيں، عاد نامی دو قوميں گزری ہيں، يہ پہلی ہے 

جسے باد تند سے ہالک کيا گيا جب کہ دوسری زمانے کی گردشوں کے ساتھ مختلف ناموں سے 
  چلتی اور بکھرتی ہوئی موجود رہی ۔

 
  ۙ 51ْوَد۟ا فََمآ َابْٰقى   َوثَمُ 

  اور ثمود کو بھی (جن ميں سے) ايک کو بھی باقی نہ رکھا۔
 

ُْم َاكنُْوا ُمهْ َاْظَملَ َوَاْطٰغى    ْن قَْبُل ۭ ِاهنَّ   ۭ 52َوقَْوَم نُْوحٍ ِمّ
  اور اس سے پہلے قوم نوح کو، يقيناً وه بڑے ظالم اور سرکش تھے۔

 
  ۙ 53َوالُْمْؤتَِفَكَة َاْهٰوى   

  )۔١اور مؤتفکہ (شہر يا الٹی ہوئی بستيوں کو) اسی نے الٹ ديا (
  اس سے مراد حضرت لوط عليہ السالم کی بستياں ہيں، جن کو الٹ ديا گيا۔ ١۔٥٣

 
َا َما غَّىشٰ    ـ   ۚ 54فََغّشٰ

  )١پھر اس پر چھا ديا جو چھايا (
  يعنی اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ١۔٥٤

 
َِّك تَتَـَماٰرى   فَِبَاّيِ اٰ    55َالِۗء َرب

  )١پس اے انسان تو اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے ميں جھگڑے گا؟ (
يا شک کرے گا اور ان کو جھٹالئے گا، جب کہ وه اتنی عام اور واضح ہيں کہ ان کا انکار  ١۔٥٥

  ممکن ہے اور نہ چھپانا ہی۔
 

َن النُُّذِر اْالُْوٰىل      56ٰھَذا نَِذْيٌر ِمّ
  يہ (نبی) ڈرانے والے ہيں پہلے ڈرانے والوں ميں سے۔

 
ِزفَُة      57َۚاِزفَِت اْالٰ

  آنے والی گھڑی قريب آگئی ہے۔
 

ِ َاكِشَفٌة      ۭ 58لَيَْس لَهَا ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ
  هللا کے سوا اس کا (وقت معين پر کھول) دکھانے واال اور کوئی نہيں۔

 
  ۙ 59ُبْوَن   َافَِمْن ٰھَذا الَْحِديِْث تَْعجَ 

  )١پس کيا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ (
بات سے مراد قرآن کريم ہے، يعنی اس سے تم تعجب کرتے اور اس کا مذاق کرتے ہو،  ١۔٥٩

  حاالنکہ اس ميں نہ تعجب والی کوئی بات ہے نہ مذاق اور جھٹالنے والی۔
 

  60َۙوتَْضَحُكْوَن َوَال تَْبُكْوَن   
  تے نہيں؟اور ہنس رہے ہو؟ رو
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ُدْوَن      61َوَانُْمتْ ٰمسِ

  بلکہ تم کھيل رہے ہو
 

ِ َواْعُبُدْوا    ُدْوا هلِلّٰ   ڙ{السجدە}62فَاْجسُ
  )١اب هللا کے سامنے سجدے کرو اور (اسی کی) عبادت کرو (

يہ مشرکين اور مکذبين کی توبيخ کے لئے حکم ديا۔ يعنی جب ان کا معاملہ يہ ہے کہ وه  ١۔٦٢
نے کی بجائے، اس کا مذاق و استخفاف کرتے ہيں اور ہمارے پيغمبر کے وعظ و قرآن کو مان

نصيحت کا کوئی اثر ان پر نہيں ہو رہا ہے، تو اے مسلمانو! تم هللا کی بارگاه ميں جھک کر اور 
اس کی عبادت و اطاعت کا مظاہره کرکے قرآن کی تعظيم و توقير کا اہتمام کرو۔ چنانچہ اس 

نبی صلی هللا عليہ وسلم نے اور صحابہ نے سجده کيا، حتی کہ اس وقت حکم کی تعميل ميں 
  مجلس ميں موجود کفار نے بھی سجده کيا۔ جيسا کہ احاديث ميں ہے۔

 
 

 سورة القمر
 )٥٥۔ تعداد آيات  ٥٤(سورة القمر ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

 نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے۔ شروع کرتا ہوں هللا تعاٰلی کے
يہ بھی ان سورتوں ميں ہے جنہيں رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم نماز عيد ميں پڑھا کرتے 

  تھے،.
 

اعَُة َوانَْشقَّ الَْقَمُر    بَِت السَّ   Ǻِاْقَرتَ
  )۔٢) اور چاند پھٹ گيا (١قيامت قريب آگئی (

و گزر گيا، کيونکہ جو باقی ہے، وه تھوڑا ہے۔ دوسرے ايک تو بہ اعتبار اس زمانے کے ج ١۔١
ہر آنے والی چيز قريب ہی ہے چنانچہ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے اپنی بابت فرمايا کہ ميرا 

  وجود قيامت سے متصل ہے، يعنی ميرے اور قيامت کے درميان کوئی نبی نہيں آئے گا۔ 
ايا گيا،چاند کے دو ٹکڑے ہوگئے حتی کہ يہ وه معجزه ہے جو اہل مکہ کے مطالبے پر دکھ ٢۔١

لوگوں نے حرا پہاڑ کو اس کے درميان ديکھا۔ يعنی اس کا ايک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور 
ايک ٹکڑا اس طرف ہوگيا۔ جمہور سلف و خلف کا يہی مسلک ہے (فتح القدير) امام ابن کثير 

ر نبی صلی هللا عليہ وسلم کے لکھتے ہيں علماء کے درميان يہ بات متفق عليہ ہے کہ انشقاق قم
زمانے ميں ہوا اور يہ آپ صلی هللا عليہ وسلم کے واضح معجزات ميں سے ہے، صحيح سند 

  سے ثابت احاديث متواتره اس پر داللت کرتی ہيں۔
 

َتِمرٌّ    سـْ ٌر مُّ ُّْعرُِضْوا َويَُقْولُْوا ِحسْ ََّرْوا ٰايًَة ي   Ąَوِاْن ي
تو منہ پھير ليتے ہيں اور کہہ ديتے ہيں يہ پہلے سے چال آتا ہوا يہ اگر کوئی معجزه ديکھتے ہيں 

  )١جادو ہے (
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يعنی قريش نے، ايمان النے کی بجائے، اسے جادو قرار دے کر اپنے اعراض کی روش  ١۔٢
  جاری رکھی۔

 
َتِقرٌّ    سـْ ََّبُعْوٓا َاْهَواَۗءُمهْ َوُلكُّ َاْمٍر مُّ بُْوا َوات   Ǽَوَكذَّ

ور اپنی خواہشوں کی پيروی کی اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے انہوں نے جھٹاليا ا
)١(  
يہ کفار مکہ کی تکذيب اور اتباع کی ترديد کے لئے فرمايا کہ ہر کام کی ايک انتہا ہوتی  ١۔٣

ہے، وه کام اچھا ہو يا برا۔ يعنی باآلخر اس کا نتيجہ نکلے گا، اچھے کام کا نتيجہ اچھا اور برے 
جہ برا۔ اس نتيجے کا ظہور دنيا ميں بھی ہو سکتا ہے اگر هللا کی مشيت مقتضی ہو، کام کا نتي

  ورنہ آخرت ميں تو يقينی ہے۔
 

نَْۢباِۗء َما ِفْيِه ُمْزَدَجٌر    َن اْالَ   ۙ Ćَولََقْد َجاَۗءُمهْ ِمّ
  ) جن ميں ڈانٹ ڈپٹ (کی نصيحت) ہے۔١يقيناً ان کے پاس وه خبريں آچکی ہيں (

  ہ امتوں کی ہالکت کی، جب انہوں نے جھٹاليا۔يعنی گذشت ١۔٤
 

  Ĉِۙحْمكٌَة اَبِلَغٌة فََما تُْغِن النُُّذُر   
  ) ليکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائده نہ ديا۔١اور کامل عقل کی بات ہے (

يعنی ايسی بات جو تباہی سے پھير دينے والی ہے يا قرآن حکمت بالغہ ہے جس ميں کوئی  ١۔٥
ل نہيں ہے۔ يا هللا تعاٰلی جس کو ہدايت دے اور يا اسے گمراه کرے، اس ميں بڑی نقص يا خل

  حکمت ہے جس کو وہی جانتا ہے۔
 

ُُّكٍر    ٍء ن اعِ ِاٰىل َيشْ   Čۙفَتََولَّ َعْهنُْم ۘ يَْوَم يَْدُع ادلَّ
پس (اے نبی) تم ان سے اعراض کرو جس دن ايک پکارنے واال ناگوار چيز کی طرف پکارے 

  )١گا (
يعنی اس دن کو ياد کرو، نہايت ہولناک اور دہشت ناک مراد ميدان محشر اور موقف حساب  ١۔٦

  کے آزمائشيں ہيں۔
 

نْتَِرشٌ    ُْم َجَراٌد مُّ ُرُجْوَن ِمَن اْالَْجَداِث َاكَهنَّ ًعا َابَْصاُرُمهْ َخيْ   ۙ Ċُخشَّ
  )۔١ ہوا ٹڈی دل ہے (يہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہونگے کہ گويا وه پھيال

يعنی قبروں سے نکل کر وه اس طرح پھيليں گے اور موقف حساب کی طرف اس طرح  ١۔٧
  نہايت تيزی سے جائيں گے، گويا ٹڈی دل ہے جو آنا فانا ميں کشاده فضا ميں پھيل جاتا ہے۔

 
اعِ ۭ يَُقْوُل اْلٰكِفُرْوَن ٰھَذا يَْوٌم َعِرسٌ    هِْطِعْنيَ ِاَىل ادلَّ   Ďمُّ

  پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہونگے اور کافر کہيں گے کہ يہ دن تو بہت سخت ہے۔
 

اْزُدِجَر    بُْوا َعْبَداَن َوقَالُْوا َمْجُنْوٌن وَّ بَْت قَْبلَهُْم قَْوُم نُْوحٍ فََكذَّ   Ḍَكذَّ
تھا ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹاليا تھا اور ديوانہ بتال کر جھڑک ديا گيا 

  )۔١(
يعنی قوم نوح نے نوح عليہ السالم کی تکذيب ہی نہيں کی، بلکہ انہيں جھڑکا اور ڈرايا  ١۔٩

  دھمکايا بھی گيا تھا۔
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ْ َمْغلُْوٌب فَانَْتِرصْ    َّٗهٓ َاِىنّ    10فََدعَا َرب

  پس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ ميں بےبس ہوں تو ميری مدد کر۔
 

ْهنَِمٍر   فََفتَْحنَآ َابَْواَب السَّ    ڮ11َماِۗء ِبَماٍۗء مُّ
  پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے مينہ سے کھول ديا۔

  کہتے ہيں کہ چاليس دن تک مسلسل خوب زور سے پانی برستا رہا۔ ١۔١١
 

ــْراَن اْالَْرَض ُعُيْواًن فَالْتَقَى الَْماُۗء عَٰيلٓ َاْمٍر قَْد قُِدَر    فَجَّ   12ۚوَّ
چشموں کو جاری کر ديا پس اس کام کے لئے جو مقدر کيا گيا تھا (دونوں) پانی اور زمين سے 
  جمع ہوگئے۔

 
ُدُرسٍ  لْٰنُه عَٰيل َذاِت َالَْواحٍ وَّ   ۙ 13َوَمحَ

  اور ہم نے اسے تختوں اور کيلوں والی کشتی پر سوار کر ليا۔
 

ْعُيِننَا ۚ َجَزاًۗء ِلَّمْن َاكَن ُكِفَر    رِْي اِبَ   14َجتْ
  اری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کيا گيا تھا۔جو ہم

 
ِكٍر    دَّ   15َولََقْد تََّرْكٰهنَآ ٰايًَة فَهَْل ِمْن مُّ

اور بيشک ہم نے اس واقعہ کو نشانی بنا کر باقی رکھا پس کوئی ہے نصيحت حاصل کرنے واال 
)١(  

ِکٍر معنی ہيں عبرت پکڑنے او ١۔١٥   ر نصيحت حاصل کرنے واال (فتح القدير)ُمدَّ
 

  16فََكْيَف َاكَن عََذاِيبْ َونُُذِر   
  بتاؤ ميرا عذاب اور ميری ڈرانے والی باتيں کيسی رہيں؟

 
ِكٍر    دَّ ْكِر فَهَْل ِمْن مُّ اَن الُْقْرٰاَن ِلذّلِ ْ   17َولََقْد يَرسَّ

) پس کيا کوئی نصيحت حاصل ١اور بيشک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر ديا ہے (
  کرنے واال ہے۔

يعنی اس کے مطلب اور معانی کو سمجھنا، اس سے عبرت و نصيحت حاصل کرنا اور  ١۔١٧
اسے زبانی ياد کرنا ہم نے آسان کر ديا، اسی طرح يہ دنيا کی واحد کتاب ہے، جو لفظ بہ لفظ ياد 

لينا اور اسے ياد رکھنا نہايت کر لی جاتی ہے ورنہ چھوٹی سی کتاب کو بھی اس طرح ياد کر
  مشکل ہے

 
بَْت عَاٌد فََكْيَف َاكَن عََذاِيبْ َونُُذِر    18َكذَّ

  قوم عاد نے بھی جھٹاليا پس کيسا ہوا ميرا عذاب اور ميری ڈرانے والی باتيں۔
 

َتِمّرٍ    سـْ ا ِيفْ يَْوِم َحنٍْس مُّ َرصً ْم ِرْحيًا َرصْ ٓ َاْرَسلْنَا عَلَْهيِ   19ِۙاانَّ
  )١نے ان پر تيز و تند مسلسل چلنے والی ہوا، ايک منحوس دن ميں بھيج دی (ہم 
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کہتے ہيں يہ بدھ کی شام تھی، جب اس تند، يخ اور شاں شاں کرتی ہوئی ہوا کا آغاز ہوا،  ١۔١٩
دن چلتی رہی۔ يہ ہوا گھروں اور قلعوں ميں بند انسانوں کو بھی وہاں  ٨راتيں اور  ٧پھر مسلسل 

اس طرح زور سے انہيں زمين پر پٹختی کہ ان کے سر ان کے دھڑوں سے  سے اٹھاتی اور
الگ ہو جاتے۔ يہ دن ان کے ليے عذاب کے اعتبار سے منحوس ثابت ہوا۔ اس کا يہ مطلب نہيں 

ہے کہ بدھ کے دن ميں يا کسی اور دن ميں نحوست ہے، جيسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہيں۔ 
  ی رہا جب تک سب ہالک نہيں ہوگئے ۔مستمر کا مطلب، يہ عذاب اس وقت تک جار

 
نَْقِعٍر  ٍل مُّ اُز َخنْ ُْم َاْجعَ   20تَْزنُِع النَّاَس ۙ َاكَهنَّ

  جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹختی تھی، گويا کہ وه جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہيں۔
 

  21فََكْيَف َاكَن عََذاِيبْ َونُُذِر   
  نا۔پس کيسی رہی ميری سزا اور ميرا ڈرا

 
ِكٍر  دَّ ْكِر فَهَْل ِمْن مُّ اَن الُْقْرٰاَن ِلذّلِ ْ   ۧ 22َولََقْد يَرسَّ

يقيناً ہم نے قرآن کو نصيحت کے لئے آسان کر ديا ہے، پس کيا ہے کوئی نصيحت حاصل کرنے 
  واال۔

 
بَْت ثَُمْوُد اِبلنُُّذِر    23َكذَّ

  قوم ثمود نے ڈرانے والوں کو جھٹاليا۔
 

ُسُعٍر فََقالُْوٓا َابََرشً  َِّفْي َضٰلٍل وَّ ٓ ِاًذا ل َِّبُعٗهٓ ۙ ِاانَّ َّت نَّا َواِحًدا ن   24ا ِمّ
اور کہنے لگے کيا ہم ايک شخص کی فرمانبرداری کرنے لگيں گے؟ تب تم يقيناً غلطی اور 

  )١ديوانگی ميں پڑے ہوئے ہونگے (
  ھی۔يعنی ايک بشر کو رسول مان لينا، ان کے نزديک گمراہی اور ديوانگی ت ١۔٢٤

 
اٌب َاِرشٌ  ْكُر عَلَْيِه ِمْنۢ بَْيِننَا بَْل ُهَو َكذَّ   25َءُالِْقَي اذّلِ

کيا ہمارے سب کے درميان صرف اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہيں بلکہ وه جھوٹا شيخی خور ہے 
)١(  

يعنی اس نے جھوٹ بھی بوال تو بہت بڑا۔ کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ بھال ہم ميں سے  ١۔٢٥
  حی آنی تھی؟ يا اس کے ذريعے سے ہم پر اپنی بڑائی جتانا اس کا مقصد تھا۔صرف اسی پر و

 
اُب اْالَِرشُ  ِن اْلَكذَّ َيْعلَُمْوَن غًَدا مَّ   26سـَ

  )١اب سب جان ليں گے کل کو کہ کون جھوٹا اور شيخی خور تھا؟ (
کو هللا نے يہ خود، پيغمبر پر الزام تراشی کرنے والے۔ يا حضرت صالح عليہ السالم، جن  ١۔٢٦

وحی و رسالت سے نوازا۔ َغًدا يعنی کل سے مراد قيامت کا دن يا دنيا ميں ان کے لئے عذاب کا 
  مقرره دن۔

 
َّهُْم فَاْرتَِقْهبُْم َواْصَطِربْ    ۡ 27ِاانَّ ُمْرِسلُوا النَّاقَِة ِفْتنًَة ل

ا منتظر ره اور ) پس (اے صالح) تو ان ک١بيشک ہم ان کی آزمائش کے لئے اونٹنی بھيجيں گے (
  صبر کر۔
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کہ يہ ايمان التے ہيں يا نہيں وہی اونٹنی ہے جو هللا نے خود ان کے کہنے پر پتھر کی  ١۔٢٧
  ايک چٹان ظاہر فرمائی تھی۔

 
ْحَتَرضٌ    ٍب مُّ ْهئُْم َانَّ الَْماَۗء ِقْسَمٌة بَيَْهنُْم ۚ ُلكُّ ِرشْ ِّ   28َونَب

) ہر ايک اپنی باری پر حاضر ہوگا ١تقسيم شده ہے۔ ( ہاں انہيں خبردار کر دے کہ پانی ان ميں
)٢(  

  يعنی ايک دن اونٹنی کے پانی پينے کے لئے اور ايک دن قوم کے پانی پينے کے لئے۔  ١۔٢٨
مطلب ہے ہر ايک کا حصہ اس کے ساتھ ہی خاص ہے جو اپنی اپنی باری پر حاضر ہو  ٢۔٢٨

  کر وصول کرے دوسرا اس روز نہ آئے ُشَرب حصہ آب۔
 

  29فَنَاَدْوا َصاِحَهبُْم فَتََعاٰطى فََعَقَر   
) اور (اس کی) کوچيں ٢) جس نے (اونٹنی پر) وار کيا (١انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی (

  کاٹ ديں۔
يعنی جس کو انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کے لئے آماده کيا تھا، جس کا نام قدار بن  ١۔٢٩

  ارا کہ وه اپنا کام کرے۔ سالف بتاليا جاتا ہے، اس کو پک
يا تلوار يا اونٹنی کو پکڑا اور اس کی ٹانگيں کاٹ ديں اور پھر اسے ذبح کر ديا۔ بعض نے  ٢۔٢٩

  فَتََعاطَٰی کے معنی فََجَسَر کئے ہيں، پس اس نے جسارت کی ۔
 

  30فََكْيَف َاكَن عََذاِيبْ َونُُذِر 
  پس کيونکر ہوا ميرا عذاب اور ميرا ڈرانا۔

 
 ٓ ْميِ الُْمْحتَِظِر ِاانَّ اِحَدًة فََاكنُْوا َكهَشـِ ْم َصْيَحًة وَّ   31 َاْرَسلْنَا عَلَْهيِ

ہم نے ان پر ايک چيخ بھيجی پس ايسے ہوگئے جيسے باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس 
)١(  

باڑ جو خشک جھاڑيوں اور لکڑيوں سے جانوروں کی حفاظت کے لئے بنائی جاتی ہے،  ١۔٣١
اور جھاڑياں مسلسل روندے جانے کی وجہ سے چورا چورا ہو جاتی ہيں وه بھی  خشک لکڑياں

  اس باڑ کی ماند ہمارے عذاب سے چورا ہوگئے۔
 

ِكٍر  دَّ ْكِر فَهَْل ِمْن مُّ اَن الُْقْرٰاَن ِلذّلِ ْ   32َولََقْد يَرسَّ
  ۔اور ہم نے نصيحت کے لئے قرآن کو آسان کر ديا پس کيا ہے کوئی جو نصيحت قبول کرے

 
بَْت قَْوُم لُْوٍط اِبلنُُّذِر    33َكذَّ

  قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹاليا۔
 

ٓ ٰاَل لُْوٍط ۭ َجنَّْيٰهنُْم ِبَسَحٍر  ْم َحاِصًبا ِاالَّ ٓ َاْرَسلْنَا عَلَْهيِ   ۙ 34ِاانَّ
وں ) سوائے لوط (عليہ السالم) کے گھر وال١بيشک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھيجی (

  کے، انہيں ہم نے سحر کے وقت نجات دی۔
يعنی ايسی ہوا بھيجی جو ان کو کنکرياں مارتی تھی، يعنی ان کی بستيوں کو ان پر الٹا کر  ١۔٣٤

ديا گيا، اس طرح کہ ان کا اوپر واال حصہ نيچے اور نيچے واال حصہ اوپر، اس کے بعد ان پر 
  يره ميں تفصيل گزری۔کھنگر پتھروں کی بارش ہوئی جيسا کہ سوره ہود وغ
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زِْي َمْن َشَكَر  ْن ِعْنِداَن ۭ َكٰذكِلَ َجنْ   35ِنّْعَمًة ِمّ

  ) ہر ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ ديتے ہيں۔١اپنے احسان سے (
  يعنی ان کو عذاب سے بچانا، يہ ہماری رحمت اور احسان تھا جو ان پر ہوا۔ ١۔٣٥

 
  36ـَماَرْوا اِبلنُُّذِر َولََقْد َانَْذَرُمهْ بَْطَشتَنَا فَتَ 

) تھا ليکن انہوں نے ڈرانے والے کے ١يقيناً (لوط عليہ السالم) نے انہيں ہماری پکڑ سے ڈرايا (
  )٢بارے ميں (شک و شبہ اور) جھگڑا کيا (

  يعنی عذاب آنے سے پہلے سخت گرفت سے ڈرايا تھا۔  ١۔٣٦
  ڈرانے والوں سے جھگڑتے رہے۔ ليکن انہوں نے اس کی پروا نہ کی بلکہ شک کيا اور ٢۔٣٦

 
  37َولََقْد َراَوُدْوُه َعْن َضْيِفٖه فََطَمْسـنَآ َاْعُيَهنُْم فَُذْوقُْوا عََذاِيبْ َونُُذِر 

) پس ہم نے ان کی ١اور ان (لوط عليہ السالم) کو ان کے مہمانوں کے بارے ميں پھساليا (
  ر ميرا عذاب چکھو۔) اور کہہ ديا ميرا ڈرانا او٢آنکھيں اندھی کر ديں (

يا بہاليا يا مانگا لوط عليہ السالم سے ان کے مہمانوں کو۔ مطلب يہ ہے کہ جب لوط عليہ ١۔٣٧
السالم کی قوم کو معلوم ہوا کہ چند خوبرو نوجوان لوط عليہ السالم کے ہاں آئے ہيں ۔(جو 
وط عليہ دراصل فرشتے تھے اور انکو عذاب دينے کے ليے آئے تھے) تو انہوں نے حضرت ل

السالم سے مطالبہ کيا کہ ان مہمانوں کو ہمارے سپرد کرديں تاکہ ہم اپنے بگڑے ہوئے ذوق کی 
  ان سے تسکين کريں۔

) کہتے ہيں کہ يہ فرشتے جبرائيل ميکائيل اور اسرافيل عليہم السالم تھے۔ جب انہوں نے بد ٢( 
تو جبرائيل عليہ السالم نے فعلی کی نيت سے فرشتوں (مہمانو) کو لينے پر زياده اصرار کيا 

اپنے پر کا ايک حصہ انہيں مارا، جس سے ان کی آنکھوں کے ڈھيلے ہی باہر نکل آئے، بعض 
کہتے ہيں، صرف آنکھوں کی بصارت زائل ہوئی، بہرحال عذاب عام سے پہلے يہ عذاب خاص 

نکھوں سے ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط عليہ السالم کے پاس بدنيتی سے آئے تھے۔ اور آ
يا بينائی سے محروم ہو کر گھر پہنچے۔ اور صبح اس عذاب عام ميں تباه ہوگئے جو پوری قوم 

  کے لئے آيا۔(تفسير ابن کثير)
 

تَِقرٌّ  سـْ   38َۚولََقْد َصبََّحهُْم بُْكَرًة عََذاٌب مُّ
اور يقينی بات ہے کہ انہيں صبح سويرے ہی ايک جگہ پکڑنے والے مقرره عذاب نے غارت 

  )۔١ديا ( کر
  يعنی صبح ان پر نازل ہونے واال عذاب آگيا، جو انہيں ہالک کئے بغير نہ چھوڑے ١۔٣٨

 
  39فَُذْوقُْوا عََذاِيبْ َونُُذِر 

  پس ميرے عذاب اور ميرے ڈراوے کا مزه چکھو۔
 

ِكٍر  دَّ ْكِر فَهَْل ِمْن مُّ اَن الُْقْرٰاَن ِلذّلِ ْ   ۧ 40َولََقْد يَرسَّ
) پس کيا کوئی ہے نصيحت ١آن کو پند و واعظ کے لئے آسان کر ديا ہے (اور يقيناً ہم نے قر

  پکڑنے واال۔
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قرآن کا اس سورت ميں بار بار ذکر کرنے سے مقصود يہ ہے کہ يہ قرآن اور اس کے فہم  ١۔٤٠
و حفظ کو آسان کر دينا، هللا کا احسان عظيم ہے، اس کے شکر سے انسان کو کبھی غافل نہيں 

  ہونا چاہيئے۔
 
  ۚ 41لََقْد َجاَۗء ٰاَل ِفْرَعْوَن النُُّذُر   وَ 

  اور فرعونيوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے۔
 

ْقتَِدٍر  هَا فََاَخْذٰهنُْم َاْخَذ َعزِْيٍز مُّ يِٰتنَا ُلكِّ بُْوا اِبٰ   42َكذَّ
) پس ہم نے بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح ١انہوں نے ہماری تمام نشانياں جھٹالئيں (

  ۔پکڑ ليا
وه نشانياں، جن کے ذريعے سے حضرت موسٰی عليہ السالم نے فرعون اور فرعونيوں  ١۔٤٢

  کو ڈرايا، يہ نشانياں تھيں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔
 

بُِر  ُمكْ َاْم لَُمكْ بََراَۗءٌة ِيف الزُّ
ِٕ
ْن ُاوٰلۗى   43ۚاَُكفَّاُرُمكْ َخْريٌ ِمّ

) يا تمہارے لئے اگلی کتابوں ١کچھ بہتر ہيں؟ ( اے قريشيو! کيا تمہارے کافر ان کافروں سے
  ميں چھٹکارا لکھا ہوا ہے۔

يہ استفہام انکار يعنی نفی کے لئے ہے، يعنی اے اہل عرب! تمہارے کافر، گذشتہ کافروں  ١۔٤٣
سے بہتر نہيں ہيں، جب وه اپنے کفر کی وجہ سے ہالک کر ديئے گئے، تو تم جب کہ تم ان سے 

  متی کی اميد کيوں رکھتے ہوبدتر ہو، عذاب سے سال
 

نْتَــِرصٌ  ْيٌع مُّ ُن َمجِ   44َاْم يَُقْولُْوَن َحنْ
  )۔١يا يہ کہتے ہيں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہيں (

  تعداد کی کثرت اور وسائل قوت کی وجہ سے، ہم دشمن سے انتقام لينے پر قادر ہيں۔ ١۔٤٤
 

بُرَ  ُّْوَن ادلُّ ُهيَْزُم الَْجْمُع َويَُول   45   سـَ
  )١عنقريب يہ جماعت شکست دی جائے گی اور پيٹھ دے کر بھاگے گی (

جماعت سے مراد کفار مکہ ہيں۔ چنانچہ بدر ميں انہيں شکست ہوئی اور يہ پيٹھ دے کر  ١۔٤٥
  بھاگے۔

 
اعَُة َاْدٰىه َوَاَمرُّ    اعَُة َمْوِعُدُمهْ َوالسَّ   46بَِل السَّ

وقت ہے اور قيامت بڑی سخت اور کڑوی چيز ہے بلکہ قيامت کی گھڑی ان کے وعدے کے 
)١(  

يعنی دنيا ميں جو يہ قتل کئے گئے، قيدی بنائے گئے وغيره، يہ ان کی آخری سزا نہيں  ١۔٤٦
ہے بلکہ اس سے بھی زياده سخت سزائيں ان کو قيامت والے دن دی جائيں گی جس کا ان سے 

  وعده کيا جاتا ہے۔
 

ُسُعٍر   ِانَّ الُْمْجرِِمْنيَ ِيفْ َضلٰ    ۘ 47ٍل وَّ
  بيشک گناه گار گمراہی ميں اور عذاب ميں ہيں۔

 
  48يَْوَم يُْسَحُبْوَن ِيف النَّاِر عَٰيل ُوُجْوِههِْم ۭ ُذْوُقْوا َمسَّ َسَقَر   
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جس دن وه اپنے منہ کے بل آگ ميں گھسيٹے جائيں گے (اور ان سے کہا جائے گا) دوزخ کی 
  )٣آگ لگنے کے مزے چکھو (

  َسقًَر بھی جہنم کا نام ہے يعنی اس کی حرارت اور شدت عذاب کا مزه چکھو۔ ١۔٤٨
 

ٍء َخلَْقٰنُه ِبقََدٍر      49ِاانَّ ُلكَّ َيشْ
  بيشک ہم نے ہرچيز کو ايک (مقرره) اندازے سے پيدا کيا ہے۔

 
  50َوَمآ َاْمُراَنٓ ِاالَّ َواِحَدٌة َلكَْمحٍ اِبلَْبَرصِ 

  فعہ (کا ايک کلمہ) ہی ہوتا ہے جيسے آنکھ کا جھپکنا۔اور ہمارا حکم صرف ايک د
 

ِكٍر    دَّ َياَعُمكْ فَهَْل ِمْن مُّ   51َولََقْد َاْهلَْكنَآ َاشـْ
  ) پس کوئی ہے نصيحت لينے واال۔١اور ہم نے تم جيسے بہتيروں کو ہالک کر ديا ہے (

  ے۔يعنی گذشتہ امتوں کے کافروں کو، جو کفر ميں تمہارے ہی جيسے تھ ١۔٥١
 

بُِر  ٍء فََعلُْوُه ِيف الزُّ   52َوُلكُّ َيشْ
  )۔١جو کچھ انہوں نے (اعمال) کئے ہيں سب نامہ اعمال ميں لکھے ہوئے ہيں (

  يا دوسرے معنی ميں، لوح محفوظ ميں درج ہيں۔ ١۔٥٢
 

ْسـتَـَطٌر   َكِبْريٍ مُّ   53َوُلكُّ َصِغْريٍ وَّ
  )١(اسی طرح) ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے (

يعنی مخلوق کے تمام اعمال، اقوال و افعال لکھے ہوئے ہيں، چھوٹے ہوں يا بڑے، حقير  ١۔٥٣
  ہوں يا جليل۔

 
َهنٍَر    ۙ 54ِانَّ الُْمتَِّقْنيَ ِيفْ َجنٍّٰت وَّ

  )١يقيناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں ميں ہونگے (
جنس کے ہے جو جنت کی تمام  يعنی مختلف اور قسم قسم کے باغات ميں ہونگے، بطور ١۔٥٤

  نہروں کو شامل ہے۔
 

ْقتَِدٍر    55ِۧيفْ َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِلْيٍك مُّ
  ) قدرت والے بادشاه کے پاس۔١راستی اور عزت کی بيٹھک ميں (

َمْقَعِد ِصْدٍق عزت کی بيٹھک يا مجلس حق، جس ميں گناه کی بات ہوگی نہ لغويات کا  ١۔٥٥
  ے۔ارتکاب۔ مراد جنت ہ

 
 

 سورة الرحمن
 )٧٨۔ تعداد آيات  ٥٥(سورة الرحمن ۔ سوره نمبر 
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ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ
  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے

 
ُن    ْمحٰ   Ǻَۙالرَّ

  رحٰمن نے۔
 

َ الُْقْرٰاَن      Ąۭعَملَّ
  )١قرآن سکھايا (

کہتے ہيں کہ اہل مکہ کے جواب ميں ہے جو کہتے رہتے يہ قرآن محمد کو کوئی انسان  ١۔٢
سکھاتا ہے بعض کہتے ہيں ان کے اس قول کے جواب ميں ہے کہ رحٰمن کيا ہے؟ قرآن 

سکھانے کا مطلب ہے، اسے آسان کر ديا، يا هللا نے اپنے پيغمبر کو سکھايا اور پيغمبر نے امت 
ت ميں هللا نے اپنی بہت سی نعمتيں گنوائی ہيں۔ چونکہ تعليم قرآن ان ميں کو سکھاليا۔ اس سور

قدر ومنزلت اور اہميت و افاديت کے لحاظ سے سب سے نماياں ہے، اس ليے پہلے اسی نعمت 
  کا ذکر فرمايا۔(فتح القدير)

 
نَْساَن      Ǽَۙخلََق اْالِ

  )٢اسی نے انسان کو پيدا کيا (
نوروں سے ترقی کرتے کرتے انسان نہيں بن گئے۔ جيسا کہ ڈارون يعنی يہ بندر وغيره جا ٢۔٣

کا فلسفہ ارتقا ہے۔ بلکہ انسان کو اسی شکل و صورت ميں هللا نے پيدا فرمايا ہے جو جانوروں 
  سے الگ ايک مستقل مخلوق ہے۔ انسان کا لفظ بطور جنس کے ہے۔

 
ََّمُه الَْبَياَن      Ćعَل

  )٣اور اسے بولنا سکھايا (
س بيان سے مراد ہر شخص کی اپنی مادری بولی ہے جو بغير سيکھے از خود ہر شخص ا ٣۔٤

بول ليتا اور اس ميں اپنے مافی الضمير کا اظہار کر ليتا ہے، حتٰی کے وه چھوٹا بچہ بھی بول 
ليتا ہے، جس کو کسی بات کا علم اور شعور نہيں ہوتا۔ يہ تعليم اٰلہی کا نتيجہ ہے جس کا ذکر اس 

  ہے۔ آيت ميں
 

ْسـَباٍن    ْمُس َوالَْقَمُر ِحبُ   ۠ Ĉَالشَّ
  )١آفتاب اور مہتاب (مقرره) حساب سے ہيں (

يعنی هللا کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں رہتے ہيں، ان سے  ١۔٥
  تجاوز نہيں کرتے۔

 
َجُر يَْسُجٰدِن    النَّْجُم َوالشَّ   Čوَّ

  )١سجده کرتے ہيں (اور ستارے اور درخت دونوں 
ٰمٰوِت َوَمْن فِي ااْلَْرِض  ١۔٦ َ يَْسُجُد لَٗه َمْن فِي السَّ جيسے دوسرے مقام پر فرمايا (اَلَْم تََر اَنَّ ّهللاٰ

َجُر َوالدََّوا ) ۗ◌ َوالشَّْمُس َواْلقََمُر َوالنُُّجْوُم َواْلِجبَاُل َوالشَّ   )18۔ الحج:22بُّ
 

َماَۗء َرفََعهَا َوَوَضعَ  اَن    َوالسَّ   Ċۙالِْمْزيَ
  )١اسی نے آسمان کو بلند کيا اور اسی نے ترازو رکھی (
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  يعنی زمين ميں انصاف رکھا، جس کا اس نے لوگوں کو حکم ديا۔ ١۔٧
 

اِن      Ďَاالَّ تَْطَغْوا ِيف الِْمْزيَ
  )١تاکہ تولنے ميں تجاوز نہ کرو (

  يعنی انصاف سے تجاوز نہ کرو۔ ١۔٨
 

اَن     َوَاِقْيُموا الَْوزْ  وا الِْمْزيَ ِرسُ   Ḍَن اِبلِْقْسطِ َوَال ُختْ
  انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھيک رکھو اور تول ميں کم نہ دو۔

 
اَنِم    ۙ 10َواْالَْرَض َوَضَعهَا ِلْالَ

  اور اسی نے مخلوق کے لئے زمين بچھا دی۔
 

ِم  امْكَ النَّْخُل َذاُت اْالَ   ۖ  11ِفْهيَا فَاِكهٌَة ۽ وَّ
  )۔١ں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہيں (جس ميں ميوے ہي

 
اُن    ْحيَ   12َۚوالَْحبُّ ُذو الَْعْصِف َوالرَّ
  ) اور خشبودار پھول ہيں۔١اور بھس واال اناج (

ُحب سے مراد وه خوراک ہے جو انسان اور جانور کھاتے ہيں۔ خشک ہو کر اس کا پودا  ١۔١٢
  بھی بھس بن جاتا ہے جو جانوروں کے کام آتا ہے۔

 
ٰبِن    ُِّمكَا تَُكّذِ    13فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب

  )١پس (اے انسانو اور جنو!) تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟ (
يہ انسانوں اور جنوں دونوں سے خطاب ہے هللا تعاٰلی اپنی نعمتيں گنوا کر ان سے پوچھ  ١۔١٣

احسان کرے ليکن وه اس کے  رہا ہے يہ تکرار اس شخص کی طرح ہے جو کسی پر مسلسل
احسان کا منکر ہو، جيسے کہے، ميں نے تيرا فالں کام کيا، کيا تو انکار کرتا ہے؟ فالں چيز 
تجھے دی، کيا تجھے ياد نہيں؟ تجھ پر فالں احسان کيا، کيا تجھے ہمارا ذرا خيال نہيں؟ (فتح 

  القدير)
 

اِر  نَْساَن ِمْن َصلَْصاٍل َاكلَْفخَّ   14َۙخلََق اْالِ
  )١اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پيدا کيا جو ٹھيکری کی طرح تھی (

ار آگ ميں پکی ہوئی مٹی، جسے ٹھيکری کہتے  ١۔١٤ َصلَصاٍل خشک مٹی جس ميں آواز ہو۔ فَخَّ
ہيں۔ انسان سے مراد حضرت آدم عليہ السالم ہيں، جن کا پہلے مٹی کا پتال بنايا گيا اور پھر اس 

پھونکی۔ پھر حضرت آدم عليہ السالم کی بائيں پسلی سے حوا کو پيدا فرمايا،  ميں هللا نے روح
  اور پھر ان دونوں سے نسل انسانی چلی۔

 
ٍر  ْن انَّ اِرجٍ ِمّ   15َۚوَخلََق الَْجاۗنَّ ِمْن مَّ

  )١اور جنات کو آگ کے شعلے سے پيدا کيا (
ہے جيسا کہ ترجمہ جنس  اس سے مراد پہال جن جو ابو الجن ہے، يا جن بطور جنس کے ١۔١٥

  کے اعتبار سے ہی کيا گيا َماِرٍج آگ کے بلند ہونے والے شعلے کو کہتے ہيں۔
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ٰبِن    ُِّمكَا تَُكّذِ   16فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب
  )١پس (اے انسانو اور جنو!) تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟ (

سے مذيد نسلوں کی تخليق و افزائش، يہ هللا کی  يعنی تمہاری يہ پيدائش بھی اور پھر تم ١۔١٦
  نعمتوں ميں سے ہے۔ کيا تم اس نعمت کا انکار کرو گے۔

 
  ۚ 17َربُّ الَْمْرشِقَْنيِ َوَربُّ الَْمْغرِبَْنيِ   

  )١وه رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا (
۔ اس لئے دونوں کو ايک گرمی کا مشرق اور ايک سردی کا مشرق اسی طرح مغرب ہے ١۔١٧

دوگنا ذکر کيا ہے، موسموں کے اعتبار سے مشرق و مغرب کا مختلف ہونا اس ميں بھی انس و 
  جن کی بہت سی مصلحتيں ہيں، اس لئے اسے بھی نعمت قرار ديا گيا ہے۔

 
ٰبِن    ُِّمكَا تَُكّذِ   18فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب

  س کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟پس (اے انسانو اور جنو!) تم اپنے پروردگار کی ک
 

  ۙ 19َمَرَج الَْبْحَرْيِن يَلْتَِقٰنيِ   
  اس نے دو دريا جاری کر ديئے جو ايک دوسرے سے مل جاتے ہيں۔

 
  ۚ 20بَيَْهنَُما بَْرَزٌخ الَّ يَْبِغٰنيِ   

  )١ان دونوں ميں سے ايک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہيں سکتے (
سے مراد بعض کے نزديک ان کے الگ الگ وجود جس کا خالصہ يہ ہے کہ دو درياؤں  ١۔٢٠

ہيں، جيسے ميٹھے پانی کے دريا ہيں، جن سے کھيتياں سيراب ہوتی ہيں اور انسان ان کا پانی 
اپنی ديگر ضروريات ميں بھی استعمال کرتا ہے۔ دوسری قسم سمندروں کا پانی جو کھارا ہے 

۔ بعض نے اس کا مفہوم يہ بيان کيا جس کے کچھ اور فوائد ہيں۔ يہ دونوں آپس ميں نہيں ملتے
ہے کہ کھارے سمندروں ميں ہی ميٹھے پانی کی لہريں چلتی ہيں اور يہ دونوں لہريں آپس ميں 

نہيں ملتيں، بلکہ ايک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہی رہتی ہيں۔ اس کی ايک صورت يہ ہے کہ 
ی کی لہريں بھی جاری کی هللا تعاٰلی نے کھارے سمندروں ميں ہی کئی مقامات پر ميٹھے پان

ہوئی ہيں اور وه کھارے پانی سے الگ ہی رہتی ہيں ۔ دوسری صورت يہ بھی ہے کہ اوپر کھارا 
پانی ہو اور اس کی تہ ميں نيچے چشمہ آب شيريں۔ جيسا کہ واقعتا بعض مقامات پر ايسا ہے۔ 

يں جاکر گرتا تيسری صورت يہ ہے کہ جن مقامات پر ميٹھے پانی کے دريا کا پانی سمندر م
ہے، وہاں کئی لوگوں کا مشاہده ہے کہ دونوں پانی ميلوں دور تک اس طرح ساتھ ساتھ چلتے ہيں 

کہ ايک طرف ميٹھا دريائی پانی اور دوسری طرف وسيع و عريض سمندر کا کھارا پانی، ان 
زخ (آڑ) کے درميان اگرچہ کوئی آڑ نہيں۔ ليکن يہ باہم نہيں ملتے ۔ دونوں کے درميان يہ وه بر

  ہے جو هللا نے رکھ دی ہے، دونوں اس سے تجاوز نہيں کرتے۔
 

ٰبِن    ُِّمكَا تَُكّذِ   21فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب
  پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے۔

 
ُّْؤلُُؤ َوالَْمْرَجاُن    ُرُج ِمْهنَُما الل   22َۚخيْ

  )١ہيں ( ان دونوں ميں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے
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َمْرَجان سے چھوٹے موتی يا پھر مونگے مراد ہيں کہتے ہيں آسمان سے بارش ہوتی ہے  ١۔٢٢
تو سيپياں اپنے منہ کھول ديتی ہيں، جو قطره ان کے منہ کے اندر پڑ جاتا ہے، وه موتی بن جاتا 

  ہے۔
 

ٰبِن    ُِّمكَا تَُكّذِ   23فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب
  ون سی نعمت کو جھٹالؤ گے۔پس اپنے پروردگار کی کون ک

 
  ۚ 24َوهَلُ الَْجَواِر الُْمنَْشـُٰٔت ِيف الَْبْحِر َاكْالَْعَالِم 

اور هللا ہی کی (ملکيت ميں) ہيں جہاز جو سمندروں ميں پہاڑ کی طرح بلند (چل پھر رہے) ہيں 
)١(  

رح اونچے اور يعنی بلندی ہوئيں، مراد بادبان ہيں، جو بادبانی کشتيوں ميں جھنڈوں کی ط ١۔٢٤
بلند بنائے جاتے ہيں۔ بعض نے اس کے معنی مصنوعات کے کئے ہيں، يعنی هللا کی بنائی ہوئی 

  جو سمندر ميں چلتی ہيں۔
 

ٰبِن  ُِّمكَا تَُكّذِ   ۧ 25فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب
  پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے۔

 
  ښ26ُلكُّ َمْن عَلَْهيَا فَاٍن   

  پر جو ہيں سب فنا ہونے والے ہيں۔ زمين
 

ْكَراِم  َِّك ُذو الَْجٰلِل َواْالِ يَْبٰقى َوْجُه َرب   27ۚوَّ
  صرف تيرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی ره جائے گی۔

 
ٰبِن    ُِّمكَا تَُكّذِ   28فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب

 پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے۔
  
 َ ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۭ ُلكَّ يَْوٍم ُهَو ِيفْ َشْاٍن   ي هُلٗ َمْن ِيف السَّ َـٔ   29ْۚس

  )۔٢) ہر روز وه ايک شان ميں ہے (١سب آسمان و زمين والے اسی سے مانگتے ہيں (
  يعنی سب اس کے محتاج اور اس کے در کے سوالی ہيں۔  ١۔٢٩
معاملہ، يعنی ہر وقت وه کسی نہ کسی  ہر روز کا مطلب، ہر وقت۔ شان کے معنی امر يا ٢۔٢٩

کام ميں مصروف ہے، کسی کو بيمار کر رہا ہے، کسی کو شفاياب، کسی کو تونگر کسی کو 
فقير، کسی کو گدا سے شاه اور شاه سے گدا، کسی کو بلنديوں پر فائز کر رہا ہے، کسی کو پستی 

ے وغيره۔ الغرض کائنات ميں گرا رہا ہے کسی کو ہست سے نيست اور نيست کو ہست کر رہا ہ
ميں يہ سارے تصرف اسی کے امرو مشيت سے ہو رہے ہيں اور شب و روز کا کوئی لمحہ ايسا 

  نہيں جو اس کی کارگزاری سے خالی ہو۔
 

ٰبِن    ُِّمكَا تَُكّذِ   30فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب
  پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے۔

 
نَْفُرُغ لَُمكْ اَ  َا الثَّقَٰلِن سـَ   ۚ 31هيُّ
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  )١(جنوں اور انسانوں کے گروہو!) عنقريب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائيں گے (
اس کا مطلب يہ نہيں کہ هللا کو فراغت نہيں ہے بلکہ يہ محاورةً بوال گيا ہے جس کا مقصد  ١۔٣١

کا پابند کيا گيا ہے، اس  وعيد و تہيد ہے (جن و انس کو) اسلئے کہا گيا کہ ان کو تکليف شرعيہ
  پابندی يا بوجھ سے دوسری مخلوق مستشٰنی ہے

 
ٰبِن    ُِّمكَا تَُكّذِ   32فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب

  پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟
 

ٰمٰوِت  َتَطْعُمتْ َاْن تَْنُفُذْوا ِمْن َاْقـَطاِر السَّ نِْس ِاِن اسـْ   33َۚواْالَْرِض فَانُْفُذْوا ۭ َال تَْنُفُذْوَن ِاالَّ ِبُسلْٰطٍن    يَٰمْعَرشَ الِْجّنِ َواْالِ
اے گروه جنات و انسان! اگر تم ميں آسمانوں اور زمين ميں کے کناروں سے باہر نکل جانے کی 

  )٢) بغير غلبہ اور طاقت کے تم نہيں نکل سکتے۔ (١طاقت ہے تو نکل بھاگو! (
سے بدکار، بديوں کے ارتکاب سے باز آجائے اور محسن يہ تہديد بھی نعمت ہے کہ اس  ١۔٣٣

  زياده نيکياں کمائے۔
) يعنی اگر هللا کی تقدير اور قضا سے تم بھاگ کر کہيں جاسکتے ہو تو چلے جاؤ ليکن يہ ٢(

طاقت کس ميں ہے؟ اور بھاگ کر آخر کہاں جائے گا کون سی جگہ ايسی ہے، جو هللا کے 
کہ يہ ميدان محشر ميں کہا جائے گا، جبکہ فرشتے ہر طرف  اختيار سے باہر ہو، بعض نے کہا

  سے لوگوں کو گھير رکھے ہونگے ۔ دونوں ہی مفہوم اپنی اپنی جگہ صحيح ہيں۔
 

ٰبِن    ُِّمكَا تَُكّذِ   34فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب
  پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
ْن انَّ  ِن   يُْرَسُل عَلَْيُمكَا ُشَواٌظ ِمّ ُحنَاٌس فََال تَْنتَــِرصٰ   35ٍۚر ڏ وَّ

  )٢) پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ (١تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا (
مطلب يہ ہے کہ اگر تم قيامت والے دن کہيں بھاگ کر گئے، تو فرشتے آگ کے شعلے  ١۔٣٥

ڈال کر تمہيں واپس لے آئيں گے ۔  اور دھواں تم پر چھوڑ کر يا پگھال ہوا تانبہ تمہارے سروں پر
  نحاس کے دوسرے معنی پگھلے ہوئے تانبے کے کئے گئے ہيں۔

  يعنی هللا کے عذاب کو ٹالنے کی تم قدرت نہيں رکھو گے۔ ٢۔٣٥ 
 

ٰبِن    ُِّمكَا تَُكّذِ   36فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب
  پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
َهاِن   فَِاَذا انَْشقَِّت  َماُۗء فََاكنَْت َوْرَدًة َاكدّلِ   37ۚالسَّ

  )١پس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جيسے کہ سرخ چمڑه (
قيامت والے دن آسمان پھٹ پڑے گا، فرشتے زمين پر اتر آئيں گے، اس دن يہ نار جہنم  ١۔٣٧

  کی شدت حرارت سے پگھل کر سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ ِدھَان سرخ چمڑا۔
 

ٰبِن    ُِّمكَا تَُكّذِ   38فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب
  پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
َال َجاۗنٌّ    ُل َعْن َذنِْۢبٖهٓ ِانٌْس وَّ َـٔ ٍذ الَّ يُْس ِٕ

  ۚ 39فَيَْوَمى
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  )١اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی (
ت وه قبروں سے باہر نکليں گے۔ ورنہ بعد ميں موقف حساب ميں ان سے باز يعنی جس وق ١۔٣٩

پرس کی جائے گی، بعض نے اس کا مطلب يہ بيان کيا ہے کہ گناہوں کی بابت نہيں پوچھا جائے 
گا، کيونکہ انکا تو پورا ريکارڈ فرشتوں کے پاس بھی ہوگا اور هللا کے علم ميں بھی۔ البتہ پوچھا 

يہ کيوں کيے؟ ، يا يہ مطلب ہے، ان سے نہيں پوچھا جائے گا بلکہ انسانی  جائے گا کہ تم نے
  اعضا خود بول کر بتالئيں گے۔

 
ٰبِن    ُِّمكَا تَُكّذِ   40فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب

  پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟
 

ْيٰمهُْم فَُيْؤَخُذ اِبلنََّواِيصْ وَ  ْقَداِم   يُْعَرُف الُْمْجرُِمْوَن ِبسـِ   41ۚاْالَ
) اور ان کے پيشانيوں کے بال اور قدم پکڑ ١گناہگار صرف حليہ سے ہی پہچانے جائيں گے (

  )۔٢لئے جائيں گے (
يعنی جس طرح اہل ايمان کی عالمت ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو چمکتے ہونگے،  ١۔٤١

  ونگے۔ اسی طرح گنہگاروں کے چہرے سياه، آنکھيں نيلگوں اور وه دہشت زده ہ
فرشتے ان کی پيشانياں اور ان کے قدموں کے ساتھ مال کر پکڑيں گے اور جہنم ميں ڈال  ٢۔٤١

  ديں گے، يا کبھی پيشانيوں سے اور کبھی قدموں سے انہيں پکڑيں گے۔
 

ٰبِن    ُِّمكَا تَُكّذِ   42فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب
  پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
منَُّ  ُب ِهبَا الُْمْجرُِمْوَن ٰهِذٖه هَجَ َِّيتْ يَُكّذِ   43ۘ ال

  يہ ہے وه جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے۔
 

ْميٍ ٰاٍن      ۚ 44يَُطْوفُْوَن بَيَْهنَا َوبَْنيَ َمحِ
  )١اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درميان چکر کھائيں گے (

گا اور کبھی کھولتے ہوئے گرم پانی، يعنی کبھی انہيں دکھتی ہوئی آگ کا عذاب ديا جائے  ١۔٤٤
  جو ان کی انتڑيوں کو کاٹ دے گا (ابن کثير)

 
ٰبِن    ُِّمكَا تَُكّذِ   ۧ 45فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب

  پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟
 

ِّٖه َجنَّٰنتِ      ۚ 46َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َرب
  )١ڑا ہونے سے ڈرا دو جنتيں ہيں (اور اس شخص کے لئے جو اپنے رب کے سامنے کھ

جيسے حديث ميں آتا ہے ' دو باغ چاندی کے ہيں، جن ميں برتن اور جو کچھ ان ميں ہے،  ١۔٤٦
سب چاندی کے ہونگے۔ دو باغ سونے کے ہيں اور ان کے برتن اور جو کچھ ان ميں ہے سونے 

کے باغ خواص کے ہی ہونگے '( صحيح بخاری تفسير رحمن) بعض آثار ميں ہے کہ سونے 
  مومنين مقربين اور چاندی کے باغ عام مومنين اصحاب اليمين کے ليے ہوں گے۔ (ابن کثير)

 
ٰبِن    ُِّمكَا تَُكّذِ   ۙ 47فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب
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  پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟
 

  48َۚذَوااَتٓ َافْنَاٍن   
  )١ہيں ((دونوں جنتيں) بہت سی ٹہنيوں اور شاخوں والی 

يہ اشاره ہے اس طرف کہ اس ميں سايہ گنجان اور گہرا ہوگا، نيز پھلوں کی کثرت ہوگی،  ١۔٤٨
  کيونکہ کہتے ہيں ہر شاخ ٹہنی پھلوں سے لدی ہوگی (ابن کثير)

 
ٰبِن    ُِّمكَا تَُكّذِ   49فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب

  پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟
 

َما َعْيٰننِ  رِٰيِن ِفْهيِ   50ۚ َجتْ
  )١ان دونوں (جنتوں) ميں دو بہتے ہوئے چشمے ہيں (

  ايک کا نام تَْسنِْيم اور دوسرے کا نام َسْلَسبِْيل ہے۔ ١۔٥٠
 

ٰبِن   ُِّمكَا تَُكّذِ   51فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب
  پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
َما ِمْن ُلكِّ فَاِكهٍَة َزْوٰجنِ    ۚ 52 ِفْهيِ

  )١ان دونوں جنتوں ميں ہر قسم کے ميووں کی دو قسميں ہونگی (
يعنی ذائقے اور لذت کے اعتبار سے ہر پھل دو قسم کا ہوگا، مذيد فضل خاص کی ايک  ١۔٢٥

  صورت ہے، بعض نے کہا کہ ايک قسم خشک ميوے اور دوسری تازه ميوے کی ہوگی۔
 

ٰبِن   ُِّمكَا تَُكّذِ   53فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب
  پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
َتْنيِ َداٍن  َـّ ٍق ۭ َوَجنَا الَْجن تَْربَ ُِٕهنَا ِمْن ِاسـْ

ْنيَ عَٰيل فُُرٍش بََطاۗى
ِٕ
  ۚ 54ُمتَِّكـ

) اور ١جنتی ايسے فرشوں پر تکيہ لگائے ہوئے ہونگے جن کے استر و بيز ريشم کے ہونگے (
  )٢ريب ہونگے (دونوں جنتوں کے ميوے بالکل ق

ابری يعنی اوپر کا کپڑا ہميشہ استر سے بہتر اور خوبصورت ہوتا ہے، يہاں صرف استر  ١۔٥٤
  کا بيان ہے، جس کا مطلب ہے کہ اوپر (ابری) کا کپڑا اس سے کہيں زياده عمده ہوگا۔ 

  اتنے قريب ہونگے کہ بيٹھے بيٹھے بلکہ ليٹے ليٹے بھی توڑ سکيں گے۔ ٢۔٥٤
 

ٰبِن   فَِبَاّيِ ٰاَالۗ  ُِّمكَا تَُكّذِ   55ِء َرب
  پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
ْرِف ۙ لَْم يَْطِمْهثُنَّ ِانٌْس قَْبلَهُْم َوَال َجاۗنٌّ    ُت الطَّ نَّ ٰقِرصٰ   56ِۚفْهيِ

) جنہيں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ ١وہاں (شرميلی) نيچی نگاه والی حوريں ہيں (
  )٢يا (نہيں لگا

جن کی نگاہيں اپنے خاوندوں کے عالوه کسی پر نہيں پڑيں گی اور ان کے اپنے خاوند ہی  ١۔٥٦
  سب سے زياده حسين اور اچھے معلوم ہونگے۔ 
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يعنی باکره اور نئی نويلی ہوں گی۔ اس سے قبل وه کسی کے نکاح ميں نہيں رہی ہونگی۔  ٢۔٥٦
طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جو جن مومن يہ آيت اور اس سے ماقبل کی بعض آيات سے صاف 

ہونگے وه بھی مومن انسانوں کی طرح جنت ميں جائيں گے اور ان کے ليے بھی وہی کچھ ہوگا 
 جو ديگر اہل ايمان کے ليے ہوگا۔

 
ٰبِن    ُِّمكَا تَُكّذِ   ۚ 57فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب

  پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟
 

ُنَّ الْ    ۚ 58َياقُْوُت َوالَْمْرَجاُن   َاكَهنَّ
  )١وه حوريں مثل ياقوت اور مونگے کے ہوں گی (

يعنی صفائی ميں ياقوت اور سفيدی و سرخی ميں موتی يا مونگے کی طرح ہونگی جس  ١۔٥٨
طرح صحيح حديث ميں بھی ان کے حسن و جمال کو ان الفاظ ميں فرمايا گيا ہے ' ان کے حسن 

پنڈلی کا گودا، گوشت اور ہڈی کے باہر نظر آئے گا، ايک دوسری و جمال کی وجہ سے ان کی 
روايت ميں فرمايا کہ جنتيوں کی بيوياں اتنی حسين و جميل ہوں گی کہ اگر ان ميں سے ايک 

عورت اہل ارض کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمين کے درميان کا سارا حصہ چمک اٹھے 
وپٹہ اتنا قيمتی ہوگا کہ وه دنيا و مافيہا سے بہتر اور خوشبو سے بھر جائے۔ اور اس کے سر کا د

  ہے ۔(صحيح البخاری کتاب الجہاد باب الحورالعين)
 

ٰبِن    ُِّمكَا تَُكّذِ   59فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب
  پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
  60َۚهْل َجَزاُۗء اْالِْحَساِن ِاالَّ اْالِْحَساُن   

  )١حسان کے سوا کيا ہے (احسان کا بدلہ ا
پہلے احسان سے مراد نيکی اور اطاعت اٰلہی اور دوسرے احسان سے اس کا صلہ، يعنی  ١۔٦٠

  جنت اور اس کی نعمتيں ہيں۔
 

ٰبِن    ُِّمكَا تَُكّذِ   61فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب
  پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
َّٰنتِ    َما َجن   ۚ 62َوِمْن ُدْوِهنِ

  )۔١ر ان کے سوا دو جنتيں اور ہيں (او
ُدْونِِھَما سے يہ ثابت بھی کيا گيا ہے کہ يہ دو باغ شان اور فضيلت ميں پچھلے دو باغوں  ١۔٦٢

  ميں گزرا، کم تر ہونگے۔ ٢٦سے، جن کا ذکر آيت 
 

ٰبِن  ُِّمكَا تَُكّذِ   ۙ 63فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب
  پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
ٰنتِ مُ    ۚ 64ْدَهاۗمَّ

  )۔١جو دونوں گہری سبز سياہی مائل ہيں (
  کثر سيرابی اور سبزے کی فروانی کی وجہ سے وه مائل بہ سياہی ہوں گے ١۔٦٤
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ٰبِن  ُِّمكَا تَُكّذِ   ۚ 65فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب

  پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟
 

اَخٰنتِ   َما َعْيٰننِ نَضَّ   ۚ 66ِفْهيِ
  )١ميں دو (جوش سے) ابلنے والے چشمے ہيں (ان 
  يہ صفت تَْجِريَاِن سے ہلکی ہے اَْلَجْریِء اَْقَوٰی ِمَن النَّْفِخ (ابن کثير) ١۔٦٦

 
ٰبِن  ُِّمكَا تَُكّذِ   ۚ 67فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب

  پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟
 

اٌن  ُرمَّ ٌل وَّ َخنْ َما فَاِكهٌَة وَّ   ۚ 68ِفْهيِ
  )١ان دونوں ميں ميوے اور کھجور اور انار ہوں گے (

جب کہ پہلی دو جنتوں (باغوں) کی صفت ميں بتاليا گيا ہے کہ ہر پھل دو قسم کا ہوگا۔  ١۔٦٨
  ظاہر ہے اس ميں شرف و فضل کی جو زيادتی ہے، وه دوسری بات ميں نہيں ہے

 
ٰبِن    ُِّمكَا تَُكّذِ   ۚ 69فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب

  ے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟پس اپن
 

ٌت ِحَساٌن    نَّ َخْريٰ   ۚ 70ِفْهيِ
  )١ان ميں نيک سيرت خوبصورت عورتيں ہيں (

َخْيَرات سے مراد اخالق و کردار کی خوبياں ہيں اور ِحَسانکا مطلب ہے حسن و جمال ميں  ١۔٧٠
  يکتا۔

 
ٰبِن    ُِّمكَا تَُكّذِ   ۚ 71فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب

  پنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟پس تم ا
 

ْقُصْوٰرٌت ِيف الِْخَياِم    ۚ 72ُحْوٌر مَّ
  )١(گوری رنگت کی) حوريں جنتی خيموں ميں رہنے والياں ہيں (

حديث ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ' جنت ميں موتيوں کے خيمے ہونگے، ان  ١۔٧٢
نتی کے اہل ہونگے، جس کو دوسرے کونے کا عرض ساٹھ ميل ہوگا، اس کے ہر کونے ميں ج

  والے نہيں ديکھ سکيں گے۔ مومن اس ميں گھومے گا ' (صحيح بخاری)۔
 

ٰبِن  ُِّمكَا تَُكّذِ   ۚ 73فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب
  پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
  74ۚلَْم يَــْطِمْهثُنَّ ِانٌْس قَْبلَهُْم َوَال َجاۗنٌّ   

  ھ نہيں لگايا کسی انسان يا جن نے اس سے قبل۔ان کو ہات
 

ٰبِن  ُِّمكَا تَُكّذِ   ۚ 75فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب
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  پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟
 

َعْبَقرِّيٍ ِحَساٍن  ْنيَ عَٰيل َرفَْرٍف ُخْرضٍ وَّ
ِٕ
  ۚ 76ُمتَِّكـ

  )١سبز مسندوں اور عمده فرشوں پر تکيہ لگائے ہوئے ہوں گے (
مطلب يہ ہے کہ جنتی ايسے تختوں پر بيٹھے ہوں گے جس پر سبز رنگ کی مسنديں،  ١۔٧٦

  غاليچے اور اعٰلی قسم کے خوب صورت منقش فرش بچھے ہوں گے۔
 

ٰبِن    ُِّمكَا تَُكّذِ   77فَِبَاّيِ ٰاَالِۗء َرب
  پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
َِّك ِذي الْجَ  َك اْمسُ َرب ْكَراِم تَٰربَ   78ٰۧلِل َواْالِ

  ) جو عزت و جالل واال ہے۔١تيرے پروردگار کا نام بابرکت ہے (
تَبَاَرَک، برکت سے ہے جس کے معنی دوام و ثبات کے ہيں۔ مطلب يہ ہے اس کا نام ہميشہ  ١۔٧٨

رہنے واال ہے، يا اس کے پاس ہميشہ خير کے خزانے ہيں۔ بعض نے اس کے معنی بلندی اور 
ے کئے ہيں اور جب اس کا نام اتنا بابرکت يعنی خير اور بلندی کا حامل ہے تو اس کی علوشان ک

  ذات کتنی برکت اور عظمت و رفعت والی ہوگی۔
 
 

 سورة الواقعة
 )٩٦۔ تعداد آيات  ٥٦(سورة الواقعة ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  ی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں ميں هللا تعالٰ 
 

  Ǻِۙاَذا َوقََعِت الَْواِقَعُة   
  )١جب قيامت قائم ہو جائے گی (

واقعہ بھی قيامت کے ناموں سے ہے، کيونکہ يہ المحالہ واقع ہونے والی ہے، اس لئے اس  ١۔١
  کا نام بھی ہے۔

 
  Ąۘلَيَْس ِلَوْقَعِهتَا َاكِذبٌَة   

  ونے ميں کوئی جھوٹ نہيں۔جس کے واقع ہ
 

اِفَعٌة      Ǽَۙخاِفَضٌة رَّ
  )١وه پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی (

پستی اور بلندی سے مطلب ذلت اور عزت ہے۔ يعنی هللا کے اطاعت گزار بندوں کو يہ بلند  ١۔٣
  اور نافرمانوں کو پست کرے گی، چاہے دنيا ميں معاملہ اس سے برعکس ہو،۔
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ا   ِاَذا رُ  ِت اْالَْرُض َرجًّ   Ćۙجَّ
  جبکہ زمين زلزلہ کے ساتھ ہال دی جائے گی۔

 
ا    ِت الِْجَباُل بَسًّ بُسَّ   ۙ Ĉوَّ

  )۔١اور پہاڑ بالکل ريزه ريزه کر ديئے جائيں گے (
  َرًجا کے معنی حرکت و اضطراب (زلزلہ) اور بس کے معنی ريزه ريزه ہو جانے کے ہيں۔ ١۔٥
 

  ۙ Čنَْۢبثًّا   فََاكنَْت َهَباًۗء مُّ 
  پھر وه مثل پراگنده غبار کے ہوجائيں گے۔

 
ُكْنُمتْ َاْزَواًجا ثَٰلثًَة      ۭ Ċوَّ

  اور تم تين جماعتوں ميں ہو جاؤ گے۔
 

ُب الَْمْيَمنَِة    ُب الَْمْيَمنَِة ڏ َمآ َاْحصٰ   Ďۭفََاْحصٰ
  )١پس داہنے ہاتھ والے کيسے اچھے ہيں (

ں جن کو ان کے اعمال نامے دائيں ہاتھوں ميں ديئے جائيں گے اس سے عام مومنين مراد ہي ١۔٨
  جو ان کی خوش بختی کی نشانی ہوگی۔

 
َمِة    َـٔ ُب الَْمْش َمِة ڏ َمآ َاْحصٰ َـٔ ُب الَْمْش   Ḍَۭوَاْحصٰ

  )١اور بائيں ہاتھ والوں کا کيا حال ہے بائيں ہاتھ والوں کا (
  ال نامے بائيں ہاتھ ميں پکڑائے جائيں گے۔اس سے مراد کافر ہيں جن کو ان کے اعم ١۔٩
 

ِبُقْوَن    ِبُقْوَن السـّٰ   ڌ10َوالسـّٰ
  )١اور جو آگے والے ہيں وه تو آگے والے ہيں (

ان سے مراد خواص مومنين ہيں، يہ تيسری قسم ہے جو ايمان قبول کرنے ميں سبقت  ١۔١٠
 تعاٰلی ان کو قرب خاص کرنے اور نيکی کے کاموں ميں بڑھ چڑھ کر حصہ لينے والے ہيں، هللا

سے نوازے گا، يہ ترکيب ايسے ہی ہے، جيسے کہتے ہيں، تو تو ہے اور زيد زيد، اس ميں گويا 
  زيد کی اہميت اور فضيلت کا بيان ہے۔

 
بُْوَن    َِٕك الُْمَقرَّ

  ۚ 11ُاوٰلۗى
  وه بالکل نزديکی حاصل کئے ہوئے ہيں۔

 
  12ِيفْ َجنِّٰت النَِّعْميِ   
  لی جنتوں ميں ہيں۔نعمتوں وا

 
ِلْنيَ    َن اْالَوَّ ٌ ِمّ   13ۙثُـةلَّ

  (بہت بڑا) گروه اگلے لوگوں ميں سے ہوگا۔
 

ِخرِْيَن    َن اْالٰ   ۭ 14َوقَِلْيٌل ِمّ
  )١اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں ميں سے (
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کہا جاتا ہے کہ اولين سے مراد حضرت آدم عليہ السالم سے لے کر نبی صلی هللا عليہ  ١۔١٤
تک کی امت کے لوگ ہيں اور آخرين سے امت محمديہ کے افراد مطلب يہ ہے کہ پچھلی  وسلم

امتوں ميں سابقين کا ايک بڑا گروه ہے، کيونکہ ان کا زمانہ بہت لمبا ہے جس ميں ہزاروں انبياء 
کے سابقين شامل ہيں ان کے مقابلے ميں امت محمديہ کا زمانہ (قيامت تک) تھوڑا ہے، اس ليے 

ابقين بھی بہ نسبت گذشتہ امتوں کے تھوڑے ہوں گے۔ اور ايک حديث ميں آتا ہے جس ان ميں س
ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ہے کہ، مجھے اميد ہے کہ تم جنتيوں کا نصف ہو گے۔ تو 

يہ آيت مذکوره مفہوم کے مخالف نہيں۔ کيونکہ امت محمديہ کے سابقين اور عام مومنين مال کر 
امتوں سے جنت ميں جانے والوں کا نصف ہوجائيں گے، اس ليے محض سابقين کی باقی تمام 

کثرت (سابقہ امتوں ميں) سے حديث ميں بيان کرده تعداد کی نفی نہيں ہوگی۔ مگر يہ قول محل 
نظر ہے اور بعض نے اولين و آخرين سے اسی امت محمديہ کے افراد مراد ليے ہيں۔ يعنی اس 

ن کی تعداد زياده اور پچھلے لوگوں ميں تھوڑی ہوگی۔ امام ابن کثير کے پہلے لوگوں ميں سابقي
نے اسی دوسرے قول کو ترجيح دی ہے۔ اور يہی زياده درست معلوم ہوتا ہے۔ يہ جملہ معترضہ 

 ہے، فی جنت النعيم اور علی سرر موضونۃ کے درميان۔
 

ْوُضْونٍَة    ٍر مَّ   ۙ 15عَٰيل ُرسُ
  ہوئے تختوں پر۔يہ لوگ سونے کی تاروں سے بنے 

 
ْنيَ عَلَْهيَا ُمتَٰقِبِلْنيَ   

ِٕ
تَِّكـ   16مُّ

  ايک دوسرے کے سامنے تکيہ لگائے بيٹھے ہونگے۔
 

ْوَن    ُ َخدلَّ اٌن مُّ ْم ِودْلَ   ۙ 17يَــُطْوُف عَلَْهيِ
  ) رہيں گے آمد و رفت کريں گے۔١ان کے پاس ايسے لڑکے جو ہميشہ (لڑکے ہی) (

ونگے کہ بوڑھے ہوجائيں نہ ان کے خدو خال اور قدو قامت ميں يعنی وه بڑے نہيں ہ ١۔١٧
کوئی تغير ہوگا بلکہ ايک ہی عمر اور ايک ہی حالت پر رہيں گے، جيسے نو عمر لڑکے ہوتے 

  ہيں۔
 

ِعْنيٍ    ْن مَّ َااَبِريَْق ڏ َوَاكٍْس ِمّ ْكَواٍب وَّ   18ۙاِبَ
  شراب سے پر ہو۔آبخورے اور جگ لے کر اور ايسا جام لے کر جو بہتی ہوئی 

 
ُعْوَن َعْهنَا َوَال يُْزنِفُْوَن      ۙ 19الَّ يَُصدَّ

  )١جس سے نہ سر ميں درد ہو نہ عقل ميں فطور آئے (
آخرت کی شراب ميں سرور اور لذت تو يقينا ہوگی ليکن يہ خرابياں مثالً مدہوشی عقل ميں  ١۔١٩

  فتور نہيں ہوگا
 

ْوَن    ُ ا يََتَخريَّ مَّ   ۙ 20َوفَاِكهٍَة ِمّ
  اور ايسے ميوے لئے ہوئے جو ان کی پسند کے ہوں۔

 
َهتُْوَن    ا يَشـْ مَّ   ۭ 21َولَْحِم َطْريٍ ِمّ

  اور پرندوں کے گوشت جو انہيں مرغوب ہوں۔
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  22َۙوُحْوٌر ِعْنيٌ   
  اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوريں۔

 
ُّْؤلُـہ الَْمْكنُْوِن    23َۚاكَْمثَاِل الل

  طرح ہيں۔جو چھپے ہوئے موتيوں کی 
 

  24َجَزاًۗء ِبَما َاكنُْوا يَْعَملُْوَن   
  يہ صلہ ہے ان کے اعمال کا۔

 
ِثْيًما  َال اَتْ   ۙ 25َال يَْسَمُعْوَن ِفْهيَا لَْغًوا وَّ

  نہ وہاں بکواس سنيں گے اور نہ گناه کی بات۔
 

  26ِاالَّ ِقْيًال َسٰلًما َسٰلًما   
  )١صرف سالم ہی سالم کی آواز ہوگی (

وہاں سالم ہی سالم کی آوازيں سننے ميں آئيں گی، فرشتوں کی طرف سے بھی اور آپس  ١۔٢٦
  ميں اہل جنت کی طرف سے بھی۔

 
ُب الَْيِمْنيِ  ُب الَْيِمْنيِ ڏ َمآ َاْحصٰ   27َۭوَاْحصٰ

  )١اور داہنے ہاتھ والے کيا ہی اچھے ہيں داہنے ہاتھ والے (
  ين کا ذکر ہو رہا ہےاب تک سابقين کا ذکر تھا اب عام مومن ١۔٢٧

 
ْخُضْوٍد    ۙ 28ِيفْ ِسْدٍر مَّ

  وه بغير کانٹوں کی بيريوں۔
 

نُْضْوٍد    َطلٍْح مَّ   29ۙوَّ
  اور تہ بہ تہ کيلوں۔

 
ْمُدْوٍد    ِظّلٍ مَّ   30ۙوَّ

  )١اور لمبے لمبے سايوں (
جيسے ايک حديث ميں ہے ' کہ جنت کے ايک درخت کے سائے تلے ايک گھوڑا سوار  ١۔٣٠
  سال تک چلتا رہے گا، تب بھی وه سايہ ختم نہيں ہوگا '( صحيح بخاری)سو 

 
ْسُكْوٍب    َماٍۗء مَّ   31ۙوَّ

  اور بہتے ہوئے پانيوں۔
 

ٍة    فَاِكهٍَة َكِثْريَ   32ۙوَّ
  اور بکثرت پھلوں ميں۔

 
َال َمْمنُْوعٍَة      ۙ 33الَّ َمْقُطْوعٍَة وَّ

  )١جو نہ ختم ہوں نہ روک لئے جائيں (
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عنی يہ پھل موسمی نہيں ہونگے کہ موسم گزر گيا تو پھل بھی آئنده فصل تک ناپيد ي ١۔٣٣
ہوجائيں، يہ پھل اس طرح فصل گل و اللہ کے پابند نہيں ہونگے، بلکہ بہار و خزاں اور گرمی و 

سردی ہر موسم ميں دستياب ہوں گے۔ اس طرح ان کے حصول کے لئے کوئی رکاوٹ نہيں 
  ہوگی۔

 
ْرفُ  فُُرٍش مَّ   34ْۭوعٍَة وَّ

  )١اور اونچے اونچے فرشوں ميں ہونگے (
  بعض نے فرشوں سے بيويوں اور مرفوعہ سے بلند مرتبہ کا مفہوم مراد ليا ہے۔ ١۔٣٤

 
ٓ َانَْشْاٰهنُنَّ ِانَْشاًۗء      ۙ 35ِاانَّ

  ہم نے ان (کی بيويوں کو) خاص طور پر بنايا ہے۔
 

  ۙ 36فََجـَعلْٰهنُنَّ َاْبَاكًرا   
  )١نے انہيں کنوارياں بنا ديا ہے۔ (اور ہم 

اس سے مراد اہل جنت کو ملنے والی بيوياں اور حور عين ہيں۔ حوريں، والدت کے عام  ١۔٣٦
طريقے سے پيدا شده نہيں ہونگی، بلکہ هللا تعاٰلی خاص طور پر انہيں جنت ميں اپنی قدرت 

ں کے عالوه اہل جنت کی خاص سے بنائے گا، اور جو دنياوی عورتيں ہونگی، تو وه بھی حورو
  بيويوں کے

 
  ۙ 37ُعُراًب َاْتَرااًب 

  محبت والياں اور ہم عمر ہيں۔
 

ِب الَْيِمْنيِ   َْحصٰ   ۉ38ِالّ
  دائيں ہاتھ والوں کے لئے ہيں۔

 
ِلْنيَ   َن اْالَوَّ ٌ ِمّ   39ۙثةُلَّ

  )١جم غفير ہے اگلوں ميں سے (
عليہ وسلم تک کے لوگوں ميں سے يا خود  يعنی آدم عليہ السالم سے لے کر نبی صلی هللا ١۔٣٩

  امت محمديہ کے اگلوں ميں سے۔
 

ِخرِْيَن  َن اْالٰ ٌ ّمِ   40َۭوثةُلَّ
  )۔١اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں ميں سے (

  يعنی نبی صلی هللا عليہ وسلم کی امت ميں سے يا آپ کی امت کے پچھلوں ميں سے۔ ١۔٤٠
 

ُب  َماِل ڏ َمآ َاْحصٰ ُب الّشِ َماِل   َوَاْحصٰ   ۭ 41الّشِ
  )١اور بائيں ہاتھ والے کيا ہيں بائيں ہاتھ والے (

  اس سے مراد اہل جہنم ہيں، جن کو ان کے اعمال نامے بائيں ہاتھ ميں پکڑائے جائيں گے۔ ١۔٤١
 

ْميٍ    َمحِ ْوٍم وَّ   42ِۙيفْ َمسُ
  گرم ہوا اور گرم پانی ميں (ہوں گے)
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ُمْوٍم  ْ ْن حيَّ ِظّلٍ ِمّ   43ۙوَّ

  سياه دھوئيں کے سائے ميں۔ اور
 

َال َكِرْميٍ      44الَّ اَبِرٍد وَّ
  )١جو ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش (

يعنی سايہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ليکن يہ جس کا سايہ سمجھ رہے ہونگے، وه سايہ ہی نہيں ہوگا،  ١۔٤٤
  س نہيں۔جو ٹھنڈا ہو، وه تو جہنم کا دھواں ہوگا جس ميں کوئی حسن منظر يا خير نہيں۔ يا مٹھا

 
ِفْنيَ    ُْم َاكنُْوا قَْبَل ٰذكِلَ ُمْرتَ   ښ45ِاهنَّ

  )١بيشک يہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں سے پلے ہوئے تھے (
  يعنی دنيا اور آخرت سے غافل ہو کر عيش و عشرت کی زندگی ميں ڈوبے ہوئے تھے۔ ١۔٤٥

 
ْوَن عََيل الِْحْنِث الَْعِظْميِ      46َۚوَاكنُْوا يُِرصُّ

  ڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔اور ب
 

ِعَظاًما َءِاانَّ لََمْبُعْوثُْوَن    َِٕذا ِمْتنَا َوُكنَّا تَُرااًب وَّ
  ۙ 47َوَاكنُْوا يَُقْولُْوَن ڏ َاى

اور کہتے تھے کہ کيا جب ہم مر جائيں گے مٹی اور ہڈی ہو جائيں گے تو کيا ہم دوباره اٹھا 
  کھڑے کئے جائيں گے۔

 
لُْوَن   َاَوٰااَبۗؤُ    48اَن اْالَوَّ

  اور کيا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟
 

ِخرِيَْن    ِلْنيَ َواْالٰ   49ۙقُْل ِانَّ اْالَوَّ
  آپ کہہ ديجئے کہ يقيناً سب اگلے اور پچھلے۔

 
ْعلُْوٍم      50لََمْجُمْوُعْوَن ڏ ِاٰىل ِمْيقَاِت يَْوٍم مَّ

  ضرور جمع کئے جائيں گے ايک مقرر دن کے وقت۔
 
بُْوَن   ُمثَّ  ُّْوَن الُْمَكّذِ اۗل َا الضَّ َُّمكْ َاهيُّ   ۙ 51 ِان

  پھر تم اے گمراہو جھٹالنے والو !
 

ْن َزقُّْوٍم    ۙ 52َالِٰلكُْوَن ِمْن َجشٍَر ِمّ
  البتہ کھانے والے ہو تھوہر کا درخت۔

 
  ۚ 53فََماِلــــُٔـْوَن ِمْهنَا الُْبُطْوَن 

  اور اسی سے پيٹ بھرنے والے ہو۔
 

  ۚ 54بُْوَن عَلَْيِه ِمَن الَْحِمْميِ فَٰرشِ 
  پھر اس پر گرم کھولتا پانی پينے والے ہو۔
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َب الْهِْميِ    ۭ 55فَٰرشِبُْوَن ُرشْ

  پھر پينے والے بھی پياسے اونٹوں کی طرح۔
 

ْيِن    ۭ 56ٰھَذا نُُزلُهُْم يَْوَم ادّلِ
  قيامت کے دن ان کی مہمانی يہ ہے۔

 
ُن َخلَْقٰنُمكْ فَلَْوَال  قُْوَن  َحنْ   57 تَُصّدِ

  )١ہم ہی نے تم سب کو پيدا کيا ہے پھر تم کيوں باور نہيں کرتے؟ (
يعنی تم جانتے ہو کہ تمہيں پيدا کرنے واال هللا ہی ہے، پھر تم اس کو مانتے کيوں نہيں ہو؟  ١۔٥٧

  يا دوباره زنده کرنے پر يقين کيوں نہيں کرتے۔
 

ا تُْمـُنْوَن    58َۭافََرَءيُْمتْ مَّ
  اچھا پھر يہ بتالؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو۔

 
ُن الْٰخِلُقْوَن    لُُقْونَٗهٓ َاْم َحنْ   59َءَانُْمتْ َختْ

  )١کيا اس کا (انسان) تم بناتے ہو يا پيدا کرنے والے ہم ہی ہيں (
يعنی تمہارے بيويوں سے مباشرت کرنے کے نتيجے ميں تمہارے جو قطرات منی  ١۔٥٩

  جاتے ہيں، ان سے انسانی شکل و صورت بنانے والے ہم ہيں يا تم؟عورتوں کے رحموں ميں 
 

ُبْوِقْنيَ    ُن ِبَمسـْ ْراَن بَيْنَُمكُ الَْمْوَت َوَما َحنْ ُن قَدَّ   ۙ 60َحنْ
  )۔٢) اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہيں ہيں (١ہم ہی نے تم ميں موت کو معين کر ديا (

ے، جس سے کوئی تجاوز نہيں کر سکتا، يعنی ہر شخص کی موت کا وقت مقرر کر ديا ہ ١۔٦٠
  چنانچہ کوئی بچپن ميں، کوئی جوانی ميں اور کوئی بڑھاپے ميں فوت ہوتا ہے

  يا مغلوب اور عاجز نہيں ہيں، بلکہ قادر ہيں۔ ٢۔٦٠
 

ُمكْ ِيفْ َما َال تَْعلَُمْوَن    َل َاْمثَالَُمكْ َونُنِْشـىَـٔ َُّبّدِ   61عَٰيلٓ َاْن ن
جيسے اور پيدا کر ديں اور تمہيں نئے سرے سے اس عالم ميں پيدا کريں کہ تمہاری جگہ تم 

  )١جس سے تم (بالکل) بےخبر ہو (
يعنی تمہاری صورتيں مسخ کر کے بندر اور خنزير بنا ديں اور تمہاری جگہ تمہاری  ١۔٦١

  شکل و صورت کی کوئی اور مخلوق پيدا کر ديں۔
 

ْوٰىل  َّْشَاَة اْالُ   62 فَلَْوَال تََذكَُّرْوَن   َولََقْد عَِلْمُمتُ الن
  )۔١تمہيں يقينی طور پر پہلی دفعہ کی پيدائش معلوم ہی ہے پھر کيوں عبرت حاصل نہيں کرتے (

يعنی کيوں نہيں سمجھتے کہ جس طرح اس نے تمہيں پہلی مرتبہ پيدا کيا (جس کا تمہيں  ١۔٦٢
  علم ہے) وه دوباره بھی پيدا کر سکتا ہے۔

 
ُرثُْوَن َافََرَءيُْمتْ مَّ    ۭ 63ا َحتْ

  اچھا پھر يہ بھی بتالؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو۔
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ِرُعْوَن  ُن الّزٰ   64َءَانُْمتْ تَْزَرُعْونَٗهٓ َاْم َحنْ
  اسے تم ہی اگاتے ہو يا ہم اگانے والے ہيں۔

 
  65لَْو نََشاُۗء لََجَعلْٰنُه ُحَطاًما فََظلُْمتْ تََفكَّهُْوَن 

  ريزه کر ڈاليں اور تم حيرت کے ساتھ باتيں بناتے ہی ره جاؤ۔اگر ہم چاہيں تو اسے ريزه 
 

  66ِۙاانَّ لَُمْغَرُمْوَن   
  )١کہ ہم پر تاوان ہی پڑ گيا (

يعنی ہم نے پہلے زمين پر ہل چال کر اسے ٹھيک کيا پھر بيج ڈاال، پھر اسے پانی ديتے  ١۔٦٦
ہميں کچھ بھی نہ مال يعنی  رہے۔ ليکن جب فصل کے پکنے کا وقت آيا تو وه خشک ہوگئی، اور

يہ سارا خرچ اور محنت کا معاوضہ نہ ملے، بلکہ يوں ہی ضائع ہو جائے يا زبردستی اس سے 
  کچھ وصول کرليا جائے اور اسکے بدلے ميں اسے کچھ نہ ديا جائے ۔

 
ُن َمْحُرْوُمْوَن     67بَْل َحنْ

  بلکہ ہم بالکل محروم ہی ره گئے۔
 

بُْوَن  َافََرَءيُْمتُ الَْماۗءَ  ْي تَْرشَ ِ   ۭ 68اذلَّ
  اچھا يہ تو بتاؤ کہ جس پانی کو تم پيتے ہو۔

 
ُن الُْمْزنِلُْوَن      69َءَانُْمتْ َاْنَزلُْتُمْوُه ِمَن الُْمْزِن َاْم َحنْ

  اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو يا ہم برساتے ہيں۔
 

  70   لَْو نََشاُۗء َجَعلْٰنُه ُاَجاًجا فَلَْوَال تَْشُكُرْونَ 
  )١اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر ديں پھر ہماری شکر گزاری کيوں نہيں کرتے؟ (

  يعنی اس احسان پر ہماری اطاعت کرکے ہمارا عملی شکر ادا کيوں نہيں کرتے؟ ١۔٧٠
 

َِّيتْ تُْوُرْوَن     ۭ 71َافََرَءيُْمتُ النَّاَر ال
  ہو۔ اچھا ذرا يہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے

 
ُن الُْمنِْشــُْٔوَن     72َءَانُْمتْ َانَْشْاُمتْ َجشََرَهتَآ َاْم َحنْ

  )١اس کے درخت کو تم نے پيدا کيا ہے يا ہم اس کے پيدا کرنے والے ہيں (
کہتے ہيں عرب ميں دو درخت ہيں، مرخ اور عفار، ان دونوں سے ٹہنياں لے کر، ان کو  ١۔٧٢

  کے شرارے نکلتے ہيں۔آپس ميں رگڑا جائے تو اس سے آگ 
 

َمتَاعًا ِلّلُْمْقِويَْن  ُن َجَعلْٰهنَا تَْذِكَرًة وَّ   ۚ 73َحنْ
  )٢) اور مسافروں کے فائدے کی چيز بنايا (١ہم نے اسے سبب نصيحت (

کہ اس کے اثرات اور فوائد حيرت انگيز ہيں اور دنيا کی بيشمار چيزوں کی تياری کے  ١۔٧٣
حاصل ہے۔ جو ہماری قدرت عظيمہ کی نشانی ہے، پھر ہم  لئے اسے ريڑھ کی ہڈی کی حيثيت

نے جس طرح دنيا ميں يہ آگ پيدا کی ہے، ہم آخرت ميں بھی پيدا کرنے پر قادر ہيں جو اس سے 
  درجہ حرارت ميں زياده ہوگی۔ ٦٩
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) مقوين، مقوی کی جمع ہے، قواء يعنی خالی صحراء ميں داخل ہونے واال، مراد مسافر ہے، ٢(
ر صحراؤں اور جنگلوں ميں ان درختوں سے فائده اٹھاتے ہيں، اس سے روشنی، يعنی مساف

گرمی اور ايندھين حاصل کرتے ہيں۔ بعض نے مقوی سے وه فقراء مراد ليے ہيں جو بھوک کی 
وجہ سے خالی پيٹ ہوں۔ بعض نے اس کے معنی مستمعين (فائده اٹھانے والے) کيے ہيں۔ اس 

سب آجاتے ہيں اور سب ہی آگ سے فائده اٹھاتے ہيں، اسی ليے  ميں امير غريب، مقيم اور مسافر
حديث ميں جن تين چيزوں کو عام رکھنے کا اور ان سے کسی کو نہ روکنے کا حکم ديا گيا ہے، 

ان ميں پانی اور گھاس کے عالوه آگ بھی ہے، امام ابن کثير نے اس مفہوم کو زياده پسند کيا 
  ہے۔

 
َِّك ا ْح اِبْمسِ َرب ّبِ   ۧ 74لَْعِظْميِ فَسـَ

  پس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبيح کيا کرو۔
 

  ۙ 75فََالٓ ُاْقِسُم ِبَمٰوِقعِ النُُّجْوِم 
  )١پس ميں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی (

يعنی يہ قرآن کی کہانت يا شاعری نہيں ہے بلکہ ميں ستاروں کے گرنے کی قسم کھا کر  ١۔٧٥
  ال ہے۔کہتا ہوں کہ يہ قرآن عزت وا

 
َّْو تَْعلَُمْوَن َعِظْميٌ    َّٗه لََقَسٌم ل   ۙ 76َوِان

  اور اگر تمہيں علم ہو تو يہ بہت بڑی قسم ہے۔
 

َّٗه لَُقْرٰاٌن َكِرْميٌ      77ِۙان
  )١کہ بيشک يہ قرآن بہت بڑی عزت واال ہے (

  يہ جواب قسم ہے۔ ١۔٧٧
 

ْكنُْوٍن      ۙ 78ِيفْ ِكٰتٍب مَّ
  )١درج ہے (جو ايک محفوظ کتاب ميں 

  يعنی لوح محفوظ ہيں۔ ١۔٧٨
 

ٗهٓ ِاالَّ الُْمَطهَُّرْوَن      ۭ 79الَّ يََمسُّ
  )١جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہيں (

يعنی اس قرآن کو فرشتے ہی چھوتے ہيں، يعنی آسمانوں پر فرشتوں کے عالوه کسی کی  ١۔٧٩
جو کہتے تھے کہ قرآن بھی رسائی اس قرآن تک نہيں ہوتی۔ مطلب مشرکين کی ترديد ہے 

شياطين لے کر اترتے ہيں۔ هللا نے فرمايا يہ کيوں کر ممکن ہے يہ قرآن تو شيطانی اثرات سے 
  بالکل محفوظ ہے۔

 
ّبِ الْٰعلَِمْنيَ    ْن رَّ   80تَْزنِيٌْل ِمّ

  يہ رب العالمين کی طرف سے اترا ہوا ہے۔
 

ْدِهُنْوَن      ۙ 81َافَِبھَٰذا الَْحِديِْث َانُْمتْ مُّ
  پس کيا تم ايسی بات کو سرسری (اور معمولی) سمجھ رہے ہو۔
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بُْوَن    َُّمكْ تَُكّذِ َعلُْوَن ِرْزقَُمكْ َان   82َوَجتْ

  اور اپنے حصے ميں يہی ليتے ہو کہ جھٹالتے پھرو۔
 

  ۙ 83فَلَْوَالٓ ِاَذا بَلََغِت الُْحلُْقْوَم 
  پس جبکہ روح نرخرے تک پہنچ جائے۔

 
ٍذ تَْنُظُرْوَن َوَانُْمتْ ِحْيـنَ 
ِٕ
  ۙ 84ى

  )١اور تم اس وقت آنکھوں سے ديکھتے رہو (
يعنی روح نکلتے ہوئے ديکھتے ہو ليکن ٹال سکنے کی يا اسے کوئی فائده پہنچانے کی  ١۔٨٤

  قدرت نہيں رکھتے۔
 

ْوَن    ُن َاْقَرُب ِالَْيِه ِمنُْمكْ َوٰلِكْن الَّ تُْبِرصُ   85َوَحنْ
  ) ليکن تم ديکھ نہيں سکتے۔١ارے بہت زياده قريب ہوتے ہيں (ہم اس شخص سے بہ نسبت تمہ

يعنی مرنے والے کے ہم، تم سے زياده قريب ہوتے ہيں۔ اپنے علم، قدرت کے اعتبار سے۔  ١۔٨٥
  يا ہم سے مراد هللا کے کارندے يعنی موت کے فرشتے ہيں جو اس کی روح قبض کرتے ہيں۔

 
  ۙ 86ِنْنيَ فَلَْوَالٓ ِاْن ُكْنُمتْ غَْريَ َمِديْ 

  پس اگر تم کسی کے زير فرمان نہيں۔
 

  87تَْرِجُعْوَهنَآ ِاْن ُكْنُمتْ ٰصِدِقْنيَ   
  )۔١اور اس قول ميں سچے ہو تو (ذرا) اس روح کو تو لوٹاؤ (

يعنی اگر تم اس بات ميں سچے ہو کہ کوئی تمہارا آقا اور مالک نہيں جس کے تم زير  ١۔٨٧
ی جزا سزا کا دن نہيں آئے گا، تو اس قبض کی ہوئی روح کو اپنی فرمان اور ما تحت ہو يا کوئ

جگہ پر واپس لوٹا کر دکھاؤ اور اگر تم ايسا نہيں کر سکتے اس کا مطلب تمہارا گمان باطل ہے۔ 
يقينا تمہارا ايک آقا ہے اور يقينا ايک دن آئے گا جس ميں وه آقا ہر ايک کو اسکے عمل کی جزا 

  دے گا۔
 

آ ِانْ  ِبْنيَ  فََامَّ   ۙ 88َاكَن ِمَن الُْمَقرَّ
  پس جو کوئی بارگاه اٰلہی سے قريب ہوگا۔

 
َجنَُّت نَِعْميٍ    اٌن ڏ وَّ َرْحيَ   89فََرْوٌح وَّ

  اسے تو راحت ہے اور غذائيں ہيں اور آرام والی جنت ہے۔
 

ِب الَْيِمْنيِ  آ ِاْن َاكَن ِمْن َاْحصٰ   ۙ 90َوَامَّ
  )١ں ميں سے ہے (اور جو شخص داہنے (ہاتھ) والو

يہ دوسری قسم ہے، عام مومنين۔ يہ بھی جہنم سے بچ کر جنت ميں جائيں گے، تاہم  ١۔٩٠
درجات ميں سابقين سے کمتر ہوں گے۔ موت کا فرشتے ان کو بھی سالمتی کی خوشخبری ديتے 

  ہيں۔
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ِب الَْيِمْنيِ    َ ِمْن َاْحصٰ   ۭ 91فََسٰملٌ كلَّ
  تو داہنے والوں ميں سے ہے۔تو بھی سالمتی ہے تيرے لئے کہ 

 
ِّْنيَ   اۗل ِبْنيَ الضَّ آ ِاْن َاكَن ِمَن الُْمكَّذِ   92َۙوَامَّ

  )١ليکن اگر کوئی جھٹالنے والوں گمراہوں ميں سے ہے (
يہ تيسری قسم ہے جنہيں آغاز سورت ميں کہا گيا تھا، بائيں ہاتھ والے يا حاملين نحوست۔  ١۔٩٢

  س اس کی نحوست عذاب جہنم کی صورت ميں بھگتيں گے۔يہ اپنے کفر و نفاق کی سزا يا
 

ْميٍ  ْن َمحِ ٌل ِمّ   93ۙفَُزنُ
  تو کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے۔

 
تَْصِلَيُة َجِحـْميٍ     94وَّ

  اور دوزخ ميں جانا ہے۔
 

  ۚ 95ِانَّ ٰھَذا لَهَُو َحقُّ الَْيِقْنيِ 
  يہ خبر سراسر حق اور قطعاً يقينی ہے۔

 
ْح اِب  ّبِ َِّك الَْعِظْميِ  فَسـَ   ۧ 96ْمسِ َرب

  )١پس تو اپنے عظيم الشان پروردگار کی تسبيح کر (
حديث ميں آتا ہے کہ دو کلمے هللا کو بہت محبوب ہيں، زبان پر ہلکے اور وزن ميں  ١۔ ٩٦

ِ اْلَعِظْيِم (صحيح بخاری)۔ ِ َو بَِحْمِدِه ُسْبَحاَن ّهللاٰ   بھاری۔ ُسْبَحاَن ّهللاٰ
 
 

 سورة الحديد
 )٢٩۔ تعداد آيات  ٥٧(سورة الحديد ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

ٍء قَدِ  ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۚ يُـْحٖي َويُِمْيُت ۚ َوُهَو عَٰيل ُلكِّ َيشْ   Ąْيٌر   هَلٗ ُمكْلُ السَّ
آسمانوں اور زمين کی بادشاہت اسی کی ہے وہی زندگی ديتا ہے اور موت بھی وه ہرچيز پر قادر 

  ہے۔
 

ٍء عَِلْميٌ     اِهُر َوالَْباِطُن ۚ َوُهَو ِبُلكِّ َيشْ ِخُر َوالظَّ ُل َواْالٰ   Ǽُهَو اْالَوَّ
و بخوبی جاننے واال وہی پہلے ہے اور وہی پيچھے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی، وه ہرچيز ک

  )١ہے (
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وہی اول ہے يعنی اس سے پہلے کچھ نہ تھا، وہی آخر ہے، اس کے بعد کوئی چيز نہ  ١۔٣
ہوگی، وہی ظاہر ہے۔ يعنی وه سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہيں، وہی باطن ہے، يعنی 

  باطن کی ساری باتوں کو صرف وہی جانتا ہے۔
 

ٰموٰ  ْي َخلََق السَّ ِ ــُرُج مِ ُهَو اذلَّ ٍم ُمثَّ اْسـَتٰوى عََيل الَْعْرِش ۭ يَْعَملُ َما يَـِلُج ِيف اْالَْرِض َوَما َخيْ َماِۗء َوَما يَْعُرُج ِفْهيَاۭ  ِت َواْالَْرَض ِيفْ ِسـتَِّة َاايَّ ْهنَا َوَما يَْزنُِل ِمَن السَّ
ُ ِبَما تَْعَملُْوَن    Ćبَِصْريٌ   َوُهَو َمَعُمكْ َاْيَن َما ُكْنُمتْ ۭ َواهلّلٰ

) ہوگيا۔ اور ١وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمين کو چھ دن ميں پيدا کيا پھر عرش پر مستوی (
) اور جو ٣) اور جو اس سے نکلے (٢وه خوب جانتا ہے اس چيز کو جو زمين ميں جائے (

) اور جہاں کہيں تم ہو وه ٥) اور جو کچھ چڑھ کر اس ميں جائے (٤آسماں سے نيچے آئے (
  ) اور جو تم کر رہے ہو وه هللا ديکھ رہا ہے۔٦ارے ساتھ ہے (تمہ
ٰمٰوِت َوااْلَْرَض فِْي ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ اْستَٰوى َعلَي١۔٤ ُ الَِّذْي َخلََق السَّ  اس مفہوم کی آيات ( اِنَّ َربَُّكُم ّهللاٰ

الشَّ  ۙ◌ اْلَعْرِش يُْغِشي الَّْيَل النَّھَاَر يَْطلُبُٗه َحثِْيثًا   ٰرتٍ وَّ ااََل لَهُ اْلَخْلُق ۭ◌ بِاَْمِرٖه   ۢ◌ ْمَس َواْلقََمَر َوالنُُّجْوَم ُمَسخَّ
ُ َربُّ اْلٰعلَِمْيَن  ۭ◌ َوااْلَْمُر   ٰمٰوِت 54۔ االعراف:7) 54تَٰبَرَك ّهللاٰ ُ الَِّذْي َخلََق السَّ )، (اِنَّ َربَُّكُم ّهللاٰ

ُ  ۭ◌ بَْعِد اِْذنِٖه   ۢ◌ َما ِمْن َشفِْيٍع ااِلَّ ِمنْ ۭ◌ ي اْلَعْرِش يَُدبُِّر ااْلَْمَر  َوااْلَْرَض فِْي ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ اْستَٰوى َعلَ  ٰذلُِكُم ّهللاٰ
ُرْوَن   ۭ◌ َربُُّكْم فَاْعبُُدْوهُ   ٰمٰوِت َوااْلَْرَض َوَما بَْينَھَُما 3۔يونس:10) Ǽاَفاََل تََذكَّ ُ الَِّذْي َخلََق السَّ )، (َهللاّٰ

اَل َشفِْيٍع  ۭ◌ ٍم ثُمَّ اْستَٰوي َعلَي اْلَعْرِش تَِّة اَيَّاـفِْي سِ  لِيٍّ وَّ ْن ُدْونِٖه ِمْن وَّ ُرْوَن   ۭ◌ َما لَُكْم مِّ ) Ćاَفاََل تَتََذكَّ
  ) وغيرھا من اآليات ميں گزر چکی ہيں، ان کے حواشی مالحظہ فرماليے جائيں۔4۔ السجده:32
ه جات کے جو بيج داخل ہوتے يعنی زمين ميں بارش کے جو قطرے اور غلہ جات و ميو ٢۔٤

  ہيں کی کيفيت کو وه جانتا ہے۔ 
) جو درخت، چاہے وه پھلوں کے ہوں يا غلوں کے يا زينت اور آرائش کے اور خوشبو والے ٣(

پھولوں يہ جتنے بھی اور جيسے بھی باہر نکلتے ہيں۔ سب هللا کے علم ميں ہيں۔ جيسے دوسرے 
پاس ہيں تمام مخفی اشياء کے خزانے، ان کو کوئی نہيں  مقام پر فرمايا اور هللا تعاٰلی ہی کے

جانتا بجز هللا کے، اور وه تمام چيزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی ميں اور جو کچھ درياؤں 
ميں ہيں۔ کوئی پتہ نہيں گرتا مگر وه اسکو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ کوئی زمين کے تاريک 

ور نہ کوئی خشک چيز گرتی ہے، مگر يہ سب کتاب حصوں ميں نہيں پڑتا اور نہ کوئی تر ا
  مبين ميں ہيں۔

  ) بارش، اولے، برف تقدير اور وه احکام، جو فرشتے لے کر اترتے ہيں۔٤(
) فرشتے انسانوں کے جو عمل لے کر چڑھتے ہيں جس طرح حديث ميں آتا ہے کہ هللا کی ٥(

  تے ہيں۔طرف رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے عمل رات سے پہلے چڑھ
) يعنی تم خشکی ميں ہو يا تری ميں، رات ہو يا دن، گھروں ميں ہو يا صحراؤں ميں، ہر جگہ ٦(

ہر وقت وه اپنے علم وبصر کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہے يعنی تمہارے ايک ايک عمل کو 
اَِن اْستَْغفُِرْوا  َربَُّكْم ثُمَّ ديکھتا ہے، تمہاری ايک ايک بات کو جانتا اور سنتا ہے۔ يہی مضمون (وَّ

يُْؤِت ُكلَّ ِذْي فَْضٍل فَْضلَٗه   َسّمًى وَّ تَاًعا َحَسنًا اِٰلٓى اََجٍل مُّ ا اِلَْيِه يَُمتِّْعُكْم مَّ َواِْن تََولَّْوا فَاِنِّْىٓ اََخاُف  ۭ◌ تُْوبُْوٓ
ْن اََسرَّ ۗ◌ )۔ (َسَوا3۔ہود:11) Ǽَعلَْيُكْم َعَذاَب يَْوٍم َكبِْيٍر     ْنُكْم مَّ اْلقَْوَل َوَمْن َجھََر بِٖه َوَمْن ھَُو ٌء مِّ

) اور ديگر آيات ميں بھی بيان کيا گيا ہے 10۔ الرعد:13) 10بِالنَّھَاِر  ۢ◌ بِالَّْيِل َوَساِربٌ  ۢ◌ ُمْستَْخفٍ 
 ۔

 
ُمْوُر  ِ تُْرَجُع اْالُ ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۭ َوِاَىل اهلّلٰ   Ĉهَلٗ ُمكْلُ السَّ
  اسی کی ہے اور تمام کام اس کی طرف لوٹائے جاتے ہيں۔ آسمانوں کی اور زمين کی بادشاہی



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	1242	of	1441	

 
ُدْوِر    َّْيِل ۭ َوُهَو عَِلْميٌ ِبَذاِت الصُّ َاَر ِيف ال َاِر َويُْوِلُج الهنَّ َّْيَل ِيف الهنَّ   Čيُْوِلُج ال

وہی رات کو دن ميں لے جاتا ہے اور وہی دن کو رات ميں داخل کر ديتا ہے اور سينوں کے بھيد 
  عالم ہے۔ کا پورا

 
ْيَن ٰاَمنُْوا ِمنُْمكْ وَ  ِ َتْخلَِفْنيَ ِفْيِه ۭ فَاذلَّ سـْ ا َجَعلَُمكْ مُّ ِ َوَرُسْوهِلٖ َوَانِْفُقْوا ِممَّ   Ċَانَْفُقْوا لَهُْم َاْجٌر َكِبْريٌ   ٰاِمنُْوا اِبهلّلٰ

هللا پر اور اس کے رسول پر ايمان لے آؤ اور اس مال ميں سے خرچ کرو جس ميں هللا نے 
تمہيں (دوسروں کا) جانشين بنايا ہے پس تم ميں سے جو ايمان الئيں اور خيرات کريں انہيں بہت 

  بڑا ثواب ملے گا۔
 

ُِّمكْ َوقَْد َاَخَذ ِمْيثَاقَُمكْ اِ  ُسْوُل يَْدُعْوُمكْ ِلُتْؤِمنُْوا ِبَرب ِ ۚ َوالرَّ ْؤِمِنْنيَ َوَما لَُمكْ َال تُْؤِمنُْوَن اِبهلّلٰ   Ď  ْن ُكْنُمتْ مُّ
تم هللا پر ايمان کيوں نہيں التے؟ حاالنکہ خود رسول تمہيں اپنے رب پر ايمان النے کی دعوت 

  )١دے رہا ہے اور اگر تم مومن ہو تو وه تم سے مضبوط عہد و پيمان بھی لے چکا ہے (
ابن کثير نے اخذ کا فاعل الرسول کو بنايا ہے اور مراد وه بيعت لی ہے جو رسول هللا صلی  ١۔٨
 عليہ وسلم صحابہ کرام سے ليتے تھے کہ خوشی اور ناخوشی ہر حالت ميں اطاعت کرنی هللا

ہے اور امام ابن جرير کے نزديک اس کا فاعل هللا ہے اور مراد وه عہد ہے جو هللا تعاٰلی نے 
تمام انسانوں سے اس وقت ليا تھا جب انہيں آدم عليہ السالم کی پشت سے نکاال تھا، جو عہد 

ْن َحْيُث اَل يَْعلَُمْوَن  الست کہ بُْوا بِٰاٰيتِنَا َسنَْسـتَْدِرُجھُْم مِّ ۔ 7ښ) ١٨٢التا ہے، جس کا ذکر (َوالَِّذْيَن َكذَّ
  ) ميں ہے۔182االعراف:

 
لُٰمِت ِاَىل النُّْوِر ۭ َوِانَّ  َن الظُّ نٍٰت ِلُّيْخرَِجُمكْ ِمّ ْي يَُزنُِّل عَٰيل َعْبِدٖهٓ ٰايٍٰت بَّيِ ِ ِحْميٌ      ُهَو اذلَّ َ ِبُمكْ لََرُءْوٌف رَّ   Ḍاهلّلٰ

وه (هللا) ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آيتيں اتارتا ہے تاکہ وه تمہيں اندھيروں سے نور کی 
  طرف لے جائے يقيناً هللا تعاٰلی تم پر نرمی کرنے واال رحم کرنے واال ہے۔

 
ِ وَ   َوَما لَُمكْ َاالَّ تُْنِفُقْوا ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ

ِٕ
ْن َانَْفَق ِمْن قَْبِل الَْفْتِح َوٰقتََل ۭ ُاوٰلۗى تَِوْي ِمنُْمكْ مَّ ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۭ َال يَسـْ اُث السَّ ِ ِمْريَ ْيَن َانَْفُقْوا هلِلّٰ ِ َن اذلَّ َك َاْعَظُم َدَرَجًة ِمّ

ُ ِبَما ٰىن ۭ َواهلّلٰ ُ الُْحسـْ عََد اهلّلٰ   ۧ  10تَْعَملُْوَن َخِبْريٌ    ِمْنۢ بَْعُد َوٰقتَلُْوا ۭ َوالُكًّ وَّ
تمہيں کيا ہو گيا ہے جو تم هللا کی راه ميں خرچ نہيں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمينوں کی 

ميراث کا مالک (تنہا) هللا ہی ہے تم ميں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبيل هللا ديا ہے 
کے بہت بڑے درجے ہيں جنہوں نے ) بلکہ ان ١اور قتال کيا ہے وه (دوسروں کے) برابر نہيں (

) ہاں بھالئی کا وعده تو هللا تعاٰلی کا ان سب سے ہے ٢فتح کے بعد خيراتيں ديں اور جہاد کيے، (
  ) جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے هللا خبردار ہے۔٣(

فتح سے مراد اکثر مفسرين کے نزديک فتح مکہ ہے۔ بعض نے صلح حديبيہ کو فتح مبين  ١۔١٠
جھ کر اسے مراد ليا ہے۔ بہر حال صلح حديبيہ يا فتح مکہ سے قبل مسلمان تعداد کا مصداق سم

اور قوت کے لحاظ سے بھی کم تر تھے اور مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہت کمزور تھی۔ ان 
حاالت ميں هللا کی راه ميں خرچ کرنا اور جہاد ميں حصہ لينا، دونوں کام نہايت مشکل اور بڑے 

تھا، جب کہ فتح مکہ کے بعد يہ صورت حال بدل گئی۔ مسلمان قوت وتعداد ميں دل گردے کا کام 
بھی بڑھتے چلے گئے اور انکی مالی حالت بھی پہلے سے کہيں زياده بہتر ہوگئی۔ اس ميں هللا 

  تعاٰلی نے دونوں ادوار کے مسلمانوں کی بابت فرمايا کہ يہ اجر ميں برابر نہيں ہوسکتے۔ 
انفاق اور جہاد، دونوں کام نہايت کٹھن حاالت ميں ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا ) کيونکہ پہلوں کا ٢(

کہ اہل فضل و عزم کو ديگر لوگوں کے مقابلے ميں مقدم رکھنا چاہيے۔ اسی ليے اہل سنت کے 
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نزديک شرف وفضل ميں حضرت ابو بکر صديق رضی هللا عنہ سب سے مقدم ہيں، کيونکہ 
ل اور مجاہد اول بھی وہی۔ اسی ليے رسول هللا صلی هللا عليہ مومن اول بھی وہی ہيں اور منفق او

وسلم نے حضرت صديق اکبر رضی هللا عنہ کو اپنی زندگی اور موجودگی ميں نماز کے ليے 
آگے کيا، اور اسی بنياد پر مومنوں (صحابہ کرام) نے انہيں استحقاق خالفت ميں مقدم رکھا۔ 

  رضی هللا عنہم و رضوا عنہ۔
وضاحت فرما دی ہے کہ صحابہ کرام کے درميان شرف و فضل ميں فرق تو ) اس ميں ٣(

ضرور ہے ليکن فرق درجات کا مطلب يہ نہيں کہ بعد ميں مسلمان ہونے والے صحابہ کرام 
ايمان اور اخالق کے اعتبار سے بالکل ہی گئے گزرے تھے، جيسا کہ بعض حضرات، حضرت 

ر بعض ايسے ہی جليل القدر صحابہ کے بارے معاويہ ان کے والد حضرت ابو سفيان اور ديگ
ميں ہرزه سرائی يا انہيں طلقاء کہہ کر انکی تنقيص و اہانت کرتے ہيں۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم 

نے تمام صحابہ کرام رضی هللا عنہم کے بارے ميں فرمايا ہے کہ ال تسبوا اصحابی ميرے 
ہاتھوں ميں ميری جان ہے کہ اگر صحابہ پر سب و شتم نہ کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے 

تم ميں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی هللا کی راه ميں خرچ کردے تو وه ميرے 
  صحابی کے خرچ کيے ہوئے ايک مد بلکہ نصف مد کے بھی برابر نہيں۔

 
ٓ َاْجٌر َكرِ  نًا فَُيٰضِعَفٗه هَلٗ َوهَلٗ َ قَْرًضا َحسـَ ْي يُْقرُِض اهلّلٰ ِ   ۚ 11ْميٌ   َمْن َذا اذلَّ

کون ہے جو هللا تعاٰلی کو اچھی طرح قرض دے پھر هللا تعاٰلی اسے اس کے لئے بڑھاتا چال 
  )١جائے اور اس کے لئے پسنديده اجر ثابت ہو جائے۔ (

) هللا کو قرض حسن دينے کا مطلب ہے، هللا کی راه ميں صدقہ و خيرات کرنا، يہ مال، جو ١(
ا ہے، هللا ہی کا ديا ہوا ہے، اس کے باوجود اسے قرض قرار انسان هللا کی راه ميں خرچ کرت

دينا، يہ هللا کا فضل و احسان ہے کہ وه اس انفاق پر اسی طرح اجر دے گا جس طرح قرض کی 
  ادائيگی ضروری ہوتی ہے۔

 
يَْما ْم َواِبَ ْيَن ِفْهيَا ٰۭذكِلَ ُهَو الَْفْوُز الَْعِظْميُ يَْوَم تََرى الُْمْؤِمِنْنيَ َوالُْمْؤِمٰنِت يَْسٰعى نُْوُرُمهْ بَْنيَ َايِْدْهيِ ُر ٰخدِلِ ْهنٰ ِهتَا اْالَ رِْي ِمْن َحتْ ىُمكُ الَْيْوَم َجنٌّٰت َجتْ ْم بُْرشٰ   12ۚ   ِهنِ

(قيامت کے) دن تو ديکھے گا کہ ايماندار مردوں اور عورتوں کا نور انکے آگے آگے اور ان 
توں کی خوشخبری ہے جنکے نيچے نہريں جاری ) آج تمہيں ان جن١کے دائيں دوڑ رہا ہوگا (

  )٢ہيں جن ميں ہميشہ کی رہائش ہے۔ يہ ہے بڑی کاميابی (
يہ عرصہ محشر ميں پل صراط ميں ہوگا، يہ نور ان کے ايمان اور عمل صالح کا صلہ  ١۔١٢

ہوگا، جس کی روشنی ميں وه جنت کا راستہ آسانی سے طے کرليں گے۔ امام ابن کثير اور امام 
جرير وغيرہما نے َو بِاَْيَمانِِھْم کا مفہوم يہ بيان کيا ہے کہ ان کے دائيں ہاتھوں ميں ان کے  ابن

  اعمال نامے ہوں گے۔
  ) يہ وه فرشتے کہيں گے جو ان کے استقبال اور پيشوائی کے ليے وہاں ہوں گے۔٢(
 

 ْ يَْن ٰاَمنُوا ان ِ ُّْوِرُمكْ ۚ ِقْيَل اْرِجُعْوا َوَراَۗءُمكْ فَالَْتِمُسْوا نُْوًرا ۭ فَُرضَِب بَيَْهنُْم ِبُسْوٍر يَْوَم يَُقْوُل الُْمٰنِفُقْوَن َوالُْمٰنِفٰقُت ِلذلَّ ُة ُظُرْواَن نَْقتَِبْس ِمْن ن ْمحَ ٗ اَبٌب ۭ اَبِطُنٗه ِفْيِه الرَّ هلَّ
  ۭ 13َوَظاِهُرٗه ِمْن ِقَبهِلِ الَْعَذاُب   

ے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے اس دن منافق مرد و عورت ايمانداروں سے کہيں گ
) اور ١نور سے کچھ روشنی حاصل کرليں۔ جواب ديا جائے گا کہ تم اپنے پيچھے لوٹ جاؤ (

) ايک ديوار حائل کر دی جائے گی جس ٢روشنی تالش کرو پھر ان کے اور ان کے درميان (
) اور باہر کی طرف عذاب ٤ميں دروازه بھی ہوگا اس کے اندرونی حصہ ميں تو رحمت ہوگی (

  )٥ہوگا۔(
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يہ منافقين کچھ فاصلے تک اہل ايمان کے ساتھ ان کی روشنی ميں چليں گے، پھر هللا  ١۔١٣
  تعاٰلی منافقين پر اندھير مسلط فرما دے گا، اس وقت وه اہل ايمان سے يہ کہيں گے۔

کی پونجی لے کر اس کا مطلب يہ ہے کہ دنيا ميں جاکر اسی طرح ايمان اور عمل صالح  ٢۔١٣
آؤ، جس طرح ہم الئے ہيں يا مذاق کے طور پر اہل ايمان کہيں گے کہ پيچھے جہاں سے ہم نور 

  الئے تھے وہی جا کر تالش کرو۔ 
  يعنی مومنين اور منافقين کے درميان۔  ٣۔١٣

  ) اس سے مراد جنت ہے جس ميں اہل ايمان داخل ہوچکے ہوں گے۔٤(
  م ہوگی۔) يعنی وه حصہ ہے جس ميں جہن٥(
 

َّْصُمتْ َواْرتَبُْمتْ  َعُمكْ ۭ قَالُْوا بَٰىل َوٰلِكنَُّمكْ فَتَْنُمتْ َانُْفَسُمكْ َوتََرب ِ الَْغُرْوُر   يُنَاُدْوَهنُْم َالَْم نَُكْن مَّ ُمكْ اِبهلّلٰ ِ َوغَرَّ َماِينُّ َحّىتٰ َجاَۗء َاْمُر اهلّلٰ ْتُمكُ اْالَ   14َوغَرَّ
) وه کہيں گے ہاں تھے تو سہی ١گے کيا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے (يہ چال چال کر ان سے کہيں 

) اور شک ٣) تھا اور وه انتظار ميں ہی رہے (٢ليکن تم نے اپنے آپ کو فتنہ ميں پھنسا رکھا (
) يہاں تک کہ ۵) تمہيں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے ميں ہی رکھا (٤وشبہ کرتے رہے (
ں هللا کے بارے ميں دھوکے رکھنے والے نے دھوکے ميں ) اور تمہي٦هللا کا حکم آپہنچا ( 

  )٧رکھا۔(
يعنی ديوار حائل ہونے پر منافقين مسلمانوں سے کہيں گے کہ دنيا ميں ہم تمھارے ساتھ  ١۔١٤

  نمازيں نہيں پڑھتے تھے اور جہاد وغيره ميں حصہ نہيں ليتے تھے۔ 
  تم نے اپنے دلوں ميں کفر اور نفاق چھپا رکھا تھا۔  ٢۔١٤
  کہ شايد مسلمان کسی گردش کا شکار ہوجائيں ٣۔١٤
  دين کے معاملے ميں، اسی ليے قرآن کو مانا نہ دالئل ومعجزات کو۔ ٤۔١٤
  جس ميں تمہيں شيطان نے مبتال کيے رکھا۔۵۔١٤
  يعنی تمہيں موت آگئی، يا مسلمان باآلخر غالب رہے اور تمہاری آرزوں پر پانی پھر گيا۔   ٦۔ ١٤
کے حلم اور اس کے قانون امہال کی وجہ سے تمہيں شيطان نے دھوکے ميں يعنی هللا ٧۔١٤

  ڈالے رکھا۔
 

ْيَن َكَفُرْوا ۭ َمْاٰوىُمكُ النَّاُر ۭ ِىهَ َمْوٰلىُمكْ ۭ َوِبئْ  ِ َال ِمَن اذلَّ   15َس الَْمِصْريُ   فَالَْيْوَم َال يُْؤَخُذ ِمنُْمكْ ِفْديٌَة وَّ
) قبول کيا جائے گا اور نہ کافروں سے تم (سب) کا ٹھکانا الغرض، آج تم سے فديہ (اور نہ بدلہ

  ) اور وه برا ٹھکانا ہے۔١دوزخ ہے وہی تمہاری رفيق ہے (
مولٰی اسے کہتے ہيں جو کسی کے کاموں کا متولی يعنی ذمے دار بنے گويا اب جہنم ہی ١۔١۵

ہتے ہيں کہ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ انہيں سخت سے سخت تر عذاب کا مزا چکھائے بعض ک
ہميشہ ساتھ رہنے والے کو بھی مولٰی کہہ ليتے ہيں يعنی اب جہنم کی آگ ہی ان کی ہميشہ کی 

ساتھی اور رفيق ہوگی، بعض کہتے ہيں کہ هللا تعاٰلی جہنم کو بھی عقل وشعور عطا فرمائے گا 
ہيں پس وه کافروں کے خالف غيظ وغضب کا اظہار کرے گی، يعنی ان کی والی بنے گی اور ان

  عذاب اليم سے دوچار کرے گی۔
 

ِ َوَما نََزَل ِمَن الَْحّقِ ۙ َوَال يَُكْونُوْ  ْكِر اهلّلٰ َشَع قُلُْوُهبُْم ذِلِ يَْن ٰاَمنُْوٓا َاْن َختْ ِ ِن ِلذلَّ ُم اْالََمُد فََقَسْت قُلُْوُهبُْم َۭالَْم اَيْ ْيَن ُاْوتُوا اْلِكٰتَب ِمْن قَْبُل فََطاَل عَلَْهيِ ِ َوَكِثْريٌ  ا َاكذلَّ
ْهنُْم ٰفِسُقْوَن      16ِمّ

کيا اب تک ايمان والوں کے لئے وقت نہيں آيا کہ ان کے دل ذکر اٰلہی سے اور جو حق اتر چکا 
) اور ان کی طرح نہ ہوجائيں جنہيں ان سے پہلے کتاب دی گئی ١ہے اس سے نرم ہوجائيں (
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) اور ان ميں بہت سے ٣ئے () پھر جب زمانہ دراز گزر گيا تو ان کے دل سخت ہوگ٢تھی (
  )٤فاسق ہيں۔ (

خطاب اہل ايمان کو ہے اور مطلب ان کو هللا کی ياد کی طرف مذيد متوجہ اور قرآن  ١۔  ٦ ١
کريم سے کسب ہدايت کی تلقين کرنا ہے خشوع کے معنی ہيں دلوں کا نرم ہو کر هللا کی طرف 

  جھک جانا حق سے مراد قرآن کريم ہے۔
  ارٰی ہيں، يعنی تم ان کی طرح نہ ہو جانا۔ جيسے يہود و نص ٢۔١٦
چنانچہ انہوں نے هللا کی کتاب ميں تحريف اور تبديلی کردی اس کے عوض دنيا کا ثمن  ٣۔  ٦ ١

قليل حاصل کرنے کو انہوں نے شعار بنا ليا، اس کے احکام کو پس پشت ڈال ديا هللا کے دين ميں 
  لوگوں کی تقليد اختيار کرلی۔

  ے دل فاسد اور اعمال باطل ہيں۔يعنی ان ک ٤۔  ٦ ١
 

يِٰت لََعلَُّمكْ تَْعِقلُْوَن    َّنَّا لَُمكُ اْالٰ َ يُـْحِي اْالَْرَض بَْعَد َمْوِهتَا ۭ قَْد بَي   17ِاْعلَُمْوٓا َانَّ اهلّلٰ
يقين مانو کہ هللا ہی زمين کو اس کی موت کے بعد زنده کر ديتا ہے، ہم نے تو تمہارے لئے اپنی 

  کر ديں تاکہ تم سمجھو۔ آيتيں بيان
 

ُّٰضَعُف لَهُْم َولَهُْم َاْجٌر َكِرْميٌ    نًا ي َ قَْرًضا َحسـَ ٰقِت َوَاْقَرُضوا اهلّلٰ ّدِ ِقْنيَ َوالُْمصَّ ّدِ   18ِانَّ الُْمصَّ
بيشک صدقہ دينے والے مرد اور صدقہ دينے والی عورتيں اور جو هللا کو خلوص کے ساتھ 

) اور ان کے لئے پسنديده اجر و ثواب ١ہ بڑھايا جائے گا (قرض دے رہے ہيں۔ ان کے لئے ي
  )٢ہے۔ (
يعنی ايک کے بدلے ميں کم ازکم دس گنا اور اس سے زياده سات سو گنا بلکہ اس سے  ١۔١٨

بھی زياده تک۔ اور يہ زيادتی اخالص نيت، حاجت وضرورت اور مکان کی بنياد پر ہو سکتی 
  ہے۔
  جنکو کبھی زوال اور فنا نہيں۔ يعنی جنت اور اس کی نعمتيں، ٢۔١٨

 
ْم ۭ لَهُْم اَ  ِ هََداُۗء ِعْنَد َرّهبِ يُْقْوَن ڰ َوالشُّ ّدِ َك ُمهُ الّصِ

ِٕ
ٓ ُاوٰلۗى ِ َوُرُسهِلٖ ْيَن ٰاَمنُْوا اِبهلّلٰ ِ ُب الَْجحِ َواذلَّ َك َاْحصٰ

ِٕ
يِٰتنَآ ُاوٰلۗى بُْوا اِبٰ يَْن َكَفُرْوا َوَكذَّ ِ ْميِ   ْجُرُمهْ َونُْوُرُمهْ ۭ َواذلَّ

19 ۧ  
هللا اور اس کے رسول پر ايمان رکھتے ہيں وہی لوگ اپنے رب کے نزديک صديق اور شہيد ہيں 

ان کے لئے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہيں اور ہماری آيتوں کو 
  جھٹالتے ہيں وه جہنمی ہيں۔

 
نَْيا لَِعٌب وَّ  ََّما الَْحٰيوُة ادلُّ تََفاُخٌر بَيْنَُمكْ َوتََاكثٌُر ِيف اْالَْمَواِل َواْالَْوَالِد ۭ َمكَثَِل غَْيٍث َاْجعََب اْلُكفَّارَ ِاْعلَُمْوٓا َان ِزيْنٌَة وَّ ا ُمثَّ يَُكْوُن لَهٌْو وَّ ىُه ُمْصَفرًّ ْيُج فََرتٰ  نََباتُٗه ُمثَّ َهيِ

َن  َمْغِفَرٌة ِمّ ِخَرِة عََذاٌب َشِديٌْد ۙ وَّ نَْيآ ِاالَّ َمتَاُع الُْغُرْوِر  ُحَطاًما َۭوِيف اْالٰ ِ َوِرْضَواٌن ۭ َوَما الَْحٰيوُة ادلُّ   20اهلّلٰ
خوب جان رکھو کہ دنيا کی زندگی صرف کھيل تماشہ زينت اور آپس ميں فخر (و غرور) اور 

مال اوالد ميں ايک دوسرے سے اپنے آپ کو زياده بتالنا ہے، جيسے بارش اور اس کی پيداوار 
چھی معلوم ہوتی ہے پھر جب وه خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ ميں اس کو تم کسانوں کو ا

) اور هللا کی ١ديکھتے ہو پھر وه باکل چورا چورا ہوجاتی ہے اور آخرت ميں سخت عذاب (
) اور دنيا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی ٢مغفرت اور رضامندی ہے (

  نہيں ہے۔
ے جو دنيا کے کھيل کود ميں ہی مصروف رہے اور اسی کو انہوں يعنی اہل کفر کے لئ ١۔٢٠

  نے حاصل زندگی سمجھا۔ 
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يعنی اہل ايمان و طاعت کے لئے، جنہوں نے دنيا کو ہی سب کچھ نہيں سمجھا، بلکہ اسے  ٢۔٢٠ 
عارضی، فانی اور داراال متحان سمجھتے ہوئے هللا کی ہدايات کے مطابق اس ميں زندگی 

  گزاری۔
 

ْيَن ٰاَمنُْوا اِب َساِبُقوْٓ  ِ ْت ِلذلَّ َماِۗء َواْالَْرِض ۙ ُاِعدَّ ٍَّة َعْرُضهَا َكَعْرِض السَّ ُِّمكْ َوَجن ب ْن رَّ ُ ُذو الَْفْضِل ا ِاٰىل َمْغِفَرٍة ِمّ ََّشاُۗء ۭ َواهلّلٰ ِ يُْؤتِْيِه َمْن ي ِ َوُرُسهِلٖ ۭ ٰذكِلَ فَْضُل اهلّلٰ هلّلٰ
  21الَْعِظْميِ   

) اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت ١ب کی مغفرت کی طرف ((آؤ) دوڑو اپنے ر
) يہ ان کے لئے بنائی گئی ہے جو هللا پر اور اس ٢آسماں و زمين کی وسعت کے برابر ہے (

) اور هللا بڑے فضل واال ٣کے رسولوں ايمان رکھتے ہيں۔ يہ هللا کا فضل ہے جس چاہے دے (
  )٤ہے۔ (
لنصوح کی طرف کيونکہ يہی چيزيں مغفرت رب کا ذريعہ يعنی اعمال صالحہ اور توبۃ ا١۔٢١
  ہيں۔
اور جس کا عرض اتنا ہو، اس کا طول کتنا ہوگا؟ کيونکہ طول عرض سے زياده ہی ہوتا  ٢۔٢١
  ہے
ظاہر ہے اس کی چاہت اسی کے ليے ہوتی ہے جو کفر و معصيت سے توبہ کر کے ايمان  ٣۔٢١

ليے وه ايسے لوگوں کو ايمان صالحہ کی توفيق وعمل صالح کی زندگی اختيار کر ليتا ہے اسی 
  سے بھی نوازتا ديتا ہے۔

وه جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے جس کو وه کچھ دے کوئی روک نہيں سکتا اور  ٤۔٢١
  جس سے روک لے اسے کوئی نہيں دے سکتا۔ تمام خير اسی کے ہاتھ ميں ہے۔

 
ِصْيَبٍة ِيف اْالَْرِض  ِ يَِسْريٌ   َمآ َاَصاَب ِمْن مُّ َاَها ۭ ِانَّ ٰذكِلَ عََيل اهلّلٰ َّْربَ ْن قَْبِل َاْن ن ٓ َانُْفِسُمكْ ِاالَّ ِيفْ ِكٰتٍب ِمّ   ښ22َوَال ِيفْ

) مگر اس سے پہلے کہ ٢) نہ (خاص) تمہاری جانوں ميں (١نہ کوئی مصيبت دنيا ميں آتی ہے (
  )٣ تعاٰلی پر بالکل آسان ہے۔ (ہم پيدا کريں وه ايک خاص کتاب ميں لکھی ہوئی ہے يہ کام هللا

  مثالً قحط، سيالب اور ديگر آفات زمينی اور آسمانی۔  ١۔٢٢
  مثالً بيمارياں، تعب و تکان اور تنگ دستی وغيره۔  ٢۔٢٢
يعنی هللا نے اپنے علم کے مطابق تمام مخلوقات کی پيدائش سے پہلے ہی باتيں لکھ دی ہيں  ٣۔٢٢

نے آسمان و زمين کی تخليق سے پچاس ہزار پہلے ہی ساری  جيسے حديث ميں آتا ہے کہ هللا
  تقديريں لکھ دی تھيں۔

 
بُّ ُلكَّ ُمْخَتاٍل فَُخـــوْ  ُ َال ُحيِ َسْوا عَٰيل َما فَاتَُمكْ َوَال تَْفَرُحْوا ِبَمآ ٰاٰتىُمكْ ۭ َواهلّلٰ   ۙ 23ِرۨ ِلَّكْيَال اَتْ
ا کرو اور نہ عطا کرده چيز پر گھمنڈ ميں تاکہ تم اپنے فوت شده کسی چيز پر رنجيده نہ ہو جاي

  ) اور گھمنڈ اور شيخی خوروں کو هللا پسند نہيں فرماتا۔١آجاؤ (
يہاں جس حزن اور فرح سے روکا گيا ہے وه غم اور خوشی ہے جو انسان کو ناجائز  ١۔٢٣

 کاموں تک پہنچا ديتی ہے ورنہ تکليف پر رنجيده اور راحت پر خوش ہونا يہ ايک فطری عمل
ہے ليکن مومن تکليف پر صبر کرتا ہے کہ هللا کی مشيت اور تقدير ہے جزع فزع کرنے سے 

  کوئی اس ميں تبديلی نہيں آسکتی اور راحت پر اتراتا نہيں هللا کا شکر ادا کرتا ہے۔
 

 َ َّتََولَّ فَِانَّ اهلّلٰ ُمُرْوَن النَّاَس اِبلُْبْخِل ۭ َوَمْن ي يَْن يَْبَخلُْوَن َواَيْ ِ   24ُهَو الْغَِينُّ الَْحِمْيُد   اذلَّ
) ١جو (خود بھی) بخل کريں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعليم ديں، سنو! جو بھی منہ پھيرے (

  هللا بےنياز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔
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  يعنی انفاق فی سبيل هللا سے، کيونکہ اصل بخل يہی ہے۔ ١۔٢٤
 

نِٰت  اَن ِلَيُقْوَم النَّاُس اِبلِْقْسطِ ۚ َوَاْنَزلْنَا الَْحِديَْد ِفْيِه اَبٌْس َشدِ لََقْد َاْرَسلْنَا ُرُسلَنَا اِبلَْبّيِ ٗه َوَاْنَزلْنَا َمَعهُُم اْلِكٰتَب َوالِْمْزيَ َّْنُرصُ ُ َمْن ي َمنَاِفُع ِللنَّاِس َوِلَيْعَملَ اهلّلٰ يٌْد وَّ
َ قَِويٌّ َعزِْيٌز    25َۧوُرُسهَلٗ اِبلَْغْيِب ِۭانَّ اهلّلٰ

اً ہم نے اپنے پيغمبروں کو کھلی دليليں دے کر بھيجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ميزان يقين
) جس ميں ٢) تاکہ لوگ عدل پر قائم رہيں اور ہم نے لوہے کو اتارا (١(ترازو) نازل فرمايا (

) اور اس لئے ٤) اور لوگوں کے لئے اور بھی بہت سے فائدے ہيں (٣سخت ہيبت اور قوت ہے (
) ۵ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بےديکھے کون کرتا ہے (بھی کہ هللا

  بيشک هللا قوت واال زبردست ہے۔
ميزان سے مراد انصاف ہے اور مطلب ہے کہ ہم نے لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم ديا  ١۔٢٥

 ہے۔ بعض نے اس کا ترجمہ ترازو کيا ہے ترازو کے اتارنے کا مطلب ہے کہ ہم نے ترازو کی
  طرف لوگوں کی رہنمائی کی کہ اس کے ذريعے سے لوگوں کو تول کر پورا پورا حق دو۔

يہاں بھی اتارا، پيدا کرنے اور اس کی صنعت سکھانے کے معنی ميں ہے۔ لوہے سے  ٢۔٢٥ 
  بيشمار چيزيں بنتی ہيں يہ سب هللا کے الہام وارشاد کا نتيجہ ہے جو اس نے انسان کو کيا ہے۔ 

سے جنگی ہتھيار بنتے ہيں جيسے تلوار، نيزه، بندوق وغيره جن سے دشمن  يعنی لوہے ٣۔٢۵
  پر وار کيا جا سکتا ہے اور اپنا دفاع بھی۔

يعنی جنگی ہتھياروں کے عالوه بھی لوہے سے اور بھی بہت سی چيزيں بنتی ہيں جو  ٤۔٢۵
ئی اور گھروں ميں اور مختلف صنعتوں ميں کام آتی ہيں جيسے چھرياں، چاقو، قينچی، سو

  عمارت وغيره کا سامان اور چھوٹی بڑی مشينيں اور سازو سامان۔
يعنی رسولوں کو اس ليے بھيجا ہے تاکہ وه جان لے کہ کون اس کے رسولوں پر هللا کو  ۵۔٢۵

  ديکھے بغير ايمان التا اور ان کی مدد کرتا ہے۔
سول کی مدد اس کو اس بات کی حاجت نہيں کہ لوگ اس کے دين کی اور اس کے ر   ٦۔ ٢۵

کريں بلکہ وه چاہے تو اس کے بغير ہی ان کو غالب فرما دے لوگوں کو تو ان کی مدد کرنے کا 
حکم ان کی اپنی بھالئی کے ليے ديا گيا ہے تاکہ وه اس طرح اپنے هللا کو راضی کرکے اس کی 

  مغفرت کے مستحق بن جائيں۔
 

ِاْبٰرِهْميَ َوَجعَ  ْهنُْم ٰفِسُقْوَن   َولََقْد َاْرَسلْنَا نُْوًحا وَّ هْتٍَد ۚ َوَكِثْريٌ ِمّ َة َواْلِكٰتَب فَِمْهنُْم مُّ َما النُُّبوَّ ِهتِ َـّ   26لْنَا ِيفْ ُذّرِي
بيشک ہم نے نوح اور ابراہيم (عليہما السالم) کو (پيغمبر بنا کر) بھيجا اور ہم نے دونوں کو اوالد 

افتہ ہوئے اور ان ميں سے اکثر نافرمان پيغمبری اور کتاب جاری رکھی تو ان ميں کچھ تو راه ي
  رہے۔

 
ْيَل ڏ َوَجَعلْنَ  ْجنِ ًة ۭ َوَرْهَباِنيََّةۨ ابَْتدَ ُمثَّ قَفَّْينَا عَٰيلٓ ٰااَثِرِمهْ ِبُرُسِلنَا َوقَفَّْينَا ِبِعيَْىس اْبِن َمْرَميَ َوٰاتَيْٰنُه اْالِ َرْمحَ ََّبُعْوُه َرْافًَة وَّ ْيَن ات ِ ْم ِاالَّ ا ِيفْ قُلُْوِب اذلَّ ُعْوَها َما َكَتبْٰهنَا عَلَْهيِ

ْيَن ٰاَمنُْوا ِمْهنُْم َاْجَرُمهْ ۚ وَ  ِ ِ فََما َرَعْوَها َحقَّ ِرعَايَـِهتَا ۚ فَٰاتَيْنَا اذلَّ ْهنُْم ٰفِسُقْوَن   ابِْتَغاَۗء ِرْضَواِن اهلّلٰ   27َكِثْريٌ ِمّ
ہے اور ان کے بعد عيسٰی بن مريم ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے درپے بھيجتے ر

(عليہ السالم) کو بھيجا اور انہيں انجيل عطا فرمائی اور ان کے ماننے والوں کے دلوں ميں 
) ہاں رہبانيت (ترک دنيا) تو ان لوگوں نے از خود ايجاد کر لی تھی ١شفقت اور رحم پيدا کر ديا (

) سوا انہوں نے اس ٤رضا جوئی کے۔() کيا تھا سو هللا کی ٣) ہم نے ان پر اسے واجب نہ (٢(
) پھر بھی ہم نے ان ميں سے جو ايمان الئے انہيں اس کا اجر ديا تھا ٥کی پوری رعايت نہ کی (

  ) اور ان ميں زياده تر نافرمان لوگ ہيں۔٦(
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َرْأفَةً، کے معنی نرمی اور رحمت کے معنی شفقت کے ہيں ۔ پيروکاروں سے مراد  ١۔٢٧
م کے حواری ہيں، يعنی ان کے دلوں ميں ايک دوسرے کے ليے پيار حضرت عيسٰی عليہ السال

اور محبت کے جذبات پيدا کر دئيے۔ جيسے صحابہ کرام رضی هللا عنہم اجمعين ايک دوسرے 
کے ليے رحيم و شفيق تھے۔ رحماء بينہم۔ يہود، آپس ميں اس طرح ايک دوسرے کی ہمدر اور 

  الم کے پيروکار تھے۔غم خوار نہيں، جيسے حضرت عيسٰی عليہ الس
َرْھبَانِيَّةً رھب (خوف) سے ہے يا رھبان (درويش) کی طرف منسوب ہے اس صورت ميں  ٢۔٢٧

رے پر پيش رہے گا، يا اسے رہبنہ کی طرف منسوب مانا جائے تو اس صورت ميں رے پر 
سی جنگل، زبر ہوگا۔ رہبانيت کا مفہوم ترک دنيا ہے يعنی دنيا اور عالئق دنيا سے منقطع ہو کر ک

صحرا ميں جاکر هللا کی عبادت کرنا۔ اس کا پس منظر يہ ہے کہ حضرت عيسٰی عليہ السالم کے 
بعد ايسے بادشاه ہوئے جنہوں نے تورات اور انجيل ميں تبديلی کردی، جسے ايک جماعت نے 
 قبول نہيں کيا۔ انہوں نے بادشاہوں کے ڈر سے پہاڑوں اور غاروں ميں پناه حاصل کرلی۔ يہ اس
کا آغاز تھا، جسکی بنياد اضطرار پر تھی۔ ليکن انکے بعد آنے والے بہت سے لوگوں نے اپنے 

بزرگوں کی اندھی تقليد ميں اس شہر بدری کو عبادت کا ايک طريقہ بنا ليا اور اپنے آپ کو 
گرجاؤں اور معبودوں ميں محبوس کر ليا اور اسکے ليے عالئق دنيا سے انقطاع کو ضروری 

  ا۔ اسی کو هللا نے ابتداع (خود گھڑنے) سے تعبير فرمايا ہے۔قرار دے لي
) يہ پچھلی بات کی تاکيد ہے کہ يہ رہبانيت ان کی اپنی ايجاد تھی، هللا نے اس کا حکم نہيں ديا ٣(

  تھا۔ 
يعنی ہم نے تو ان پر صرف اپنی رضا جوئی فرض کی تھی۔ دوسرا ترجمہ اس کا ہے کہ  ٤۔٢٧

ی رضا تالش کرنے کے لئے کيا تھا۔ ليکن هللا تعاٰلی نے وضاحت فرمادی انہوں نے يہ کام هللا ک
کہ هللا کی رضا، دين ميں اپنی طرف سے بدعات ايجاد کرنے سے حاصل نہيں ہوسکتی، چاہے 

  وه کتنی ہی خوش نما ہو۔ هللا کی رضا تو اس کی اطاعت سے ہی حاصل ہوگی۔
اليا، ليکن اس کی انہوں نے پوری رعايت ) يعنی گو انہوں نے مقصد هللا کی رضا جوئی بت٥(

  نہيں کی، ورنہ وه ابتداع (بدعت ايجاد کرنے) کے بجائے اتباع کا راستہ اختيار کرتے۔
  ) يہ وه لوگ ہيں جو دين عيسٰی پر قائم رہے تھے۔٦(
 

 َ َ َوٰاِمنُْوا ِبَرُسْوهِلٖ يُْؤِتُمكْ ِكْفل َُّقوا اهلّلٰ يَْن ٰاَمنُوا ات ِ َا اذلَّ َهيُّ ِحْميٌ   اٰيٓ ُ غَُفْوٌر رَّ َُّمكْ نُْوًرا تَْمُشْوَن ِبٖه َويَْغِفْر لَُمكْ ۭ َواهلّلٰ َعْل ل تِٖه َوَجيْ ْمحَ   ڌ28ْنيِ ِمْن رَّ
اے لوگوں جو ايمان الئے ہو! هللا سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ايمان الؤ هللا تمہيں 

ے گا جس کی روشنی ميں تم چلو پھرو ) اور تمہيں نور د١اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا (
  گے اور تمہارے گناه بھی معاف فرما دے گا، هللا بخشنے واال مہربان ہے۔

يہ دگنا اجر اہل ايمان کو ملے گا جو نبی سے قبل پہلے کسی رسول پر ايمان رکھتے تھے  ١۔٢٨
) ايک دوسری پھر نبی پر بھی ايمان لے آئے جيسا کہ حديث ميں بيان کيا گيا ہے (صحيح بخاری

تفسير کے مطابق جب اہل کتاب نے اس بات پر فخر کا اظہار کيا کہ انہيں دوگنا اجر ملے گا، تو 
هللا تعاٰلی نے مسلمانوں کے حق ميں يہ آيت نازل فرمائی۔(تفصيل کيلئے ديکھئے، تفسير ابن 

  کثير)
 

ُ ُذو الَْفْضِل الَْعِظْميِ  ِلّئَالَّ يَْعَملَ َاْهُل اْلِكٰتِب َاالَّ يَـْقِدُرْوَن عَٰيل َيشْ  ََّشاُۗء ۭ َواهلّلٰ ِ يُْؤِتْيِه َمْن ي ِ َوَانَّ الَْفْضَل ِبَيِد اهلّلٰ ْن فَْضِل اهلّلٰ   ۧ 29ٍء ِمّ
يہ اس لئے کہ اہل کتاب جان ليں کہ هللا کے فضل کے حصے پر بھی انہيں اختيار نہيں اور يہ 

  ے دے، اور هللا ہے ہی بڑے فضل واال۔کہ (سارا) فضل هللا ہی کے ہاتھ ہے وه جسے چاہ
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  28پاره  
 

 سورة المجادلة
 )٢٢۔ تعداد آيات  ٥٨(سورة المجادلة ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ         ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

ُ قَْولَ  َع اهلّلٰ ْيعٌ  قَْد َمسِ َ َمسِ اُوَرامُكَ ۭ ِانَّ اهلّلٰ ُ يَْسَمُع َحتَ ِ ڰ َواهلّلٰ ٓ ِاَىل اهلّلٰ ا َوتَْشـَتِيكْ َِّيتْ ُجتَاِدكُلَ ِيفْ َزْوهِجَ   Ǻ بَِصْريٌ     ال
يقيناً هللا تعاٰلی نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے ميں تکرار کر 

کر رہی تھی، هللا تعاٰلی تم دونوں کے سوال جواب سن رہا تھا  رہی تھی اور هللا کے آگے شکايت
  ) بيشک هللا تعاٰلی سننے ديکھنے واال ہے۔١(
يہ اشاره ہے حضرت خولہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی هللا عنہا کے واقعہ کی طرف جن کے  ١۔١

ھا خاوند حضرت اوس بن صامت رضی هللا عنہ نے ان سے ظہار کرليا تھا ظہار کو طالق سمج
جاتا تھا حضرت خولہ رضی هللا عنہا سخت پريشان ہوئيں اس وقت تک اس کی بابت کوئی حکم 

نازل نہيں ہوا تھا اس ليے وه نبی صلی هللا عليہ وسلم کے پاس آئيں تو آپ صلی هللا عليہ وسلم 
نے بھی کچھ توقف فرمايا اور وه آپ صلی هللا عليہ وسلم سے بحث وتکرار کرتی رہيں جس پر 

آيات نازل ہوئيں جن ميں مسئلہ ظہار اور اس کا حکم و کفاره بيان فرماديا گيا۔ حضرت عائشہ يہ 
رضی هللا عنہا فرماتی ہيں کہ هللا تعاٰلی کس طرح لوگوں کی باتيں سننے واال ہے کہ يہ عورت 

گھر کے ايک کونے ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم سے مجادلہ کرتی اور اپنے خاوند کی شکايت 
ی رہی مگر ميں اس کی باتيں نہيں سنتی تھی ليکن هللا نے آسمانوں پر سے اس کی بات سن کرت

  لی، سنن ابن ماجہ المقدمہ۔ صحيح بخاری ميں بھی تعليقا اس کا مختصر ذکر ہے۔ کتاب التوحيد۔
 

ْم ِۭاْن اُ  هِٰهتِ ا ُهنَّ ُامَّ ِٕــهِْم مَّ
ْن ِنَّساۗى يَْن يُٰظهُِرْوَن ِمنُْمكْ ِمّ ِ َ لََعُفوٌّ َاذلَّ َن الَْقْوِل َوُزْوًرا ۭ َوِانَّ اهلّلٰ ُْم لََيُقْولُْوَن ُمنَْكًرا ِمّ َهنُْم ۭ َوِاهنَّ هُٰهتُْم ِاالَّ اڿ َودَلْ   Ą غَُفْوٌر   مَّ

تم ميں سے جو لوگ اپنی بيويوں سے ظہار کرتے ہيں (يعنی انہيں ماں کہہ بيٹھتے ہيں) وه 
ان کی مائيں تو وہی ہيں جن کے بطن سے وه پيدا ہوئے،  دراصل ان کی مائيں نہيں بن جاتيں،

  )٢) يقينًا يہ لوگ ايک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہيں۔ (١(
يہ اظہار کا حکم بيان فرمايا ہے کہ تمہارے کہہ دينے سے تمہاری بيوی تمہاری ماں نہيں  ١۔٢

پيٹھ کی طرح اپنی  بن جائے گی اگر ماں کے بجائے کوئی شخص اپنی بيٹی يا بہن وغيره کی
بيوی کو کہہ دے تو يہ ظہار ہے يا نہيں؟ امام مالک اور امام ابو حنيفہ رحمہما هللا اسے بھی 
ظہار قرار ديتے ہيں جب کہ دوسرے علماء اسے ظہار تسليم نہيں کرتے پہال قول ہی صحيح 

ے کہ تو معلوم ہوتا ہے اسی طرح اس ميں بھی اختالف ہے کہ پيٹھ کی جگہ اگر کوئی يہ کہ
ميری ماں کی طرح ہے پيٹھ کا نام نہ لے تو علماء کہتے ہيں کہ اگر ظہار کی نيت سے وه 

مذکوره الفاظ کہے گا تو ظہار ہوگا بصورت ديگر نہيں امام ابو حنيفہ رحمہ هللا کہتے ہيں کہ اگر 
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فعی ايسے عضو کے ساتھ تشبيہ دے گا جس کا ديکھنا جائز ہے تو يہ ظہار نہيں ہوگا امام شا
  رحمہ هللا بھی کہتے ہيں کہ ظہار صرف پيٹھ کی طرح کہنے سے ہی ہوگا۔ فتح القدير۔

  اسی ليے اس نے کفار کو اس قول منکر اور جھوٹ کی معافی کا ذريعہ بنا ديا۔ ٢۔٢ 
 

ْم ُمثَّ يَُعْوُدْوَن ِلَما قَالُْوا فَتَْحرِْيُر َرقََبةٍ  ِ
ِٕ
ْيَن يُٰظهُِرْوَن ِمْن ِنَّساۗ ِ ُ ِبَما تَْعَملُْوَن َخِبْريٌ    َواذلَّ ا   ۭ ٰذِلُمكْ تُْوَعُظْوَن ِبٖه ۭ َواهلّلٰ تَـَماۗسَّ َـّ ْن قَْبِل َاْن ي   Ǽِمّ

) تو ان کے ١جو لوگ اپنی بيويوں سے ظہار کريں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرليں (
رنا ہے، اس کے ) ايک غالم آزاد ک٢ذمے آپس ميں ايک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے (

  ذريعے تم نصيحت کئے جاتے ہو اور هللا تعاٰلی تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔
اب اس حکم کی تفصيل بيان کی جا رہی ہے۔ رجوع کا مطلب، بيوی سے ہم بستری کرنا  ١۔٣

  چاہيں۔ 
ہو  ۔ اس کی طاقت نہ٢۔ ايک غالم آزاد کرنا ١يعنی ہم بستری سے پہلے وه کفاره ادا کريں  ٢۔٣

تو پے درپے دو مہينے کے روزے رکھنے پڑيں گے۔ عذر شرعی سے مراد بيماری يا سفر 
ہے، امام ابو حنيفہ رحمۃ هللا کہتے ہيں کہ بيماری وغيره کی وجہ سے روزے رکھنے کی طاقت 

نہ ہو تو ساٹھ مساکين کو کھانا کھالئے۔ بعض کہتے ہيں کہ ہر مسکين کو دو مد نصف صاع 
ر بعض کہتے ہيں ايک مد کافی ہے ليکن قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ يعنی سوا کلو او

کھانا اس طرح کھاليا جائے کہ وه شکم سير ہوجائيں يا اتنی مقدار ميں ان کو کھانا ديا جائے ايک 
مرتبہ ہی سب کو کھالنا بھی ضروری نہيں بلکہ متعدد اقساط ميں يہ تعداد پوری کی جاسکتی 

تاہم يہ ضروری ہے جب تک يہ تعداد پوری نہ ہوجائے اس وقت تک بيوی سے  ہے۔ فتح القدير۔
  ہم بستری جائز نہيں۔

 
تَِطْع فَِاْطَعامُ  َّْم يَسـْ ا ۚ فََمْن ل ََّتَمـاۗسَّ ْد فَِصَياُم َشهَْريِْن ُمتََتاِبَعْنيِ ِمْن قَْبِل َاْن ي َّْم َجيِ ِ ۭ  ِسـتِّْنيَ ِمْسِكْينًا ۭ ٰذكِلَ ِلُتْؤِمنُ فََمْن ل ِ َوَرُسْوهِلٖ ۭ َوتِكْلَ ُحُدْوُد اهلّلٰ ْوا اِبهلّلٰ

  Ćَوِلْلٰكِفرِيَْن عََذاٌب َاِلْميٌ     
ہاں جو شخص نہ پائے اس کے ذمے دو مہينوں کے لگا تار روزے ہيں اس سے پہلے کہ ايک 

دوسرے کو ہاتھ لگائيں اور جس شخص کو يہ طاقت بھی نہ ہو اس پر ساٹھ مسکينوں کا کھانا 
کھالنا ہے۔ يہ اس لئے کہ تم هللا کی اور اس کے رسول کی حکم بردری کرو، يہ هللا تعاٰلی کی وه 

  حديں ہيں اور کفار ہی کے لئے دردناک عذاب ہے
 

ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم َوقَْد َاْنَزلْنَآ  ِ َ َوَرُسْوهَلٗ ُكِبُتْوا َكـَما ُكِبَت اذلَّ ْوَن اهلّلٰ اۗدُّ يَْن ُحيَ ِ هِْنيٌ     ِانَّ اذلَّ نٍٰت ۭ َوِلْلٰكِفرِْيَن عََذاٌب مُّ   Ĉٰۚايٍٰت بَّيِ
) ١بيشک جو لوگ هللا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہيں وه ذليل کئے جائيں گے (

) اور بيشک ہم واضح آيتيں اتار چکے ٢جيسے ان سے پہلے کے لوگ ذليل کئے گئے تھے (
  ۔ہيں اور کافروں کے لئے تو ذلت واال عذاب ہے

کتبوا، ماضی مجہول کا صيغہ ہے مستقبل ميں ہونے والے واقعے کو ماضی سے تعبير کر  ١۔۵
کے واضح کر ديا کہ اس کا وقوع اور تحقق اسی طرح يقينی ہے جيسے کہ وه ہو چکا ہے 

چنانچہ ايسا ہی ہوا کہ يہ مشرکين مکہ بدر والے دن ذليل کيے گئے کچھ مارے گئے کچھ قيدی 
  ن ان پر غالب رہے مسلمانوں کا غلبہ بھی ان کے حق ميں نہايت ذلت تھا۔ہوگئے اور مسلما

  اس سے مراد گزشتہ امتيں ہيں جو اسی مخالفت کی وجہ سے ہالک ہوئيں ٢۔٥ 
 

ُ عَ  ُ َونَُسْوُه     ۭ َواهلّلٰ لُْوا    ۭ  َاْحٰصىُه اهلّلٰ ُهئُْم ِبَما َمعِ ِّ ْيًعا فَُينَب ُ َمجِ ٍء َشهِْيٌد     يَْوَم يَْبَعُهثُُم اهلّلٰ   Čٰۧيل ُلكِّ َيشْ
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جس دن هللا تعاٰلی ان سب کو اٹھائے گا پھر انہيں ان کے کئے ہوئے عمل سے آگاه کرے گا 
) اور هللا تعاٰلی ہرچيز سے واقف ١جسے هللا نے شمار کر رکھا ہے جسے يہ بھول گئے تھے (

  )۔٢ہے (
کہ گناہوں کی اتنی کثرت اور ان کا اتنا يہ ذہنوں ميں پيدا ہونے والے اشکال کا جواب ہے  ١۔  ٦

تنوع ہے کہ ان کا احصار بظاہر ناممکن ہے هللا تعاٰلی نے فرمايا تمہارے ليے يقينا ناممکن ہے 
بلکہ تمہيں تو خود اپنے کيے ہوئے سارے کام بھی ياد نہيں ہوں گے ليکن هللا کے ليے يہ کوئی 

  ہے۔ مشکل نہيں اس نے ايک ايک کا عمل محفوظ کيا ہوا
  اس سے کوئی چيز پوشيده نہيں آگے اس کی مزيد تاکيد ہے کہ وه ہرچيز کو جانتا ہے ٢۔٦ 
 

ْٰوى ثَٰلثٍَة ِاالَّ ُهَو  ٰمٰوِت َوَما ِيف اْالَْرِض ۭ َما يَُكْوُن ِمْن جنَّ َ يَْعَملُ َما ِيف السَّ َسٍة ِاالَّ ُهَو َساِدسُ َالَْم تََر َانَّ اهلّلٰ هُْم َوَالٓ َاْدٰىن ِمْن ٰذكِلَ َوَالٓ اَْكَرثَ ِاالَّ َراِبُعهُْم َوَال َمخْ
ٍء عَلِ  َ ِبُلكِّ َيشْ لُْوا يَْوَم الِْقٰيَمِة ِۭانَّ اهلّلٰ ُهئُْم ِبَما َمعِ ِّ   Ċْميٌ       ُهَو َمَعهُْم َاْيَن َما َاكنُْوا  ۚ ُمثَّ يُنَب

واقف ہے۔ تين آدميوں کی  کيا تو نے نہيں ديکھا کہ هللا آسمانوں کی اور زمين کی ہرچيز سے
سرگوشی نہيں ہوتی مگر هللا ان کا چوتھا ہوتا ہے اور نہ پانچ کی مگر ان کا چھٹا وه ہوتا ہے اور 

) پھر قيامت کے ٢) جہاں بھی وه ہوں (١اس سے کم اور نہ زياده کی مگر وه ساتھ ہی ہوتا ہے (
  سے واقف ہے۔ ) بيشک هللا تعاٰلی ہرچيز٣دن انہيں اعمال سے آگاه کرے گا (

يعنی مذکوره تعداد کا خصوصی طور پر ذکر اس لئے نہيں ہے کہ اس ميں کم يا اس سے  ١۔٧
زياده تعداد کے درميان ہونے والی گفتگو سے بےخبر رہتا ہے بلکہ يہ تعداد بطور مثال ہے، 

پوشيده  مقصد يہ بتالنا ہے کہ تعداد تھوڑی ہو يا زياده وه ہر ايک کے ساتھ ہے اور ہر ظاہر اور
  بات کو جانتا ہے۔ 

خلوت ميں ہوں يا جلوت ميں، شہروں ميں ہوں يا جنگلوں صحراؤں ميں، آباديوں ميں ہوں يا  ٢۔٧
  بےآباد پہاڑوں بيابانوں ميں، جہاں بھی ہوں، اس سے چھپے نہيں ره سکتے۔

اس يعنی اس کے مطابق ہر ايک کو جزا دے گا نيک کو اس کی نيکيوں کی جزا اور بد کو  ٣۔٧
  کی بديوں کی سزا۔

 
ْمثِ َوالْ  يَْن ُهنُْوا َعِن النَّْجٰوى ُمثَّ يَُعْوُدْوَن ِلَما ُهنُْوا َعْنُه َويَتَٰنَجْوَن اِبْالِ ِ َك ِبِه َالَْم تََر ِاَىل اذلَّ ّيِ ُسْوِل ۡ َوِاَذا َجاُۗءْوَك َحيَّْوَك ِبَما لَْم ُحيَ ُعْدَواِن َوَمْعِصيَِت الرَّ

 ُ ُ َۙويَُقْول ُ ۚ يَْصلَْوَهنَا ۚ فَِبئَْس الَْمصِ اهلّلٰ منَّ ُهبُْم هَجَ ُ ِبَما نَُقْوُل ۭ َحسـْ بُنَا اهلّلٰ ٓ َانُْفِسهِْم لَْوَال يَُعّذِ   Ďْريُ      ْوَن ِيفْ
کيا تو نے ان لوگوں کو نہيں ديکھا؟ جنہيں کانا پھوسی سے روک ديا گيا تھا وه پھر بھی اس 

) اور آپس ميں گناه کی اور ظلم کی زيادتی کی ١(روکے ہوئے کام کو دوباره کرتے ہيں 
) اور جب تيرے پاس آتے ہيں تو تجھے ان لفظوں ٢نافرمانی، پيغمبر کی سرگوشياں کرتے ہيں (

) اور اپنے دل ميں کہتے ہيں کہ هللا ٣ميں سالم کرتے ہيں جن لفظوں ميں هللا تعاٰلی نے نہيں کہا (
) ديتا ان کے لئے جہنم کافی سزا ہے جس ٤کيوں نہيں ( تعاٰلی ہميں اس پر جو ہم کہتے ہيں سزا

  ) سو وه برا ٹھکانا ہے۔۵ميں يہ جائيں گے (
اس سے مدينے کے يہودی اور منافقين مراد ہيں جب مسلمان ان کے پاس سے گزرتے تو  ١۔٨

يہ باہم سر جوڑ کر اس طرح سرگوشياں اور کانا پھوسی کرتے کہ مسلمان يہ سمجھتے کہ شايد 
خالف يہ کوئی سازش کر رہے ہيں يا مسلمانوں کے کسی لشکر پر دشمن نے حملہ کر  ان کے

کے انہيں نقصان پہنچايا ہے جس کی خبر ان کے پاس پہنچ گئی ہے مسلمان ان چيزوں سے 
خوف زده ہو جاتے چنانچہ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے اس طرح سرگوشياں کرنے سے منع 

بعد انہوں نے پھر يہ مذموم سلسلہ شروع کرديا آيت ميں ان فرما ديا ليکن کچھ ہی عرصے کے 
  کے اسی کردار کو بيان کيا جارہا ہے۔
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يعنی ان کی سرگوشياں نيکی اور تقوٰی کی باتوں ميں نہيں ہوتيں، بلکہ گناه، زيادتی اور  ٢۔٨
 معصيت رسول پر مبنی ہوتی ہيں مثالً کسی کی غيبت، الزام تراشی، بےہوده گوئی ايک دوسرے

  کو رسول هللا کی نافرمانی پر اکسانا وغيره۔ 
يعنی هللا نے سالم کا طريقہ يہ بتاليا ہے کہ تم السالم عليکم و رحمۃ هللا کہو، ليکن يہودی  ٣۔٨

نبی کی خدمت ميں حاضر ہوتے تو اس کی بجائے کہتے السام عليکم يا عليَک(تم پر موت وارد 
يہ فرمايا کرتے تھے، و عليکم يا و عليَک(اور  ہو) اس لئے رسول هللا ان کے جواب ميں صرف

تم پر ہی ہو) اور مسلمانوں کو بھی آپ نے تاکيد فرمائی کہ جب کوئی اہل کتاب تمہيں سالم کرے 
تو جواب ميں و عليَک کہا کرو يعنی عليَک ما قلَت(تو نے جو کہا ہے وه تجھ پر ہی وارد ہو 

  (صحيح بخاری)
دلوں ميں کہتے کہ اگر يہ سچا نبی ہوتا تو هللا تعاٰلی يقينا ہماری يعنی وه آپس ميں يا اپنے  ٤۔٨

  اس قبيح حرکت پر ہماری گرفت ضرور فرماتا۔
هللا نے فرمايا کہ اگر هللا نے اپنی مشيت اور حکمت بالغہ کے تحت دنيا ميں ان کی فوری  ۵۔٨ 

گے؟ نہيں يقينا نہيں گرفت نہيں فرمائی تو کيا وه آخرت ميں جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائيں 
  جہنم ان کی منتظر ہے جس ميں وه داخل ہوں گے۔

 
ُسْولِ  ْمثِ َوالُْعْدَواِن َوَمْعِصيَِت الرَّ يَْن ٰاَمنُْوٓا ِاَذا تَنَاَجْيُمتْ فََال تَتَـنَاَجْوا اِبْالِ ِ َا اذلَّ هيُّ َ يْٓ  اٰيٓ ِ َ اذلَّ ِ َوالتَّْقٰوى ۭ َواتَُّقوا اهلّلٰ ْوَن       َوتَنَاَجْوا اِبلِْربّ َرشُ   Ḍِالَْيِه ُحتْ

اے ايمان والو! تم جب سرگوشياں کرو تو يہ سرگوشياں گناه اور ظلم (زيادتی) اور نافرمانی 
) اور اس هللا سے ٢) بلکہ نيکی اور پرہيزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو (١پيغمبر کی نہ ہو (

  ڈرتے رہو، جس کے پاس تم سب جمع کئے جاؤ گے۔
ہود اور منفقين کا شيوه ہے يہ گويا اہل ايمان کو تربيت اور کردار سازی کے جس طرح ي ١۔٩

ليے کہا جارہا ہے کہ اگر تم اپنے دعوائے ايمان ميں سچے ہو تو تمہاری سرگوشياں يہود اور 
  اہل نفاق کی طرح اثم وعدوان پر نہيں ہونی چاہئيں۔

سول کی اطاعت پر مبنی ہو، يعنی جس ميں خير ہی خير ہو اور جو هللا اور اس کے ر ٢۔٩
  کيونکہ يہی نيکی اور تقوٰی ہے

 
 ِ ْذِن اهلّلٰ ِمهْ َشـْيـــــًٔا ِاالَّ اِبِ يَْن ٰاَمنُْوا َولَيَْس ِبَضاّۗرِ ِ ْيٰطِن ِلَيْحُزَن اذلَّ ََّما النَّْجٰوى ِمَن الشـَّ ِ الُْمْؤِمنُْوَن      ِان ِ فَلَْيتََولكَّ   10 ۭ َوعََيل اهلّلٰ

) گو هللا تعاٰلی ١ی)، پس شيطانی کام ہے جس سے ايمانداروں کو رنج پہنچے (سرگوشياں (بر
کی اجازت کے بغير وه انہيں کوئی نقصان نہيں پہنچا سکتا اور ايمان والوں کو چاہيے کہ هللا پر 

  )٢بھروسہ رکھيں۔ (
 يعنی اثم و عدوان اور معصيت رسول پر مبنی سرگوشياں يہ شيطانی کام ہيں، کيونکہ ١۔١٠

  شيطان ہی ان پر آماده کرتا ہے، تاکہ وه اس کے ذريعے سے مومنوں کو غم ميں مبتال کرے۔
ليکن يہ سرگوشياں اور شيطانی حرکتيں مومنوں کو کچھ نقصان نہيں پہنچا سکتيں اال يہ  ٢۔١٠

کہ هللا کی مشيت ہو اس ليے تم اپنے دشمنوں کی ان اوچھی حرکتوں سے پريشان نہ ہوا کرو 
پر بھروسہ رکھو اس ليے کہ تمام معامالت کا اختيار اسی کے ہاتھ ميں ہے اور وہی  بلکہ هللا

ہرچيز پر قادر ہے نہ کہ يہود اور منافقين جو تمہيں تباه وبرباد کرنا چاہتے ہيں سرگوشی کے 
سلسلے ميں ہی مسلمانوں کو ايک اخالقی ہدايت يہ دی گئی ہے کہ جب تم تين آدمی اکٹھے ہو تو 

سے ايک کو چھوڑ کر دو آدمی آپس ميں سرگوشی نہ کريں کيونکہ يہ طريقہ اس ايک اپنے ميں 
ئز  آدمی کو غم ڈال دے گا۔ صحيح بخاری۔ البتہ اس کی رضامندی اور اجازت سے ايسا کرنا جا

ہے کيونکہ اس صورت ميں دو آدميوں کا سرگوشی کرنا کسی کے ليے تشويش کا باعث نہيں 
  ہوگا۔
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 ِ َا اذلَّ هيُّ َ ُ لَُمكْ ۚ َوِاَذا ِقْيَل انزُْشُ اٰيٓ ُحْوا ِيف الَْمٰجِلِس فَافَْسُحْوا يَْفَسِح اهلّلٰ ْيَن ُاْوتُوا الِْعْملَ يَْن ٰاَمنُْوٓا ِاَذا ِقْيَل لَُمكْ تََفسَّ ِ ْيَن ٰاَمنُْوا ِمنُْمكْ ۙ َواذلَّ ِ ُ اذلَّ ْوا يَْرفَعِ اهلّلٰ ْوا فَانزُْشُ

ُ ِبَما تَعْ    11َملُْوَن َخِبْريٌ      َدَرٰجٍت ۭ َواهلّلٰ
اے مسلمانو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں ميں ذرا کشادگی پيدا کرو تو تم جگہ کشاده کردو 

) اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ ٢) هللا تمہيں کشادگی دے گا (١(
ر جو علم ديئے گئے ہيں درجے ) هللا تعاٰلی تم ميں سے ان لوگوں کے جو ايمان الئے ہيں او٣(

  ) اور هللا تعالٰی(ہر اس کام سے) جو تم کر رہے ہو (خوب) خبردار ہے۔٤بلند کر دے گا (
اس ميں مسلمانوں کو مجلس کے آداب بتالئے جا رہے ہيں مجلس کا لفظ عام ہے جو ہر  ١۔١١

وعظ اس مجلس کو شامل ہے جس ميں مسلمان خير اور اجر کے حصول کے ليے جمع ہوں 
ونصيحت کی مجلس ہو يا جمعہ کی مجلس ہو تفسير القرطبی کھل کر بيٹھو کا مطلب ہے کہ 

مجلس کا دائره وسيع رکھو تاکہ بعد ميں آنے والوں کے لے بيٹھنے کی جگہ رہے دائره تنگ 
ئے کو اٹھا کر اس کی  مت رکھو کہ بعد ميں آنے والے کو کھڑا رہنا پڑھے يا کسی بيٹھے ہو

ے کہ يہ دونوں باتيں ناشائستہ ہيں چنانچہ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے بھی فرمايا جگہ وه بيٹھ
کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بيٹھے اس ليے مجلس 

  کے دائرے کو فراخ اور وسيع کر لو۔ صحيح بخاری۔
مائے گا يا جہاں بھی تم يعنی اس کے صلے ميں هللا تعاٰلی تمہيں جنت ميں وسعت عطا فر ٢۔١١ 

وسعت و فراخی کے طالب ہوگے، مثالً مکان ميں، رزق ميں، قبر ميں، ہرجگہ تمہيں فراخی 
  عطا فرمائے گا۔ 

يعنی جہاد کے لئے، نماز کے لئے يا کسی بھی عمل خير کے لئے۔ يا مطلب ہے کہ جب  ٣۔١١
کو يہ حکم اس لئے ديا گيا مجلس سے اٹھ کر جانے کو کہا جائے تو فوراً چلے جاؤ۔ مسلمانوں 

کہ صحابہ کرام نبی کی مجلس سے اٹھ کر جانا پسند نہيں کرتے تھے ليکن اس طرح بعض دفعہ 
  ان لوگوں کو تکليف ہوتی تھی جو نبی سے خلوت ميں کوئی گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ 

ر بلند يعنی اہل ايمان کے درجے غير اہل ايمان پر اور اہل علم کے درجے اہل ايمان پ ٤۔١١
فرمائے گا جس کا مطلب يہ ہوا کہ ايمان کے ساتھ علوم دين سے واقفيت مزيد رفع درجات کا 

  باعث ہے۔
 

ٰوىُمكْ َصَدقًَة ۭ ٰذكِلَ َخْريٌ  ُمْوا بَْنيَ يََدْي َجنْ ُسْوَل فََقّدِ يَْن ٰاَمنُْوٓا ِاَذا اَنَجْيُمتُ الرَّ ِ َا اذلَّ هيُّ َ َّ اٰيٓ َُّمكْ َوَاْطهَُر ۭ فَِاْن ل ِحْميٌ         ل َ غَُفْوٌر رَّ ُدْوا فَِانَّ اهلّلٰ   12ْم َجتِ
اے مسلمانو! جب تم رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی 

) ہاں اگر ٢) يہ تمہارے حق ميں بہتر اور پاکيزه تر ہے (١سے پہلے کچھ صدقہ دے ديا کرو (
  نے واال ہے۔نہ پاؤ تو بيشک هللا تعاٰلی بخش

ہر مسلمان نبی سے مناجات اور خلوت ميں گفتگو کرنے کی خواہش رکھتا تھا، جس سے  ١۔١٢
نبی صلی هللا عليہ وسلم کو خاصی تکليف ہوتی، بعض کہتے ہيں کہ منافقين يوں ہی بال وجہ نبی 
سے مناجات ميں مصروف رہتے تھے، جس سے مسلمان تکليف محسوس کرتے تھے، اس لئے 

  يہ حکم نازل فرمايا، تاکہ آپ سے گفتگو کرنے کے رحجان عام کی حوصلہ شکنی ہو هللا نے
ئيوں کو فائده ہوگا  بہتر اس ليے کہ صدقے سے تمہارے ہی دوسرے غريب مسلمان بھا ٢۔١٢

اور پاکيزه تر اس ليے کہ يہ ايک عمل صالح اور اطاعت الہی ہے جس سے نفوس انسانی کی 
ی معلوم ہوا کہ يہ امر بطور استحباب کے تھا وجوب کے ليے تطہير ہوتی ہے اس سے يہ بھ

  نہيں۔
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ُ عَلَْيُمكْ فَاَ  ٰوىُمكْ َصَدٰقٍت ۭ فَِاْذ لَْم تَْفَعلُْوا َواَتَب اهلّلٰ ُمْوا بَْنيَ يََدْي َجنْ َ َوَرُسْوهَلٗ َءَاْشَفْقُمتْ َاْن تَُقّدِ ٰكوَة َوَاِطْيُعوا اهلّلٰ ٰلوَة َوٰاتُوا الزَّ ُ َخِبْريٌ ِبَما تَْعَملُْوَن     ِقْيُموا الصَّ  َۭواهلّلٰ
13 ۧ  

کيا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ پس جب تم نے يہ نہ کيا اور هللا 
) تو اب (بخوبی) نمازوں کو قائم رکھو زکوة ديتے رہا ١تعاٰلی نے بھی تمہيں معاف فرما ديا (

) تم جو کچھ کرتے ہو اس ٢ل کی تابعداری کرتے رہو (کرو اور هللا تعاٰلی کی اور اس کے رسو
  (سب) سے هللا (خوب) خبردار ہے۔

يہ امر گو استحاباً تھا، پھر بھی مسلمانوں کے لئے شاق تھا اس لئے هللا تعاٰلی نے جلدی  ١۔١٣
  اسے منسوخ فرما ديا۔ 

 نے تمہاری يعنی فرائض و احکام کی پابندی، اس صدقے کا بدل بن جائے گی، جسے هللا ٢۔١٣
  تکليف کے لئے معاف فرما ديا۔

 
ِلُفْونَ  نُْمكْ َوَال ِمْهنُْم ۙ َوَحيْ ْم ۭ َما ُمهْ ِمّ ُ عَلَْهيِ َّْوا قَْوًما غَِضَب اهلّلٰ يَْن تََول ِ   ۚ 14 عََيل الَْكِذِب َوُمهْ يَْعلَُمْوَن     َالَْم تََر ِاَىل اذلَّ
اس سے دوستی کی جن پر هللا غضبناک ہو چکا کيا تو نے ان لوگوں کو نہيں ديکھا؟ جنہوں نے 

) باوجود علم کے پھر بھی جھوٹی قسميں ٢) نہ يہ (منافق) تمہارے ہی ہيں نہ ان کے ہيں (١ہے (
  )٣کھا رہے ہيں۔ (

جن پر هللا کا غضب نازل ہوا وه قرآن کريم کی صراحت کے مطابق يہود ہيں اور ان سے  ١۔ ١٤
ت اس وقت نازل ہوئيں جب مدينے ميں منافقين کا بھی زور تھا دوستی کرنے والے منافقين يہ آيا

  اور يہوديوں کی سازشيں بھی عروج پر تھيں ابھی يہود کو جال وطن نہيں کيا گيا تھا۔
يعنی يہ منافقين مسلمان ہيں اور نہ دين کے لحاظ سے يہودی ہيں۔ پھر يہ کيوں يہوديوں  ٢۔١٤

کے اور يہود کے درميان نبی صلی هللا عليہ سے دوستی کرتے ہيں۔؟ صرف اس ليے کہ ان 
  وسلم اور اسالم کی عداوت قدر مشترک ہے۔

يعنی قسميں کھا کر مسلمانوں کو باور کراتے ہيں کہ ہم تمہاری طرح مسلمان ہيں يا  ٣۔١٤
  يہوديوں سے انکے رابطے نہيں ہيں۔

 
ُْم َساَۗء مَ  ُ لَهُْم عََذااًب َشِديًْدا   ۭ ِاهنَّ   15ا َاكنُْوا يَْعَملُْوَن     َاعَدَّ اهلّلٰ

) جو کچھ يہ کر رہے ہيں برا کر ١هللا تعاٰلی نے ان کے لئے سخت عذاب تيار کر رکھا ہے (
  رہے ہيں۔

  يعنی يہوديوں سے دوستانہ تعلق رکھنے اور جھوٹی قسميں کھانے کی وجہ سے۔ ١۔١٥
 

ْوا َعْن َسِبيْ  ًَّة فََصدُّ ُذْوٓا َايَْماَهنُْم ُجن َ هِْنيٌ    ِاختَّ ِ فَلَهُْم عََذاٌب مُّ   16ِل اهلّلٰ
) اور لوگوں کو هللا کی راه سے روکتے ہيں ١ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے (

  ان کے لئے رسوا کرنے واال عذاب ہے۔
ايمان، يمين، کی جمع ہے بمعنی قسم۔ يعنی قسم جس طرح ڈھال سے دشمن کے وار کو  ١۔  ٦ ١

بچاؤ کرليا جاتا ہے اسی طرح انہوں نے اپنی قسموں کو مسلمانوں کی تلواروں روک کر اپنا 
  سے بچنے کے ليے ڈھال بنا رکھا ہے۔

يعنی جھوٹی قسميں کھا کر يہ اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے ہيں جس کی وجہ سے بہت  ٢۔  ٦ ١
ميں آکر  سے لوگوں کو ان کے بارے ميں حقيقت واقعيہ کا علم نہيں ہوتا اور وه ان کے غرے

قبول اسالم سے محروم رہتے ہيں اور يوں يہ لوگوں کو هللا کے راستے سے روکنے کا جرم 
  بھی کرتے ہيں۔
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ُب النَّاِر ۭ ُمهْ فِ  َِٕك َاْحصٰ
ِ َشْيـــــًٔا ۭ ُاوٰلۗى َن اهلّلٰ ْوَن     لَْن تُْغِينَ َعْهنُْم َاْمَوالُهُْم َوَالٓ َاْوَالُدُمهْ ّمِ   17ْهيَا ٰخدِلُ

کے مال اور ان کی اوالد هللا کے ہاں کچھ کام نہ ّآئيں گی۔ يہ تو جہنمی ہيں ہميشہ ہی اس ميں  ان
  رہيں گے

 
ٍء ۭ اَ  ُْم عَٰيل َيشْ ُبْوَن َاهنَّ سـَ ِلُفْوَن لَُمكْ َوَحيْ ْيًعا فَيَْحِلُفْوَن هَلٗ امَكَ َحيْ ُ َمجِ ُْم ُمهُ اْلٰكِذبُْونَ يَْوَم يَْبَعُهثُُم اهلّلٰ   18     َالٓ ِاهنَّ

جس دن هللا تعاٰلی ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا تو يہ جس طرح تمہارے سامنے قسميں کھاتے 
) اور سمجھيں گے کہ وه بھی کسی ١ہيں (هللا تعالٰی) کے سامنے بھی قسميں کھانے لگيں گے (

  ) ہيں يقين مانو کہ بيشک وہی جھوٹے ہيں۔٢(دليل) پر (
گ دلی کی انتہا ہے کہ قيامت والے دن، جہاں کوئی چيز يعنی ان کی بد بختی اور سن ١۔١٨

پوشيده نہيں رہے گی، وہاں بھی هللا کے سامنے جھوٹی قسميں کھانے کی شوخ چشمانہ جسارت 
  کريں گے

يعنی جس طرح دنيا ميں وه وقتی طور پر جھوٹی قسميں کھا کر کچھ فائدے اٹھا ليتے تھے  ٢۔١٨
  ميں ان کے ليے مفيد رہيں گی۔وہاں بھی سمجھيں گے کہ يہ جھوٹی قس

 
ْيٰطِن ۭ َاَالٓ ِانَّ ِحْزَب الشـَّ  َك ِحْزُب الشـَّ

ِٕ
ِ ۭ ُاوٰلۗى ُْم ِذْكَر اهلّلٰ ْيٰطُن فََانْٰسـ ُم الشـَّ َتْحَوَذ عَلَْهيِ ْوَن      ِاسـْ   19ْيٰطِن ُمهُ الْٰخِرسُ

) يہ شيطانی ٢يا ہے () اور انہيں هللا کا ذکر بھال د١ان پر شيطان نے غلبہ حاصل کرليا ہے (
  )٣لشکر ہے۔ کوئی شک نہيں کہ شيطانی لشکر ہی خسارے واال ہے (

استحوذ کے معنی ہيں گھير ليا احاطہ کرليا جمع کرليا اسی کا ترجمہ غلبہ حاصل کر ليا  ١۔١٩
  کيا جاتا ہے کہ غلبے ميں يہ سارے مفہوم آجاتے ہيں۔

ہے، ان سے شيطان نے ان کو غافل کر يعنی اس نے جن چيزوں کے کرنے کا حکم ديا  ٢۔١٩
ديا ہے اور جن چيزوں سے اس نے منع کيا ہے، ان کا وه ارتکاب کرواتا ہے، انہيں خوبصورت 

  دکھال کر يا مغالطوں ميں ڈال کر يا تمناؤں اور آرزاؤں ميں مبتال کر کے۔ 
ے ميں يعنی مکمل خسارا انہی کے حصے ميں آئے گا۔ گويا دوسرے ان کی نسبت خسار ٣۔١٩

نہيں ہيں۔ اس لئے کہ انہوں نے جنت کا سودا گمراہی لے کر کر ليا، هللا پر جھوٹ بوال اور دنيا و 
  آخرت ميں جھوٹی قسميں کھاتے رہے۔

 
ِّْنيَ      َذل َك ِيف اْالَ

ِٕ
ٓ ُاوٰلۗى َ َوَرُسْوهَلٗ ْوَن اهلّلٰ اۗدُّ يَْن ُحيَ ِ   20ِانَّ اذلَّ

) وہی لوگ سب سے ١کی جو لوگ مخالفت کرتے ہيں ( بيشک هللا تعاٰلی کی اور اس کے رسول
  )٢زياده ذليلوں ميں ہيں۔ (

محادة، ايسی شديد مخالفت عناد اور جھگڑے کو کہتے ہيں کہ فريقين کا باہم ملنا نہايت  ١۔٢٠
مشکل ہو گويا دونوں دو کناروں پر ہيں جو ايک دوسرے کے مخالف ہيں اسی سے يہ ممانعت 

مال ہوتا ہے اور اسی ليے دربان اور پہرے دار کو بھی حداد کہا جاتا کے مفہوم ميں بھی استع
  ہے۔ فتح القدير۔ 

يعنی جس طرح گزشتہ امتوں ميں سے هللا اور رسول صلی هللا عليہ وسلم کے مخالفوں کو  ٢۔٢٠
ذليل اور تباه کيا گيا ان کا شمار بھی انہيں اہل ذلت ميں ہوگا اور ان کے حصے ميں بھی دنيا 

  کی ذلت ورسوائی کے سوا کچھ نہيں آئے گا۔ وآخرت
 

َ قَِويٌّ َعزِْيٌز      ْغِلَنبَّ َااَن َوُرُسِيلْ ۭ ِانَّ اهلّلٰ ُ َالَ   21َكَتَب اهلّلٰ
) کہ بيشک ميں اور ميرے پيغمبر غالب رہيں گے۔ يقيناً هللا تعاٰلی ١هللا تعاٰلی لکھ چکا ہے (

  )٢زورآور اور غالب ہے (
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ور لوح محفوظ ميں جس ميں کوئی تبديلی نہيں ہوسکتی يہ مضمون سوره يعنی تقدير ا ١۔٢١
  مومن ميں بھی بيان کيا گيا ہے۔

جب يہ بات لکھنے واال، سب پر غالب اور نہايت زورآور ہے تو پھر اور کون ہے جو  ٢۔٢١ 
  اس فيصلے ميں تبديلی کر سکے۔؟ مطلب يہ ہوا کہ يہ فيصلہ قدر محکم اور امر مبرم ہے۔

 
َ َوَرُسْوهَلٗ َولَْو َاكنُْوٓاَال  ْوَن َمْن َحاۗدَّ اهلّلٰ ِخِر يَُواۗدُّ ِ َوالَْيْوِم اْالٰ ُّْؤِمنُْوَن اِبهلّلٰ ُد قَْوًما ي ُم  َجتِ َك َكَتَب ِيفْ قُلُْوِهبِ

ِٕ
َهتُْم ۭ ُاوٰلۗى ٰااَبَۗءُمهْ َاْو َابْنَاَۗءُمهْ َاْو ِاْخَواَهنُْم َاْو َعِشْريَ

 َّ يَْماَن َوَاي ُ عَ اْالِ ْيَن ِفْهيَا   ۭ َرِيضَ اهلّلٰ ْهنُٰر ٰخدِلِ ِهتَا اْالَ رِْي ِمْن َحتْ نُْه ۭ َويُْدِخلُهُْم َجنٍّٰت َجتْ ِ َدُمهْ ِبُرْوحٍ ِمّ ِ ۭ َاَالٓ ِانَّ ِحْزَب اهلّلٰ َك ِحْزُب اهلّلٰ
ِٕ
ْهنُْم َوَرُضْوا َعْنُه    ۭ ُاوٰلۗى

  ۧ 22ُمهُ الُْمْفِلُحْوَن       
پر اور قيامت کے دن پر ايمان رکھنے والوں کو آپ هللا اور اس کے رسول کی مخالفت هللا تعاٰلی 

) گو وه ان کے باپ يا ان کے بيٹے يا ان ١کرنے والوں سے رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائيں گے (
) يہی لوگ ہيں جن کے دلوں ٢کے بھائی يا ان کے کنبہ (قبيلے) کے عزيز ہی کيوں نہ ہوں (

) ہے اور ٤) ہے اور جن کی تائيد اپنی روح سے کی (٣ے ايمان کو لکھ ديا (ميں هللا تعاٰلی ن
جنہيں ان جنتوں ميں داخل کرے گا جن کے نيچے نہريں بہہ رہی ہيں جہاں يہ ہميشہ رہيں گے، 

) يہ خدائی لشکر ہے آگاه رہو بيشک هللا کے ۵هللا ان سے راضی ہے اور يہ هللا سے خوش ہيں، (
  )٦لوگ ہيں۔ (  گروه والے ہی کامياب

اس آيت ميں هللا تعاٰلی نے وضاحت فرمائی کہ جو ايمان با اور ايمان باآلخرت ميں کامل  ١۔٢٢
ہوتے ہيں وه هللا اور رسول صلی هللا عليہ وسلم کے دشمنوں سے محبت اور تعلق خاطر نہيں 

صرت ايک دل رکھتے گويا ايمان اور هللا رسول صلی هللا عليہ وسلم کے دشمنوں کی محبت ون
ميں جمع نہيں ہوسکتے يہ مضمون قرآن مجيد ميں اور بھی کئی مقامات پر بيان کيا گيا ہے مثال 

ٓ  ۚ◌ َء ِمْن ُدْوِن اْلُمْؤِمنِْيَن  ۗ◌ (اَل يَتَِّخِذ اْلُمْؤِمنُْوَن اْلٰكفِِرْيَن اَْولِيَا ِ فِْي َشْيٍء ااِلَّ َوَمْن يَّْفَعْل ٰذلَِك فَلَْيَس ِمَن ّهللاٰ
ُ نَْفَسٗه   ۭ◌ تَتَّقُْوا ِمْنھُْم تُٰقٮةً   اَنْ  ُرُكُم ّهللاٰ ِ اْلَمِصْيُر  ۭ◌ َويَُحذِّ ) (قُْل اِْن َكاَن 28۔ آل عمران:3) 28َواِلَى ّهللاٰ
تَْخَشْوَن َكَساَدھَا اْقتََرْفتُُمْوھَا َوتَِجاَرةٌ  ۨ◌ ُؤُكْم َواِْخَوانُُكْم َواَْزَواُجُكْم َوَعِشْيَرتُُكْم َواَْمَوالُ ۗ◌ ُؤُكْم َواَْبنَاۗ◌ ٰابَا

ي يَاْتِ  ِ َوَرُسْولِٖه َوِجھَاٍد فِْي َسبِْيلِٖه فَتََربَُّصْوا َحتّٰ َن ّهللاٰ ُ بِاَْمِرٖه  َوَمٰسِكُن تَْرَضْونَھَآ اََحبَّ اِلَْيُكْم مِّ ُ  ۭ◌ َي ّهللاٰ َوّهللاٰ
  )۔ وغيره۔24۔ التوبہ:9) ۧ◌ 24اَل يَْھِدي اْلقَْوَم اْلٰفِسقِْيَن   

س ليے کہ ان کا ايمان ان کو ان کی محبت سے روکتا ہے اور ايمان کی رعايت ابو ت ا ٢۔٢٢ 
بنوت اخوت اور خاندان وبرادری کی محبت ورعايت سے زياده اہم اور ضروری ہے چنانچہ 
صحابہ کرام رضی هللا عنھم نے عمال ايسا کر کے دکھايا ايک مسلمان صحابی نے اپنے باپ 

اپنے چچا ماموں اور ديگر رشتے داروں کو قتل کرنے سے گريز  اپنے بيٹے اپنے بھائی اور
نہيں کيا اگر وه کفر کی حمايت ميں کافروں کے ساتھ لڑنے والوں ميں شامل ہوتے سير وتواريخ 

کی کتابوں ميں يہ مثاليں درج ہيں اسی ضمن ميں جنگ بدر کا واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب 
ان کو فديہ لے کر چھوڑ ديا جائے يا قتل کر ديا جائے  اسيران بدر کے بارے ميں مشوره ہوا کہ

تو حضرت عمر رضی هللا عنہ نے مشوره ديا تھا کہ ان کافر قيديوں ميں سے ہر قيدی کو اس 
کے رشتے دار کے سپرد کرديا جائے جسے وه خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرے اور هللا تعاٰلی 

آيا تھا۔ تفصيل کے ليے ديکھئے (َما َكاَن لِنَبِيٍّ کو حضرت عمر رضی هللا عنہ کا يہی مشوره پسند 
ي يُْثِخَن فِي ااْلَْرِض   ْنيَا ۭ◌ اَْن يَُّكْوَن لَٗهٓ اَْسٰري َحتّٰ ِخَرةَ    ڰتُِرْيُدْوَن َعَرَض الدُّ ُ يُِرْيُد ااْلٰ ُ ۭ◌ َوّهللاٰ َوّهللاٰ

  ) کا حاشيہ۔ 67۔ االنفال:8) 67َعِزْيٌز َحِكْيٌم   
  ر مضبوط کرديا ہے۔يعنی راسخ او ٣۔٢٢
روح سے مراد اپنی نصرت خاص، يا نور ايمان ہے جو انہيں ان کی مذکوره خوبی کی  ٤۔٢٢

  وجہ سے حاصل ہوا۔ 
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يعنی جب يہ اولين مسلمان صحابہ کرام رضی هللا عنہم ايمان کی بنياد پر اپنے عزيز  ۵۔٢٢ 
نے ميں تامل نہيں کيا تو واقارب سے ناراض ہوگئے حتی کہ انہيں اپنے ہاتھوں سے قتل تک کر

اس کے بدلے ميں هللا نے ان کو اپنی رضامندی سے نواز ديا اور ان پر اس طرح اپنے انعامات 
کی بارش فرمائی کہ وه بھی هللا سے راضی ہوگئے اس ليے آيت ميں بيان کرده اعزاز رضی هللا 

ازل نہيں ہوا ہے عنہم ورضوا عنہ۔ اگرچہ خاص صحابہ کرام رضی هللا عنہم کے بارے ميں ن
تاہم وه اس کا مصداق اولين اور مصداق اتم ہيں اسی ليے اس کے لغوی مفہوم کو سامنے رکھتے 
ہوئے مذکوره صفات سے متصف ہر مسلمان رضی هللا عنہ کا مستحق بن سکتا ہے جيسے لغوی 

معنی کے لحاظ سے ہر مسلمان شخص پر عليہ الصلوة والسالم کا دعائيہ جملے کے طور پر 
اطالق کيا جاسکتا ہے ليکن اہل سنت نے ان کے مفہوم لغوی سے ہٹ کر ان کو صحابہ کرام 

رضی هللا عنہم اور انبياء عليہم السالم کے عالوه کسی اور کے ليے بولنا لکھنا جائز قرار نہيں 
ديا ہے۔ يہ گويا شعار ہيں رضی هللا عنہم صحابہ کے ليے اور عليہم الصلواة والسالم انبيائے 

ام کے ليے يہ ايسے ہی ہے جيسے رحمۃ هللا عليہ هللا کی رحمت اس پر ہو يا هللا اس پر رحم کر
ئے کا اطالق لغوی مفہوم کی رو سے زنده اور مرده دونوں پر ہو سکتا ہے کيونکہ يہ ايک  فرما

دعائيہ کلمہ ہے جس کے ضرورت مند زنده اور مرده دونوں ہی ہيں ليکن ان کا استعمال مردوں 
يعنی يہی  ٦۔ ٢٢يے خاص ہوچکا ہے اس ليے اسے زنده کے ليے استعمال نہيں کيا جاتا۔ کے ل

گروه مومنين فالح سے ہمکنار ہوگا دوسرے ان کی بہ نسبت ايسے ہی ہوں گے جيسے وه فالح 
  سے بالکل محروم ہيں جيسا کہ واقعی وه آخرت ميں محروم ہوں گے۔

 
 

 سورة الحشر
 )٢٤۔ تعداد آيات  ٥٩(سورة الحشر ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ         ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
يہ سورت يہود کے ايک قبيلے بنو نضير کے بارے ميں نازل ہوئی، اس لئے اسے سورة النضير 

  بھی کہتے ہيں۔ صحيح بخاری۔
 

 ِ بََّح هلِلّٰ ٰمٰوِت َوَما ِيف اْالَْرِض ۚ َوُهَو الَْعزِيُْز الَْحِكْميُ       سـَ   Ǻ َما ِيف السَّ
  آسمان اور زمين کی ہرچيز هللا تعاٰلی کی پاکی بيان کرتی ہے، اور وه غالب با حکمت ہے۔

 
يَْن َكَفُرْوا ِمْن َاْهِل اْلِكٰتِب ِمْن ِداَيِرِمهْ ِالَ  ِ ْيٓ َاْخَرَج اذلَّ ِ ُ ُهَو اذلَّ ِ فََاٰت َن اهلّلٰ اِنَعُهتُْم ُحُصْوُهنُْم ِمّ ُْم مَّ ُرُجْوا َوَظنُّْوٓا َاهنَّ ْ ِل الَْحْرشِ ڼ َما َظنَنُْمتْ َاْن خيَّ ُ ِمْن وَّ ُم اهلّلٰ

ْم َوَايْ  يِْدْهيِ رِبُْوَن بُُيْوَهتُْم اِبَ ْعَب ُخيْ ُم الرُّ ُبْوا   ۤ َوقََذَف ِيفْ قُلُْوِهبِ تَسـِ بَْصاِر     َحْيُث لَْم َحيْ ُوِيل اْالَ ْوا اٰيٓ   Ąِدي الُْمْؤِمِنْنيَ ۤ فَاْعَتِربُ
وہی ہے جس نے اہل کتاب ميں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکاال 

) تمہارا گمان (بھی) نہ تھا کہ وه نکليں گے اور وه خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے ١(
) پس ان پر هللا کا عذاب ايسی جگہ سے ٢سے بچا ليں گے ((سنگين) قعلے انہيں هللا (عذاب) 

) اور وه اپنے ٤) اور ان کے دلوں ميں هللا نے رعب ڈال ديا (٣آپڑا کہ انہيں گمان بھی نہ تھا (
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) اور مسلمان کے ہاتھوں (برباد کروا رہے تھے) ۵گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ رہے تھے (
  )٧ل کرو۔ () پس اے آنکھوں والو! عبرت حاص٦( 
مدينے کے اطراف ميں يہوديوں کے تين قبيلے آباد تھے، بنو نضير، بنو قريظہ اور بنو  ١۔٢

قينقاع، ہجرت مدينہ کے بعد نبی نے ان سے معاہده بھی کيا ليکن يہ لوگ درپرده سازشيں کرتے 
 رہے اور کفار مکہ سے بھی مسلمانوں کے خالف رابطہ رکھا، حتٰی کے ايک موقع پر جب کہ
آپ ان کے پاس گئے ہوئے تھے، بنو نضير نے رسول هللا پر اوپر سے پتھر پھينک کر آپ کو 

مار ڈالنے کی سازش تيار کی، جس سے وحی کے ذريعے سے آپ بروقت اطالع کر دی گئی، 
اور آپ وہاں سے واپس تشريف لے آئے۔ ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے رسول هللا ان پر 

اپنے قعلوں ميں محصور رہے، باآلخر انہوں نے جان بخشی کی  لشکر کشی کی، يہ چند دن
صورت ميں جال وطنی پر آمادگی کا اظہار کيا جسے رسول هللا نے قبول فرما ليا، يہاں سے يہ 
خيبر ميں جا کر مقيم ہوگئے، وہاں سے حضرت عمر نے اپنے دور ميں انہيں دوباره جال وطن 

  تے ہيں کہ تمام انسانوں کا آخری حشر ہوگا۔ کيا اور شام کی طرف دھکيل ديا جہاں کہ
اس لئے انہوں نے نہايت مضبوط قعلے تعمير کر رکھے تھے جس پر انہيں گھمنڈ تھا اور  ٢۔٢

  مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اتنی آسانی سے يہ قعلے فتح نہيں ہو سکيں گے۔ 
کے وہم و گمان ميں بھی نہ اور وه يہی تھا کہ رسول هللا نے ان کا محاصره کرليا تھا جو ان  ٣۔٢

  تھا۔ 
اس رعب کی وجہ سے ہی انہوں نے جال وطنی پر آمادگی کا اظہار کيا ورنہ عبد هللا بن ابی  ٤۔٢

رئيس المنافقين اور ديگرلوگوں نے انہيں پيغامات بھيجے تھے کہ تم مسلمانوں کے سامنے 
کريم صلی هللا عليہ وسلم کو يہ  جھکنا نہيں ہم تمہارے ساتھ ہيں عالوه ازيں هللا تعاٰلی نے نبی

خصوصی وصف عطا فرمايا تھا کہ دشمن ايک مہينے کی مسافت پر آپ صلی هللا عليہ وسلم 
سے مرعوب ہو جاتا تھا اس ليے سخت دہشت اور گھبراہٹ ان پر طاری ہوگئی اور تمام تر 

ں سے منوائی اسباب ووسائل کے باوجود انہوں نے ہتھيار ڈال ديئے اور صرف يہ شرط مسلمانو
کہ جتنا سامان وه الد کر لے جاسکتے ہيں انہيں لے جانے کی اجازت ہو، چنانچہ اس اجازت کی 
وجہ سے انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے اور شہتير تک اکھيڑ ڈالے تاکہ انہيں اپنے ساتھ 

  لے جائيں
ان محاصره اندر يعنی جب انہيں يقين ہوگيا کہ اب جال وطنی ناگزير ہے تو انہوں نے دور ۵۔٢

سے اپنے گھروں کو برباد کرنا شروع کر ديا تاکہ وه مسلمانوں کے بھی کام نہ رہيں۔ يا يہ 
مطلب ہے کہ سامان لے جانے کی اجازت سے پورا فائده اٹھانے کے لئے وه اپنے اپنے اونٹوں 

اونٹوں پر  پر جتنا سامان الد کر لے جاسکتے تھے اپنے گھر ادھيڑ ادھيڑ کر وه سامان انہوں نے
  رکھ ليا۔

باہر سے مسلمان ان کے گھروں کو برباد کرتے رہے تاکہ ان پر گرفت آسان ہو جائے يا يہ   ٦۔ ٢
مطلب ہے کہ ان کے ادھيڑے ہوئے گھروں سے بقيہ سامان نکالنے اور حاصل کرنے کے ليے 

  مسلمانوں کو مزيد تخريب سے کام لينا پڑا۔
ميں مسلمانوں کا رعب ڈاال دراں حاليکہ وه ايک نہايت کہ کس طرح هللا نے ان کے دلوں  ٧۔٢ 

طاقتور اور باوسائل قبيلہ تھا ليکن جب هللا تعاٰلی کی طرف سے مہلت عمل ختم ہوگئی اور هللا 
نے اپنے مواخذے کے شکنجے ميں کسنے کا فيصلہ کرليا تو پھر ان کی اپنی طاقت اور وسائل 

  کی کچھ مدد کرسکے۔ان کے کام آئے نہ ديگر اعوان وانصار ان 
 

ِخَرِة عََذاُب النَّ  نَْيا   ۭ َولَهُْم ِيف اْالٰ َهبُْم ِيف ادلُّ ُم الَْجَالَۗء لََعذَّ ُ عَلَْهيِ   Ǽاِر     َولَْوَالٓ َاْن َكَتَب اهلّلٰ
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) ١اور اگر هللا تعاٰلی نے ان پر جال وطنی کو مقدر نہ کر ديا ہوتا تو يقيناً دنيا ميں ہی عذاب ديتا (
  آخرت ميں (تو) ان کے لئے آگ کا عذاب ہے ہی۔اور 
يعنی هللا کی تقدير ميں پہلے سے ہی اس طرح ان کی جالوطنی لکھی ہوئی نہ ہوتی تو ان  ١۔٣

کو دنيا ميں ہی سخت عذاب سے دوچار کر ديا جاتا جيسا کہ بعد ميں ان کے بھائی يہود کے ايک 
 کيا گيا کہ ان کے جوان مردوں کو قتل دوسرے قبيلے بنو قريظہ کو ايسے ہی عذاب ميں مبتال

  کرديا گيا دوسروں کو قيدی بنا ليا گيا اور ان کا مال مسلمانوں کے ليے غنيمت بنا ديا گيا۔
 

َ َشِديُْد الِْعقَاِب      َ فَِانَّ اهلّلٰ َُّشاّۗقِ اهلّلٰ َ َوَرُسْوهَلٗ ۚ َوَمْن ي ُْم َشاۗقُّوا اهلّلٰ   Ćٰذكِلَ اِبَهنَّ
ہ انہوں نے هللا تعاٰلی کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو بھی هللا کی يہ اس لئے ک

  مخالفت کرے گا تو هللا تعاٰلی بھی سخت عذاب کرنے واال ہے۔
 

ِ َوِلُيْخزَِي الْٰفِسِقْنيَ  َمًة عَٰيلٓ ُاُصْوِلهَا فَِبِاْذِن اهلّلٰ
ِٕ
ْن ِلّْينٍَة َاْو تََرْكُتُمْوَها قَاۗى   Ĉ     َما قََطْعُمتْ ِمّ

تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے يا جنہيں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے ديا۔ يہ 
  )۔١سب هللا تعاٰلی کے فرمان سے تھا اور اس لئے بھی کہ فاسقوں کو هللا تعاٰلی رسوا کرے (

لينۃ۔ کھجور کی ايک قسم ہے جيسے عجوه برنی وغيره کھجوروں کی قسميں ہيں يا عام  ١۔٥
ھجور کا درخت مراد ہے۔ دوران محاصره نبی صلی هللا عليہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے ک

بنو نضير کے کھجوروں کے درختوں کو آگ لگا دی، کچھ کاٹ ڈالے اور کچھ چھوڑ ديئے۔ 
جس سے مقصود دشمن کی آڑ کو ختم کرنا۔ اور يہ واضح کرنا تھا کہ اب مسلمان تم پر غالب 

ل و جائيداد ميں جس طرح چاہے، تصرف کرنے پر قادر ہيں۔ هللا تعاٰلی بھی ہيں، وه تمہارے اموا
مسلمانوں کی اس حکمت عملی کی تصويب فرمائی اور اسے يہود کی رسوائی کا ذريعہ قرارا 

  ديا۔
 

َال ِراكَ  ُ عَٰيل َرُسْوهِلٖ ِمْهنُْم فََمآ َاْوَجْفُمتْ عَلَْيِه ِمْن َخْيٍل وَّ ٍء قَِدْيٌر     َوَمآ َافَاَۗء اهلّلٰ ُ عَٰيل ُلكِّ َيشْ ََّشاُۗء    ۭ َواهلّلٰ ِّــطُ ُرُسهَلٗ عَٰيل َمْن ي َ يَُسل ٰلِكنَّ اهلّلٰ   Čٍب وَّ
اور ان کا جو مال هللا تعاٰلی نے اپنے رسول کے ہاتھ لگايا ہے جس پر نہ تو تم نے گھوڑے 

) اور ١چاہے غالب کر ديتا ہے (دوڑائے ہيں اور نہ اونٹ بلکہ هللا تعاٰلی اپنے رسول کو جس پر 
  هللا تعاٰلی ہرچيز پر قادر ہے۔

بنو نضير کا يہ عالقہ، جو مسلمانوں کے قبضے ميں آيا، مدينے سے تين چار ميل کے  ١۔٦
فاصلے پر تھا، يعنی مسلمانوں کو اس کے لئے لمبا سفر کرنے کی ضرورت پيش نہيں آئی۔ 

وڑانے نہيں پڑے۔ اسطرح لڑنے کی بھی نوبت يعنی اس ميں مسلمانوں کو اونٹ اور گھوڑے د
نہيں آئی اور صلح کے ذريعے سے يہ عالقہ فتح ہوگيا، يعنی هللا نے اپنے رسول کو بغير لڑے 

ان پر غالب فرما ديا۔ اس لئے يہاں سے حاصل ہونے والے مال کو فَْیء قرار ديا گيا، جس کا 
ھوڑ کر بھاگ جائے يا صلح کے حکم غنيمت سے مختلف ہے يعنی جو مال بغير لڑے دشمن چ

ذريعے سے حاصل ہو، اور جو مال باقاعده لڑائی اور غلبہ حاصل کرنے کے بعد ملے، وه 
  غنيمت ہے۔

 
ي الُْقْرٰىب َوالْيَـٰتٰمى َوالْ  ُسْوِل َو ذِلِ ِ َو ِللرَّ ُ عَٰيل َرُسْوهِلٖ ِمْن َاْهِل الُْقٰرى فَِلهّلٰ ْغِنَياِۗء ِمنُْمكْ ۭ َوَمآ َمٰسِكْنيِ َوابْ َمآ َافَاَۗء اهلّلٰ ِبْيِل ۙ َيكْ َال يَُكْوَن ُدْوةَلً بَْنيَ اْالَ ِن السَّ
َ َشِديُْد ا َ    ۭ ِانَّ اهلّلٰ َُّقوا اهلّلٰ ُسْوُل فَُخُذْوُه    ۤ َوَما َهنٰىُمكْ َعْنُه فَاْنَهتُْوا  ۚ َوات   Ċۘلِْعَقاِب     ٰاٰتىُمكُ الرَّ

 تعاٰلی تمہارے لڑے بھڑے بغير اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وه هللا بستيوں والوں کا جو (مال) هللا
کا ہے اور رسول کا اور قرابت والوں کا اور يتيموں مسکينوں کا اور مسافروں کا ہے تاکہ 

تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ ميں ہی يہ مال گردش کرتا نہ ره جائے اور تمہيں جو کچھ رسول 
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جاؤ هللا تعاٰلی سے ڈرتے رہا کرو، يقيناً هللا تعاٰلی سخت دے لے لو، اور جس سے روکے رک 
  عذاب واال ہے۔

 
ِ َورِ  َن اهلّلٰ يَْن ُاْخرُِجْوا ِمْن ِداَيِرِمهْ َوَاْمَواِلهِْم يَبْتَُغْوَن فَْضًال ِمّ ِ كَ ِللُْفَقَراِۗء الُْمٰهِجرِْيَن اذلَّ

ِٕ
َ َوَرُسْوهَلٗ  ۭ ُاوٰلۗى ْوَن اهلّلٰ يَْنُرصُ ِدقُْوَن      ْضَوااًن وَّ   Ďُۚمهُ الّصٰ

(فئ کا مال) ان مہاجر مسکينوں کے لئے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال ديئے 
گئے ہيں وه هللا کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلب گار ہيں اور هللا تعاٰلی کی اور اس 

  )۔١کے رسول کی مدد کرتے ہيں يہی راست باز لوگ ہيں (
فیء کا ايک صحيح ترين مصرف بيان کيا گيا ہے۔ اور ساتھ ہی مہاجرين کی  اس ميں مال ١۔٨

فضيلت، ان کے اخالص اور ان کی راست بازی کی وضاحت ہے، جس کے بعد ان کے ايمان 
  ميں شک کرنا، گويا قرآن کا انکار ہے۔

 
بُّْوَن َمنْ  يَْماَن ِمْن قَْبِلهِْم ُحيِ اَر َواْالِ ُؤ ادلَّ ْيَن تََبوَّ ِ آ ُاْوتُْوا َويُْؤِثُرْوَن عَٰيلٓ َانُْفِسهِْم َولَْو اكَ  َواذلَّ مَّ ُدْوَن ِيفْ ُصُدْوِرِمهْ َحاَجًة ِمّ ْم َوَال َجيِ ْم َخَصاَصٌة     َهاَجَر ِالَْهيِ َن ِهبِ
َك ُمهُ الُْمْفِلُحْوَن     

ِٕ
ُّْوَق ُحشَّ نَْفِسٖه فَُاوٰلۗى   Ḍۚڵ َوَمْن ي

ھر ميں (يعنی مدينہ) اور ايمان ميں ان سے پہلے جگہ بنالی اور (ان کے لئے) جنہوں نے اس گ
) اور اپنی طرف ہجرت کرکے آنے والوں سے محبت کرتے ہيں اور مہاجرين کو جو کچھ ١(

) بلکہ خود اپنے اوپر انہيں ٢دے ديا جائے اس سے وه اپنے دلوں ميں کوئی تنگی نہيں رکھتے (
) (بات يہ ہے) کہ جو بھی اپنے نفس کے ٣و (ترجيح ديتے ہيں گو خود کتنی ہی سخت حاجت ہ
  )٤بخل سے بچايا گيا وہی کامياب اور با مراد ہے (

ان سے انصار مدينہ مراد ہيں جو مہاجرين کے مدينہ آنے سے قبل مدينے ميں آباد تھے اور  ١۔٩
مہاجرين کے ہجرت کر کے آنے سے قبل امين بھی ان کے دلوں ميں قرار پکڑ چکا تھا يہ 

يں ہے کہ مہاجرين کے ايمان النے سے پہلے يہ انصار ايمان ال چکے تھے کيونکہ ان مطلب نہ
کی اکثريت مہاجرين کے ايمان النے کے بعد ايمان الئی ہے يعنی من قبلھم کا مطلب من قبل 

  ھجرتھم ہے اور دار سے دار الھجرة يعنی مدينہ مراد ہے ۔
وسلم جو کچھ دے، اس پر حسد محسوس نہيں  يعنی مہاجرين کو هللا کا رسول صلی هللا عليہ ٢۔٩

  کرتے، جيسے فیء کا اولين مستحق بھی ان کو قرار ديا گيا۔ ليکن انصار نے برا نہيں منايا۔ 
يعنی اپنے مقابلے ميں مہاجرين کی ضرورت کو ترجيح ديتے ہيں خود بھوکا رہتے ہيں  ٣۔٩

ہے کہ رسول هللا صلی هللا عليہ  ليکن مہاجرين کو کھالتے ہيں جيسے حديث ميں ايک واقعہ آتا
وسلم کے پاس ايک مہمان آيا ليکن آپ صلی هللا عليہ وسلم کے گھر ميں کچھ نہ تھا چنانچہ ايک 

انصاری اسے اپنے گھر لے گيا گھر جا کر بيوی کو بتاليا تو بيوی نے کہا کہ گھر ميں تو 
آج بھوکا سال ديں اور ہم  صرف بچوں کی خوراک ہے انہوں نے باہم مشوره کيا کہ بچوں کو تو

خود بھی ايسے ہی کچھ کھائے بغير سو جائيں گے البتہ مہمان کو کھالتے وقت چراغ بجھا دينا 
تاکہ اسے ہماری بابت علم نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ کھانا نہيں کھا رہے ہيں صبح جب وه 

هللا عليہ وسلم صحابی رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کی خدمت ميں حاضر ہوئے تو آپ صلی 
نے ان سے فرمايا کہ هللا تعاٰلی نے تم دونوں مياں بيوی کی شان ميں يہ آيات نازل فرمائی ہے۔ 
ويوثرون علی انفسھم۔ االيۃ صحيح بخاری۔ ان کے ايثار کی يہ بھی ايک نہايت عجيب مثال ہے 

ينے کی کہ ايک انصاری کے پاس دو بيوياں تھيں تو اس نے ايک بيوی کو اس ليے طالق د
پيشکش کی کہ عدت گزرنے کے بعد اس سے اس کا دوسرا مہاجر بھائی نکاح کر لے ۔ صحيح 

  بخاری۔ کتاب النکاح۔
حديث ميں ہے ' شح سے بچو، اس حرص نفس نے ہی پہلے لوگوں کو ہالک کيا، اسی نے  ٤۔٩ 

  خون ريزی پر آماده کيا اور انہوں نے محارم کو حالل کرليا ' (صحيح مسلم)
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 ِ يَْماِن وَ َواذلَّ َبُقْواَن اِبْالِ يَْن سـَ ِ ْخَواِننَا اذلَّ َّنَا اْغِفْر لَنَا َوِالِ ِحْميٌ      ْيَن َجاُۗءْو ِمْنۢ بَْعِدِمهْ يَُقْولُْوَن َرب ََّك َرُءْوٌف رَّ َّنَآ ِان ْيَن ٰاَمنُْوا َرب ِ َعْل ِيفْ قُلُْوِبنَا ِغالًّ ِلذّلَّ   10َۧال َجتْ

کے بعد آئيں اور کہيں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہميں بخش دے  اور (ان کے لئے) جو ان
اور ہمارے ان بھائيوں کو بھی جو ہم سے پہلے ايمان الچکے اور ايمانداروں کی طرف ہمارے 

) اے ہمارے رب بيشک تو شفقت و مہربانی کرنے واال ١دل ميں کہيں (اور دشمنی) نہ ڈال (
  ہے۔
سری قسم ہے يعنی صحابہ رضی هللا عنھم کے بعد آنے يہ مال فئی کے مستحقين کی تي ١۔١٠

والے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے اس ميں تابعين اور تبع تابعين اور قيامت تک 
ہونے والے اہل ايمان وتقوی آگئے ليکن شرط يہی ہے کہ وه انصار ومہاجرين کو مومن ماننے 

کہ ان کے ايمان ميں شک کرنے اور ان اور ان کے حق ميں دعائے مغفرت کرنے والے ہوں نہ 
پر سب وشتم کرنے اور ان کے خالف اپنے دلوں ميں بغض وعناد رکھنے والے امام مالک 

رحمہ هللا نے اس آيت سے استنباط کرتے ہوئے يہی بات ارشاد فرمائی ہے ان الرافضی الذی 
والء فی قولھم رافضی کو يسب الصحابۃ ليس لہ فی مال الفی نصيب لعدم اتصافہ بما مدح هللا بہ ھ

جو صحابہ کرام رضوان عليھم اجمعين پر سب وشتم کرتے ہيں مال فیء سے حصہ نہيں ملے 
گا کيونکہ هللا تعاٰلی نے صحابہ کرام رضوان هللا عليہم اجمعين کی مدح کی ہے اور رافضی ان 

باالستغفار  کی مذمت کرتے ہيں (ابن کثير)۔ اور حضرت عائشہ رضی هللا فرماتی ہيں۔ امرتم
الصحاب محمد صلی هللا عليہ وسلم فسببتموھم سمعت نبيکم يقول :ال تذھب ھذه االمۃ حتی يلعن 

آخرھا اولھا۔ رواه البغوی۔ تم لوگوں اصحاب محمد صلی هللا عليہ وسلم کے ليے استغفار کا حکم 
کہ يہ امت اس ديا گيا مگر تم نے ان پر لعن طعن کی ميں نے تمہارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا 

  وقت تک ختم نہيں ہوگی جب تک کہ اس کے آخرين اولين پر لعنت نہ کريں ۔ حوالہ مذکور ۔
 

ْن ُاْخِر 
ِٕ
ْيَن َكَفُرْوا ِمْن َاْهِل اْلِكٰتِب لَى ِ ُم اذلَّ ْخَواِهنِ يَْن اَنفَُقْوا يَُقْولُْوَن ِالِ ِ َُّمكْ ۭ ْجُمتْ لَنَْخُرَجنَّ َمَعُمكْ َوَال َالَْم تََر ِاَىل اذلَّ ن ِاْن قُْوِتلُْمتْ لَنَْنُرصَ نُِطْيُع ِفْيُمكْ َاَحًدا َابًَدا   ۙ وَّ

ُْم لَٰكِذبُْوَن         ُ يَْشهَُد ِاهنَّ   11َواهلّلٰ
کيا تو نے منافقوں کو نہ ديکھا؟ کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائيوں سے کہتے ہيں اگر تم جال وطن 

تھ نکل کھڑے ہونگے اور تمہارے بارے ميں ہم کئے گئے تو ضرور بالضرور ہم تمہارے سا
کبھی بھی کسی کی بات نہ مانيں گے اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو بخدا ہم تمہاری مدد 

  )۔٢)، ليکن هللا تعاٰلی گواہی ديتا ہے کہ يہ قطًعا جھوٹے ہيں (١کريں گے (
  بھيجا تھا۔ جيسے پہلے گزر چکا ہے کہ منافقين نے بنو نضير کو يہ پيغام  ١۔١١
چنانچہ ان کا جھوٹ واضح ہو کر سامنے آگيا کہ بنو نضير جال وطن کر ديئے گئے، ليکن  ٢۔١١

  يہ ان کی مدد کو پہنچے نہ ان کی حمايت ميں مدينہ چھوڑنے پر آماده ہوئے۔
 

ْوَهنُْم ۚ ْن قُْوِتلُْوا َال يَْنُرصُ
ِٕ
ُرُجْوَن َمَعهُْم ۚ َولَى ْن ُاْخرُِجْوا َال َخيْ

ِٕ
ْوَن       لَى ُّنَّ اْالَْداَبَر     ۣ ُمثَّ َال يُْنَرصُ ْوُمهْ لَُيَول ََّرصُ ْن ن

ِٕ
  12َولَى

اگر وه جال وطن کئے گئے تو يہ ان کے ساتھ نہ جائيں گے اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو يہ 
) تو پيٹھ پھير کر ٢) اور اگر (با لفرض) مدد پر آبھی گئے (١ان کی مدد بھی نہ کريں گے (

  ) پھر مدينہ نہ جائيں گے۔٣(بھاگ کھڑے) ہوں (
يہ منافقين کے گذشتہ جھوٹے وعدوں ہی کی مزيد تفصيل ہے، چنانچہ ايسا ہی ہوا، بنو  ١۔١٢

قضير، جال وطن اور بنو قريظہ قتل اور اسير کئے گئے، ليکن منافقين کسی کی مدد کو نہ 
  پہنچے۔ 

چيز کی نفی هللا فرما دے، اس کا وجود  يہ بطور فرض، بات کی جا رہی ہے، ورنہ جس ٢۔١٢
  کيوں کر ممکن ہے، مطلب ہے کہ اگر يہود کی مدد کرنے کا اراده کريں۔ 
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  يعنی شکست کھا کر۔ ٣۔١٢
 

ُْم قَْوٌم الَّ يَْفَقهُْوَن      ِ  ۭ ٰذكِلَ اِبَهنَّ َن اهلّلٰ   13َالَانُْمتْ َاَشدُّ َرْهَبًة ِيفْ ُصُدْوِرِمهْ ِمّ
) بہ نسبت هللا کی ہيبت کے بہت زياده ١مانو) کہ تمہاری ہيبت ان کے دلوں ميں ( (مسلمانو! يقين

  )۔٢ہے، يہ اس لئے کہ يہ بےسمجھ لوگ ہيں (
  يہود کے يا منافقين کے يا سب کے ہی دلوں ميں۔  ١۔١٣
يعنی تمہارا يہ خوف ان کے دلوں ميں ان کی ناسمجھی کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر  ٢۔١٣

سمجھ جاتے کہ مسلمانوں کا غلبہ و تسلط، هللا تعاٰلی کی طرف سے ہے، اس  سمجھدار ہوتے تو
  لئے ڈرنا هللا تعاٰلی سے چاہيے نہ کہ مسلمانوں سے۔

 
ُسُهْم بَيَْهنُْم َشِديٌْد    َراِۗء ُجُدٍر ۭ اَبْ نٍَة َاْو ِمْن وَّ َحصَّ ْيًعا ِاالَّ ِيفْ قًُرى مُّ ُهبُ  ۭ َال يَُقاِتلُْونَُمكْ َمجِ سـَ ُْم قَْوٌم الَّ يَْعِقلُْوَن       َحتْ ّىتٰ ٰۭذكِلَ اِبَهنَّ قُلُْوُهبُْم شـَ ْيًعا وَّ   14ْۚم َمجِ

يہ سب ملکر بھی تم سے لڑ نہيں سکتے ہاں يہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات ميں ہوں يا 
) گو آپ ٢) ان کی لڑائی تو ان ميں آپس ميں ہی بہت سخت ہے (١ديواروں کی آڑ ميں ہوں (

) اس لئے يہ ٣ہيں متحد سمجھ رہے ہيں ليکن ان کے دل دراصل ايک دوسرے سے جدا ہيں (ان
  )۔٤بےعقل لوگ ہيں (

يعنی يہ منافقين اور يہودی مل کر بھی کھلے ميدان ميں تم سے لڑنے کا حوصلہ نہيں  ١۔١٤
يں رکھتے البتہ قلعوں ميں محصور ہو کر يا ديواروں کے پيچھے چھپ کر تم پر وار کرسکتے ہ

  جس سے يہ واضح ہے کہ يہ نہايت بزدل ہيں اور تمہاری ہيبت سے لرزاں وترساں ہيں ۔
يعنی آپس ميں يہ ايک دوسرے کے سخت خالف ہيں۔ اس لئے ان ميں باہم تو تکار اور  ٢۔١٤

  تھکا فضيحتی عام ہے۔ 
ر اہل کتاب کا يہ منافقين کا آپس ميں دلوں کا حال ہے يا يہود اور منافقين کا يا مشرکين او ٣۔١٤

مطلب يہ ہے کہ حق کے مقابلے ميں يہ ايک نظر آتے ہيں ليکن ان کے دل ايک نہيں ہيں وه 
  ايک دوسرے سے مختلف ہيں اور ايک دوسرے کے خالف بغض وعناد سے بھرے ہوئے 

يعنی يہ اختالف ان کی بےعقلی کی وجہ سے ہے، اگر ان کے پاس سمجھنے والی عقل  ٤۔١٤
  پہچان ليتے اور اسے اپنا ليتے۔ ہوتی تو يہ حق کو

 
ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم قَرِيًْبا َذاقُْوا َواَبَل َاْمِرِمهْ ۚ َولَهُْم عََذاٌب َاِلْميٌ        ِ   15َۚمكَثَِل اذلَّ

ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہيں جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ ليا 
  )٢تيار) ہے () اور جن کے لئے المناک عذاب (١(

اس سے بعض نے مشرکين مکہ مراد ليے ہيں جنہيں غزوه بنی نصير سے کچھ عرصہ  ١۔١۵
قبل جنگ بدر ميں عبرت ناک شکست ہوئی تھی يعنی يہ بھی مغلوبيت اور ذلت ميں مشرکين ہی 

کی طرح ہيں جن کا زمانہ قريب ہی ہے بعض نے يہود کے دوسرے قبيلے بنو قينقاع کو مراد ليا 
نہيں بنو نضير سے قبل جال وطن کيا جا چکا تھا جو زمان ومکان دونوں لحاظ سے ان کے ہے ج

  قريب تھے۔ ابن کثير ۔
يعنی يہ وبال جو انہوں نے چکھا، يہ تو دنيا کی سزا ہے، آخرت کی سزا اس کے عالوه  ٢۔١٥

  ہے جو نہايت دردناک ہوگی۔
 

نَْساِن اكْ  ْيٰطِن  ِاْذ قَاَل ِلْالِ َ َربَّ الْٰعلَِمْنيَ       َمكَثَِل الشـَّ ٓ َاَخاُف اهلّلٰ ْ نَْك ِاّىنِ ٌء ِمّ ْ بَرِْيۗ ا َكَفَر قَاَل ِاّىنِ   16ُفْر ۚ فَلَمَّ
شيطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب کفر کر چکا تو کہنے لگا ميں تجھ سے 

  )۔٢) ميں تو هللا رب العالمين سے ڈرتا ہوں (١بری ہوں (
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ود اور منافقين کی ايک اور مثال بيان فرمائی کہ منافقين نے يہوديوں کو اسی طرح يہ يہ ١۔  ٦ ١
بےيار ومددگا چھوڑ ديا جس طرح شيطان انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے پہلے وه انسان کو 

گمراه کرتا ہے اور جب انسان شيطان کے پيچھے لگ کر کفر کا ارتکاب کرليتا ہے تو شيطان 
شيطان اپنے اس قول ميں سچا نہيں ہے، مقصد  ٢۔١٦ار کرديتا ہے ۔اس سے براءت کا اظہ

صرف اس کفر سے عليحدگی اور چھٹکارا حاصل کرتا ہے جو انسان شيطان کے گمراه کرنے 
  سے کرتا ہے۔

 
ِلِمْنيَ      ُؤا الّظٰ ْيِن ِفْهيَا   ۭ َوٰذكِلَ َجٰزۗ َُما ِيف النَّاِر َخادِلَ   ۧ 17فََاكَن عَاِقَبَهتَُمآ َاهنَّ

پس دونوں کا انجام يہ ہوا کہ آتش (دوزخ) ميں ہميشہ کے لئے گئے اور ظالموں کی يہی سزا ہے 
)١(  

  يعنی جہنم کی دائمی سزا۔ ١۔١٧
 

 َ َ   ۭ ِانَّ اهلّلٰ َُّقوا اهلّلٰ َمْت ِلَغٍد ۚ َوات ا قَدَّ َ َولَْتْنُظْر نَْفٌس مَّ َُّقوا اهلّلٰ يَْن ٰاَمنُوا ات ِ َا اذلَّ َهيُّ   18ِبْريٌ ِبَما تَْعَملُْوَن     خَ اٰيٓ
) اور ہر شخص ديکھ (بھال) لے کہ کل (قيامت) کے ١اے ايمان والو! هللا سے ڈرتے رہو (

) اور (ہر وقت) هللا سے ڈرتے رہو۔ هللا ٢واسطے اس نے (اعمال کا) کيا (ذخيره) بھيجا ہے (
  )٣تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے (

انہيں وعظ کيا جارہا ہے هللا سے ڈرنے کا مطلب ہے اس نے  اہل ايمان کو خطاب کرکے ١۔١٨
جن چيزوں کے کرنے کا حکم ديا ہے انہيں بجا الؤ جن سے روکا ہے ان سے رک جاؤ آيت ميں 

يہ بطور تاکيد دو مرتبہ فرمايا کيونکہ يہ تقوی هللا کا خوف ہی انسان کو نيکی کرنے پر اور 
اسے کل سے تعبير کرکے اس طرف بھی اشاره فرما  ٢۔١٨برائی سے اجتناب پر آماده کرتا ہے ۔

  ديا کہ اس کا وقوع زياده دور نہيں، قريب ہے۔ 
چنانچہ وه ہر ايک کو اس کے عمل کی جزا دے گا، نيک کو نيکی کی جزا اور بد کو بدی  ٣۔١٨

  کی جزا۔
 

ُْم َانُْفَسهُْم ۭ َ فََانْٰسـ يَْن نَُسوا اهلّلٰ ِ َك ُمهُ الْٰفِسُقْوَن       َوَال تَُكْونُْوا َاكذلَّ
ِٕ
  19ُاوٰلۗى

اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے هللا (کے احکام) کو بھال ديا تو هللا نے بھی 
  ) اور ايسے ہی لوگ نافرمان (فاسق) ہوتے ہيں۔١انہيں اپنی جانوں سے غافل کر ديا (

يسے عملوں سے غافل ہوگئے جن ميں ان يعنی هللا نے بطور جزا انہيں ايسا کر ديا کہ وه ا ١۔١٩
کا فائده تھا اور جن کے ذريعے سے وه اپنے نفسوں کو عذاب اٰلہی سے بچا سکتے تھے يوں 

  انسان خدا فراموشی سے خود فراموشی تک پہنچ جاتا ہے۔
 

 ۗ ُب الَْجنَِّة ُمهُ الَْفا ُب الَْجنَِّة   ۭ َاْحصٰ ُب النَّاِر َوَاْحصٰ َتِوْيٓ َاْحصٰ ُزْوَن      َال يَسـْ
ِٕ
  20ى

) جو اہل جنت ميں ہيں وہی کامياب ہيں (جو اہل نار ہيں ١اہل نار اور اہل جنت (باہم) برابر نہيں (
  )۔٢وه ناکام) ہيں (

جنہوں نے هللا کو بھول کريہ بات بھی بھالئے رکھی کہ اس طرح وه خود اپنے ہی نفسوں  ١۔٢٠
کے نتيجے ميں ان کے يہ جسم جن کے ليے پر ظلم کر رہے ہيں اور ايک دن آئے گا کہ اس 

دنيا ميں وه بڑے بڑے پاپڑ بيلتے تھے جہنم کی آگ کا ايندھن بنيں گے اور ان کے مقابلے ميں 
دوسرے وه لوگ تھے جنہوں نے هللا کو ياد رکھا اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاری ايک 

مائے گا اور اپنی جنت ميں انہيں داخل وقت آئے گا کہ هللا تعاٰلی انہيں اس کی بہترين جزا عطا فر
فرمائے گا جہاں ان کے آرام وراحت کے ليے ہر طرح کی نعمتيں اور سہولتيں ہوں گی يہ 
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دونوں فريق يعنی جنتی اور جہنمی برابر نہيں ہوں گے بھال يہ برابر ہو بھی کس طرح سکتے 
ہا دوسرا اپنے انجام سے ہيں ايک نے اپنے انجام کو ياد رکھا اور اس کے ليے تياری کرتا ر
  غافل رہا اس ليے اس کے ليے تياری ميں بھی مجرمانہ غفلت برتی ۔

جس طرح امتحان کی تياری کرنے واال کامياب اور دوسرا ناکام ہوتا ہے۔ اسی طرح اہل  ١۔٢٠
ايمان و تقٰوی جنت کے حصول ميں کامياب ہوجائيں گے، کيونکہ اس کے لئے کہ وه دنيا ميں 

کے تياری کرتے رہے گويا دنيادار العمل اور دارال متحان ہے۔ جس نے اس حقيقت نيک عمل کر
کو سمجھ ليا اور اس نے انجام سے بےخبرہو کر زندگی نہيں گزاری وه کامياب ہوگا اور جو دنيا 
کی حقيقت کو سمجھنے سے قاصر اور انجام سے غافل، فسق و فجور ميں مبتال رہا وه خاسر و 

  ناکام ہوگا۔
 
ْمثَا لَوْ  ِ  ۭ َوِتكْلَ اْالَ َيِة اهلّلٰ ْن َخشـْ عًا ِمّ تََصّدِ ََّرَايْتَٗه َخاِشًعا مُّ َُّهْم يََتَفكَُّرْوَن     َاْنَزلْنَا ٰهَذا الُْقْرٰاَن عَٰيل َجَبٍل ل   21ُل نَْرضُِهبَا لِلنَّاِس لََعل

وه پست ہو کر  ) تو تو ديکھتا کہ خوف اٰلہی سے١اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے (
) جاتا ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بيان کرتے ہيں تاکہ وه غور و ٢ٹکڑے ٹکڑے ہو (

  )۔٣فکر کريں (
اور پہاڑ ميں فہم و ادراک کی صالحيت پيدا کر ديتے جو ہم نے انسان کے اندر رکھی  ١۔٢١
  ہے۔
وعظ تذکره کے ايسے  يعنی قرآن کريم ميں ہم نے بالغت و فصاحت، قوت و استدالل اور ٢۔٢١

پہلو بيان کئے ہيں کہ انہيں سن کر پہاڑ بھی باوجود اتنی سختی اور وسعت و بلندی کے خوف 
اٰلہی سے ريزه ريزة ہو جاتا۔ يہ انسان کو سمجھايا اور ڈرايا جا رہا ہے کہ تجھے عقل و فہم کی 

رتا تو تيرا انجام اچھا صالحيتيں دی گئی ہيں۔ ليکن قرآن سن کر تيرا دل کوئی اثر قبول نہيں ک
  نہيں ہوگا۔ 

تاکہ قرآن کے مواعظ سے وه نصحيت حاصل کريں اور زواجر کو سن کر نافرمانيوں  ٣۔٢١
سے اجتناب کريں بعض کہتے ہيں کہ اس آيت ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہم 

گر ہم اسے کسی پہاڑ پر نے آپ پر يہ قرآن مجيد نازل کيا جو ايسی عظمت شان کا حامل ہے کہ ا
نازل کرتے تو وه ريزه ريزه ہوجاتا ليکن يہ آپ پر ہمارا احسان ہے کہ ہم نے آپ کو اتنا قوی 
اور مضبوط کرديا کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم نے اس چيز کو برداشت کرليا جس کو برداشت 

ی اپنی صفات بيان کرنے کی طاقت پہاڑوں ميں بھی نہيں ہے ۔ فتح القدير اس کے بعد هللا تعالٰ 
  فرما رہا ہے جس سے مقصود توحيد کا اثبات اور شرک کی ترديد ہے ۔

 
ِحْميُ        ُن الرَّ ْمحٰ هَاَدِة   ۚ ُهَو الرَّ ْي َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُهَو ۚ ٰعِملُ الَْغْيِب َوالشَّ ِ ُ اذلَّ   22ُهَو اهلّلٰ

ا جاننے واال مہربان اور رحم ) کھلے ک١وہی هللا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہيں چھپے (
  کرنے واال۔

غيب مخلوقات کے اعتبار سے ہے ورنہ هللا کے ليے تو کوئی چيز غيب نہيں مطلب يہ  ١۔٢٢
ہے کہ وه کائنات کی ہرچيز کو جانتا ہے چاہے وه ہمارے سامنے ہو يا ہم سے غائب ہو حتی کہ 

  وه تاريکيوں ميں چلنے والی چيونٹی کو بھی جانتا ہے ۔
 
ٰملُ الُْمْؤِمُن الُْمهَْيِمُن الَْعزِْيُز الَْجبَّ هُ  ْوُس السَّ ْي َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُهَو  ۚ َالَْمكِلُ الُْقدُّ ِ ُ اذلَّ ِ َمعَّا يُْرشُِكْوَن      َو اهلّلٰ ْبٰحَن اهلّلٰ ُ ۭ سـُ   23اُر الُْمَتَكّربِ

يبوں سے صاف، امن وہی هللا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہيں، بادشاه، نہايت پاک، سب ع
دينے واال، نگہبان، غالب زورآور، اور بڑائی واال، پاک ہے هللا ان چيزوں سے جنہيں يہ اس کا 

  شريک بناتے ہيں۔
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ٰمٰوِت َواْالَرْ  ُح هَلٗ َما ِيف السَّ ّبِ ٰىن ۭ يُسـَ اُۗء الُْحسـْ ُر هَلُ اْالَْمسَ ُ الَْخاِلُق الَْباِرئُ الُْمَصّوِ   ۧ 24الَْعزِيُْز الَْحِكْميُ       ِض ۚ َوُهوَ ُهَو اهلّلٰ

) صورت بنانے واال، اسی کے لئے نہايت ١وہی ہے هللا پيدا کرنے واال وجود بخشنے واال (
) ہرچيز خواه وه آسمانوں ميں ہو خواه زمين ميں ہو اس کی پاکی بيان کرتی ہے ٢اچھے نام ہيں (

  )۔٤) اور وہی غالب حکمت واال ہے (٣(
خلق کا مطلب ہے اپنے اراده و مشيت کے مطابق اندازه کرنا اور براَ کے کہتے ہيں کہ  ١۔٢٤

  معنی ہيں اسے پيدا کرنا، گھڑنا، وجود ميں النا۔ 
ِ ااْلَْسَما ٢۔٢٤ ّٰ ِ َوَذُروا الَِّذْيَن يُْلِحُدْوَن فِْيٓ  ۠◌ ُء اْلُحْسٰنى فَاْدُعْوهُ بِھَا   ۗ◌ اسمائے حسٰنی کی بحث (َو
  ) ميں گزر چکی ہے۔ 180۔ االعراف:7) ١٨٠ْجَزْوَن َما َكانُْوا يَْعَملُْوَن  َسيُ  ۭ◌ ٕٮِٖه  ۗ◌ اَْسَما
  زبان حال سے بھی اور زبان مقال سے بھی، جيسا کہ پہلے بيان ہوا۔  ٣۔٢٤
  جس چيز کا بھی فيصلہ کرتا ہے، وه حکمت سے خالی نہيں ہوتا۔ ٤۔٢٤

 
 

 سورة الممتحنة
 )١٣آيات  ۔ تعداد ٦٠(سورة الممتحنة ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ         ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

ِة  ْم اِبلَْمَودَّ ُمكْ َاْوِلَياَۗء تُلُْقْوَن ِالَْهيِ يَْن ٰاَمنُْوا َال تَتَِّخُذْوا عَُدّوِْي َوعَُدوَّ ِ َا اذلَّ َهيُّ ُِّمكْ اٰيٓ ِ َرب ُمكْ َاْن تُْؤِمنُْوا اِبهلّلٰ ُسْوَل َوِاايَّ رُِجْوَن الرَّ َن الَْحّقِ ۚ ُخيْ  ِاْن  َۭوقَْد َكَفُرْوا ِبَما َجاَۗءُمكْ ِمّ
ِة    ڰ َواَ  ْم اِبلَْمَودَّ ْوَن ِالَْهيِ اًدا ِيفْ َسِبْيِيلْ َوابِْتغَاَۗء َمْرَضاِيتْ     ڰ تُِرسُّ َّْفَعهْلُ ِمنُْمكْ فََقْد َضلَّ َسَواَۗء ُكْنُمتْ َخَرْجُمتْ هِجَ اَن َاْعَملُ ِبَمآ َاْخَفْيُمتْ َوَمآ َاْعلَْنُمتْ    ۭ َوَمْن ي

ِبْيِل         Ǻالسَّ
) تم ١اے وه لوگوں جو ايمان الئے ہو! ميرے اور (خود) اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ (

وه اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آچکا  ) اور٢دوستی سے ان کی طرف پيغام بھيجتے ہو (
ہے کفر کرتے ہيں، پيغمبر کو اور خود تمہيں بھی محض اس وجہ سے جال وطن کرتے ہيں کہ 

) اگر تم ميری راه ميں جہاد کے لئے اور ميری رضامندی ٣تم اپنے رب پر ايمان رکھتے ہو (
محبت کا پيغام پوشيده  ) ان کے پاس٤کی طلب ميں نکلتے ہو (تو ان سے دوستياں نہ کرو (

بھيجتے ہو اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپايا وه بھی جو تم نے ظاہر کيا، تم ميں سے 
  )۔۵جو بھی اس کام کو کرے گا وه يقيناً راه راست سے بہک جائے گا (

نے کفار مکہ اور نبی صلی هللا عليہ وسلم کے درميان حديبيہ ميں جو معاہده ہوا تھا اہل مکہ  ١۔١
اس کی خالف ورزی کی اس ليے رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو خفيہ طور 
پر لڑائی کی تياری کا حکم دے ديا حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی هللا عنہ ايک مہاجر بدری 

صحابی تھے جن کی قريش کے ساتھ کوئی رشتے داری نہيں تھی ليکن ان کے بيوی بچے 
انہوں نے سوچا کہ ميں قريش مکہ کو آپ کی تياری کی اطالع کردوں تاکہ  مکے ميں ہی تھے

اس احسان کے بدلے وه ميرے بال بچوں کا خيال رکھيں چنانچہ انہوں نے ايک عورت کے 
ذريعے سے يہ پيغام تحريری طور پر اہل مکہ کی طرف روانہ کرديا جس کی اطالع بذريعہ 

گئی چنانچہ آپ صلی هللا عليہ وسلم نے حضرت علی وحی نبی صلی هللا عليہ وسلم کو کر دی 
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حضرت مقداد اور حضرت زبير رضی هللا عنھم کو فرمايا کہ جاؤ روضہ خاخ پر ايک عورت 
ہوگی جو مکہ جا رہی ہوگی اس کے پاس ايک رقعہ ہے وه لے آؤ چنانچہ وه حضرات گئے اور 

تھا آپ نے حضرت حاطب اس سے يہ رقعہ لے آئے جو اس نے سر کے بالوں ميں چھپارکھا 
رضی هللا سے پوچھا يہ تم نے کيا کيا۔ انہوں نے فرمايا کہ ميں نے يہ کام کفر وارتداد کی بنا پر 

نہيں کيا بلکہ اس کی وجہ صرف يہ ہے کہ ديگر مہاجرين کے رشتے دار مکے ميں موجود ہيں 
ہے تو ميں نے يہ جو ان کے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہيں ميرا وہاں کوئی رشتے دار نہيں 

سوچا کہ ميں اہل مکہ کو کچھ اطالع کردوں تاکہ وه ميرے احسان مند رہيں اور ميرے بچوں 
کی حفاظت کريں آپ نے ان کی سچائی کی وجہ سے انہيں کچھ نہيں کہا تاہم هللا نے تنبيہ کے 

ا تعلق طور پپر يہ آيات نازل فرما ديں تاکہ آئنده کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح ک
  مودت قائم نہ کرے صحيح بخاری ۔

مطلب ہے نبی صلی هللا عليہ وسلم کی خبريں ان تک پہنچا کر ان سے دوستانہ تعلق قائم  ٢۔١
  کرنا چاہتے ہو؟

جب ان کا تمہارے ساتھ اور حق کے ساتھ يہ معاملہ ہے تو تمہارے لئے کيا يہ مناسب ہے  ٣۔١
  تيار کرو؟کہ تم ان سے محبت اور ہمدردی کا رويہ اخ

  يہ جواب شرط، جو محذوف ہے، کا ترجمہ ہے۔  ٤۔١
يعنی ميرے اور اپنے دشمنوں سے محبت کا تعلق جوڑنا اور انہيں خفيہ نام و پيام بھيجنا، يہ  ۵۔١

  گمراہی کا راستہ ہے، جو کسی مسلمان کے شايان شان نہيں۔
 

يَبْسُ  َّثَْقُفْوُمكْ يَُكْونُْوا لَُمكْ َاْعَداًۗء وَّ ْوا لَْو تَْكُفُرْوَن    ِاْن ي ِء َوَودُّ ْوۗ   Ąُۭطْوٓا ِالَْيُمكْ َايِْدَهيُْم َوَالِْسنََهتُْم اِبلسُّ
اگر وه تم پر کہيں قابو پا ليں تو وه تمہارے (کھلے) دشمن ہوجائيں اور برائی کے ساتھ تم پر 

کرنے لگ  دست درازی اور زبان درازی کرنے لگيں اور (دل سے) چاہنے لگيں کہ تم بھی کفر
  )١جاؤ (

يعنی تمہارے خالف ان کے دلوں ميں تو اس طرح بغض و عناد ہے اور تم ہو کہ ان کے  ١۔٢
  ساتھ محبت کی پينگيں بڑھا رہے ہو۔

 
ُ ِبَما تَْعَملُوْ    Ǽبَِصْريٌ      نَ لَْن تَْنَفَعُمكْ َاْرَحاُمُمكْ َوَالٓ َاْوَالُدُمكْ ڔ يَْوَم الِْقٰيَمِة  ڔ يَْفِصُل بَيْنَُمكْ ۭ َواهلّلٰ

) هللا تعاٰلی ١تمہاری قرابتيں، رشتہ دارياں، اور اوالد تمہيں قيامت کے دن کام نہ آئيں گی (
  ) اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے هللا خوب ديکھ رہا ہے۔٢تمہارے درميان فيصلہ کر دے گا (

ہ تمہارے کچھ کام يعنی جس اوالد کے لئے تم کفار کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہو، ي ١۔٣
نہ آئے گی، پھر اس کی وجہ سے تم کافروں سے دوستی کرکے کيوں هللا کو ناراض کرتے ہو۔ 
قيامت والے دن جو چيز کام آئے گی، وه تو هللا اور رسول صلی هللا عليہ وسلم کی اطاعت ہے، 

  اس کا اہتمام کرو۔ 
اہل اطاعت کو جنت ميں اور اہل دوسرے معنی ہيں تمہارے درميان جدائی ڈال دے گا۔ يعنی  ٢۔٣

معصيت کو جہنم ميں داخل کرے گا، بعض کہتے ہيں آپس ميں جدائی کا مطلب کہ ايک دوسرے 
  سے بھا گيں گے۔

 
يَْن َمَعٗه ۚ ِاْذ قَالُْوا ِلقَْوِمهِْم ِاانَّ بَُرٰءُۗؤا مِ  ِ ٓ ِاْبٰرِهْميَ َواذلَّ نٌَة ِيفْ ِ ۡ َكَفْراَن ِبُمكْ َوبََدا بَْينَنَا َوبَيْنَُمكُ الَْعَداَوُة  نُْمكْ قَْد َاكنَْت لَُمكْ ُاْسَوٌة َحسـَ ا تَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اهلّلٰ َوِممَّ
َتْغِفَرنَّ كَلَ وَ  ِبْيِه َالَسـْ ِ َوْحَدٗهٓ ِاالَّ قَْوَل ِاْبٰرِهْميَ ِالَ ْنَا َوِالَْيَك َانَبْنَا َوِالَْيَك َمآ َاْمكِلُ كَلَ ِمَن َوالَْبْغَضاُۗء َابًَدا َحّىتٰ تُْؤِمنُْوا اِبهلّلٰ َّنَا عَلَْيَك تََولكَّ ٍء   ۭ َرب ِ ِمْن َيشْ اهلّلٰ

  Ćالَْمِصْريُ      
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) جب ١مسلمانو! تمہارے لئے حضرت ابراہيم ميں اور ان کے ساتھيوں ميں بہترين نمونہ ہے (
 کے سوا عبادت کہ ان سب نے اپنی قوم سے برمال کہہ ديا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم هللا

) ہم تمہارے (عقائد کے) منکر ہيں جب تک تم هللا کی ٢کرتے ہو ان سب سے بالکل بيزار ہيں (
) ليکن ٣وحدانيت پر ايمان نہ الؤ ہم ميں تم ميں ہميشہ کے لئے بغض و عداوت ظاہر ہوگئی (

ر ضرور کروں ) کہ ميں تمہارے لئے استغفا٤ابراہيم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی (
گا اور تمہارے لئے مجھے هللا کے سامنے کسی چيز کا اختيار کچھ بھی نہيں۔ اے ہمارے 

) اور تيری ہی طرف رجوع کرتے ہيں اور تيری ۵پروردگار تجھی پر ہم نے بھروسہ کيا ہے (
  ہی طرف لوٹنا ہے،

م کی مثال کفار سے عدم اتحاد کے مسئلے کی وضاحت کے لئے حضرت ابراہيم عليہ السال١۔٤
  دی جا رہی ہے کہ ايسا نمونہ جس کی پيروی کی جائے 

يعنی شرک کی وجہ سے ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہيں، هللا کے پرستاروں کا بھال غير  ٢۔٤
  هللا کے پجاريوں سے کيا تعلق۔ 

يعنی عليحدگی اور بيزاری اس وقت تک رہے گی جب تک کفر و شرک چھوڑ کر توحيد کو  ٣۔٤
  اپنالو گے۔ نہيں 
مطلب يہ حضرت ابراہيم کی پوری زندگی ايک قابل تقليد نمونہ ہے، البتہ ان کے باپ کے  ٤۔٤

لئے مغفرت کی دعا کرنا ايک ايسا عمل ہے جس ميں ان کی پيروی نہيں کرنی چاہيئے، کيونکہ 
واضح ان کا يہ فعل اس وقت ہے جب ان کو اپنے باپ کی بابت علم نہيں تھا، چنانچہ جب ان پر 

ہوگيا کہ ان کا باپ هللا کا دشمن ہے تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی اظہار نجات کر ديا، جيسا 
َعَدھَآ اِيَّاهُ   ْوِعَدٍة وَّ اَ مِ  ۚ◌ کہ (َوَما َكاَن اْستِْغفَاُر اِْبٰرِھْيَم اِلَبِْيِه ااِلَّ َعْن مَّ ِ تَبَرَّ ّٰ ِّ ا تَـبَيََّن لَٗهٓ اَنَّٗه َعُدوٌّ   ۭ◌ ْنهُ فَلَمَّ

اهٌ َحلِْيٌم      ) ميں ہے۔ 114۔ التوبہ:9) ١١٤اِنَّ اِْبٰرِھْيَم اَلَوَّ
توکل کا مطلب ہے امکانی حد تک ظاہری اسباب ووسائل اختيار کرنے کے بعد معاملہ هللا  ۵۔٤

کے سپرد کرديا جائے يہ ہے اس ليے توکل کا يہ مفہوم بھی غلط ہوگا نبی صلی هللا عليہ وسلم 
ں ايک شخص حاضر ہوا اور اونٹ کو باہر کھڑا کرکے اندر آگيا آپ صلی هللا عليہ کی خدمت مي

وسلم نے پوچھا تو کہا ميں اونٹ هللا کے سپرد کر آيا ہوں آپ نے فرمايا يہ توکل نہيں ہے۔ اعقل 
وتوکل۔ پہلے اسے کسی چيز سے باندھ پھر هللا پر بھروسہ کر۔ ترمذی۔ انابت کا مطلب ہے هللا 

  وغ کرناکی طرف رج
 

ََّك َانَْت الَْعزِيُْز الَْحِكْميُ   َّنَا  ۚ ِان ْيَن َكَفُرْوا َواْغِفْر لَنَا َرب ِ َعلْنَا ِفْتنًَة لذِّلَّ َّنَا َال َجتْ   Ĉ    َرب
) اور اے ہمارے پالنے والے ہماری ١اے ہمارے رب! تو ہميں کافروں کی آزمائش ميں نہ ڈال (

  ، حکمت واال ہے۔خطاؤں کو بخش دے، بيشک تو ہی غالب
يعنی کافروں کو ہم پر غلبہ وتسلط عطا نہ فرما اس طرح وه سمجھيں گے کہ وه حق پر ہيں  ١۔۵

اور يوں ہم ان کے ليے فتنے کا باعث بن جائيں گے يا يہ مطلب ہے کہ ان کے ہاتھوں يا اپنی 
نہ بن طرف سے ہميں کسی سزا سے دو چار نہ کرنا اس طرح بھی ہمارا وجود ان کے ليے فت

  جائے گا وه کہيں گے کہ اگر يہ حق پر ہوتے تو ان کو يہ تکليف کيوں پہنچتی؟
 

ََّتَولَّ فَاِ  ِخَر  ۭ َوَمْن ي َ َوالَْيْوَم اْالٰ ْم ُاْسَوٌة َحَسـنٌَة ِلَّمْن َاكَن يَْرُجوا اهلّلٰ َ ُهَو الْغَِينُّ الَْحِمْيُد      لََقْد َاكَن لَُمكْ ِفْهيِ   Čۧنَّ اهلّلٰ
) اچھا نمونہ (اور عمده پيروی ہے خاص کر) ہر اس شخص کے ١ناً تمہارے لئے ان ميں (يقي

) اور اگر کوئی روگردانی ٢لئے جو هللا کی اور قيامت کے دن کی مالقات کی اميد رکھتا ہو (
  ) تو هللا تعاٰلی بالکل بےنياز ہے اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔٣کرے (

  اور ان کے ساتھی اہل ايمان ميں۔ يہ تکرار تاکيد کے لئے ہے۔  يعنی ابراہيم عليہ السالم کے ١۔٦
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کيونکہ ايسے ہی لوگ هللا سے اور عذاب آخرت سے ڈرتے ہيں، يہی لوگ حاالت و واقعات  ٢۔٦
  سے عبرت پکڑتے اور نصيحت حاصل کرتے ہيں۔ 

  يعنی حضرت ابراہيم عليہ السالم کے اسوے کو اپنانے سے گريز کرے ۔ ٣۔  ٦ 
 

ُ غَ َعَىس ا ُ قَِدْيٌر   ۭ َواهلّلٰ ًة   ۭ َواهلّلٰ َودَّ ْهنُْم مَّ يَْن عَاَديُْمتْ ِمّ ِ َعَل بَيْنَُمكْ َوبَْنيَ اذلَّ ْ ُ َاْن جيَّ ِحْميٌ       هلّلٰ   Ċُفْوٌر رَّ
) هللا کو ١کيا عجب کہ عنقريب ہی هللا تعاٰلی تم ميں اور تمہارے دشمنوں ميں محبت پيدا کر دے (

  ور هللا (بڑا) غفور رحيم ہے۔سب قدرتيں ہيں ا
يعنی ان کو مسلمان کرکے تمہارا بھائی اور ساتھی بنا دے، جس سے تمہارے مابين  ١۔٧

عداوت، دوستی اور محبت ميں تبديل ہو جائے گی۔ چنانچہ ايسا ہی ہوا، فتح مکہ کے بعد لوگ 
حبت ميں تبديل فوج در فوج مسلمان ہونا شروع ہوگئے اور ان کے مسلمان ہوتے ہی نفرتيں، م

  ہوگئيں، جو مسلمانوں کے خون کے پياسے تھے، وه دست و بازو بن گئے۔
 

ْن ِداَيِرُمكْ َاْن تََربُّ  رُِجْوُمكْ ِمّ ْيِن َولَْم ُخيْ يَْن لَْم يَُقاِتلُْوُمكْ ِيف ادّلِ ِ ُ َعِن اذلَّ َ ُحيِ َال يَْهنٰىُمكُ اهلّلٰ ْم ۭ ِانَّ اهلّلٰ   Ďبُّ الُْمْقِسِطْنيَ     ْوُمهْ َوتُْقِسُطْوٓا ِالَْهيِ
) ٢) اور تمہيں جال وطن نہيں کيا (١جن لوگوں نے تم سے دين کے بارے ميں لڑائی نہيں لڑی (

ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے هللا تعاٰلی تمہيں نہيں 
  )٤ہے۔ () بلکہ هللا تعاٰلی تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ٣روکتا (

يہ ان کافروں کے بارے ميں ہدايت دی جا رہی ہے جو مسلمانوں سے محض دين السالم کی  ١۔٨
وجہ سے بغض و عداوت نہيں رکھتے اور اس بنياد پر مسلمانوں سے نہيں لڑتے، يہ پہلی شرط 

  ہے
 يعنی تمہارے ساتھ ايسا رويہ بھی اختيار نہيں کيا کہ تم ہجرت پر مجبور ہو جاؤ، يہ ٢۔٨۔ 

دوسری شرط ہے۔ ايک تيسری شرط يہ ہے جو اگلی آيت سے واضح ہوتی ہے، کہ وه مسلمانوں 
کے خالف دوسرے کافروں کو کسی قسم کی مدد بھی نہ پہنچائيں مشورے اور رائے سے اور 

  نہ ہتھيار وغيره کے ذريعے سے۔ 
يسے حضرت يعنی ايسے کافروں سے احسان اور انصاف کا معاملہ کرنا ممنوع نہيں ہے ج ٣۔٨

اسماء بنت ابی بکر صديق رضی هللا عنہما نے رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم سے اپنی مشرکہ 
ماں کی بابت صلہ رحمی يعنی حسن سلوک کرنے کا پوچھا آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا 

  :صلی امک۔ صحيح مسلم۔ اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو ۔
ب ہے حتی کہ کافروں کے ساتھ بھی حديث ميں انصاف اس ميں انصاف کرنے کی ترغي ٤۔٨

کرنے والوں کی فضيلت يوں بيان ہوئی ہے۔ ان المقسطين عند هللا علی منبر من نور عن يمين 
الرحمن عز وجل وکلتا يديہ يمين الذين يعدلون فی حکمھم واھليھم وماولوا۔ صحيح مسلم کتاب 

وں گے جو رحمن کے دائيں جانب ہوں گے االماره۔ انصاف کرنے والے نور کے منبروں پر ہ
اور رحمن کے دونوں ہاتھ دائيں ہيں جو اپنے فيصلوں ميں اپنے اہل ميں اور اپنی رعايا ميں 

  انصاف کا اہتمام کرتے ہيں۔
 

ْن ِداَيِرُمكْ َوظٰ  ْيِن َوَاْخَرُجْوُمكْ ِمّ ْيَن ٰقتَلُْوُمكْ ِيف ادّلِ ِ ُ َعِن اذلَّ ََّما يَْهنٰىُمكُ اهلّلٰ ِلُمْوَن     ِان َك ُمهُ الّظٰ
ِٕ
َّهُْم فَُاوٰلۗى ََّتَول َّْوُمهْ ۚ َوَمْن ي   Ḍهَُرْوا عَٰيلٓ ِاْخَراِجُمكْ َاْن تََول

هللا تعاٰلی تمہيں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دين کے بارے 
الوں کی مدد کی جو ميں لڑائياں لڑيں اور تمہيں ديس سے نکال ديا اور ديس سے نکال دينے و

  )۔٢) وه (قطًعا) ظالم ہيں (١لوگ ايسے کفار سے محبت کريں (
  يعنی ارشاد اٰلہی اور امر ربانی سے اعراض کرتے ہوئے۔  ١۔٩
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کيونکہ انہوں نے ايسے لوگوں سے محبت کی ہے جو محبت کے اہل نہيں تھے، يوں انہوں  ٢۔٩
  کے لئے پيش کر ديا۔ نے اپنے نفسوں پر ظلم کيا کہ انہيں هللا کے عذاب

 
ُ َاعَْملُ ِبـِايْمَ  يَْن ٰاَمنُْوٓا ِاَذا َجاَۗءُمكُ الُْمْؤِمٰنُت ُمهِٰجٰرٍت فَاْمتَِحُنْوُهنَّ  ۭ َاهلّلٰ ِ َا اذلَّ هيُّ َ َّهُاٰيٓ نَّ ۚ فَِاْن عَِلْمُتُمْوُهنَّ ُمْؤِمٰنٍت فََال تَْرِجُعْوُهنَّ ِاَىل اْلُكفَّاِر ۭ َال ُهنَّ ِحلٌّ ل ْم َوَال اِهنِ

آ َانَْفُقْوا   ۭ َوَال ُجنَاَح عَلَْيُمكْ َاْن تَْنِكُحْوُهنَّ ِاَذآ ٰاتَيُْتمُ  لُّْوَن لَهُنَّ  ۭ َوٰاتُْوُمهْ مَّ ٓ ُمهْ َحيِ لُْوا َما َـٔ لُْوا َمآ َانَْفْقُمتْ َولْيَْس َـٔ  ْوُهنَّ ُاُجْوَرُهنَّ  ۭ َوَال تُْمِسُكْوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر َواْس
ُ عَِلْميٌ َحِكْميٌ        ُمكُ بَيْنَُمكْ ۭ َواهلّلٰ ِ   ۭ َحيْ   10َانَْفُقْوا   ۭ ٰذِلُمكْ ُحْمكُ اهلّلٰ

) ١اے ايمان والو! جب تمہارے پاس مومن عورتيں ہجرت کر کے آئيں تو تم ان کا امتحان لو (
يں ايماندار معلوم ہوں دراصل ان کے ايمان کو بخوبی جاننے واال تو هللا ہی ہے ليکن اگر وه تمہ

) تو اب تم انہيں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، يہ ان کے لئے حالل نہيں اور نہ وه ان کے ٢(
) ان عورتوں کو ان ٤) اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وه انہيں ادا کردو (٣لئے حالل ہيں (

ر کافر عورتوں کے ) او۵کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لينے ميں تم پر کوئی گناه نہيں (
) وه بھی مانگ ليں ٧) اور جو کچھ تم نے خرچ کيا ہو (٦ناموس اپنے قبضے ميں نہ رکھو ( 

) وه بھی مانگ ليں يہ هللا کا فيصلہ ہے جو تمہارے ٨اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کيا ہو (
  ) هللا تعاٰلی بڑے علم (اور) حکمت واال ہے۔٩درميان کر رہا ہے (

حديبيہ ميں ايک شق يہ تھی کہ مکے سے کوئی مسلمانوں کے پاس چال جائے گا معاہده  ١۔١٠
تو اس کو واپس کرنا پڑے گا ليکن اس ميں مرد وعورت کی صراحت نہيں تھی بظاہر کوئی احد 
ميں دونوں ہی شامل تھے چنانچہ بعد ميں بعض عورتيں مکے سے ہجرت کرکے مسلمانوں کے 

واپسی کا مطالبہ کيا جس پر هللا نے اس آيت ميں مسلمانوں کی پاس چلی گئيں تو کفار نے ان کی 
رہنمائی فرمائی اور يہ حکم ديا امتحان لينے کا مطلب ہے اس امر کی تحقيق کرو کہ ہجرت کر 

کے آنے والی عورت جو ايمان کا اظہار کر رہی ہے اپنے کافر خاوند سے ناراض ہو کر يا 
سے تو نہيں آئی ہے اور صرف يہاں پناه لينے  کسی مسلمان کے عشق ميں يا کسی اور غرض

يعنی تم اپنی تحقيق سے اس نتيجے پر پہنچو اور  ٢۔١٠کی خاطر ايمان کا دعوی کر رہی ہے۔ 
  تمہيں گمان غالب حاصل ہو جائے کہ يہ واقعی مومنہ ہيں۔ 

يہ انہيں ان کے کافر خاوندوں کے پاس واپس نہ کرنے کی علت ہے کہ اب کوئی مومن  ٣۔١٠
عورت کسی کافر کے ليے حالل نہيں جيسا کہ ابتدائے اسالم ميں يہ جائز تھا چنانچہ نبی صلی 

هللا عليہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زينب رضی هللا عنہا کا نکاح ابو العاص ابن ربيع کے 
ساتھ ہوا تھا جب کہ وه مسلمان نہيں تھے ليکن اس آيت نے آئنده کے ليے ايسا کرنے سے منع 

ی ليے يہاں فرمايا گيا کہ وه ايک دوسرے کے ليے حالل نہيں اس ليے انہيں کافروں کرديا اس
کے پاس مت لوٹاؤ ہاں اگر شوہر بھی مسلمان ہو جائے تو پھر ان کا نکاح برقرار ره سکتا ہے 

  چاہے خاوند عورت کے بعد ہجرت کر کے آئے ۔
  وه تم انہيں ادا کردو۔ يعنی ان کے کافر خاوندوں نے ان کو جو مہر ادا کيا ہے،  ٤۔١٠
يہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ يہ عورتيں جو ايمان کی خاطر اپنے کافر خاوندوں کو  ۵۔١٠

چھوڑ کر تمہارے پاس آگئی ہيں تم ان سے نکاح کرسکتے ہو بشرطيکہ ان کا حق مہر تم ادا 
براء رحم) کے کرو تاہم يہ نکاح مسنون طريقے سے ہی ہوگا يعنی ايک تو انقضائے عدت (است

بعد ہوگا دوسرے اس ميں ولی کی اجازت اور دو عادل گواہوں کی موجودگی بھی ضروری ہے 
  البتہ عورت مدخول بہا نہيں ہے تو پھر بال عدت فوری نکاح جائز ہے

عصم عصمۃ کی جمع ہے يہاں اس سے مراد عصمت عقد نکاح ہے مطلب يہ ہے کہ اگر    ٦۔ ١٠
يوی بدستور کافر اور مشرک رہے تو ايسی مشرک عورت کو اپنے خاوند مسلمان ہو جائے اور ب

نکاح ميں رکھنا جائز نہيں ہے اسے فورا طالق دے کر اپنے سے عليحده کرديا جائے چنانچہ 
اس حکم کے بعد حضرت عمر رضی هللا عنہ نے اپنی دو مشرک بيويوں کو اور حضرت طلحہ 
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الق دے دی ابن کثير۔ البتہ اگر بيوی کتابيہ ہو تو ابن عبيد هللا رضی هللا عنہ نے اپنی بيوی کو ط
اسے طالق دينا ضروری نہيں ہے کيونکہ ان سے نکاح جائز ہے اس ليے اگر وه پہلے سے ہی 

بيوی کی حثييت سے تمہارے پاس موجود ہے تو قبول اسالم کے بعد اسے عليحده کرنے کی 
  ضرورت نہيں ہے ۔

  قرا رہنے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی گئی ہيںيعنی ان عورتوں پر جو کفر پر بر ٧۔١٠ 
  يعنی ان عورتوں پر جو مسلمان ہو کر ہجرت کرکے مدينے آگئی ہيں۔  ٨۔١٠ 

يعنی يہ حکم مذکور کہ دونوں ايک دوسرے کو حق مہر ادا کريں بلکہ مانگ کرليں هللا کا  ٩۔١٠
ص تھا اس پر مسلمانوں کا حکم ہے امام قرطبی فرماتے ہيں کہ يہ حکم اس دور کے ساتھ ہی خا

اجماع ہے فتح القدير۔ اس کی وجہ وه معاہده ہے جو اس وقت فريقين کے درميان تھا اس قسم کے 
  معاہدے کی صورت ميں آئنده بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا بصورت ديگر نہيں ۔

 
ْن َاْزَواِجُمكْ ِاَىل اْلُكفَّاِر فََعاقَْبُمتْ  ٌء ِمّ ْيٓ َانُْمتْ ِبٖه ُمْؤِمنُ َوِاْن فَاتَُمكْ َيشْ ِ َ اذلَّ َُّقوا اهلّلٰ ثَْل َمآ َانَْفُقْوا  ۭ َوات ْم ِمّ ْيَن َذَهَبْت َاْزَواهُجُ ِ   11ْوَن        فَٰاتُوا اذلَّ

اور اگر تمہاری کوئی بيوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے پھر 
جن کی بيوياں چلی گئی ہيں انہيں ان کے اخراجات ) تو ١تم اس کے بدلے کا وقت مل جائے (

  کے برابر ادا کر دو، اور اس هللا تعاٰلی سے ڈرتے رہو جس پر تم ايمان رکھتے ہو۔
فعاقبتم ۔ پس تم سزا دو يا بدلہ لو۔ کا ايک مفہوم تو يہ ہے کہ مسلمان ہو کر آنے والی  ١۔١١

ادا کرنے تھے، وه تم ان مسلمانوں کو عورتوں کے حق مہر، جو تمہيں ان کے کافر شوہروں کو 
دے دو، جن کی عورتيں کافر ہونے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی گئی ہيں اور انہوں نے 

مسلمانوں کو مہر ادا نہيں کيا (يعنی يہ بھی سزا کی ايک صورت ہے) دوسرا مفہوم يہ ہے کہ تم 
سے پہلے ان مسلمانوں کو،  کافروں سے جہاد کرو اور جو مال غنيمت حاصل ہو اس ميں تقسيم

جن کی بيوياں دارالکفر چلی گئی ہيں، ان کے خرچ کے بقدر ادا کردو، گويا مال غنيمت سے 
مسلمانوں کے نقصان کا (ازالہ) يہ بھی سزا ہے (ايسر التفاسير و ابن کثير) اگر مال غنيمت سے 

  بھی ازالہ کی صورت نہ ہو تو بيت المال سے تعاون کيا جائے۔
 
 َ هيُّ َ َال يَْرسِ اٰيٓ ا وَّ ً ِ َشـْيـــــــٔ نَّ ا النَِّيبُّ ِاَذا َجاَۗءَك الُْمْؤِمٰنُت يَُباِيْعنََك عَٰيلٓ َاْن الَّ يُْرشِْكَن اِبهلّلٰ َّْفَرتِيْنَٗه بَْنيَ َايِْدْهيِ ِتْنيَ ِبُهبَْتاٍن ي ْقَن َوَال يَْزِنْنيَ َوَال يَْقُتلَْن َاْوَالَدُهنَّ َوَال اَيْ

ِحْميٌ   َوَاْرُجلِ  َ غَُفْوٌر رَّ َ   ۭ ِانَّ اهلّلٰ تَْغِفْر لَهُنَّ اهلّلٰ   12  هِنَّ َوَال يَْعِصْينََك ِيفْ َمْعُرْوٍف فََباِيْعهُنَّ َواسـْ
اے پيغمبر! جب مسلمان عورتيں آپ سے ان باتوں پر بيعت کرنے آئيں کہ وه هللا کے ساتھ کسی 

کاری نہ کريں گی، اپنی اوالد کو نہ مار ڈاليں کو شريک نہ کريں گی،چوری نہ کريں گی، زنا 
گی اور کوئی ايسا بہتان نہ باندھيں گی جو خود اپنے ہاتھوں پيروں کے سامنے گھڑ ليں اور 

) اور ان کے ١کسی نيک کام ميں تيری بےحکمی نہ کريں گی تو آپ ان سے بيعت کرليا کريں (
  ے واال اور معاف کرنے واال ہے۔لئے هللا سے مغفرت طلب کريں بيشک هللا تعاٰلی بخشن

يہ بيعت اس وقت ليتے جب عورتيں ہجرت کرکے آتيں جيسا کہ صحيح بخاری تفسير  ١۔١٢
سوره ممتحنہ ميں ہے عالوه ازيں فتح مکہ والے دن بھی آپ صلی هللا عليہ وسلم نے قريش کی 

د ليتے کسی عورتوں سے بيعت لی بيعت ليتے وقت آپ صلی هللا عليہ وسلم صرف زبان سے عہ
عورت کے ہاتھ کو آپ نہيں چھوتے تھے حضرت عائشہ رضی هللا عنہا فرماتی ہيں هللا کی قسم 
بيعت ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہيں چھوا بيعت 
ے کرتے وقت آپ صلی هللا عليہ وسلم صرف يہ فرماتے کہ ميں نے ان باتوں پر تجھ سے بيعت ل

لی ۔ صحيح بخاری۔ بيعت ميں آپ صلی هللا عليہ وسلم يہ عہد بھی عورتوں سے ليتے تھے کہ وه 
نوحہ نہيں کريں گی گريبان چاک نہيں کريں گی سر کے بال نہيں نوچيں گی اور جاہليت کی 

طرح بين نہيں کريں گی ۔ صحيح بخاری۔ اس بيعت ميں نماز روزه حج اور زکوة وغيره کا ذکر 
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اس ليے کہ يہ ارکان دين اور شعائراسالم ہونے کے اعتبار سے محتاج وضاحت نہيں نہيں ہے 
آپ صلی هللا عليہ وسلم نے بطور خاص ان چيزوں کی بيعت لی جن کا عام ارتکاب عورتوں 

سے ہوتا تھا تاکہ وه ارکان دين کی پابندی کے ساتھ ان چيزوں سے بھی اجتناب کريں اس سے 
ماودعاة اور واعظين حضرات اپنا زور خطابت ارکان دين کے بيان يہ بات معلوم ہوئی کہ عل

کرنے ميں ہی صرف نہ کريں جو پہلے ہی واضح ہيں بلکہ ان خرابيوں اور رسموں کی بھی پر 
زور انداز ميں ترديد کيا کريں جو معاشرے ميں عام ہيں اور نماز روزے کے پابند حضرات بھی 

  ان سے اجتناب نہيں کرتے۔
 
 َ هيُّ َ َس اْلكُ اٰيٓ

ِٕ
ِخَرِة امَكَ يَى ُسْوا ِمَن اْالٰ

ِٕ
ْم قَْد يَى ُ عَلَْهيِ َّْوا قَْوًما غَِضَب اهلّلٰ يَْن ٰاَمنُْوا َال تََتَول ِ ِب الُْقُبْوِر       ا اذلَّ   ۧ 13فَّاُر ِمْن َاْحصٰ

) جو ١اے مسلمانو! تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر هللا کا غضب نازل ہو چکا ہے (
  )۔٢ے اس طرح مايوس ہو چکے ہيں جيسے کہ مرده اہل قبر سے کافر نا اميد ہيں (آخرت س

اس سے بعض يہود، بعض منافقين اور بعض نے تمام کافر مراد لئے ہيں۔ يہ آخری قول  ١۔١٣
ہی زياده صحيح ہے، کيونکہ اس ميں يہود و منافقين بھی آجاتے ہيں، عالوه ازيں سارے کفار ہی 

ہيں، اس لئے مطلب يہ ہوگا کہ کسی بھی کافر سے دوستانہ تعلق مت  غضب اٰلہی کے مستحق
  رکھو، جيسا کہ يہ مضمون قرآن ميں کئی جگہ بيان کيا گيا ہے۔ 

آخرت سے مايوس ہونے کا مطلب، قيامت کے برپا ہونے سے انکار ہے۔ ايک دوسرے  ٢۔١٣
ير سے مايوس ہوگئے۔ معنی اس کے يہ کئے گئے ہيں کہ قبروں ميں مدفون کافر، ہر قسم کی خ

کيونکہ مر کر انہوں نے اپنے کفر کا انجام ديکھ ليا، اب وه خير کی کيا توقع کر سکتے ہيں (ابن 
  جرير طبری)۔

 
 

 سورة الصف
 )١٤۔ تعداد آيات  ٦١(سورة الصف ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ         ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے
اس کی شان نزول ميں آتا ہے کہ کچھ صحابہ رضی هللا عنہم آپس ميں بيٹھے کہہ رہے تھے کہ 

هللا کو جو سب سے زياده پسنديده عمل ہيں وه رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم سے پوچھنے چاہييں 
ہ وسلم کے پاس جا کر پوچھنے کی جرات تاکہ ان پر عمل کيا جاسکے، ليکن آپ صلی هللا علي

  کوئی نہيں کر رہا تھا۔ اس پر هللا تعاٰلی نے يہ سورت نازل فرمادی (مسند احمد)
 

ٰمٰوِت َوَما ِيف اْالَْرِض ۚ َوُهَو الَْعزِيُْز الَْحِكْميُ        ِ َما ِيف السَّ بََّح هلِلّٰ   Ǻسـَ
  ان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت واال ہے۔زمين و آسمان کی ہر ہرچيز هللا تعاٰلی کی پاکی بي

 
يَْن ٰاَمنُْوا ِلَم تَُقْولُْوَن َما َال تَْفَعلُْوَن      ِ َا اذلَّ هيُّ َ   Ąاٰيٓ

  ) تم وه بات کيوں کہتے ہو جو کرتے نہيں١اے ايمان والو! (



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	1272	of	1441	

يہاں ندا اگرچہ عام ہے ليکن اصل خطاب ان مومنوں سے ہے جو کہہ رہے تھے کہ هللا کو  ١۔٢
و سب سے زياده پسند عمل ہيں، وه رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم سے پوچھنے چاہئيں تاکہ ان ج

پر عمل کيا جاسکے ليکن آپ صلی هللا عليہ وسلم کے پاس جاکر پوچھنے کی جرت کوئی نہيں 
  کر رہا تھا اس پر هللا تعاٰلی نے يہ سورت نازل فرمائی (مسند احمد)

 
 ِ   Ǽ َاْن تَُقْولُْوا َما َال تَْفَعلُْوَن     َكُربَ َمْقتًا ِعْنَد اهلّلٰ

  )١تم جو کرتے نہيں اس کا کہنا هللا تعاٰلی کو سخت ناپسند ہے۔ (
  يہ اسی کی مزيد تاکيد ہے کہ هللا تعاٰلی ايسے لوگوں پر سخت ناراض ہوتا ہے۔ ١۔٣
 

يَْن يَُقاِتلُْوَن ِيفْ َسِبْيهِلٖ َصفًّا ِ بُّ اذلَّ َ ُحيِ ْرُصْوٌص      ِانَّ اهلّلٰ ُْم بُنْيَاٌن مَّ   Ćَاكَهنَّ
بيشک هللا تعاٰلی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راه ميں صف بستہ جہاد کرتے ہيں 

  )۔١گويا سيسہ پالئی ہوئی عمارت ہيں (
  يہ جہاد کا ايک انتہائی نيک عمل بتاليا گيا جو هللا کو بہت محبوب ہے۔ ١۔٤
 

ُ َوِاْذ قَاَل ُمْوٰىس ِلقَ  ا َزاغُْوٓا َاَزاَغ اهلّلٰ ِ ِالَْيُمكْ ۭ فَلَمَّ ْ َرُسْوُل اهلّلٰ َّْعلَُمْوَن َاّىنِ ُ َال َهيِْدي الْقَْوَم الْٰفِسِقْنيَ    ْوِمٖه يَٰقْوِم ِلَم تُْؤُذْونَِينْ َوقَْد ت   Ĉ قُلُْوَهبُْم ۭ َواهلّلٰ
لوگو! تم مجھے کيوں ستا اور (ياد کرو) جبکہ موسٰی نے اپنی قوم سے کہا اے ميری قوم کے 

) پس جب ١رہے ہو حاالنکہ تمہيں (بخوبی) معلوم ہے کہ ميں تمہاری جانب هللا کا رسول ہوں (
) اور هللا تعاٰلی نافرمان ٢وه لوگ ٹيڑھے ہی رہے تو هللا نے انکے دلوں کو (اور) ٹيڑھا کر ديا (

  قوم کو ہدايت نہيں ديتا۔
عليہ السالم هللا کے سچے رسول ہيں، بنی اسرائيل  يہ جانتے ہوئے بھی کہ حضرت موسیٰ  ١۔٥

انہيں اپنی زبان سے ايذا پہنچاتے تھے، حٰتی کہ بعض جسمانی عيوب ان کی طرف منسوب 
  کرتے تھے، حاالنکہ وه بيماری ان کے اندر نہيں تھی۔ 

يعنی علم کے باوجود حق سے اعراض کيا اور حق کے مقابلے ميں باطل کو خير کے  ٢۔٥
ميں شر کو اور ايمان کے مقابلے ميں کفر کو اختيار کيا، تو هللا تعاٰلی نے اس کی سزا  مقابلے

کے طور پر ان کے دلوں کو مستقل طور پر ہدايت سے پھير ديا۔ کيونکہ يہی سنت هللا چلی آرہی 
ہے۔ کفر وضالالت پر دوام واستمرار ہی دلوں پر مہر لگنے کا باعث ہوتا ہے پھر فسق کفر اور 

اس کی طبيعت اور عادت بن جاتی ہے جس کو کوئی بدلنے پر قادر نہيں ہے۔ اس ليے آگے ظلم 
فرمايا هللا تعاٰلی نافرمانوں کو ہدايت نہيں ديتا۔ اس ليے کہ هللا تعاٰلی نے ايسے لوگوں کو اپنی 

سنت کے مطابق گمراه کيا ہوتا ہے اب کون اسے ہدايت دے سکتا ہے جسے اس طريقے سے هللا 
  اه کيا ہو۔نے گمر

 
 َ قًا ِلَّما بَْنيَ ي َصّدِ ِ ِالَْيُمكْ مُّ ْ َرُسْوُل اهلّلٰ اِۗءيَْل ِاّىنِ ٓ ِاْرسَ ا َجاَۗءُمهْ َوِاْذ قَاَل ِعيَْىس اْبُن َمْرَميَ يٰبَِينْ ُد ۭ فَلَمَّ ٗهٓ َاْمحَ ِيتْ ِمْنۢ بَْعِدي اْمسُ ْ ا ِبَرُسْوٍل ايَّ ً َديَّ ِمَن التَّْوٰرىِة َوُمبَّرشِ

ِبْنيٌ     اِبلْبَ  ــٌر مُّ نِٰت قَالُْوا ٰهَذا ِحسْ   Čّيِ
اور جب مريم کے بيٹے عيسٰی نے کہا اے ميری قوم، بنی اسرائيل! ميں تم سب کی طرف هللا کا 

) اور اپنے بعد ١رسول ہوں مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی ميں تصديق کرنے واال ہوں (
) پھر ٢ے واال ہوں جن کا نام احمد ہے (آنے والے ايک رسول کی ميں تمہيں خوشخبری سنان

  )۔٣جب وه انکے پاس کھلی دليليں الئے تو کہنے لگے، يہ تو کھال جادو ہے (
حضرت عيسٰی عليہ السالم کا قصہ اس ليے بيان فرمايا کہ بنی اسرائيل نے جس طرح  ١۔٦

السالم کا حضرت موسٰی عليہ السالم کی نافرمانی کی، اسی طرح انہوں نے حضرت عيسٰی عليہ 
بھی انکار کيا، اس ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ يہ يہود آپ صلی هللا 
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عليہ وسلم ہی کے ساتھ اس طرح نہيں کر رہے ہيں، بلکہ ان کی تو ساری تاريخ ہی انبياء عليہم 
دعوت دے السالم کی تکذيب سے بھری پڑی ہے۔ تورات کی تصديق کا مطلب يہ ہے کہ ميں جو 

رہا ہوں، وه وہی ہے جو تورات کی بھی دعوت ہے۔ جو اس بات کی دليل ہے کہ جو پيغمبر مجھ 
سے پہلے تورات لے کر آئے اور اب ميں انجيل لے کر آيا ہوں، ہم دونوں کا اصل ماخذ ايک ہی 

پر  ہے۔ اس ليے جس طرح تم موسٰی وہارون اور داٗود وسليمان عليہم السالم پر ايمان الئے مجھ
  بھی ايمان الؤ، اس ليے کہ ميں تورات کی تصديق کر رہا ہوں نہ کہ اس کی ترديد و تکذيب۔

يہ حضرت عيسٰی عليہ السالم نے اپنے بعد آنے والے آخری پيغمبر حضرت محمد رسول  ٢۔٦
هللا صلی هللا عليہ وسلم کی خوشخبری سنائی چنانچہ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ' "انا 

ابی ابراہيم وبشسارة عيسی" ميں اپنے باپ ابراہيم عليہ السالم کی دعا اور عيسٰی عليہ  دعوة
ہو تو معنی ہوں گے  ٠السالم کی بشارت کا مصداق ہوں۔ احمد يہ فاعل سے اگر مبالغے کا صيغہ

دوسرے تمام لوگوں سے هللا کی زياده حمد کرنے واال۔ اور اگر يہ مفعول سے ہوں تو معنی ہوں 
آپ صلی هللا عليہ وسلم کی خوبيوں اور کماالت کی وجہ سے جتنی تعريف آپ صلی هللا  گے کہ

  عليہ وسلم کی کی گئی اتنی کسی کی بھی نہيں کی گئی۔ (فتح القدير)
يعنی عيسٰی عليہ السالم کے پيش کرده معجزات کو جادو سے تعبير کيا گيا، جس طرح  ٢۔٦ 

طرح کہتی رہيں۔ بعض نے اس سے مراد نبی صلی هللا گذشتہ قوميں بھی اپنے پيغمبروں کو اسی 
  عليہ وسلم لئے ہيں جيسا کہ کفار مکہ آپ صلی هللا عليہ وسلم کو کہتے تھے۔

 
ُ َال َهيِْدي الَْقْومَ  ِ اْلكَِذَب َوُهَو يُْدٰعٓى ِاَىل اْالِْسَالِم ۭ َواهلّلٰ ى عََيل اهلّلٰ ِن افَْرتٰ ِلِمْنيَ  َوَمْن َاْظَملُ ِممَّ   Ċۚ     الّظٰ

) حاالنکہ وه اسالم کی ١اس شخص سے زياده ظالم اور کون ہوگا جو هللا پر جھوٹ باندھے (
  ) اور هللا ايسے ظالموں کو ہدايت نہيں کرتا۔٢طرف باليا جاتا ہے (

يعنی هللا کی اوالد قرار دے، يا جو جانور اس نے حرام قرار نہيں ديئے ان کو حرام باور  ١۔٧
  کرائے۔ 

ام دينوں ميں اشرف اور اعٰلی ہے، اس لئے جو شخص ايسا ہو، اس کو کب يہ زيب جو تم ٢۔٧
  ديتا ہے يہ وه کسی پر بھی جھوٹ گھڑے، چہ جائيکہ هللا پر جھوٹ باندھے؟

 
ُ ُمِمتُّ نُْوِرٖه َولَْو َكِرَه اْلٰكِفُروْ  فَْواِههِْم ۭ َواهلّلٰ ِ اِبَ ْوا نُْوَر اهلّلٰ   Ďَن    يُرِيُْدْوَن ِلُيْطِفــــُـٔ

) اور هللا اپنے نور کو کمال تک ١وه چاہتے ہيں کہ هللا کے نور کو اپنے منہ سے بجھا ديں (
  ) گو کافر برا مانيں۔٢پہچانے واال ہے (

نور سے مراد قرآن، يا اسالم يا محمد صلی هللا عليہ وسلم ہے، يا دالئل و براہين ہيں ' منہ  ١۔٨
  ی وه باتيں ہيں جو ان کے مونہوں سے نکلتی ہيں۔ سے بجھا ديں ' کا مطلب ہے، وه طعن ک

يعنی اس کو آفاق ميں پھيالنے واال اور دوسرے تمام دينوں پر غالب کرنے واال ہے۔ دالئل  ٢۔٨
  کے لحاظ سے، يا مادی غلبے کے لحاظ سے يا دونوں لحاظ سے۔

 
ْيٓ َاْرَسَل َرُسْوهَلٗ اِبلْهُٰدى َوِدْيِن الَْحّقِ ِلُيظْ  ِ ٖه ۙ َولَْو َكرَِه الُْمْرشُِكْوَن     ُهَو اذلَّ ْيِن ُلكِّ   ۧ Ḍهَِرٗه عََيل ادّلِ

وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدايت اور سچا دين دے کر بھيجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر 
  )٢) اگرچہ مشرکين ناخوش ہوں۔ (١غالب کر دے (

  ے پھر دہرايا گيا ہے۔ يہ گذشتہ بات ہی کی تاکيد ہے، اس کی اہميت کے پيش نظر اس ١۔٩
  تاہم يہ المحالہ ہو کر رہے گا۔١۔٩
 

ْن عََذاٍب َاِلْميٍ      اَرٍة تُْنِجْيُمكْ ِمّ ُُّمكْ عَٰيل ِجتَ يَْن ٰاَمنُْوا َهْل َاُدل ِ َا اذلَّ هيُّ َ   10اٰيٓ
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  ) جو تمہيں دردناک عذاب سے بچا لے۔١اے ايمان والو! کيا ميں تمہيں وه تجارت بتال دوں (
عمل (يعنی ايمان اور جہاد) کو تجارت سے تعبير کيا، اس لئے کہ اس ميں بھی انہيں  اس ١۔١٠

تجارت کی طرح ہی نفع ہوگا وه نفع کيا ہے؟ جنت ميں داخلہ اور جہنم سے نجات۔ اس سے بڑا 
 َ نفع اور کيا ہوگا۔ اور وه نفع کيا ہے اس بات کو دوسرے مقام پر اس طرح بيان فرمايا "اِنَّ ّهللاٰ

) هللا نے مومنوں سے ان کی 111۔ التوبہ:9تَٰري ِمَن اْلُمْؤِمنِْيَن اَْنفَُسھُْم َواَْمَوالَھُْم بِاَنَّ لَھُُم اْلَجنَّةَ" اشْ 
  جانوں اور مالوں کا سودا جنت کے بدلے ميں کرليا ہے۔

 
ْمَوا ِ اِبَ اِهُدْوَن ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ ِ َوَرُسْوهِلٖ َوُجتَ َُّمكْ ِاْن ُكْنُمتْ تَْعلَُمْوَن    تُْؤِمنُْوَن اِبهلّلٰ   11ِۙلُمكْ َوَانُْفِسُمكْ ۭ ٰذِلُمكْ َخْريٌ ل

هللا تعاٰلی پر اور اس کے رسول پر ايمان الؤ اور هللا کی راه ميں اپنے مال اور اپنی جانوں سے 
  جہاد کرو، يہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم علم ميں ہو۔

 
َبًة ِيفْ َجنِّٰت عَْدٍن ۭ ٰذكِلَ الَْفْوُز الَْعِظْميُ يَْغِفْر لَُمكْ ُذنُْوبَُمكْ وَ  ِهتَا اْالَْهنُٰر َوَمٰسِكَن َطّيِ رِْي ِمْن َحتْ   ۙ 12      يُْدِخْلُمكْ َجنٍّٰت َجتْ

هللا تعاٰلی تمہارے گناه معاف فرما دے گا اور تمہيں ان جنتوں ميں پہنچائے گا جن کے نيچے 
ھروں ميں جو جنت عدن ميں ہوں گے، يہ بہت بڑی نہريں جاری ہونگی اور صاف ستھرے گ

  کاميابی ہے۔
 

ِ الُْمْؤِمِنْنيَ     ِ َوفَْتٌح قَرِيٌْب ۭ َوبَّرشِ َن اهلّلٰ بُّْوَهنَا ۭ نَْرصٌ ِمّ ُاْخٰرى ُحتِ   13وَّ
اور تمہيں ايک دوسری (نعمت) بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو وه هللا کی مدد اور جلد فتح يابی 

  )۔٢داروں کو خوشخبری دے دو () ايمان١ہے، (
يعنی جب تم اس کی راه ميں لڑو گے اور اس کے دين کی مدد کروگے، تو وه بھی تمہيں  ١۔١٣

فتح و نصرت سے نوازے گا۔ "ان تنصروا هللا ينصرکم ويثبت اقدامکم"(سوره محمد) "ولينصرن 
يں اسے فتح قريب قرار هللا من ينصره ان هللا لقوی عزيز"(الحج) آخرت کی نعمتوں کے مقابلے م

ديا اور اس سے مراد فتح مکہ ہے اور بعض نے فارس و روم کی عظيم الشان سلطنتوں پر 
مسلمانوں کے غلبے کو اس کا مصداق قرار ديا ہے۔ جو خالفت راشده ميں مسلمانوں کو حاصل 

  ہوا۔
ل ايمان جنت کی بھی، مرنے کے بعد اور فتح و نصرت کی بھی، دنيا ميں، بشرطيکہ اہ ٢۔١٣

ْؤِمنِْيَن"  )) آگے 139۔ آل عمران:3ايمان کے تقاضے پورے کرتے رہيں۔ "َواَْنتُُم ااْلَْعلَْوَن اِْن ُكْنتُْم مُّ
  هللا تعاٰلی مؤمنوں کو اپنے دين کی نصرت کی مزيد ترغيب دے رہا ہے۔

 
ِ امَكَ قَاَل عِ  يَْن ٰاَمنُْوا ُكْونُْوٓا َانَْصاَر اهلّلٰ ِ َا اذلَّ هيُّ َ ِ فَ اٰيٓ ُن َانَْصاُر اهلّلٰ ُّْوَن َحنْ ِ ۭ قَاَل الَْحــَواِري َن َمْن َانَْصاِرْيٓ ِاَىل اهلّلٰ ٓ يَْىس اْبُن َمْرَميَ ِللَْحَواِريّٖ ْنۢ بَِينْ َِٕفٌة ِمّ

اۗى ٰاَمنَْت طَّ
ِمهْ  ْيَن ٰاَمنُْوا عَٰيل عَُدّوِ ِ َّْداَن اذلَّ َِٕفٌة ۚ فََاي

اۗى اِۗءيَْل َوَكَفَرْت طَّ   14ۧفََاْصَبُحْوا ٰظِهرِْيَن      ِاْرسَ
) جس طرح حضرت مريم کے بيٹے حضرت ١اے ايمان والو! تم هللا تعاٰلی کے مددگار بن جاؤ (

عيسٰی نے حواريوں سے فرمايا کہ کون ہے جو هللا کی راه ميں ميرا مددگار بنے؟ حواريوں نے 
سے ايک جماعت تو ايمان الئی اور  ) پس بنی اسرائيل ميں٢کہا ہم هللا کی راه ميں مددگار ہيں (

) تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ ميں مدد کی پس ١ايک جماعت نے کفر کيا (
  )۔٤وه غالب آگئے (

تمام حالتوں ميں، اپنے اقوال وافعال کے ذريعے سے بھی اور جان ومال کے ذريعے  ١۔١٤-
تمہيں هللا اور اس کا رسول اپنے دين سے بھی۔ جب بھی جس وقت بھی اور جس حالت ميں بھی 

کے ليے پکارے تم فورا ان کی پکار پر لبيک کہو، جس طرح حواريين نے عيسٰی عليہ السالم 
يعنی ہم آپ صلی هللا عليہ وسلم کے اس دين کی دعوت و تبليغ ميں  ٢۔١٤کی پکار پر لبيک کہا۔ 
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عليہ وسلم کو ديا ہے۔ اسی طرح  مددگار ہيں جس کی نشرو اشاعت کا حکم هللا نے آپ صلی هللا
رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم ايام حج ميں فرماتے ' کون ہے جو مجھے پناه دے تاکہ ميں لوگوں 

تک هللا کا پيغام پہنچا سکوں، اس لئے کہ قريش مجھے فريضہ رسالت ادا نہيں کرنے ديتے ' 
ر خزرج نے لبيک کہا، آپ حٰتی کے آپ صلی هللا عليہ وسلم کی پکار پر مدينے کے اوس او

صلی هللا عليہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بيعت کی اور آپ صلی هللا عليہ وسلم کی مدد کا وعده 
کيا۔ نيز آپ صلی هللا عليہ وسلم کو يہ پيشکش کی کہ اگر آپ صلی هللا عليہ وسلم ہجرت کر کے 

يہ وسلم کی اور آپ کے مدينہ تشريف لے گئے تو وعدے کے مطابق انہوں نے آپ صلی هللا عل
تمام ساتھيوں کی مدد کی حتی کہ هللا اور اس کے رسول نے ان کا نام ہی انصار رکھ ديا اور اب 

  يہ ان کا علم بن گيا۔ رضی هللا عنہم وارضاھم۔
يہ يہود تھے جنہوں نے نبوت عيسٰی عليہ السالم ہی کا انکار بلکہ ان پر اور ان کی ماں پر  ٣۔١٤

بعض کہتے ہيں کہ يہ اختالف و تفرق اس وقت ہوا جب حضرت عيسٰی عليہ بہتان تراشی کی 
السالم کو آسمان پر اٹھا ليا گيا۔ ايک نے کہا عيسٰی عليہ السالم کی شکل ميں هللا تعاٰلی نے ہی 
زمين پر ظہور فرمايا تھا، اب وه پھر آسمان پر چال گيا، يہ فرقہ يعقوبيہ کہالتا ہے نسطوريہ 

اب هللا کے بيٹے تھے، باپ نے بيٹے کو آسمان پر بال ليا ہے، تيسرے فرقے فرقے نے کہا وه 
  نے کہا وه هللا کے بندے اور اس کے رسول تھے، يہی فرقہ صحيح تھا۔ 

يعنی نبی صلی هللا عليہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہم نے اسی آخری جماعت کی دوسرے ٤۔١٤
ح عقيدے کی حامل جماعت نبی صلی هللا باطل گروہوں کے مقابلے ميں مدد کی چنانچہ يہ صحي

عليہ وسلم پر ايمان لے آئی اور يوں ہم نے ان کو دالئل کے لحاظ سے بھی سب کافروں پر غلبہ 
عطا فرمايا اور قوت وسلطنت کے اعتبار سے بھی۔ اس غلبے کا آخری ظہور اس وقت پھر ہوگا۔ 

ہوگاجيسا کہ اس نزول اور  جب قيامت کے قريب حضرت عيسٰی عليہ السالم کا دوباره نزول
  غلبے کی صراحت احاديث صحيحہ ميں تواتر کے ساتھ منقول ہے۔

 

 سورة الجمعة
 )١١۔ تعداد آيات  ٦٢(سورة الجمعة ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ         ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  ہےشروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال 
نبی صلی هللا عليہ وسلم جمعہ کی نماز ميں سوره جمعہ اور منافقون پڑھا کرتے تھے (صحيح 
مسلم) تاہم ان کا جمعہ کی رات کو عشا کی نماز ميں سوره جمعہ اور کافرون کا پڑھنا صحيح 

 روايت سے ثابت نہيں، البتہ ايک ضعيف روايت ميں ايسا آتا ہے۔
 

ِ َما ِيف ال  ُح هلِلّٰ ْوِس الَْعزِيِْز الَْحِكـْميِ      يَُسـّبِ ٰمٰوِت َوَما ِيف اْالَْرِض الَْمكِلِ الُْقدُّ   Ǻسَّ
ساری چيزيں) جو آسمان اور زمين ميں ہيں هللا تعاٰلی کی پاکی بيان کرتی ہيں (جو) بادشاه نہايت 

  پاک (ہے) غالب و با حکمت ہے۔
 

َ َرُسْوًال مِّ  ّنيٖ ّمِ ْي بََعَث ِيف اْالُ ِ َ ُهَو اذلَّ ُِّمهُُم اْلِكٰتَب َوالِْحْمكََة ۤ َوِاْن َاكنُْوا ِمْن قَْبُل ل ْم َويَُعل ْهيِ ْم ٰايِٰتٖه َويَُزكِّ ِبْنيٍ     ْهنُْم يَْتلُْوا عَلَْهيِ   Ąِۙفْي َضٰلٍل مُّ
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) ميں ان ہی ميں سے ايک رسول بھيجا جو انہيں اس کی ١وہی ہے جس نے ناخوانده لوگوں (
اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہيں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ يقيناً يہ  آيتيں پڑھ کر سناتا ہے

  اس سے پہلے کھلی گمراہی ميں تھے۔
يِّيَن سے مراد عرب ہيں جن کی اکثريت ان پڑھ تھی۔ ان کے خصوصی ذکر کا يہ مطلب  ١۔٢ اُ مِّ

چونکہ اولين نہيں کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم کی رسالت دوسروں کے کے لئے نہيں تھی، ليکن 
  مخاطب وه تھے اس لئے هللا کا ان پر زياده احسان تھا۔

 
ْم ۭ َوُهَو الَْعزِْيُز الَْحِكْميُ     ا يَلَْحُقْوا ِهبِ ٰاَخرِْيَن ِمْهنُْم لَمَّ   Ǽوَّ

) ملے۔ وہی غالب با ١اور دوسروں کے لئے بھی انہی ميں سے جو اب تک ان سے نہيں (
  حکمت ہے۔

ہے يعنی بََعَث فِْی اَ ِخِر ْيَن ِمْنھُْم اََخِر ْيَن سے فارس اور ديگر غير عرب يہ اميين پر عطف  ١۔٣
لوگ ہيں جو قيامت تک آپ صلی هللا عليہ وسلم پر ايمان النے والے ہونگے، بعض کہتے ہيں کہ 
عرب و عجم کے وه تمام لوگ ہيں جو عہد صحابہ کرام کے بعد قيامت تک ہوں گے چنانچہ اس 

، بربر، سوڈان، ترک، مغول، کرد، چينی اور اہل ہند وغيره سب آجاتے ہيں۔ ميں فارس، روم
يعنی آپ صلی هللا عليہم کی نبوت سب کے ليے ہے چنانچہ يہ سب ہی آپ صلی هللا عليہ وسلم پر 

ايمان الئے۔ اور اسالم النے کے بعد يہ بھی منہم کا مصداق يعنی اولين اسالم النے والے اميين 
ونکہ تمام مسلمان امت واحده ہيں۔ اسی ضمير کی وجہ سے بعض کہتے ہيں ميں سے ہوگئے کي

  کہ آخرين سے مراد بعد ميں ہونے والے عرب ہيں کيونکہ منہم کی ضمير کا مرجع اميين ہيں۔
 

ُ ُذو الَْفْضِل الَْعِظْميِ     ََّشاُۗء   ۭ َواهلّلٰ ِ يُْؤِتْيِه َمْن ي   Ćٰذكِلَ فَْضُل اهلّلٰ
  ) جسے چاہے اپنا فضل دے اور هللا تعاٰلی بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔١ہے (يہ هللا کا فضل 

  يہ اشاره نبوت محمدی کی طرف ہو سکتا ہے اور اس پر ايمان النے والوں کی طرف بھی۔ ١۔٤
 

ِمُل َاْسَفاًرا  ِملُْوَها َمكَثَِل الِْحَماِر َحيْ لُوا التَّْوٰرىَة ُمثَّ لَْم َحيْ يَْن ُمحِّ ِ ِلِمْنيَ       َۭمثَُل اذلَّ ُ َال َهيِْدي الْقَْوَم الّظٰ ِ   ۭ َواهلّلٰ يِٰت اهلّلٰ بُْوا اِبٰ يَْن َكذَّ ِ  ِبئَْس َمثَُل الْقَْوِم اذلَّ
Ĉ  

جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم ديا گيا پھر انہوں نے اس پر عمل نہيں کيا ان کی 
) هللا کی باتوں کو جھٹالنے والوں ١مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابيں الدے ہو (

  کی بڑی بری مثال ہے اور هللا (ايسی) ظالم قوم کو ہدايت نہيں ديتا۔
اَ ْسفَار َسْفر کی جمع ہے، معنی ہيں بڑی کتاب۔ کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو انسان اس کے  ١۔٥

ل يہوديوں کی معنوں ميں سفر کرتا ہے اس لئے کتاب کو سفر کہا جاتا ہے (فتح القدير) يہ بےعم
مثال بيان کی گئی ہے کہ جس طرح گدھے کو معلوم نہيں ہوتا کہ اس کی کمر پر جو کتابيں لدی 
ہيں، ان ميں کيا لکھا ہوا ہے۔ يا اس پر کتابيں لدی ہوئی ہيں يا کوڑا کرکٹ۔ اسی طرح يہ يہودی 

وتبدل سے کام  ہيں يہ تورات کو تو اٹھائے پھرتے ہيں، بلکہ اس ميں تاويل وتحريف اور تغير
ليتے ہيں۔ اس ليے يہ حقيقت ميں گدھے سے بھی بدتر ہيں، کيونکہ گدھا تو پيدائشی طور پر فہم 

وشعور سے ہی عاری ہوتا ہے، جب کہ ان کے اندر فہم و شعور ہے ليکن يہ اسے صحيح 
طريقے سے استعمال نہيں کرتے۔ اسی ليے آگے فرمايا کہ ان کی بڑی بری مثال ہے۔ اور 

۔ 7" ١٧٩ٕٮَِك ھُُم اْلٰغفِلُْوَن   ۗ◌ ٕٮَِك َكااْلَْنَعاِم بَْل ھُْم اََضلُّ اُولٰ ۗ◌ اُولٰ ۭ◌ مقام پر فرمايا "  دوسرے
) يہ چوپائے کی طرح ہيں بلکہ ان سے بھی بدتر ہيں، يہی مثال مسلمانوں کی اور 179االعراف:

عانی ومطالب بالخصوص علماء کی ہے جو قرآن پڑھتے ہيں اسے ياد کرتے ہيں اور اس کے م
  کو سمجھتے ہيں ليکن اس کے مقتضی پر عمل نہيں کرتے۔
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ِ ِمْن ُدْوِن النَّاِس فَتََمنَُّوا الَْموْ  َُّمكْ َاْوِلَياُۗء هلِلّٰ ُمتْ َان ْيَن َهاُدْوٓا ِاْن َزَمعْ ِ َا اذلَّ هيُّ َ   Čَت ِاْن ُكْنُمتْ ٰصِدِقْنيَ     قُْل اٰيٓ

ا دعوٰی ہے کہ تم هللا کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے کہہ ديجئے کہ اے يہوديو! اگر تمہار
  )٣) اگر تم سچے ہو۔ (٢) تم موت کی تمنا کرو (١سوا (

جيسے وه کہا کرتے تھے کہ ' ہم هللا کے بيٹے ہيں اور اس کے چہيتے ہيں (َوقَالَِت اْليَھُْوُد  ١۔٦
ِ َواَِحبَّاۗ◌ َوالنَّٰصٰرى نَْحُن اَْبٰن  بُُكْم بُِذنُْوبُِكْم قُْل فَلِ ۭ◌ ُؤٗه  ۗ◌ ُؤا ّهللاٰ ْن َخلََق  ۭ◌ َم يَُعذِّ مَّ يَْغفُِر لَِمْن ۭ◌ بَْل اَْنتُْم بََشٌر مِّ

ٰمٰوِت َوااْلَْرِض َوَما بَْينَھَُما ۭ◌ ُء  ۗ◌ ُء َويَُعذُِّب َمْن يََّشاۗ◌ يََّشا ِ ُمْلُك السَّ ّٰ ِ ۔ 5) 18َواِلَْيِه اْلَمِصْيُر    ۡ◌ َو
' جنت ميں صرف وہی جائے گا جو يہودی يا نصرانی ) اور دعوٰی کرتے تھے کہ 18المائده:

قُْل ھَاتُْوا بُْرھَانَُكْم اِْن ُكْنتُْم  ۭ◌ تِْلَك اََمانِيُّھُْم  ۭ◌ ہوگا ' (َوقَالُْوا لَْن يَّْدُخَل اْلَجنَّةَ ااِلَّ َمْن َكاَن ھُْوًدا اَْو نَٰصٰرى 
  ) 111۔ البقرة:2) ١١١ٰصِدقِْيَن  

اکرام حاصل ہو جو تمہارے غرور کے مطابق تمہارے لئے ہونا  تاکہ تمہيں وه اعزاز و ٢۔٦
  چاہيئے،

اس ليے کہ جس کو يہ علم ہو کہ مرنے کے بعد اس کے ليے جنت ہے وه تو وہاں جلد  ٣۔٦
پہنچنے کا خواہش مند ہوتا ہے حافظ ابن کثير نے اس کی تفسير دعوت مباہلہ سے کی ہے۔ يعنی 

م نبوت محمديہ کے انکار اور اپنے دعوائے واليت اس ميں ان سے کہا گيا ہے کہ اگر ت
ومحبوبيت ميں سچے ہو تو مسلمانوں کے ساتھ مباہلہ کر لو۔ يعنی مسلمان اور يہودی دونوں مل 
کر بارگاه الہی ميں دعا کريں کہ يا هللا ہم دونوں ميں جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار فرما 

  دے۔
 

ِلِمْنيَ     َوَال يََتَمنَّْونَٗهٓ َابًَدا بِ  ُ عَِلْميٌ اِبلّظٰ ْم ۭ َواهلّلٰ َمْت َايِْدْهيِ   Ċَما قَدَّ
يہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کريں گے بوجہ ان اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھيج 

  ) اور هللا ظالموں کو خوب جانتا ہے۔١رکھے ہيں (
و ارتکاب يہ کرتے رہے ہيں، يعنی کفر و معاصی اور کتاب اٰلہی ميں تحريف و تغير کا ج ١۔٧

  ان کے باعث کبھی بھی يہ موت کی آرزو نہيں کريں گے
 

هَادَ  ْوَن ِاٰىل ٰعِملِ الَْغْيِب َوالشَّ َّٗه ُمٰلِقْيُمكْ ُمثَّ تَُردُّ ْوَن ِمنُْه فَِان ْي تَِفرُّ ِ ئُُمكْ ِبَما ُكْنُمتْ تَْعَملُْوَن    قُْل ِانَّ الَْمْوَت اذلَّ ِّ   Ďِۧة فَُينَب
ہ ديجئے! کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وه تو تمہيں پہنچ کر رہے گی پھر تم سب کہ

چھپے کھلے کے جاننے والے (هللا) کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وه تمہيں تمہارے کئے ہوئے 
  تمام کام بتال دے گا۔

 
َّْوِم ا ٰلوِة ِمْن ي يَْن ٰاَمنُْوٓا ِاَذا نُْوِدَي ِللصَّ ِ َا اذلَّ َهيُّ َُّمكْ ِاْن ُكْنُمتْ تَْعلَُمْوَن      اٰيٓ ِ َوَذُروا الَْبْيَع ۭ ٰذِلُمكْ َخْريٌ ل   Ḍلُْجُمَعِة فَاْسَعْوا ِاٰىل ِذْكِر اهلّلٰ

اے وه لوگوں جو ايمان الئے ہو! جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم هللا کے ذکر کی 
حق ميں بہت ہی بہتر ہے اگر تم  ) يہ تمہارے١طرف دوڑ پڑو اور خريد و فروخت چھوڑ دو (

  جانتے ہو۔
يہ اذان کس طرح دی جائے، اس کے الفاظ کيا ہوں؟ يہ قرآن ميں کہيں نہيں ہے۔ البتہ حديث  ١۔٩

ميں ہے جس سے يہ معلوم ہوا کہ حديث کے بغير قرآن کو سمجھنا ممکن ہے نہ اس پر عمل 
تعاٰلی ہرچيز کی پيدائش سے فارغ  کرنا ہی۔ جمعہ کو، جمعہ اس لئے کہتے ہيں کہ اس دن هللا

ہوگيا تھا، يوں گويا تمام مخلوقات کا اس دن اجتماع ہوگيا، يا نماز کے لئے لوگوں کا اجتماع ہوتا 
ہے اس بنا پر کہتے ہيں (فتح القدير) فَاَْسَعْوا کا مطلب يہ نہيں کہ دوڑ کر آؤ، بلکہ يہ ہے کہ اذان 

کيونکہ نماز کے ليے دوڑ کر آنا ممنوع ہے، وقار اور  کے بعد فوراً کاروبار بند کر کے آجاؤ۔



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	1278	of	1441	

سکينت کے ساتھ آنے کی تاکيد کی گئی ہے۔ (صحيح بخاری) بعض حضرات نے ذروا البيع 
(خريد وفروخت) چھوڑ دو سے استدالل کيا ہے کہ جمعہ صرف شہروں ميں فرض ہے اہل 

ہوتی ہے ديہاتوں ميں نہيں۔ ديہات پر نہيں۔ کيونکہ کاروبار اور خريدوفروخت شہروں ميں ہی 
حاالنکہ اول تو دنيا ميں کوئی ايسا گاؤں نہيں جہاں خريد وفروخت اور کاروبار نہ ہوتا ہو اس 
ليے يہ دعٰوی خالف واقعہ دوسرا بيع اور کاروبار سے مطلب دنيا کے مشاغل ہيں وه جيسے 

ے۔ کيا اہل ديہات کے بھی اور جس قسم کے بھی ہوں۔ اذان جمعہ کے بعد انہيں ترک کرديا جائ
  مشاغل دنيا نہيں ہوتے؟ کيا کيھتی باڑی کاروبار اور مشاغل دنيا سے مخلتف چيز ہے۔

 
َّعَ  ا ل َ َكِثْريً ِ َواْذُكُروا اهلّلٰ ْوا ِيف اْالَْرِض َوابَْتُغْوا ِمْن فَْضِل اهلّلٰ ٰلوُة فَانْتَِرشُ َُّمكْ تُْفِلُحْوَن     فَِاَذا قُِضيَِت الصَّ   10ل

) اور بکثرت هللا کا ١جب نماز ہو چکے تو زمين ميں پھيل جاؤ اور هللا کا فضل تالش کرو (پھر 
  ذکر کيا کرو تاکہ تم فالح پالو۔

اس سے مراد کاروبار اور تجارت ہے۔ يعنی نماز جمعہ سے فارغ ہو کر تم اپنے اپنے  ١۔١٠
حت ہے کہ جمعہ کاروبار اور دنيا کے مشاغل ميں مصروف ہو جاؤ۔ مقصد اس امر کی وضا

  کے دن کاروبار بند رکھنے کی ضرورت نہيں۔ صرف نماز کے وقت ايسا کرنا ضروری ہے۔
 

ِ َخْريٌ مِّ  ًما   ۭ قُْل َما ِعْنَد اهلّلٰ
ِٕ
ا ِالَْهيَا َوتََرُكْوَك قَاۗى ْوٓ ا انَْفضُّ اَرًة َاْو لَهَْوۨ َّهِْو َوِمَن التَِّجاَرِة    ۭ َواَوِاَذا َرَاْوا ِجتَ ِزِقْنيَ      َن الل ُ َخْريُ الّرٰ   ۧ 11هلّلٰ

جب کوئی سودا بکتا ديکھيں يا کوئی تماشا نظر آجائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہيں اور آپ 
) وه کھيل اور ٢) آپ کہہ ديجئے کہ هللا کے پاس جو ہے (١کو کھڑا ہی چھوڑ ديتے ہيں (

  )۔٤() اور هللا تعاٰلی بہترين روزی رساں ہے ٣تجارت سے بہتر ہے (
ايک مرتبہ نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ايک  ١۔١١

قافلہ آگيا، لوگوں کو پتہ چال تو خطبہ چھوڑ کر باہر خريد و فروخت کے لئے چلے گئے کہ 
آدمی مسجد ميں ره گئے جس پر يہ آيت نازل  ١٢کہيں سامان فروخت ختم نہ ہو جائے صرف 

بخاری)۔ انفضاض کے معنی ہيں مائل اور متوجہ ہونا دوڑ کر منتشر ہوجانا۔ اليھا  ہوئی (صحيح
ميں ضمير کا مرجع تجارة ہے يہاں صرف ضمير تجارت پر اکتفا کيا اس ليے کہ جب تجارت 
بھی باوجود جائز اور ضروری ہونے کے دوران خطبہ مذموم ہے تو کھيل وغيره کے مذموم 

وه ازيں قائما سے معلوم ہوا کہ خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر دينا ہونے کيا شک ہوسکتا ہے؟ عال
سنت ہے۔ چنانچہ حديث ميں بھی آتا ہے کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم کے دو خطبے ہوتے تھے، 

جن کے درميان آپ صلی هللا عليہ وسلم بيٹھتے تھے، قرآن پڑھتے اور لوگوں کو وعظ و 
  نصيحت فرماتے۔ (صحيح مسلم)

  ور رسول صلی هللا عليہ وسلم کے احکام کی اطاعت کی جو جزائے عظيم ہےيعنی هللا ا ٢۔١١
جس کی طرف تم دوڑ کر گئے اور مسجد سے نکل گئے اور خطبہ جمعہ کی سماعت  ٣۔١١۔ 

  بھی نہيں کی۔ 
پس اسی سے روزی طلب کرو اور اطاعت کے ذريعے سے اسی کی طرف وسيلہ پکڑو۔  ٤۔١١

  حاصل کرنے کا بہت بڑا سبب ہے۔اس کی اطاعت اور اس کی طرف رزق 
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 سورة المنافقون
 )١١۔ تعداد آيات  ٦٣(سورة المنافقون ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ         ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ  ِبْسِم اهلّلٰ

  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

ُ يَْشهَُد ِانَّ الُْمٰنِفِقْنيَ ِاَذا َجاَۗءَك الُْمٰنِفُقْوَن قَالُْوا  ََّك لََرُسْوهُلٗ    ۭ َواهلّلٰ ُ يَْعَملُ ِان ِ     ۘ َواهلّلٰ ََّك لََرُسْوُل اهلّلٰ   Ǻۚ لَٰكِذبُْوَن     نَْشهَُد ِان
تيرے پاس جب منافق آتے ہيں تو کہتے ہيں ہم اس بات کے گواه ہيں کہ بيشک آپ هللا کے رسول 

) اور هللا گواہی ديتا ہے کہ يہ منافق ٢ہے کہ يقيناً آپ هللا کے رسول ہيں () اور هللا جانتا ١ہيں (
  )٣قطًعا جھوٹے ہيں (

منافقين سے مراد عبد هللا بن ابی اور اس کے ساتھی ہيں۔ يہ جب نبی صلی هللا عليہ وسلم کی  ١۔١
ے رسول خدمت ميں حاضر ہوتے تو قسميں کھا کھا کر کہتے کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم هللا ک

  ہيں۔ 
يہ جملہ معترضہ ہے جو مضمون ماقبل کی تاکيد کے ليے ہے جس کا اظہار منافقين بطور  ٢۔١

منافقت کے کيا کرتے تھے۔ هللا تعاٰلی نے فرمايا يہ تو ويسے ہی زبان سے کہتے ہيں، ان کے دل 
  کے رسول ہيں۔ اس يقين سے خالی ہيں۔ ليکن ہم جانتے ہيں کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم واقعی هللا 

اس بات ميں کہ وه دل سے آپ صلی هللا عليہ وسلم کی رسالت کی گواہی ديتے ہيں، يعنی  ٣۔١ 
  دل سے گواہی نہيں ديتے صرف زبان سے دھوکا دينے کے لئے اظہار کرتے ہيں۔

 
ُْم َساۗءَ  ِ    ۭ ِاهنَّ ْوا َعْن َسِبْيِل اهلّلٰ ًَّة فََصدُّ ُذْوٓا َايَْماَهنُْم ُجن َ   Ąَما َاكنُْوا يَْعَملُْوَن       ِاختَّ

) بيشک برا ٢) پس هللا کی راه سے رک گئے (١انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے (
  ہے وه کام جو يہ کر رہے ہيں۔

يعنی وه قسم کھا کر کہتے ہيں کہ وه تمہاری طرح مسلمان ہيں اور يہ کہ محمد صلی هللا  ١۔٢
انہوں نے اپنی اس قسم کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ اس کے ذريعے سے عليہ وسلم هللا کے رسول ہيں 

  وه تم سے بچے رہتے ہيں اور کافروں کی طرح يہ تمہاری تلواروں کی زد ميں نہيں آتے۔
دوسرا ترجمہ يہ ہے کہ انہوں نے شک و شبہات پيدا کرکے لوگوں کو هللا کے راستے سے  ٢۔٢

  روکا۔
 

ُْم ٰاَمنُْوا ُمثَّ  ْم فَهُْم َال يَْفَقهُْوَن      ٰذكِلَ اِبَهنَّ   Ǽَكَفُرْوا فَُطِبَع عَٰيل قُلُْوِهبِ
) پس ان کے دلوں پر مہر کر دی ١يہ اس سب اسلئے ہے کہ يہ ايمان ال کر پھر کافر ہوگئے (

  گئی ہے۔ اب يہ نہيں سمجھتے۔
  اس سے معلوم ہوا کہ منافقين بھی صريح کافر ہيں۔ ١۔٣
 

ُبْوَن ُلكَّ َوِاَذا َرَاْيَهتُْم تُعْ  سـَ نََّدٌة     ۭ  َحيْ سـَ ُْم ُخُشٌب مُّ َُّقْولُْوا تَْسَمْع ِلَقْوِلهِْم ۭ َاكَهنَّ ُ  ۡ َاّىنٰ ِجُبَك َاْجَساُمهُْم ۭ َوِاْن ي ْم ۭ ُمهُ الَْعُدوُّ فَاْحَذْرُمهْ ۭ ٰقتَلَهُُم اهلّلٰ َصْيَحٍة عَلَْهيِ
  Ćيُْؤفَُكْوَن    

) يہ جب باتيں کرنے لگيں ١جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں ( جب آپ انہيں ديکھ ليں تو ان کے
) گويا کہ يہ لکڑياں ہيں اور ديوار کے سہارے لگائی ٢تو آپ ان کی باتوں پر (اپنا) کان لگائيں (
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) يہی حقيقی دشمن ہيں ان سے بچو ٤) ہيں ہر سخت آواز کو اپنے خالف سمجھتے ہيں (٣ہوئی (
  رے جاتے ہيں۔هللا انہيں غارت کرے کہاں سے پھ

  يعنی ان کے حسن و جمال اور رونق و شادابی کی وجہ سے۔  ١۔٤
  يعنی زبان کی فصاحت و بالغت کی وجہ سے۔  ٢۔٤
يعنی اپنی درازئی قد اور حسن ورعنائی، عدم فہم ور قلت خير ميں ايسے ہيں گويا کہ ديوار  ٣۔٤

ہے ليکن کسی کو فائده نہيں پہنچا پر لگائی ہوئی لکڑياں ہيں جو ديکھنے والوں کو تو بھلی لگتی 
  سکتی۔

يعنی بزدل ايسے ہيں کہ کوئی زوردار آواز سن ليں تو سمجھتے ہيں کہ ہم پر کوئی آفت  ٤۔٤
  نازل ہوگئی يا گھبرا اُٹھتے ہيں کہ ہمارے خالف کسی کاروائی کا آغاز تونہيں ہو رہا۔

 
َتْغِفْر لَُمكْ رَ  ْوَن     َوِاَذا ِقْيَل لَهُْم تََعالَْوا يَسـْ ْسـَتْكِربُ ْوَن َوُمهْ مُّ ْوا ُرُءْوَسهُْم َوَرَايَْهتُْم يَُصدُّ ِ لَوَّ   Ĉُسْوُل اهلّلٰ

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لئے هللا کے رسول استغفار کريں تو اپنے سر 
  )۔٢) اور آپ ديکھيں گے کہ وه تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہيں (١مٹکاتے ہيں (

  ستغفار سے اعراض کرتے ہوئے اپنے سروں کو موڑ ليتے ہيں۔ يعنی ا ١۔٥
يعنی کہنے والے کی بات سے منہ موڑ ليں گے يارسول هللا صلی هللا عليہ وسلم سے  ٢۔٥

  اعراض کرليں گے۔
 

ُ لَهُْم ۭ اِ  َّْغِفَر اهلّلٰ تَْغِفْر لَهُْم ۭ لَْن ي َتْغَفْرَت لَهُْم َاْم لَْم تَسـْ ْم َاسـْ َ َال َهيِْدي الَْقْوَم الْٰفِسِقْنيَ      َسَواٌۗء عَلَْهيِ   Čنَّ اهلّلٰ
) هللا تعاٰلی انہيں ہرگز نہ ١ان کے حق ميں آپکا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہيں (

  ) بيشک هللا تعاٰلی (ايسے) نافرمان لوگوں کو ہدايت نہيں ديتا،٢بخشے گا (
ہنے کی وجہ سے وه ايسے مقام پر پہنچ گئے جہاں اپنے نفاق پر اصرار اور کفر پر قائم ر ١۔٦

  استغفار اور عدم استغفار ان کے حق ميں برابر ہے۔ 
اگر اسی حالت ميں نفاق ميں مر گئے۔ ہاں اگر وه زندگی ميں کفر و نفاق سے تائب ہوجائيں  ٢۔٦

  تو بات اور ہے، پھر ان کی مغفرت ممکن ہے۔
 

يَْن يَُقْولُْوَن َال تُنْ  ِ ٰمٰوِت َواْالَْرِض َوٰلِكنَّ الْ ُمهُ اذلَّ ُِٕن السَّ
ِ َخَزاۗى ْوا   ۭ َوهلِلّٰ ِ َحّىتٰ يَْنَفضُّ   Ċُمٰنِفِقْنيَ َال يَْفَقهُْوَن     ِفُقْوا عَٰيل َمْن ِعْنَد َرُسْوِل اهلّلٰ

يہی وه ہيں جو کہتے ہيں کہ جو لوگ رسول هللا کے پاس ہيں ان پر کچھ خرچ نہ کرو يہاں تک 
) ليکن يہ ١ادھر ہو جائيں اور آسمان و زمين کے خزانے هللا تعاٰلی کی ملکيت ہيں ( کہ وه ادھر

  )۔٢منافق بےسمجھ ہيں (
مطلب يہ کہ مہاجرين کا رازق هللا تعاٰلی ہے اس لئے رزق کے خزانے اسی کے پاس ہيں،  ١۔٧

  وه جس کو جتنا چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے۔ 
جانتے، اس لئے وه سمجھتے ہيں کہ انصار اگر مہاجرين کی منافق اس حقيقت کو نہيں  ٢۔٧ 

  طرف دست تعاون دراز نہ کريں تو وه بھوکے مر جائيں گے۔
 

ُة َوِلرَ  ِ الِْعزَّ َذلَّ ۭ َوهلِلّٰ َجْعنَآ ِاَىل الَْمِديْنَِة لَُيْخرَِجنَّ اْالََعزُّ ِمْهنَا اْالَ ْن رَّ ِٕ
  Ďۧ َوٰلِكنَّ الُْمٰنِفِقْنيَ َال يَْعلَُمْوَن      ُسْوهِلٖ َولِلُْمْؤِمِنْنيَ يَُقْولُْوَن لَى

يہ کہتے ہيں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدينے جائيں گے تو عزت واال وہاں سے ذلت والے کو نکال 
) سنو! عزت تو صرف هللا تعاٰلی کے لئے اور اس کے رسول کے لئے اور ايمانداروں ١دے گا (

  )٣ہيں۔ () ليکن يہ منافق جانتے ن٢کے لئے ہے (
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اس کا کہنے واال رئيس المنافق عبد هللا بن ابی تھا، عزت والے سے اس کی مراد تھی، وه  ١۔٨
) رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم اور  خود اور اس کے رفقاء اور ذلت والے سے (نعوذ با

  مسلمان۔ 
کو يعنی عزت اور غلبہ صرف ايک هللا کے ليے ہے اور پھر وه اپنی طرف سے جس  ٢۔٨

  چاہے عزت وغلبہ عطا فرمادے۔
اس ليے ايسے کام نہيں کرتے جو ان کے ليے مفيد ہيں اور ان چيزوں سے نہيں بچتے جو  ٣۔٨

  اس کے ليے نقصان ده ہيں۔
 

َّْفَعلْ  ِ ۚ َوَمْن ي يَْن ٰاَمنُْوا َال تُلْهُِمكْ َاْمَوالُُمكْ َوَالٓ َاْوَالُدُمكْ َعْن ِذْكِر اهلّلٰ ِ َا اذلَّ هيُّ َ ْوَن      اٰيٓ َك ُمهُ الْٰخِرسُ
ِٕ
  Ḍٰذكِلَ فَُاوٰلۗى

) اور جو ١اے مسلمانو! تمہارے مال اور تمہاری اوالد تمہيں هللا کے ذکر سے غافل نہ کرديں (
  ايسا کريں وه بڑے ہی زياں کار لوگ ہيں۔

يعنی مال اور اوالد کی محبت تم پر غالب آجائے کہ تم هللا کے بتالئے ہوئے احکام و  ١۔٩
  رائض سے غافل ہو جاؤ اور هللا کی قائم کرده حالل وحرام کی حدوں کی پروا نہ کرو۔ف
 

ْرتَِينْٓ  ِيتَ َاَحَدُمكُ الَْمْوُت فَيَُقْوَل َرّبِ لَْوَالٓ َاخَّ ْ ْن قَْبِل َاْن ايَّ ا َرَزْقٰنُمكْ ِمّ َق َواَُكْن ِمّنَ َوَانِْفُقْوا ِمْن مَّ دَّ ِلِحْنيَ        ِاٰىلٓ َاَجٍل قَرِيٍْبۙ  فََاصَّ    10الّصٰ
اور جو کچھ ہم نے تمہيں دے رکھا ہے اس ميں سے (ہماری راه ميں) اس سے پہلے خرچ کرو 

) کہ تم ميں سے کسی کو موت آجائے تو کہنے لگے اے ميرے پروردگار مجھے تو تھوڑی ١(
  دير کی مہلت کيوں نہيں ديتا؟ کہ ميں صدقہ کروں اور نيک لوگوں ميں ہو جاؤں۔

  خرچ کرنے سے مراد زکوة کی ادائيگی اور ديگر امور خير ميں خرچ کرنا ہے۔  ١۔١٠
اس سے معلوم ہوا کہ زکواة کی ادائيگی اور انفاق فی سبيل هللا ميں اور اسی طرح اگر حج  ٢۔١٠

کی استطاعت ہو تو اس کی ادائيگی ميں قطعا تاخير نہيں ہونی چاہيے۔ اس ليے کہ موت کا کوئی 
  وقت آجائے؟ اور يہ فرائض اس کے ذمے ره جائيں۔پتہ نہيں کس 

 
ُ َخِبْريٌ ِبَما تَْعَملُْوَن       ُ نَْفًسا ِاَذا َجاَۗء َاَجلُهَا   ۭ َواهلّلٰ َر اهلّلٰ َُّؤّخِ   ۧ  11َولَْن ي

اور جب کسی کا مقرره وقت آجاتا ہے پھر اسے هللا تعاٰلی ہرگز مہلت نہيں ديتا اور جو کچھ تم 
  هللا تعاٰلی بخوبی باخبر ہے۔ کرتے ہو اس سے

 
 

 سورة التغابن
 )١٨۔ تعداد آيات  ٦٤(سورة التغابن ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ         ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

ٰمٰوِت َوَما  ِ َما ِيف السَّ ُح هلِلّٰ ّبِ ٍء قَِدْيٌر     يُسـَ   Ǻِيف اْالَْرِض ۚ هَلُ الُْمكْلُ َوهَلُ الَْحْمُد ۡ َوُهَو عَٰيل ُلكِّ َيشْ
) جو آسمانوں اور زمين ميں ہيں هللا کی پاکی بيان کرتی ہيں اسی کی سلطنت ہے ١تمام چيزيں) (

  ) اور وه ہر ہرچيز پر قادر ہے۔٢اور اسی کی تعريف ہے (
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ہر مخلوق هللا تعاٰلی کی ہر نقص وعيب سے تنزيہ وتقديس بيان يعنی آسمان و زمين کی  ١۔١
  کرتی ہے زبان حال سے بھی اور زبان مقال سے بھی۔ جيسا کہ پہلے گزرا۔

يہ دونوں خوبياں بھی اسی کے ساتھ خاص ہيں۔ اگر کسی کو کوئی اختيار حاصل ہے تو وه ٢۔١
کمال ہے تو اسی مبدأ فيض اسی کا عطا کرده ہے جو عارضی ہے، کسی کے پاس کچھ حسن و 

  کی کرم گستری کا نتيجہ ہے، اس لئے اصل تعريف کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔
 

ُ ِبَما تَْعَملُْوَن بَِصْريٌ      ْؤِمٌن ۭ َواهلّلٰ ِمنُْمكْ مُّ ْي َخلََقُمكْ فَِمْنُمكْ َاكِفٌر وَّ ِ   Ąُهَو اذلَّ
ں اور بعض ايماندار ہيں اور جو کچھ تم اسی نے تمہيں پيدا کيا سو تم ميں سے بعضے تو کافر ہي

  )١کر رہے ہو هللا تعاٰلی خوب ديکھ رہا ہے۔ (
يعنی انسان کے ليے خيروشر، نيکی اور بدی اور کفروايمان کے راستوں کی وضاحت کے ١۔٢

بعد هللا نے انسان کو اراده واختيار کی جوآزادی دی ہے اس کی رو سے کسی نے کفر کا اور 
راستہ اپنايا ہے اس نے کسی پر جبر نہيں کيا ہے۔ اگر وه جبر کرتا تو کوئی کسی نے ايمان کا 

  بھی شخص کفر کا راستہ اختيار کرنے پر قادر نہ ہوتا۔
 

َرُمكْ فََاْحَسَن ُصَوَرُمكْ ۚ َوِالَْيِه الَْمِصْريُ      ٰمٰوِت َواْالَْرَض اِبلَْحّقِ َوَصوَّ   Ǽَخلََق السَّ
) اسی نے تمہاری صورتيں ١ن کو عدل و حکمت سے پيدا کيا (اسی نے آسمانوں کو اور زمي

  )۔٣) اور اسی کی طرف لوٹنا ہے (٢بنائيں (
اور وه عدل و حکمت يہی ہے کہ محسن کو احسان کی اور بدکار کو اس کی بدی کی جزا  ١۔٣

  دے، چنانچہ وه اس عدل کا مکمل اہتمام قيامت والے دن فرمائے گا۔ 
قدو قامت اور خدوخال نہايت خوبصورت بنائے۔ جس سے هللا کی تمہاری شکل وصورت،  ٢۔٣

  دوسری مخلوق محروم ہے۔
  کسی اور کی طرف نہيں، کہ هللا کے محاسبے اور مؤاخذے سے بچاؤ ہو جائے۔ ٢۔٣
 

ُ عَِلْميٌ  ْوَن َوَما تُْعِلُنْوَن   ۭ َواهلّلٰ ٰمٰوِت َواْالَْرِض َويَْعَملُ َما تُِرسُّ ُدْوِر    يَْعَملُ َما ِيف السَّ   Ć ِبَذاِت الصُّ
وه آسمان و زمين کی ہر ہرچيز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو وه (سب 

  )۔١کو) جانتا ہے هللا تو سينوں کی باتوں تک کو جاننے واال ہے (
يعنی اس کا علم کائنات ارضی و سماوی سب پر محيط ہے بلکہ تمہارے سينوں کے رازوں  ١۔٤
  ک سے واقف ہے، اس سے قبل جو وعدے اور وعيدين بيان ہوئی ہيں، يہ ان کی تاکيد ہے۔ت
 

يَْن َكَفُرْوا ِمْن قَْبُل ۡ فََذاقُْوا َواَبَل َاْمِرِمهْ َولَهُْم عََذاٌب َاِلْميٌ       ِ ِتُمكْ نََبُؤا اذلَّ   Ĉَالَْم اَيْ
؟ جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال کيا تمہارے پاس اس سے پہلے کے کافروں کی خبر نہيں پہنچی

  )٢) اور جن کے لئے دردناک عذاب ہے (١چکھ ليا (
  يعنی دنياوی عذاب کے عالوه آخرت ميں۔  ١۔٥
  يہ اشاره ہے اس عذاب کی طرف جو دنيا ميں انہيں مال اور آخرت ميں بھی انہيں ملے گا۔ ٢۔۵
 

ْم ُرُسلُهُْم اِبلْ  ِتْهيِ ْ َّٗه َاكنَْت اتَّ ن يْ ٰذكِلَ اِبَ ُ غَِينٌّ َمحِ ُ    ۭ َواهلّلٰ تَْغَىن اهلّلٰ اسـْ َّْوا وَّ ُْدْونَنَا  ۡ فََكَفُرْوا َوتََول ا َابََرشٌ هيَّ نِٰت فََقالُْوٓ   Čٌد      َبّيِ
يہ اس لئے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دالئل لے کر آئے تو انہوں نے کہہ ديا کہ کيا 

) اور هللا نے بےنيازی ٢) اور منہ پھير ليا (١ديا ( انسان ہماری رہنمائی کرے گا پس انکار کر
  )۵) سب خوبيوں واال۔ (٤) اور هللا تو ہے بےنياز (٣کی (
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چنانچہ اس بنا پر انہوں نے رسولوں کو رسول ما ننے سے اور ان پر ايمان النے سے  ١۔٦
  انکار کر ديا۔ 

انہوں نے غور و تدبر  يعنی ان سے اعراض کيا اور جو دعوت وه پيش کرتے تھے، اس پر ٢۔٦
  ہی نہيں کيا۔ 

  يعنی ان کے ايمان اور ان کی عبادت سے۔  ٣۔٦
  اس کو کسی کی عبادت سے کيا فائده اور اس کی عبادت سے انکار کرنے سے کيا نقصان؟ ٤۔٦
يا محمود ہے تمام مخلوقات کی طرف سے يعنی ہر مخلوق زبان حال وقال سے اس کی  ۵۔  ٦ 

  لسان ہے۔حمد وتعريف ميں رطب ال
 

لْ  ْ لَُتْبَعُنثَّ ُمثَّ لَُتـنَبَُّؤنَّ ِبَما َمعِ ُّْبَعثُْوا   ۭ قُْل بَٰىل َوَرّيبِ َّْن ي ا َاْن ل يَْن َكَفُرْوٓ ِ ِ يَِسْريٌ       َزَمعَ اذلَّ   Ċُمتْ   ۭ َوٰذكِلَ عََيل اهلّلٰ
ئے کيوں نہيں هللا ) آپ کہہ ديج١ان کافروں نے خيال کيا ہے کہ دوباره زنده نہ کئے جائيں گے (

) پھر جو تم نے کيا اس کی خبر ديئے جاؤ گے ٢کی قسم! تم ضرور دوباره اٹھائے جاؤ گے (
  )۔٤) اور هللا پر يہ بلکہ آسان ہے (٣(
يعنی يہ عقيده کے قيامت والے دن دوباره زنده نہيں کيے جائيں گے يہ کافروں کا محض ١۔٧

  م کا اطالق کذب پر بھی ہوتا ہے۔گمان ہے جس کی پشت پر دليل کوئی نہيں ۔ زع
قرآن مجيد ميں تين مقامات پر هللا نے اپنے رسول کو يہ حکم ديا کہ وه اپنے رب کی قسم  ٢۔٧

کھا کر يہ اعالن کرے کہ هللا تعاٰلی ضرور دوباره زنده فرمائے گا۔ ان ميں سے ايک يہ مقام ہے 
  ا ہے۔اس سے قبل ايک مقام سوره يونس، اور دوسرا مقام سوره سب

يہ وقوع قيامت کی حکمت ہے کہ آخر هللا تعاٰلی تمام انسانوں کو کيوں دوباره زنده کرے گا؟  ٣۔٧
  تاکہ وہاں پر ہر ايک کو اس کے عمل کی پوری جزا دی جائے۔

  يہ دوباره زندگی، انسانوں کو کتنی ہی مشکل نظر آتی ہو، ليکن هللا کے لئے بالکل آسان ہے۔ ٤۔٧
 

 ِ ُ ِبَما تَْعَملُْوَن َخِبْريٌ      فَٰاِمنُْوا اِبهلّلٰ ْيٓ َاْنَزلْنَا   ۭ َواهلّلٰ ِ   Ď َوَرُسْوهِلٖ َوالنُّْوِر اذلَّ
سو تم هللا پر اور اس کے رسول پر اور اس کے نور پر جسے ہم نے نازل فرمايا ہے ايمان الؤ 

  ) اور هللا تعاٰلی تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے۔١(
لم کے ساتھ نازل ہونے واال يہ نور قرآن مجيد ہے، جس سے گمراہی آپ صلی هللا عليہ وس ١۔٨

  کی تاريکياں چھٹتی ہيں اور ايمان کی روشنی پھيلتی ہے۔
 

ِ َويَْعَمْل َصاِلًحا يَُّكفِّرْ  ُّْؤِمْنۢ اِبهلّلٰ َمُعُمكْ ِلَيْوِم الَْجْمعِ ٰذكِلَ يَْوُم التََّغابُِن َۭوَمْن ي ٰاتِ  يَْوَم َجيْ ْيَن ِفْهيَآ َابًَدا     ۭ َعْنُه َسـّيِ ْهنُٰر ٰخدِلِ ِهتَا اْالَ رِْي ِمْن َحتْ ٖه َويُْدِخهْلُ َجنٍّٰت َجتْ
  Ḍٰذكِلَ الَْفْوُز الَْعِظْميُ       

) اور ٢) جمع کرے گا وہی دن ہے ہار جيت کا (١جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن (
سے اس کی برائياں دور کر دے گا اور جو شخص هللا پر ايمان ال کر نيک عمل کرے هللا اس 

اسے جنتوں ميں داخل کرے گا جن کے نيچے نہريں بہہ رہی ہيں جن ميں وه ہميشہ ہميشہ رہيں 
  گے يہی بہت بڑی کاميابی ہے۔

قيامت کو يوم الجمع اس ليے کہا کہ اس دن اول وآخر سب ايک ہی ميدان ميں جمع ہوں گے ١۔٩
کی نگاه آخر تک پہنچے گی کيونکہ درميان ميں کوئی  فرشتے کی آواز سب سنيں گے ہر ايک

  چيز حائل نہ ہوگی۔
يعنی ايک گروه جيت جائے گا اور ايک ہار جائے گا، اہل حق اہل باطن پر، ايمان والے اہل  ٢۔٩

کفر پر اور اہل طاعت اہل معصيت پر جيت جائيں گے، سب سے بڑی جيت اہل ايمان کو يہ 
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ل ہوجائيں گے اور سب سے بڑی ہار جہنميوں کے حصے آئے حاصل ہوگی کہ وه جنت ميں داخ
  گی جو جہنم ميں داخل ہونگے۔

 
ْيَن ِفْهيَا    ۭ َوِبئَْس الَْمِصْريُ   ُب النَّاِر ٰخدِلِ َِٕك َاْحصٰ

يِٰتنَآ ُاوٰلۗى بُْوا اِبٰ ْيَن َكَفُرْوا َوَكذَّ ِ   ۧ 10    َواذلَّ
جھٹاليا وہی (سب) جہنمی ہيں (جو) جہنم ميں اور جن لوگوں نے کفر کيا اور ہماری ّآيتوں کو 

  ہميشہ رہيں گے، وه بہت برا ٹھکانا ہے۔
 

ُ ِبُلكِّ َيشْ  ِ َهيِْد قَلَْبٗه   ۭ َواهلّلٰ ُّْؤِمْنۢ اِبهلّلٰ ِ   ۭ َوَمْن ي ْذِن اهلّلٰ ِصْيَبٍة ِاالَّ اِبِ   11ٍء عَِلْميٌ         َمآ َاَصاَب ِمْن مُّ
) جو هللا پر ايمان الئے هللا اس کے دل کو ہدايت ١ہيں پہنچ سکتی (کوئی مصيبت هللا کے بغير ن

  ) اور هللا ہرچيز کو خوب جاننے واال ہے۔٢ديتا ہے (
يعنی اس کی تقدير اور مشيت سے ہی اس کا ظہور ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہيں اس کے  ١۔١١

يبتيں انہيں نہ نزول کا سبب کفار کا يہ قول ہے کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو دنيا کی مص
  پہنچتيں (فتح القدير)

يعنی وه جان ليتا ہے کہ اسے جو کچھ پہنچا ہے هللا کی مشيت اور اس کے حکم سے ہی  ٢۔١١
  پہنچا ہے پس وه صبر اور رضا بالقضاء کا مظاہره کرتا ہے۔

 
ََّما عَٰيل  َّْيُمتْ فَِان ُسْوَل ۚ فَِاْن تََول َ َوَاِطْيُعوا الرَّ    12 َرُسْوِلنَا الَْبٰلُغ الُْمِبْنيُ       َوَاِطْيُعوا اهلّلٰ

لوگو) هللا کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو۔ پس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے 
  )۔١ذمے صرف صاف صاف پہنچا دينا ہے (

يعنی ہمارے رسول کا اس سے کچھ نہيں بگڑے گا، کيونکہ اس کا کام صرف تبليغ ہے۔  ١۔١٢
رماتے ہيں، هللا کا کام رسول بھيجنا ہے، رسول کا کام تبليغ اور لوگوں کا کام تسليم امام زہری ف

  کرنا ہے (فتح القدير)
 

ِ الُْمْؤِمنُْوَن      ِ فَلَْيَتَولكَّ ُ َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُهَو  ۭ  َوعََيل اهلّلٰ    13َاهلّلٰ
  )١کل رکھنا چاہيئے۔ (هللا کے سوا کوئی معبود برحق نہيں اور مومنوں کو هللا ہی پر تو

يعنی تمام معامالت اسی کو سونپيں، اسی پر اعتماد کريں اور صرف اسی سے دعا والتجا  ١۔١٣
  کريں کيونکہ اس کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہے ہی نہيں۔

 
َُّمكْ  ا ل يَْن ٰاَمنُْوٓا ِانَّ ِمْن َاْزَواِجُمكْ َوَاْوَالِدُمكْ عَُدوًّ ِ َا اذلَّ هيُّ َ ِحْميٌ        اٰيٓ َ غَُفْوٌر رَّ   14فَاْحَذُرْوُمهْ ۚ َوِاْن تَْعُفْوا َوتَْصَفُحْوا َوتَْغِفُرْوا فَِانَّ اهلّلٰ

) پس ان سے ہوشيار ١اے ايمان والو! تمہاری بعض بيوياں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہيں (
تعاٰلی بخشنے واال  ) اور اگر تم معاف کردو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو هللا٢رہنا (

  )۔٣مہربان ہے (
يعنی جو تمہيں عمل صالح اور اطاعت اٰلہی سے روکيں، سمجھ لو وه تمہارے خير خواه  ١۔١٤

  نہيں، دشمن ہيں۔ 
يعنی ان کے پيچھے لگنے سے بچو، بلکہ انہيں اپنے پيچھے لگاؤ تاکہ وه بھی اطاعت  ٢۔١٤

  نی عاقبت خراب کر لو۔ اٰلہی اختيار کريں، نہ کہ ان کے پيچھ لگ کر اپ
اس کا سبب نزول يہ بيان کيا گيا ہے کہ مکے ميں مسلمان ہونے والے بعض مسلمانوں نے  ٣۔١٤

مکہ چھوڑ کر مدينہ آنے کا اراده کيا، جيسا کہ اس وقت ہجرت کا حکم نہايت تاکيد کے ساتھ ديا 
يں کرنے دی پھر بعد گيا تھا۔ ليکن ان کے بيوی بچے آڑے آگئے اور انہوں نے انہيں ہجرت نہ

ميں جب وه رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کے پاس آگئے تو ديکھا کہ ان سے پہلے آنے والوں 
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نے دين ميں بہت زياده سمجھ حاصل کر لی تو انہيں اپنے بيوی بچوں پر غصہ آيا، جنہوں نے 
 تعاٰلی نے اس ميں انہيں ہجرت سے روکا تھا، چنانچہ انہوں نے ان کو سزا دينے کا اراده کيا۔ هللا

  انہيں معاف کرنے اور درگزر سے کام لينے کی تلقين فرمائی۔
 

ُ ِعْنَدٗهٓ َاْجٌر َعِظْميٌ        ََّمآ َاْمَوالُُمكْ َوَاْوَالُدُمكْ ِفْتنٌَة   َۭواهلّلٰ   15ِان
  )٢( ) اور بہت بڑا اجر هللا کے پاس ہے١تمہارے مال اور اوالد تو سراسر تمہاری آزمائش ہيں (

جو تمہيں کسب حرام پر اکساتے ہيں اور هللا کے حقوق ادا کرنے سے روکتے ہيں پس اس  ١۔١۵
آزمائش ميں تم اسی وقت سرخرو ہوسکتے ہو جب تم هللا کی معصيت ميں ان کی اطاعت نہ کرو۔ 

س مطلب يہ ہوا کہ مال واوالد جہاں هللا کی نعمت ہيں وہاں انسان کی آزمائش کا ذريعہ بھی ہيں ا
  طرح هللا ديکھتا ہے کہ کون ميرا فرمانبردار ہے اور کون نافرمان۔

يعنی اس شخص کے لئے جو مال و اوالد کی محبت کے مقابلے ميں هللا کی اطاعت کو  ٢۔١٥
  ترجيح ديتا ہے اور اس کی نافرمانی سے اجتناب کرتا ہے۔

 
ُعْوا َوَاِطْيُعوْ  َتَطْعُمتْ َواْمسَ َ َما اسـْ َُّقوا اهلّلٰ َك ُمهُ الُْمْفِلُحْوَن     فَات

ِٕ
ُّْوَق ُحشَّ نَْفِسٖه فَُاوٰلۗى ۭ  َوَمْن ي َنُْفِسُمكْ ا ِالّ   16ا َوَانِْفُقْوا َخْريً

) اور هللا ١پس جہاں تک تم سے ہو سکے هللا سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ (
نفس کی حرص سے  کی راه ميں خيرات کرتے رہو جو تمہارے لئے بہتر ہے جو شخص اپنے

  محفوظ رکھا جائے وہی کامياب ہے۔
يعنی هللا اور رسول صلی هللا عليہ وسلم کی باتوں کو توجہ اور غور سے سنو اور ان پر  ١۔١٦

  عمل کرو۔ اس لئے کہ صرف سن لينا بےفائده ہے، جب تک عمل نہ ہو۔
 

ُّٰضِعْفُه لَُمكْ َويَغْ  نًا ي َ قَْرًضا َحسـَ ُ َشُكْوٌر َحِلْميٌ      ِاْن تُْقرُِضوا اهلّلٰ   ۙ 17ِفْر لَُمكْ  ۭ َواهلّلٰ
) تو وه اسے بڑھاتا ١اگر تم هللا کو اچھا قرض دو گے (يعنی اس کی راه ميں خرچ کرو گے) (

  )۔٣) هللا بڑا قدردان اور بڑا برد بار ہے (٢جائے گا اور تمہارے گناه بھی معاف فرما دے گا (
  کے ساتھ هللا کی راه ميں خرچ کرو گے۔  يعنی اخالص نيت اور طيب نفس ١۔١٧
  يعنی کئی کئی گنا بڑھانے کے ساتھ وه تمہارے گناه بھی معاف فرما دے گا۔  ٢۔١٧
وه اپنے اطاعت گزاروں کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے اور گناه گاروں کی فوری باز  ٣۔١٧

  پرس نہيں فرماتا۔
 

هَاَدِة الَْعزِْيُز الْ    ۧ 18َحِكْميُ      ٰعِملُ الَْغْيِب َوالشَّ
  وه پوشيده اور ظاہر کا جاننے واال ہے زبردست حکمت واال (ہے)۔

 
 

 سورة الطالق
 )١٢۔ تعداد آيات  ٦٥(سورة الطالق ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ         ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  ہےشروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال 
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 َ َُّقوا اهلّلٰ َة  ۚ  َوات نَّ َوَاْحُصواالِْعدَّ ِهتِ ُِّقْوُهنَّ ِلِعدَّ َِّساَۗء فََطل َّْقُمتُ الن َا النَِّيبُّ ِاَذا َطل هيُّ َ نٍَة   ۭاٰيٓ َبّيِ ِتْنيَ ِبَفاِحَشٍة مُّ ْ ٓ َاْن ايَّ ُرْجَن ِاالَّ نَّ َوَال َخيْ رُِجْوُهنَّ ِمْنۢ بُُيْوِهتِ َُّمكْ ۚ َال ُختْ   َرب

َ ُحيْ  ِ فََقْد َظَملَ نَْفَسٗه   ۭ َال تَْدِرْي لََعلَّ اهلّلٰ ََّتَعدَّ ُحُدْوَد اهلّلٰ ِ   ۭ َوَمْن ي   Ǻِدُث بَْعَد ٰذكِلَ َاْمًرا         َوِتكْلَ ُحُدْوُد اهلّلٰ
) تو ان کی عدت ١اے نبی! (اپنی امت سے کہو کہ) جب تم اپنی بيويوں کو طالق دينا چاہو (

) اور هللا سے جو ٣) اور عدت کا حساب رکھو (٢آغاز) ميں انہيں طالق دو ( (کے دنوں کے
) اور نہ وه (خود) نکليں ٤تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو، نہ تم انہيں ان کے گھر سے نکالو (

) يہ هللا کی مقرر کرده حديں ہيں جو ٦) ہاں يہ اور بات ہے کہ وه کھلی برائی کر بيٹھيں (٥(
) تم نہيں جانتے ٧ں سے آگے بڑھ جائے اس نے يقيناً اپنے اوپر ظلم کيا (شخص هللا کی حدو

  شايد اس کے بعد هللا تعاٰلی کوئی نئی بات پيدا کردے
نبی صلی هللا عليہ وسلم سے خطاب آپ کے شرف و مرتب کی وجہ سے ہے، ورنہ حکم تو  ١۔١

ا صيغہ بطور تعظيم کے امت کو ديا جا رہا ہے۔ يا آپ ہی کو بطور خاص خطاب ہے۔ اور جمع ک
ہے اور امت کے ليے آپ کا اسوه ہی کافی ہے۔ طَلَّْقتُْم کا مطلب ہے جب طالق دينے کا پختہ 

  اراده کر لو۔ 
اس ميں طالق دينے کا طريقہ اور وقت بتاليا ہے لعدتھن ميں الم توقيت کے ليے ہے۔ يعنی  ٢۔١

نی جب عورت حيض سے پاک ہو الول يا الستقبال عدتھن (عدت کے آغاز ميں طالق دو۔ يع
جائے تو اس سے ہم بستری کے بغير طالق دوحالت طہر ميں اسکی عدت کا آغاز ہے۔ اسکا 

مطلب يہ ہے حيض کی حالت ميں يا طہر ميں ہم بستری کرنے کے بعد طالق دينا غلط طريقہ 
۔ ہے اسکو فقہا طالق بدعی سے اور پہلے صحيح طريقے کو طالق سنت سے تعبير کرتے ہيں

اسکی تاييد اس حديث سے ہوتی ہے جس ميں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی هللا عنہما نے 
حيض کی حالت ميں اپنی بيوی کو طالق دے دی تو رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم غضبناک 
ہوئے اور انہيں اس سے رجوع کرنے کے ساتھ حکم ديا کہ حالت طہر ميں طالق دينا اور 

عليہ وسلم نے اسی آيت سے استدالل فرمايا۔ (صحيح بخاری) تاہم حيض  اسکے ليے آپ صلی هللا
ميں دی گئی طالق بھی باوجود بدعی ہونے کے واقع ہوجائے گی۔ محدثين اور جمہور علماء 

اسی بات کے قائل ہيں البتہ امام ابن قيم اور امام ابن تيميہ طالق بدعی کے وقوع کے قائل نہيں 
  ہيں ۔

تدا اور انتہا کا خيال رکھو، تاکہ عورت اس کے بعد نکاح ثانی کر سکے، يا يعنی اس کی اب ٣۔١۔ 
اگر تم ہی رجوع کرنا چاہو، (پہلی اور دوسری طالق کی صورت ميں) تو عدت کے اندر رجوع 

  کر سکو
يعنی طالق ديتے ہی عورت کو اپنے گھر سے مت نکالو، بلکہ عدت تک اسے گھر ہی ميں  ٤۔١

  رہائش اور نان و نفقہ تمہاری ذمہ داری ہے۔  رہنے دو اور اس وقت تک
يعنی عدت کے دوران خود عورت بھی گھر سے باہر نکلنے سے احتراز کرے اال يہ کہ  ٥۔١

  کوئی بہت ہی ضروری معاملہ ہو۔ 
يعنی بدکاری کا ارتکاب کر بيٹھے يا بد زبانی اور بد اخالقی کا مظاہره کرے جس سے گھر  ٦۔١

  نوں صورتوں ميں اس کا اخراج جائز ہوگا۔ والوں کو تکليف ہو۔ دو
يعنی مرد کے دل ميں مطلقہ عورت کی رغبت پيدا کردے اور وه رجوع کرنے پر آماده ہو  ٧۔١

جائے جيسا کہ پہلی دوسری طالق کے بعد خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل 
  ہے۔

 
ِ   ۭ ٰذِلُمكْ فَِاَذا بَلَْغَن َاَجلَهُنَّ فََاْمِسُكْوُهنَّ ِبَمعْ  هَاَدَة هلِلّٰ نُْمكْ َوَاِقْيُموا الشَّ َاْشهُِدْوا َذَوْي عَْدٍل ِمّ ِ  ُرْوٍف َاْو فَاِرقُْوُهنَّ ِبَمْعُرْوٍف وَّ يُْوَعظُ ِبٖه َمْن َاكَن يُْؤِمُن اِبهلّلٰ

ٗ َمْخَرًجا      َعْل هلَّ َ َجيْ َّتَِّق اهلّلٰ ِخِر   ڛ َوَمْن ي   Ąَۙوالَْيْوِم اْالٰ
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جب يہ عورتيں اپنی عدت کرنے کے قريب پہنچ جائيں تو انہيں يا تو قاعده کے مطابق اپنے پس 
) اور آپس ميں سے دو عادل ١نکاح ميں رہنے دو يا دستور کے مطابق انہيں الگ کر دو (

) يہی ہے ٣) اور هللا کی رضامندی کے لئے ٹھيک ٹھيک گواہی دو (٢شخصوں کو گواه کر لو (
سے کی جاتی ہے اور جو هللا پر اور قيامت کے دن پر ايمان رکھتا ہو اور وه جس کی نصيحت ا

  )٤جو شخص هللا سے ڈرتا ہے هللا اس کے لئے چھٹکارے کی شکل نکال ديتا ہے (
مطلقہ مد خولہ کی عدت تين حيض ہے۔ اگر رجوع کرنا مقصود ہو تو عدت ختم ہونے سے  ١۔٢

  عروف کے مطابق اپنے سے جدا کردو۔ پہلے پہلے رجوع کر لو۔ بصورت ديگر انہيں م
اس رجعت اور بعض کے نزديک طالق پر گواه کرلو۔ يہ امر وجوب کے لئے نہيں،  ٢۔٢

  استحباب کے لئے ہے، يعنی گواه بنا لينا بہتر ہے تاہم ضروری نہيں۔ 
  يہ تاکيد گواہوں کو ہے کہ وه کسی کی رعايت اور اللچ کے بغير صحيح صحيح گواہی ديں۔  ٣۔٢
  يعنی شدائد اور آزمائشوں سے نکلنے کی سبيل پيدا فرما ديتا ہے ٤۔٢ 
 

َ اَبِلُغ َاْمِر  ُبٗه   ۭ ِانَّ اهلّلٰ ِ فَهَُو َحسـْ ْ عََيل اهلّلٰ ََّتَولكَّ تَِسُب ۭ َوَمْن ي يَْرُزْقُه ِمْن َحْيُث َال َحيْ ٍء قَْدًرا    وَّ ُ ِلُلكِّ َيشْ   Ǽٖه    ۭ قَْد َجَعَل اهلّلٰ
ی جگہ سے روزی ديتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو اور جو شخص هللا پر اور اسے ايس

) هللا تعاٰلی نے ١توکل کرے گا هللا اسے کافی ہوگا۔ هللا تعاٰلی اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا (
  )۔٢ہرچيز کا ايک اندازه مقرر کر رکھا ہے (

  يعنی وه جو چاہے۔ اسے کوئی روکنے واال نہيں۔  ١۔٣
وں کے لئے بھی اور آسانيوں کے لئے بھی۔ يہ دونوں اپنے وقت پر انتہا پذير ہو جاتے تنگي ٢۔٣

  ہيں۔ بعض نے اس سے حيض اور عدت مراد لی ہے۔
 

ْضَن ۭ اڿ لَْم َحيِ ُهتُنَّ ثَٰلثَُة َاْشهٍُر ۙ وَّ ُِٕمكْ ِاِن اْرتَبُْمتْ فَِعدَّ
ْسَن ِمَن الَْمِحْيِض ِمْن ِنَّساۗى

ِٕ
ٗ  َوُاوَالُت  َواڿ يَى َعْل هلَّ َ َجيْ َّتَِّق اهلّلٰ لَهُنَّ   ۭ َوَمْن ي ََّضْعَن َمحْ اِل َاَجلُهُنَّ َاْن ي اْالَْمحَ

ا         Ćِمْن َاْمِرٖه يُْرسً
تمہاری عورتوں ميں سے جو عورتيں حيض سے نا اميد ہوگئی ہوں، اگر تمہيں شبہ ہو تو ان کی 

) اور حاملہ عورتوں کی ١روع نہ ہوا ہو (عدت تين مہينے ہے اور ان کی بھی جنہيں حيض آنا ش
) اور جو شخص هللا تعاٰلی سے ڈرے گا هللا اس کے (ہر) کام ميں آسانی ٢عدت وضع حمل ہے (

  کر دے گا۔
يہ ان کی عدت ہے جن کا حيض عمر رسيده ہونے کی وجہ سے بند ہوگيا ہو، يا جنہيں  ١۔٤

پر ايسا ہوتا ہے کہ عورت سن بلوغت حيض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو۔ واضح رہے کہ نادر طور 
  کو پہنچ جاتی ہے اور اسے حيض ہی نہيں آتا۔

مطلقہ اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے دوسرے روز ہی وضع حمل ہو  ٢۔٤ 
جائے، ہر حاملہ عورت کی عدت يہی ہے چاہے وه مطلقہ ہو يا اس کا خاوند فوت ہوگيا ہو۔ 

د ہوتی ہے (صحيح بخاری) اور جن کے خاوند فوت ہوجائيں ان کی احاديث سے بھی اس کی تائي
  عدت چار مہينے دس دن ہے۔

 
ٓ َاْجًرا ٰاِتٖه َويُْعِظْم هَلٗ َ يَُكفِّْر َعْنُه َسـّيِ َّتَِّق اهلّلٰ ٓ ِالَْيُمكْ ۭ َوَمْن ي ِ َاْنَزهَلٗ   Ĉ      ٰذكِلَ َاْمُر اهلّلٰ
ارا ہے اور جو شخص هللا سے ڈرے گا هللا اس يہ هللا کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف ات

  کے گناه مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔
 

نَّ    ۭ َوِاْن ُكنَّ  ُقْوا عَلَْهيِ ْوُهنَّ ِلُتَضّيِ ْجِدُمكْ َوَال تَُضاۗرُّ ْن وُّ نَّ َاْسِكنُْوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُْمتْ ِمّ ٍل فََانِْفُقْوا عَلَْهيِ لَهُنَّ ۚ فَِاْن َاْرَضْعَن لَُمكْ ُاوَالِت َمحْ َحّىتٰ يََضْعَن َمحْ
ٓ ُاْخٰرى        ِضُع هَلٗ ُمتْ فََسُرتْ   ۭ Čفَٰاتُْوُهنَّ ُاُجْوَرُهنَّ ۚ َوْاتَِمُرْوا بَيْنَُمكْ ِبَمْعُرْوٍف ۚ َوِاْن تََعاَرسْ
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) اور ١(تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان (طالق والی) عورتوں کو رکھو 
) اور اگر وه حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پيدا ٢انہيں تنگ کرنے کے لئے تکليف نہ پہنچاؤ (

) اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پالئيں تو تم انہيں ان ٣ہولے انہيں خرچ ديتے رہا کرو پھر (
) اور اگر تم آپس ميں ٤) اور باہم مناسب طور پر مشوره کرليا کرو (٣کی اجرت دے دو (

  )۵شمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پالئے گی۔ (ک
يعنی مطلقہ رجعيہ کو۔ اس ليے کہ مطلقہ بائنہ کے ليے تو رہائش اور نفقہ ضروری ہی  ١۔٦

نہيں۔ اپنی طاقت کے مطابق رکھنے کا مطلب يہ ہے کہ اگر مکان فراخ ہو اور اس ميں متعدد 
ديا جائے۔ بصورت ديگر اپنا کمره اس کے  کمرے ہوں تو ايک کمره اس کے ليے مخصوص کر

ليے خالی کردے۔ اس ميں حکمت يہی ہے کہ قريب ره کر عدت گزارے گی تو شايد خاوند کا دل 
پسيج جائے اور رجوع کرنے کی رغبت اس کے دل ميں پيدا ہوجائے خاص طور پر اگر بچے 

مسلمان اس ہدايت پر  بھی ہوں تو پھر رغبت اور رجوع کا قوی امکان ہے۔ مگر افسوس ہے کہ
عمل نہيں کرتے جس کی وجہ سے اس حکم کے فوائد سے بھی محروم ہيں۔ ہمارے معاشرے 

ميں طالق کے ساتھ ہی جس طرح عورت کو فوراً چھوت بنا کر گھر سے نکال ديا جاتا ہے، يا 
بعض دفعہ لڑکی والے اسے اپنے گھر لے جاتے ہيں، يہ رواج قرآن کريم کی صريح تعليم کے 

  الف ہے۔خ
يعنی نان نفقہ ميں يا رہائش ميں اسے تنگ اور بےآبرو کرنا تاکہ وه گھر چھوڑ جائے۔ عدت  ٢۔٦

کے دوران ايسا رويہ اختيار نہ کيا جائے۔ بعض نے اس کا مطلب يہ بيان کيا ہے عدت ہو جانے 
جاتا تھا۔  کے قريب ہو تو رجوع کر لے اور بار بار ايسا نہ کرے، جيسا کہ زمانہ جاہليت ميں کيا

جس کے سدباب کے ليے شريعت نے طالق کے بعد رجوع کرنے کی حد مقرر فرمادی تاکہ 
کوئی شخص آئنده اس طرح عورت کو تنگ نہ کرے، اب ايک انسان دو مرتبہ تو ايسا کر سکتا 
ہے يعنی طالق دے کر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کرلے۔ ليکن تيسری مرتبہ جب طالق 

  عد اس کے رجوع کا حق بھی ختم ہوجائے گا۔دے گا تو اس کے ب
يعنی مطلقہ خواه بائنہ ہی کيوں نہ ہو، اگر حاملہ ہے تو اس کا نفقہ و رہائش ضروری ہے،  ٢۔٦ 

  جيسا کہ پہلے بيان کيا گيا ہے۔ 
يعنی طالق دينے کے بعد اگر وه تمہارے بچے کو دودھ پالئے تو اس کی اجرت تمہارے  ٣۔٦

  ذمے ہے۔ 
ہم مشورے سے اجرت اور ديگر معامالت طے کر لئے جائيں۔ مثالً بچے کا باپ يعنی با ٤۔٦

  حيثيت کے مطابق اجرت دے اور ماں، باپ کی حيثيت کے مطابق اجرت طلب کرے، وغيره۔ 
يعنی آپس ميں اجرت وغيره کا معاملہ طے نہ ہوسکے تو کسی دوسری انا کے ساتھ معاملہ  ۵۔٦

  ےکر لے جو اسکے بچے کو دودھ پالئ
 

ُ ۭ َال يَُلكِّ  آ ٰاٰتىُه اهلّلٰ ْن َسَعتِٖه    ۭ َوَمْن قُِدَر عَلَْيِه ِرْزقُٗه فَلُْيْنِفْق ِممَّ ا      ِلُيْنِفْق ُذْو َسَعٍة ِمّ ُّْرسً ُ بَْعَد ُعْرسٍ ي َيْجَعُل اهلّلٰ َا    ۭ سـَ ُ نَْفًسا ِاالَّ َمآ ٰاٰت   ۧ Ċُف اهلّلٰ
) اور جس پر اس کے رزق کی تنگی ١چ کرنا چاہيے (کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خر

) اسے چاہيے کہ جو کچھ هللا تعاٰلی نے اسے دے رکھا ہے اسی ميں سے (اپنی ٢کی گئی ہو (
حسب حيثيت) دے، کسی شخص کو هللا تکليف نہيں ديتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے 

  )٤گا۔ () هللا تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے ٣رکھی ہے، (
يعنی دودھ پالنے والی عورتوں کو اجرت اپنی طاقت کے مطابق دی جائے اگر هللا نے مال  ١۔٧

  ودولت ميں فراخی عطا فرمائی ہے تو اسی فراخی کے ساتھ مرضعۃ کی خدمت ضروری ہے۔
  يعنی مالی لحاظ سے کمزور ہو۔ ٢۔٧
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ھ پالنے والی کو زياده اجرت اس ليے وه غريب اور کمزور کو يہ حکم نہيں ديتا کہ وه دود ٣۔٧
ہی دے۔ مطلب ان ہدايات کا يہ ہے کہ بچے کی ماں اور بچے کا باپ دونوں ايسا مناسب رويہ 

اختيار کريں کہ ايک دوسرے کو تکليف نہ پہنچے اور بچے کو دودھ پالنے کا مسئلہ سنگين نہ 
) نہ 233۔ البقرة:2َواَل َمْولُْوٌد لَّٗه بَِولَِدٖه)  بَِولَِدھَا ۢ◌ رَّ َوالَِدةٌ ۗ◌ جيسے دوسرے مقام پر فرمايا ( اَل تَُضا

  ماں کو بچے کی وجہ سے تکليف پہنچائی جائے اور نہ باپ کو۔
چنانچہ جو هللا پر اعتماد وتوکل کرتے ہيں هللا تعاٰلی ان کو آسانی و کشادگی سے بھی نواز ٤۔٧

  ديتا ہے۔
 

 َ ْن قَْريٍَة َعتَْت َعْن َاْمِر َرّهبِ ِّْن ِمّ ُّْكًرا      َوَاكَي ْبٰهنَا عََذااًب ن عَذَّ   Ďا َوُرُسهِلٖ فََحاَسبْٰهنَا ِحَسااًب َشِديًْدا   ۙ وَّ
) ١اور بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرتابی (

  )٢کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کيا اور انہيں عذاب ديا ان ديکھا (سخت) عذاب۔ (
  تَُت، ای تمردت وطغت و استکبرت عن اتباع امر هللا تعاٰلی و متابعۃ رسلہ۔عَ  ١۔٨
نکرا، منکرا فظيعا، حساب اور عذاب، دونوں سے مراد دنياوی مواخذه اور سزا ہے يا پھر  ٢۔٧

بقول بعض کالم ميں تقديم وتاخير ہے۔ عذابا نکرا، وه عذاب ہے جو دنيا ميں قحط، خسف ومسخ 
  نہيں پہنچا، اور حسابا شديدا وه ہے جو آخرت ميں ہوگا۔وغيره کی شکل ميں ا

 
ا         Ḍفََذاقَْت َواَبَل َاْمرَِها َوَاكَن عَاِقَبُة َاْمرَِها ُخْرسً

  پس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزه چکھ ليا اور انجام کار ان کا خساره ہی ہوا۔
 

َُّقوا ا ُ لَهُْم عََذااًب َشِديًْدا   ۙ فَات ُ ِالَْيُمكْ ِذْكًرا      َاعَدَّ اهلّلٰ ْيَن ٰاَمنُْوا       ٽ قَْد َاْنَزَل اهلّلٰ ِ لَْباِب ڂ اذلَّ ُوِيل اْالَ َ اٰيٓ   ۙ  10هلّلٰ
ان کے لئے هللا تعاٰلی نے سخت عذاب تيار کر رکھا ہے، پس هللا سے ڈرو اے عقل مند ايمان 

  والو۔ يقيناً هللا نے تمہاری طرف نصيحت اتار دی ہے۔
 

ُسْوًال  لُٰمِت اِ رَّ ِلٰحِت ِمَن الظُّ لُوا الّصٰ يَْن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ نٍٰت ِلُّيْخِرَج اذلَّ ِ ُمَبّيِ َّْتلُْوا عَلَْيُمكْ ٰايِٰت اهلّلٰ رِْي  ي ُّْدِخهْلُ َجنٍّٰت َجتْ ِ َويَْعَمْل َصاِلًحا ي ُّْؤِمْنۢ اِبهلّلٰ َىل النُّْوِر ۭ َوَمْن ي
يْنَ  ْهنُٰر ٰخدِلِ ِهتَا اْالَ ُ هَلٗ ِرْزقًا       ِمْن َحتْ   11ِفْهيَآ َابًَدا   ۭ قَْد َاْحَسَن اهلّلٰ
) جو تمہيں هللا کے صاف صاف احکام پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ١يعنی) رسول (

) اور جو ٢ايمان الئيں اور نيک عمل کريں وه تاريکيوں سے روشنی کی طرف لے آئے (
) هللا اسے ايسی جنتوں ميں داخل کرے گا جس ٣ل کرے (شخص هللا پر ايمان الئے اور نيک عم

کے نيچے نہريں جاری ہيں جن ميں يہ ہميشہ ہميشہ رہيں گے۔ بيشک هللا نے اسے بہترين روزی 
  دے رکھی ہے۔

رسول، ذکر سے بدل ہے، بطور مبالغہ رسول کو ذکر سے تعبير فرمايا، جيسے کہتے  ١۔١١
قرآن ہے اور رسوالً سے پہلے اَْرَسْلنَا محذوف ہے  ہيں، وه مجسم عدل ہے۔ يا ذکر سے مراد

  يعنی ذکر (قرآن) کو نازل کيا اور رسول کو ارسال کيا۔ 
يہ رسول کا منصب اور فريضہ بيان کيا گيا کہ وه قرآن کے ذريعے سے لوگوں کو  ٢۔١١

اخالقی پستيوں سے شرک و ضاللت کی تاريکيوں سے نکال کر ايمان و عمل صالح کی روشنی 
ی طرف التا ہے۔ رسول سے يہاں مراد الرسول يعنی حضرت محمد رسول هللا صلی هللا عليہ ک

  وسلم ہيں۔ 
عمل صالح ميں دونوں باتيں شامل ہيں احکام وفرائض کی ادائيگی اور معصيات ومنہيات  ٣۔١١

سے اجتناب، مطلب ہے کہ جنت ميں وہی اہل ايمان داخل ہوں گے، جنہوں نے صرف زبان سے 
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ان کا اظہار نہيں کيا تھا، بلکہ انہوں نے ايمان کے تقاضوں کے مطابق فرائض پر عمل ہی ايم
  اور معاصی سے اجتناب کيا تھا۔

 
ِمَن اْالَْرِض ِمثْلَهُنَّ ۭ يَـَتَزنَُّل اْالَْمُر بَيَْهنُنَّ ِلَتْعلَُمْوٓا اَ  ٰوٍت وَّ ْبَع َمسٰ ْي َخلََق سـَ ِ ُ اذلَّ َ عَٰيل ُلكِّ َاهلّلٰ ٍء ِعلًْما       نَّ اهلّلٰ َ قَْد َاَحاَط ِبُلكِّ َيشْ َانَّ اهلّلٰ ٍء قَِدْيٌر   ڏ وَّ َيشْ

12 ۧ  
) اس کا حکم ان کے درميان ١هللا وه ہے جس نے سات آسمان اور اسی کے مثل زمينيں بھی۔ (

علم  ) تاکہ تم جان لو کہ هللا ہرچيز پر قادر ہے۔ اور هللا تعاٰلی نے ہرچيز کو بہ اعتبار٢اترتا ہے (
  )۔٣گھير رکھا ہے (

ای خلق من االرض مثلھن۔ يعنی سات آسمانوں کی طرح، هللا نے سات زمينيں بھی پيدا کی  ١۔١٢
ہيں۔ بعض نے اس سے سات اقاليم مراد ليے ہيں، ليکن يہ صحيح نہيں۔ بلکہ جس طرح اوپر 

ے اور ہر نيچے سات آسمان ہيں۔ اسی طرح سات زمينيں ہيں، جن کے درميان بعد و مسافت ہ
زمين ميں هللا کی مخلوق آباد ہے۔ (القرطبی) احاديث سے بھی اس کی تائيد ہوتی ہے۔ جيسے نبی 

صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا من اخذ شبرا من االرض ظالما فانہ يطوقہ يوم القيامۃ من سبع 
اس ارضين (صحيح مسلم) جس نے کسی کی ايک بالشت زمين بھی ہتھيالی تو قيامت والے دن 

زمين کا اتنا حصہ ساتوں زمينوں سے طوق بنا کر اس کے گلے ميں ڈال ديا جائے گا۔(صحيح 
بخاری) اور صحيح بخاری کے الفاظ ہيں خسف بہ الی سبع ارضين يعنی اس کو ساتوں زمينوں 
تک دھنسا ديا جائے گا۔ بعض يہ بھی کہتے ہيں کہ ہر زمين ميں اسی طرح کا پيغمبر ہے جس 

ر تمہاری زمين پر آيا مثالً آدم آدم کی طرح، نوح نوح کی طرح، ابراہيم ابراہيم کی طرح کا پيغمب
  طرح، عيسٰی عيسٰی کی طرح۔ ليکن يہ بات کسی صحيح روايت سے ثابت نہيں۔

يعنی جس طرح ہر آسمان پر هللا کا حکم نافذ اور غالب ہے، اسی طرح ہر زمين پر اس کا  ٢۔١٢
  ساتوں زمينوں کی بھی وه تدبير فرماتا ہے۔ حکم چلتا ہے، آسمانوں کی طرح 

  پس اس کے علم سے کوئی چيز باہر نہيں، چاہے وه کيسی ہی ہو۔ ٣۔١٢ 
 
 

 سورة التحريم
 )١٢۔ تعداد آيات  ٦٦(سورة التحريم ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ         ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  بڑا مہربان نہايت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو 
 

ُ غَُفْوٌر رَّ  ُ كَلَ ۚ تَبْتَِغْي َمْرَضاَت َاْزَواِجَك    ۭ َواهلّلٰ ّرُِم َمآ َاَحلَّ اهلّلٰ َا النَِّيبُّ ِلَم ُحتَ هيُّ َ   Ǻِحْميٌ      اٰيٓ
) ١اے نبی! جس چيز کو هللا نے آپ کے لئے حالل کر ديا ہے اسے آپ کيوں حرام کرتے ہيں؟ (

ا) آپ اپنی بيويوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہيں اور هللا بخشنے واال اور رحم کرنے (کي
  واال ہے ۔

نبی صلی هللا عليہ وسلم نے جس چيز کو اپنے لئے حرام کرليا تھا، وه کيا تھی؟ جس پر هللا  ١۔١
بخاری  نے ناپسنديدگی کا اظہار فرمايا۔ اس سلسلے ميں ايک تو وه مشہور واقعہ ہے جو صحيح

و مسلم وغيره ميں نقل ہوا ہے کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم حضرت زينب بنت جحش رضی هللا 
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عنہ کے پاس کچھ دير ٹھہرتے اور وہاں شہد پيتے، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی 
هللا عنہما دونوں نے وہاں معمول سے زياده دير تک آپ کو ٹھہرنے سے روکنے کے لئے يہ 

ان ميں سے جس کے پاس بھی آپ صلی هللا عليہ وسلم تشريف الئيں تو وه ان سکيم تيار کی کہ 
سے کہے کہ هللا کے رسول! آپ صلی هللا عليہ وسلم کے منہ سے مغافير (ايک قسم کا پھول 

جس ميں گوشت مچھلی کی سی بو ہوتی ہے) کی بو آرہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ايسا ہی کيا آپ 
ا، ميں نے تو زينب رضی هللا کے گھر صرف شہد پيا ہے۔ اب ميں صلی هللا عليہ وسلم نے فرماي

قسم کھاتا ہوں کہ يہ نہيں پيوں گا، ليکن يہ بات تم کسی کو مت بتالنا۔ صحيح بخاری۔ سنن نسائی 
ميں بيان کيا گيا ہے کہ وه ايک لونڈی تھی جس کو آپ نے اپنے اوپر حرام کرليا تھا (سنن 

اسے ضعيف قرار ديتے ہيں اس کی تفصيل دوسری کتابوں  نسائی) جب کہ کچھ دوسرے علماء
ميں اس طرح بيان کی گئی ہے کہ يہ حضرت ماريہ قبطيہ تھيں جن سے نبی صلی هللا عليہ وسلم 

کے صاحبزادے ابراہيم تولد ہوئے تھے يہ ايک مرتبہ حضرت حفصہ کے گھر آگئی تھيں جب 
انہی کی موجودگی ميں حضرت حفصہ کہ حضرت حفصہ رضی هللا موجود نہيں تھيں اتفاق سے 

رضی هللا آگئيں انہيں نبی صلی هللا عليہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر ميں خلوت ميں ديکھنا ناگوار 
گزرا جسے نبی صلی هللا عليہ وسلم نے بھی محسوس فرمايا جس پر آپ نے حضرت حفصہ کو 

کرليا اور حفصہ رضی راضی کرنے کے ليے قسم کھا کر ماريہ رضی هللا کو اپنے اوپر حرام 
هللا کو تاکيد کی کہ وه يہ بات کسی کو نہ بتالئے امام ابن حجر ايک تو يہ فرماتے ہيں کہ يہ 

واقعہ مختلف طرق سے نقل ہوا ہے جو ايک دوسرے کو تقويت پہنچاتے ہيں دوسری بات وه يہ 
ے ہوں ۔ فتح فرماتے ہيں کہ ممکن ہے بيک وقت دونوں ہی واقعات اس آيت کے نزول کا سبب بن

الباری۔ امام شوکانی نے بھی اسی رائے کا اظہار کيا ہے اور دونوں کو صحيح قرار ديا ہے اس 
سے يہ بات واضح ہوئی کہ هللا کی حالل کرده چيز کو حرام کرنے کا اختيار کسی کے پاس بھی 

  نہيں ہے حتی کہ رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم بھی يہ اختيار نہيں رکھتے ۔
 
ُ َمْوٰلىُمكْ ۚ َوُهَو الَْعِلْميُ الَْحِكْميُ        قَدْ  َ َايَْماِنُمكْ ۚ َواهلّلٰ ةلَّ ُ لَُمكْ َحتِ   Ąفََرَض اهلّلٰ

) اور هللا تمہارا ١تحقيق کہ هللا تعاٰلی نے تمہارے لئے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر ديا ہے (
  کارساز ہے وہی (پورے) علم واال، حکمت واال ہے۔

کفاره ادا کرکے اس کام کو کرنے کی، جس کی نہ کرنے کی قسم کھائی ہو، اجازت  يعنی ١۔٢
ميں بيان کيا گيا ہے۔ چنانچہ نبی صلی هللا عليہ وسلم  ٨٩دے دی، قسم کا يہ کفاره سورة مائد ة۔ 

نے بھی کفاره ادا کيا (فتح القدير) اس امر ميں علماء کے مابين اختالف ہے کہ اگر کوئی شخص 
کو اپنے اوپر حرام کرلے تو اس کا يہ حکم ہے؟ جمہور علماء کے نزديک بيوی کے کسی چيز 

عالوه کسی چيز کو حرام کرنے سے وه چيز حرام ہوگی اور نہ اس پر کفاره ہے، اگر بيوی کو 
اپنے اوپر حرام کرے گا تو اس سے اس کا مقصد اگر طالق ہے تو طالق ہو جائے گی اور اگر 

و راجح قول کے مطابق يہ قسم ہے، اس کے لئے کفاره کی ادائيگی طالق کی نيت نہيں ہے ت
  ضروری ہے۔ (ايسر التفاسير)۔

 
َف  ُ عَلَْيِه َعرَّ ا نَبََّاْت ِبٖه َوَاْظهََرُه اهلّلٰ ا  َوِاْذ َاَرسَّ النَِّيبُّ ِاٰىل بَْعِض َاْزَواِجٖه َحِديْثًا  ۚ فَلَمَّ نَبََّاَها ِبٖه قَالَْت َمْن َانَْۢبَاَك ٰهَذا   ۭ قَاَل بَْعَضٗه َوَاْعَرَض َعْنۢ بَْعٍض ۚ فَلَمَّ

  Ǽنَبََّاِينَ الَْعِلْميُ الَْخِبْريُ      
) پس جب اس نے ١اور ياد کرو کہ جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ايک پوشيده بات کہی (

سی بات تو ) اور هللا نے اپنے نبی پر آگاه کر ديا تو نبی نے تھوڑی ٢اس بات کی خبر کر دی (
) پھر جب نبی نے اپنی اس بيوی کو يہ بات بتائی تو وه کہنے ٣بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے (
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) کہا سب جاننے والے پوری خبر رکھنے والے هللا نے ٤لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی (
  )۔٥مجھے يہ بتاليا ہے (

ی جو آپ صلی هللا عليہ وسلم وه پوشيده بات شہد کو يا ماريہ کو حرام کرنے والی بات تھ ١۔٣
  نے حضرت حفصہ سے کی تھی۔ 

  يعنی حفصہ رضی هللا نے وه بات حضرت عائشہ رضی هللا کو جاکر بتال دی۔  ٢۔٣
يعنی حفصہ رضی هللا کو بتال ديا کہ تم نے ميرا راز فاش کر ديا ہے۔ تاہم اپنی تکريم و  ٣۔٣

   عظمت کے پيش نظر ساری بات بتانے سے اعراض فرمايا۔
جب نبی صلی هللا عليہ وسلم نے حفصہ رضی هللا کو بتاليا کہ تم نے ميرا راز ظاہر کر ديا  ٤۔٣

ہے تو وه حيران ہوئيں کيونکہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی هللا کے عالوه کسی کو يہ بات 
نہيں بتالئی تھی اور عائشہ رضی هللا سے انہيں يہ توقع نہيں تھی کہ وه آپ کو بتال ديں گی، 

  يونکہ وه شريک معاملہ تھيں۔ ک
  اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے عالوه بھی آپ صلی هللا عليہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ ٥۔٣
 

َ ُهَو َمْوٰلىُه َوِجربِْ  ِ فََقْد َصَغْت قُلُْوبُُمكَا  ۚ َوِاْن تَٰظهََرا عَلَْيِه فَِانَّ اهلّلٰ َكُة بَْعَد ٰذكِلَ َظِهْريٌ      يُْل َوَصاِلحُ ِاْن تَُتْواَبٓ ِاَىل اهلّلٰ
ِٕ
  Ćالُْمْؤِمِنْنيَ ۚ َوالَْمٰلۗى

) يقيناً ١اے نبی کی دونوں بيويو !) اگر تم دونوں هللا کے سامنے توبہ کر لو (تو بہت بہتر ہے) (
) اور اگر تم نبی کے خالف ايک دوسرے کی مدد کرو گی پس ٢تمہارے دل جھک پڑے ہيں (

هللا ہے اور جبرائيل ہيں اور نيک ايماندار اور ان کے عالوه فرشتے بھی يقيناً اس کا کار ساز 
  )٣مدد کرنے والے ہيں (

  يا تمہاری توبہ قبول کر لی جائے گی يہ شرط ان تتوبا کا جواب محذوف ہے ۔ ١۔٤
يعنی حق سے ہٹ گئے ہيں اور وه ہے ان کا ايسی چيز پسند کرنا جو نبی صلی هللا عليہ  ٢۔٤

  ناگوار تھی (فتح القدير)وسلم کے لئے 
يعنی نبی صلی هللا عليہ وسلم کے مقابلے ميں تم جتھہ بندی کروگی تو نبی کا کچھ نہيں  ٣۔٤ 

  بگاڑ سکو گی، اس لئے کہ نبی کا مددگار تو هللا بھی ہے اور مومنين اور مالئکہ بھی۔
 

ٓ َاْزَواًجا َخْريً  ُّْبِدهَلٗ ُّٗهٓ ِاْن َطلََّقُكنَّ َاْن ي َاْبَاكًرا     َعٰىس َرب ٰبٍت وَّ ِٰٕحٍت ثَّيِ
ى ۗ ٰبٍت ٰعِبٰدٍت سـٰ

ِٕ
ْؤِمٰنٍت ٰقِنٰتٍت ٰتۗى نُْكنَّ ُمْسِلٰمٍت مُّ   Ĉا ِمّ

اگر وه (پيغمبر) تمہيں طالق دے ديں تو بہت جلد انہيں ان کا رب! تمہارے بدلے تم سے بہتر 
دت بجا النے والياں روزے ) جو اسالم والياں توبہ کرنے والياں، عبا١بيوياں عنايت فرمائے گا (

  )٢رکھنے والياں ہوں گی بيوه اور کنوارياں۔ (
يہ تنبيہ کے طور پر ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے کہ هللا تعاٰلی اپنے پيغمبر کو تم سے  ١۔۵

  بھی بہتر بيوياں عطا کرسکتا ہے 
اتا ہے کہ وه ثيبات ۔ثيب کی جمع ہے (لوٹ آنے والی) بيوه عورت کو ثيب اس ليے کہا ج ٢۔۵

خاوند سے واپس لوٹ آتی ہے اور پھر اس طرح بےخاوند ره جاتی ہے جيسے پہلے تھی ابکار 
بکر کی جمع ہے کنواری عورت اسے بکر اسی ليے کہتے ہيں کہ يہ ابھی اپنی اسی پہلی حالت 

پر ہوتی ہے جس پر اس کی تخليق ہوتی ہے فتح القدير۔ بعض روايات ميں آتا ہے کہ ثيب سے 
رت آسيہ فرعون کی بيوی اور بکر سے حضرت مريم حضرت عيسٰی عليہ السالم کی والده حض

مراد ہيں يعنی جنت ميں ان دونوں کو نبی صلی هللا عليہ وسلم کی بيوياں بنا ديا جائے گا ممکن 
ہے کہ ايسا ہو ليکن ان روايات کی بنياد پر ايسا خيال رکھنا يا بيان کرنا صحيح نہيں ہے کيونکہ 

  ا يہ روايات پايہ اعتبار سے ساقط ہيں۔سند
 

 ۗ قُْوُدَها النَّاُس َوالِْحَجاَرُة عَلَْهيَا َمٰل يَْن ٰاَمنُْوا قُْوٓا َانُْفَسُمكْ َوَاْهِلْيُمكْ اَنًرا وَّ ِ َا اذلَّ َهيُّ َ َمآ َاَمَرُمهْ َويَْفَعلُْوَن َما يُْؤَمرُ اٰيٓ َكٌة ِغَالٌظ ِشَداٌد الَّ يَْعُصْوَن اهلّلٰ
ِٕ
  Čْوَن     ى
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) جس کا ايندھن ١اے ايمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ (
انسان ہيں اور پتھر جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہيں جنہيں جو حکم هللا تعاٰلی ديتا ہے 

  اس کی نافرمانی نہيں کرتے بلکہ جو حکم ديا جائے بجا التے ہيں۔
ايمان کو ان کی ايک نہايت اہم ذمے داری کی طرف توجہ دالئی گئی ہے اور اس ميں اہل  ١۔  ٦

وه ہے اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصالح اور ان کی اسالمی تعليم وتربيت کا اہتمام تاکہ 
يہ سب جہنم کا ايندھن بننے سے بچ جائيں اس ليے رسول هللا صلی هللا علہ وسلم نے فرمايا ہے 

سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کی تلقين کرو اور دس سال عمر کے کہ جب بچہ سات 
بچوں ميں نماز سے تساہل ديکھو تو انہيں سرزنش کرو سنن ابی داؤد ۔ فقہا نے کہا ہے اسی 

طرح روزے ان سے رکھوائے جائيں اور ديگر احکام کے اتباع کی تلقين انہيں کی جائے تاکہ 
ں تو اس دين حق کا شعور بھی انہيں حاصل ہو چکا ہو۔ ابن کثير جب وه شعور کی عمر کو پہنچي

  ۔
 

َزْوَن َما ُكْنُمتْ تَْعَملُْوَن      ََّما ُجتْ يَْن َكَفُرْوا َال تَْعَتِذُروا الَْيْوَم ۭ ِان ِ َا اذلَّ هيُّ َ   Ċۧاٰيٓ
  ے۔اے کافرو! آج تم عذر و بہانہ مت کرو۔ تمہيں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ ديا جا رہا ہ

 
َُّكفَِّر َعْنُمكْ سـَ  ُُّمكْ َاْن ي َُّصْوًحا    َۭعٰىس َرب ِ تَْوبًَة ن ا ِاَىل اهلّلٰ يَْن ٰاَمنُْوا تُْوبُْوٓ ِ َا اذلَّ هيُّ َ ْيَن اٰيٓ ِ ُ النَِّيبَّ َواذلَّ زِي اهلّلٰ ْهنُٰر ۙ يَْوَم َال ُخيْ ِهتَا اْالَ رِْي ِمْن َحتْ ٰاِتُمكْ َويُْدِخلَُمكْ َجنٍّٰت َجتْ يِّ

َّنَآ َاتِْمْم لَنَا نُْوَراَن َواغْ ٰامَ  ْم يَُقْولُْوَن َرب يَْماِهنِ ْم َواِبَ ٍء قَِدْيٌر    نُْوا َمَعٗه ۚ نُْوُرُمهْ يَْسٰعى بَْنيَ َايِْدْهيِ ََّك عَٰيل ُلكِّ َيشْ   Ďِفْر لَنَا ۚ ِان
تمہارے ) قريب ہے کہ تمہارا رب ١اے ايمان والو! تم هللا کے سامنے سچی خالص توبہ کرو (

گناه دور کر دے اور تمہيں ايسی جنتوں ميں داخل کرے جن کے نيچے نہريں جاری ہيں۔ جس 
دن هللا تعاٰلی نبی کو اور ايمان داروں کو جو ان کے ساتھ ہيں رسوا نہ کرے گا ان کا نور ان کے 

نور سامنے اور ان کے دائيں دوڑ رہا ہوگا۔ يہ دعائيں کرتے ہوں گے اے ہمارے رب ہميں کامل 
  ) اور ہميں بخش دے يقيناً تو ہرچيز پر قادر ہے۔٢عطا فرما (

۔ اس پر هللا ٢۔ جس گناه سے توبہ کر رہا ہے، اسے ترک کر دے ١خالص توبہ يہ ہے کہ،  ١۔٨
۔ اگر اس کا تعلق ٤۔ آئنده اسے نہ کرنے کا عزم رکھے، ٣کی بارگاه ميں ندامت کا اظہار کرے، 

حق غصب کيا ہے اس کا ازالہ کرے، جس کے ساتھ زيادتی کی حقوق العباد سے ہے تو جس کا 
  ہے اس سے معافی مانگے، محض زبان سے توبہ توبہ کر لينا کوئی معنی نہيں رکھتا۔ 

يہ دعا اہل ايمان اس وقت کريں جب منافقين کا نور بجھا ديا جائے گا، جيسا سوره حديد ميں  ٢۔٨
خل ہونے تک ہمارے اس نور کو باقی رکھ اور تفصيل گزری، اہل ايمان کہيں گے، جنت ميں دا

  اس کا اتمام فرما۔
 

ُ    ۭ َوِبئَْس الْ  منَّ ُْم هَجَ ْم ۭ َوَمْاٰو َا النَِّيبُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َوالُْمٰنِفِقْنيَ َواْغلُظْ عَلَْهيِ هيُّ َ   Ḍَمِصْريُ    اٰيٓ
) ان کا ٹھکانا جہنم ٢کرو ( ) اور ان پر سختی٢اے نبی! کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو (

  ) اور وه بہت بری جگہ ہے۔٣ہے (
کفار کے ساتھ جہاد، و قتال کے ساتھ اور منافقين سے، ان پر حدود اٰلہی قائم کرکے، جب وه  ١۔٩

  ايسے کام کريں جو موجب حد ہوں۔
وں يعنی دعوت وتبليغ ميں سختی اور احکام شريعت ميں درشتی اختيار کريں کيونکہ يہ الت ٢۔٩

کے بھوت ہيں جو باتوں سے ماننے والے نہيں ہيں اس کا مطلب ہے کہ حکمت تبليغ کبھی نرمی 
کی متقاضی ہوتی ہے اور کبھی سختی کی ہر جگہ نرمی بھی مناسب نہيں اور ہر جگہ سختی 

بھی مفيد نہيں رہتی تبليغ ودعوت ميں حاالت وظروف اور اشخاص وافراد کے اعتبار سے نرمی 
  ے کی ضرورت ہے ۔يا سختی کرن
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  يعنی کافروں اور منافقوں دونوں کا ٹھکانا جہنم ہے ۔ ٣۔٩
 

اْمَرَاَت لُْوٍط ۭ َاكنََتا َحتَْت َعْبَديِْن ِمْن ِعَباِدانَ  ْيَن َكَفُروا اْمَرَاَت نُْوحٍ وَّ ِ ُ َمثًَال ِلذّلَّ َب اهلّلٰ ِقْيَل اْدُخَال   َصاِلَحْنيِ فََخانَٰهتَُما فََملْ يُْغِنَيا َعْهنَُما ِمنَ َرضَ ِ َشْيـًٔا وَّ اهلّلٰ
ِخِلْنيَ        10النَّاَر َمَع ادّلٰ

) يہ دونوں ١هللا تعاٰلی نے کافروں کے لئے نوح کی اور لوط کی بيوی کی مثال بيان فرمائی (
ہمارے بندوں ميں دو (شائستہ اور) نيک بندوں کے گھر ميں تھيں، پھر ان کی انہوں نے خيانت 

) اور حکم ٣ونوں (نيک بندے) ان سے هللا کے (کسی عذاب کو) نہ روک سکے () پس د٢کی (
  )٤ديا گيا (اے عورتوں) دوزخ ميں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ، (

مثل کا مطلب ہے کسی ايسی حالت کا بيان کرنا جس ميں ندرت وغرابت ہوتا کہ اس کے  ١۔١٠
جائے جو ندرت وغرابت ميں اس کے مماثل ہو  ذريعے سے ايک دوسری حالت کا تعارف ہو

مطلب يہ ہوا کہ ان کافروں کے حال کے ليے هللا نے ايک مثال بيان فرمائی ہے جو نوح اور 
  لوط عليہما السالم کی بيوی کی ہے ۔

يہاں خيانت سے مراد ہے کہ يہ اپنے خاوندوں پر ايمان نہيں الئيں نفاق ميں مبتال رہيں  ٢۔١٠
دياں اپنی کافر قوموں کے ساتھ رہيں چنانچہ نوح عليہ السالم کی بيوی، حضرت اور ان کی ہمدر

نوح عليہ السالم کی بابت لوگوں سے کہتی کہ يہ مجنون ہے اور لوط عليہ السالم کی بيوی اپنی 
قوم کو گھر ميں آنے والے مہمانوں کی اطالع پہنچاتی تھی بعض کہتے ہيں کہ يہ دونوں اپنی 

  اپنے خاوندوں کی چغلياں کھاتی تھيں۔ قوم کے لوگوں ميں
يعنی نوح اور لوط عليہما السالم دونوں، باوجود اس بات کے کہ وه هللا کے پيغمبر تھے،  ٣۔١٠

جو هللا کے مقرب ترين بندوں ميں سے ہوتے ہيں، اپنی بيويوں کو هللا کے عذاب سے نہيں بچا 
  سکے
کے وقت انہيں کہا گيا کافروں کی يہ مثال  يہ انہيں قيامت والے دن کہا جائے گا يا موت ٤۔١٠

بطور خاص يہاں ذکر کرنے سے مقصود ازواج مظہرات کو تنبيہ کرنا ہے کہ وه بيشک اس 
رسول کے حرم کی زينت ہيں جو تمام مخلوق ميں سب سے بہتر ہے ليکن انہيں ياد رکھنا چاہيے 

تو وه بھی هللا کی گرفت ميں کہ اگر انہوں نے رسول کی مخالفت کی يا انہيں تکليف پہنچائی 
  آسکتی ہيں اور اگر ايسا ہوگيا تو پھر کوئی ان کو بچانے واال نہيں ہوگا ۔

 
ْيَن ٰاَمنُوا اْمَرَاَت ِفْرَعْوَن    ِۘاْذ قَالَْت َرّبِ اْبِن ِيلْ ِعْنَدَك بَيْتًا ِيف الْ  ِ ُ َمثًَال ِلذّلَّ َب اهلّلٰ ـِينْ ِمْن ِفْرعَ َوَرضَ ِلِمْنيَ     َجنَِّة َوَجنِّ ـِينْ ِمَن الَْقْوِم الّظٰ هِلٖ َوَجنِّ ْوَن َوَمعَ

11 ۙ  
) جبکہ اس نے ١اور هللا تعاٰلی نے ايمان والوں کے لئے فرعون کی بيوی کی مثال بيان فرمائی (

دعا کی اے ميرے رب! ميرے لئے اپنے پاس جنت ميں مکان بنا اور مجھے فرعوں سے اور 
  ے ظالم لوگوں سے خالصی دے۔اس کے عمل سے بچا اور مجھ

يعنی ان کی ترغيب ثبات قدمی، استقامت فی الدين اور شدائد ميں صبر کے لئے۔ نيز يہ  ١۔١١
بتالنے کے لئے کہ کفر کی صولت و شوکت، ايمان والوں کا کچھ نہيں بگاڑ سکتی، جيسے 

ی بيوی فرعون کی بيوی ہے جو اپنے وقت کے سب سے بڑے کافر کے تحت تھی۔ ليکن وه اپن
  کو ايمان سے نہيں روک سکا۔

 
َا ٰمِت َرّهبِ قَْت ِبَلكِ ْوِحنَا َوَصدَّ ا فَنََفْخنَا ِفْيِه ِمْن رُّ ٓ َاْحَصنَْت فَْرهَجَ َِّيتْ ٰرَن ال   ۧ 12َوُكُتِبٖه َوَاكنَْت ِمَن الْٰقِنِتْنيَ      َوَمْرَميَ ابْنََت ِمعْ

نے اپنے ناموس کی حفاظت کی پھر ہم  ) جس١اور (مثال بيان فرمائی) مريم بنت عمران کی (
) اور ٢نے اپنی طرف سے اس ميں جان پھونک دی اور (مريم) اس نے اپنے رب کی باتوں (

  )٣اس کی کتابوں کی تصديق کی اور عبادت گزاروں ميں تھی۔ (
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حضرت مريم عليہا السالم کے ذکر سے مقصود يہ بيان کرنا ہے کہ باوجود اس بات کے  ١۔١٢
بگڑی ہوئی قوم کے درميان رہتی تھی، ليکن هللا نے انہيں دنيا و آخرت ميں شرف و کہ وه ايک 

  کرامت سے سرفراز فرمايا اور تمام جہان کی عورتوں پر انہيں فضيلت عطا فرمائی۔ 
  کلمات رب سے مراد شرائع الہی ہيں ۔ ٢۔١٢
ادت گزار اور يعنی ايسے لوگوں ميں سے يا خاندان ميں سے تھيں جو فرماں بردار عب ٣۔١٢

صالح واطاعت ميں ممتاز تھا حديث ميں ہے جنتی عورتوں ميں سب سے افضل حضرت 
خديجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مريم اور فرعون کی بيوی آسيہ ہيں رضی هللا عنھن ۔(مسند 

احمد) ايک دوسری حديث ميں فرمايا مردوں ميں تو کامل بہت ہوئے ہيں مگر عورتوں ميں کامل 
بيوی آسيہ مريم بنت عمران اور خديجہ بنت خويلد رضی هللا عنھن ہيں اور صرف فرعون کی 

عائشہ رضی هللا عنہا کی فضليت عورتوں پر ايسے ہے جيسے ثريد کو تمام کھانوں پر فضليت 
  حاصل ہے۔ صحيح بخاری ۔

 
 

  29پاره  
 

 سورة الملک
 )٣٠۔ تعداد آيات  ٦٧(سورة الملک ۔ سوره نمبر 

 
ِ ال ِحْميِ        ِبْسِم اهلّلٰ ِن الرَّ ْمحٰ   رَّ

 شروع کرتا ہوں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

ٍء قَِدْيُرۨ      ْي ِبَيِدِه الُْمكْلُ ۡ َوُهَو عَٰيل ُلكِّ َيشْ ِ َك اذلَّ   Ǻۙتَٰربَ
  نے واال ہے۔) اور ہرچيز پر قدرت رکھ١بہت بابرکت ہے وه هللا جس کے ہاتھ ميں بادشاہی ہے (

اسی کے ہاتھ ميں بادشاہی ہے يعنی ہر طرح کی قدرت اور غلبہ اسی کو حاصل ہے، وه  ١۔١
کائنات ميں جس طرح کا تصرف کرے، کوئی اسے روک نہيں سکتا، وه شاه کو گدا اور گدا کو 
شاه بنا دے، امير کو غريب اور غريب کو امير کردے۔ کوئی اس کی حکمت و مشيت ميں دخل 

  ے سکتا۔نہيں د
 

ًال   َۭوُهَو الَْعزِيُْز الَْغُفْوُر   ْي َخلََق الَْمْوَت َوالَْحٰيوَة ِلَيْبلَُوُمكْ َايُُّمكْ َاْحَسُن َمعَ ِ   ۙ Ąاذلَّ
جس نے موت اور حيات کو اس لئے پيدا کيا کہ تمہيں آزمائے کہ تم ميں اچھے کام کون کرتا 

  ہے، اور وه غالب اور بخشنے واال ہے۔
سی غير مرئی چيز ہے جس بدن سے اس کا تعلق واتصال ہو جائے وه زنده کہالتا روح ايک اي

ہے اور جس بدن سے اس کا تعلق منقطع ہو جائے وه موت سے ہم کنار ہو جاتا ہے اس نے يہ 
عارضی زندگی کا سلسلہ، جس کے بعد موت ہے اس ليے قائم کيا ہے تاکہ وه آزمائے کہ اس 
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رتا ہے؟جو اسے ايماء و اطاعت کے ليے استعمال کرے گا اس زندگی کا صحيح استعمال کون ک
  کے ليے بہترين جزاء ہے اور دوسروں کے ليے عذاب۔

 
ۙ  َهْل تَرٰ  ِن ِمْن تَٰفُوٍت ۭ فَاْرِجعِ الَْبَرصَ ْمحٰ ٰوٍت ِطَباقًا   ۭ َما تَٰرى ِيفْ َخلِْق الرَّ ْبَع َمسٰ ْي َخلََق سـَ ِ   Ǽى ِمْن فُُطْوٍر  اذلَّ

آسمان اوپر تلے بنائے۔ (تو اسے ديکھنے والے) هللا رحٰمن کی پيدائش ميں کوئی جس نے سات 
) دوباره (نظريں ڈال کر) ديکھ لے کيا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ١بےضابطگی نہ ديکھے گا (

  )۔٢ہے (
يعنی کوئی نقص، کوئی کجی اور کوئی خلل، بلکہ بالکل سيدھے اور برابر ہيں جو اس بات  ١۔٣

  کرتے ہيں کہ ان سب کا پيدا کرنے واال صرف ايک ہی ہے متعدد نہيں۔ پر داللت 
بعض دفعہ دوباره ديکھنے سے کوئی نقص اور عيب نکل آتا ہے۔ هللا تعاٰلی دعوت دے رہا  ٢۔٣

  ہے کہ بار بار ديکھو کہ کيا تمہيں کوئی شگاف تو نظر نہيں آتا۔
 

تَْنيِ يَْنَقِلْب اِ  ُهَو َحِسْريٌ   ُمثَّ اْرِجعِ الَْبَرصَ َكرَّ ئًا وَّ   Ćلَْيَك الَْبَرصُ َخاسـِ
پھر دوہرا کر دو دو بار ديکھ لے تيری نگاه تيری طرف ذليل (و عاجز) ہو کر تھکی ہوئی لوٹ 

  )١آئے گی۔ (
  يہ مذيد تاکيد ہے کہ جس سے مقصد اپنی عظيم قدرت اور وحدانيت کو واضح تر کرنا ہے۔ ١۔٤
 

َماۗءَ  َّنَّا السَّ ِعْريِ    َولََقْد َزي ـٰيِطْنيِ َوَاْعتَْداَن لَهُْم عََذاَب السَّ نَْيا ِبَمَصاِبْيَح َوَجَعلْٰهنَا ُرُجْوًما ِلّلشَّ   Ĉادلُّ
بيشک ہم نے آسمان دنيا کو چراغوں (ستاروں) سے آراستہ کيا اور انہيں شيطان کے مارنے کا 

  ) عذاب تيار کر ديا۔) بنا ديا اور شيطانوں کے لئے ہم نے (دوزخ جالنے واال١ذريعہ (
يہاں ستاروں کے دو مقصد بيان کئے گئے ہيں ايک آسمانوں کی زينت کيونکہ وه چراغوں  ١۔٥

سے جلتے ہيں دوسرا کہ شيطان آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہيں تو يہ شراره بن 
ا ہے کہ کر ان پر گرتے ہيں۔ تيسرا مقصد ان کا يہ ہے جسے دوسرے مقامات پر بيان فرمايا گي

  ان سے برو بحر ميں راستوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔
 

َ ۭ َوِبئَْس الَْمِصْريُ    منَّ ْم عََذاُب هَجَ ِ ْيَن َكَفُرْوا ِبَرّهبِ ِ   Čَوِلذلَّ
اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور وه کيا ہی بری جگہ 

  ہے۔
 

ُعْوا  ِىهَ تَُفْوُر  ِاَذآ ُالُْقْوا ِفْهيَا َمسِ   ۙ Ċلََها َشهِْيقًا وَّ
جب اس ميں يہ ڈالے جائيں گے تو اس کی بڑے زور سے کی آواز سنيں گے اور وه جوش مار 

  )۔١رہی ہوگی (
َشِھْيق، اس آواز کو کہتے ہيں جو گدھا پہلی مرتبہ نکالتا ہے، يہ قبيح ترين آواز ہوتی ہے۔  ١۔٧

اور آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش مار  جہنم بھی گدھے کی طرح چيخ اور چال رہی
  رہی ہوگی۔

 
ِتُمكْ نَِذْيٌر   ُ ِمَن الَْغْيِظ ۭ ُلكََّمآ ُالِْقَي ِفْهيَا فَْوٌج َسَالَهُْم َخَزنَـُهتَآ َالَْم اَيْ   Ď تََاكُد تََمـزيَّ

ائے ) جب کبھی اس ميں کوئی گروه ڈاال ج١قريب ہے کہ (ابھی) غصے کے مارے پھٹ جائے (
  )٢گا اس سے جہنم کے دروغے پوچھيں گے کہ کيا تمہارے پاس ڈرانے واال کوئی نہيں آيا تھا (
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يا مارے غيظ وغضب کے اس کے حصے ايک دوسرے سے الگ ہو جائيں گے يہ جہنم ١۔٨
کافروں کو ديکھ کر غضب ناک ہوگی جس کا شعور هللا تعاٰلی اس کے اندر پيدا فرما دے گا هللا 

  ے جہنم کے اندر يہ ادراک وشعور پيدا کر دينا کوئی مشکل نہيں۔تعاٰلی کے لي
  جس کی وجہ سے تمہيں آج جہنم کے عذاب کا مزه چکھنا پڑا ہے۔ ٢۔٨
 

ٍء ښ ِاْن َانُْمتْ ِاالَّ ِيفْ ضَ  ُ ِمْن َيشْ َل اهلّلٰ بْنَا َوقُلْنَا َما نَزَّ   Ḍ  ٰلٍل َكِبْريٍ قَالُْوا بَٰيل قَْد َجاَۗءاَن نَِذيٌْر ڏ فََكذَّ
وه جواب ديں گے کہ بيشک آيا تھا ليکن ہم نے اسے جھٹاليا اور ہم نے کہا هللا تعاٰلی نے کچھ 

  )١بھی نازل نہيں فرمايا۔ تم بہت بڑی گمراہی ميں ہو (
يعنی ہم نے پيغمبروں کی تصديق کرنے کی بجائے انہيں جھٹاليا، آسمانی کتابوں کا ہی  ١۔٩

  هللا کے پيغمبروں کو ہم نے کہا کہ تم بڑی گمراہی ميں مبتال ہو۔سرے سے انکار کر ديا حٰتی کہ 
 

ِعْريِ   ِب السَّ ٓ َاْحصٰ    10َوقَالُْوا لَْو ُكنَّا نَْسَمُع َاْو نَْعِقُل َما ُكنَّا ِيفْ
اور کہيں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے يا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخيوں ميں (شريک) نہ ہوتے 

  )۔١(
وجہ سے سنتے اور ان کی باتوں اور نصيحتوں کو آويزه گوش بنا ليتے، يعنی غور اور ت ١۔١٠

اسی طرح هللا کی دی ہوئی عقل سے بھی سوچنے سمجھنے کا کام ليتے تو آج ہم دوزخ والوں 
  ميں شامل نہ ہوتے۔

 
ِعْريِ    ِب السَّ َْحصٰ ْم ۚ فَُسْحقًا ِالّ فُْوا ِبَذْنِۢهبِ    11فَاْعَرتَ
  )۔٢) اب يہ دوزخی دفع ہوں (دور ہوں) (١ا اقبال کر ليا (پس انہوں نے اپنے جرم ک

  جس کی بنا پر مستحق عذاب قرار پائے اور وه ہے کفر اور انبياء عليہم السالم کی تکذيب۔  ١۔١١
  يعنی اب ان کے لئے هللا اور اس کی رحمت سے دوری ہی دوری ہے۔ ٢۔١١

 
ُْم اِبلْغَْيِب  َشْوَن َرهبَّ يَْن َخيْ ِ َاْجٌر َكِبْريٌ   ِانَّ اذلَّ ْغِفَرٌة وَّ    12لَهُْم مَّ

بيشک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہيں ان کے لئے بخشش ہے 
  )١اور بڑا ثواب ہے۔ (

يہ اہل کفر وتکذيب کے مقابلے ميں اہل ايمان کا اور ان نعمتوں کا ذکر ہے جو انہيں قيامت ١۔١٢
ی۔ بالغيب کا ايک مطلب يہ ہے کہ انہوں نے هللا کو ديکھا تو نہيں والے دن هللا کے ہاں مليں گ

ليکن پيغمبروں کی تصديق کرتے ہوئے وه هللا عذاب سے ڈرتے رہے دوسرا مطلب يہ بھی ہو 
  سکتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے غائب يعنی خلوتوں ميں هللا سے ڈرتے رہے۔

 
ُرْوا ِبٖه  ۭ ْوا قَْولَُمكْ َاِو اهْجَ ُدْوِر  َوَاِرسُّ َّٗه عَِلْميٌ ِبَذاِت الصُّ   13ِان

  ) وه تو سينوں کی پوشيدگی کو بھی بخوبی جانتا ہے١تم اپنی باتوں کو چھپاؤ يا ظاہر کرو (
يہ پھر کافروں سے خطاب ہے۔ مطلب ہے کہ تم رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کے بارے  ١۔١٣

م ميں ہے، اس سے کوئی بات پوشيده نہيں۔ وه ميں چھپ کر باتيں کرو يا اعالن يہ سب هللا کے عل
تو سينوں کے رازوں اور دلوں کے بھيدوں تک سے واقف ہے تمہاری باتيں کس طرح اس سے 

  پوشيده ره سکتی ہيں۔
 

  ۧ 14َاَال يَْعَملُ َمْن َخلََق ۭ َوُهَو اللَِّطْيُف الَْخِبْريُ    
  ين اور باخبر ہو۔) پھر وه باريک ب١کيا وہی نہ جانے جس نے پيدا کيا (
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يعنی سينوں اور دلوں اور ان ميں پيدا ہونے والے خياالت، سب کا خالق هللا تعاٰلی ہی ہے،  ١۔١٤
  تو کيا وه اپنی مخلوق سے بےعلم ره سکتا ہے۔

 
ْزِقٖه  ۭ وَ  ْي َجَعَل لَُمكُ اْالَْرَض َذلُْوًال فَاْمُشْوا ِيفْ َمنَاِكِهبَا َوُلكُْوا ِمْن ِرّ ِ ُُّشْوُر   ُهَو اذلَّ   15ِالَْيِه الن

وه ذات جس نے تمہارے لئے زمين کو پست و مطيع کر ديا تاکہ تم اس کی راہوں ميں چلتے 
) اسی کی طرف (تمہيں) جی کر اٹھ کھڑے ہونا ١پھرتے رہو اور هللا کی روزياں کھاؤ (پيو) (

  ہے۔
ں پرورش پانے والی لطيف کے معنی ہے باريک بين يعنی جس کا علم اتنا ہے کہ دلوں مي١۔١٥

باتوں کو بھی جانتا ہے۔ذلول کے معنی مطيع۔ يعنی زمين کو تمہارے ليے نرم اور آسان کر ديا 
اس کو اسی طرح سخت نہيں بنايا کہ تمہارا اس پر آباد ہونا اور چلنا پھرنا مشکل ہو۔ يعنی زمين 

  کی پيداوار سے کھاؤ پيو۔
 

َماِۗء َانْ  ْن ِيف السَّ ِْسَف ِبُمكُ اْالَْرَض فَِاَذا ِيهَ تَُمْوُر    َءَاِمنُْمتْ مَّ   ۙ 16خيَّ
کيا تم اس بات سے بےخوف ہوگئے ہو کہ آسمان واال تمہيں زمين ميں نہ دھنسا دے اور اچانک 

  )١زمين لرزنے لگے (
يہ کافروں کو ڈرايا جا رہا ہے کہ آسمانوں والی ذات جب چاہے تمہيں زمين ميں دھنسا  ١۔١٦

مين جو تمہاری قرار گاه ہے اور تمہاری روزی کا مخزن و منبع ہے، هللا تعاٰلی دے۔ يعنی وہی ز
اسی زمين کو، جو نہايت پر سکون ہے، حرکت، جنبش ميں ال کر تمہاری ہالکت کا باعث بنا 

  سکتا ہے۔
 

َتْعلَُمْونَ  ُّْرِسَل عَلَْيُمكْ َحاِصًبا   ۭ فَسـَ َماِۗء َاْن ي ْن ِيف السَّ   17َكْيَف نَِذْيِر    َاْم َاِمنُْمتْ مَّ
) پھر تمہيں معلوم ہو ١يا کيا تم اس بات سے نڈر ہوگئے ہو کہ آسمانوں واال تم پر پتھر برسائے (

  )٢ہی جائے گا کہ ميرا ڈرانا کيسا تھا (
جيسے اس نے قوم لوط اور اصحاب فيل پر برسائے اور پتھروں کی بارش سے ان کو ١۔١٧

  ہالک کرديا۔
  ہ علم، بےفائده ہوگا۔ليکن اس وقت ي ٢۔١٧

 
يَْن ِمْن قَْبِلهِْم فََكْيَف َاكَن نَِكْريِ   ِ َب اذلَّ   18َولََقْد َكذَّ

  اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹاليا تھا تو ديکھو ان پر ميرا عذاب کيسا ہوا؟
 

يَْقِبْضَن ڪ َما يُْمِسُكـهُنَّ  ٍت وَّ فّٰ ْريِ فَْوقَهُْم ٰصۗ ٍء بَِصْريٌ      َاَولَْم يََرْوا ِاَىل الطَّ َّٗه ِبُلكِّ َيشْ ُن ۭ ِان ْمحٰ   19ِاالَّ الرَّ
کيا يہ اپنے پر کھولے ہوئے اور (کبھی کبھی) سميٹے ہوئے (اڑنے والے) پرندوں کو نہيں 

) بيشک ہرچيز اس کی نگاه ميں ٢) انہيں (هللا) ہی (ہوا فضا) ميں تھامے ہوئے ہے (١ديکھتے (
  ہے۔
اڑتا ہے تو وه پر پھيالتا ہے اور کبھی دوران پرواز پروں کو سميٹ پرنده جب ہوا ميں  ١۔١٩

  ليتا ہے۔ يہ پھيالنا، َصف اور سميٹ لينا قَْبض ہے۔ 
يعنی دوران پرواز ان پرندوں کو تھامے رکھنے واال کون ہے، جو انہيں زمين پر گرنے  ٢۔١٩

  نہيں ديتا؟ يہ هللا رحمان ہی کی قدرت کا ايک نمونہ ہے۔
 

ْن  ِن ۭ ِاِن اْلٰكِفُرْوَن ِاالَّ ِيفْ غُُرْوٍر  َامَّ ْمحٰ ْن ُدْوِن الرَّ ُمكْ ِمّ َُّمكْ يَْنُرصُ ْي ُهَو ُجنٌْد ل ِ   ۚ 20ٰهَذا اذلَّ
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سوائے هللا کے تمہارا وه کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے کافر تو سراسر دھو کے 
  )١ميں ہيں (

  ے۔جس ميں انہيں شيطان نے مبتال کر رکھا ہ ١۔٢٠
 

نُُفْوٍر   ْوا ِيفْ ُعُتّوٍ وَّ َّجُّ ْي يَْرُزقُُمكْ ِاْن َاْمَسَك ِرْزقَٗه  ۚ بَْل ل ِ ْن ٰهَذا اذلَّ   21َامَّ
) بلکہ (کافر) ١اگر هللا تعاٰلی اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہيں روزی دے گا (

  تو سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے ہيں۔
برسائے، يا زمين ہی کو پيداوار سے روک دے يا تيار شده فصلوں کو يعنی هللا بارش نہ  ١۔٢١

تباه کر دے، جيسا کہ بعض بعض دفعہ وه ايسا کرتا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری خوراک کا 
سلسلہ موقوف ہو جائے، اگر هللا تعاٰلی ايسا کر دے تو کيا کوئی اور ہے جو هللا کی مشيت کے 

عنی وعظ ونصيحت کی ان باتوں کا ان پر کوئی اثر نہيں برعکس تمہيں روزی مہيا کر دے؟ ي
پڑتا بلکہ وه حق سے سرکشی اور اعراض ونفور ميں ہی بڑھتے چلے جا رہے ہيں عبرت 

  پکڑتے ہيں اور نہ ہی غور و فکر کرتے ہيں۔
 

ا َّْمِيشْ َسِوايًّ عَٰيل ِرصَ ْن ي ٖهٓ َاْهٰدٓى َامَّ َّْمِيشْ ُمِكبًّا عَٰيل َوهْجِ َتِقْميٍ  َافََمْن ي سـْ   22ٍط مُّ
) يا وه جو سيدھا ١اچھا وه شخص زياده ہدايت واال ہے جو اپنے سرکے بل اوندھا ہو کر چلے (

  )٢(پيروں کے بل) راه راست پر چال ہو۔ (
منہ کے بل اوندھے چلنے والے کو دائيں بائيں کچھ نظر نہيں آتا نہ وه ٹھوکروں سے ١۔٢٢

منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ يقينا نہيں اسی طرح دنيا محفوظ ہوتا ہے کيا ايسا شخص اپنی 
) جس ميں ٢ميں هللا کی معصيتوں ميں ڈوبا ہوا شخص آخرت کی کاميابی سے محروم رہے گا۔ (

کوئی کجی اور انحراف نہ ہوا اور اس کو آگے اور دائيں بائيں بھی نظر آرہا ہو ظاہر ہے يہ 
ی هللا کی اطاعت کا سيدھا راستہ اپنانے واال شخص اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے گا يعن

آخرت ميں سرخرو رہے گا بعض کہتے ہيں کہ مومن اور کافر دونوں کی اس کيفيت کا بيان ہے 
جو قيامت والے دن انکی ہوگی کافر منہ کے بل جہنم ميں جائے جائيں گے اور مومن سيدھے 

  قدموں سے چل کر جنت ميں جائيں گے۔
 

يْٓ  ِ ا تَْشُكُرْوَن   قُْل ُهَو اذلَّ َدَة    ۭ قَِلْيًال مَّ
ِٕ
فْـ ْمَع َواْالَبَْصاَر َواْالَ   23َانَْشاَُمكْ َوَجَعَل لَُمكُ السَّ

) اور تمہارے کان آنکھيں اور اور دل ١کہہ ديجئے کہ وہی هللا ہے جس نے تمہيں پيدا کيا (
  )۔٢) تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو (٢بنائے (

  رتبہ پيدا کرنے واال هللا ہی ہے۔ يعنی پہلی م ١۔٣
يعنی کان آنکھيں اور دل بنائيں جن سے تم سن سکو اور هللا کی مخلوق ميں غوروفکر ٢۔٢٣

کرکے هللا کی معرفت حاصل کر سکو تين قوتوں کا ذکر فرمايا ہے جن سے انسان مسموعات، 
ی ہے اور هللا کی مبصرات اور معقوالت کا ادراک کرسکتا ہے يہ ايک طرح سے اتمام حجت بھ

ان نعمتوں پر شکر نہ کرنے کی مذمت بھی اسی ليے آگے فرمايا تم بہت ہی کم شکرگزاری 
  کرتے ہو۔

يعنی ُشْکًرا قَلِْياًل يا َزْمًن قَلِياًل يا قلت شکر سے مراد ان کی طرف سے شکر کا عدم وجود  ٢۔٢٣
  ہے۔

 
ْي َذَراَُمكْ ِيف اْالَْرِض َوِالَيْ  ِ ْوَن   قُْل ُهَو اذلَّ َرشُ   24ِه ُحتْ
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کہہ ديجئے! کہ وہی ہے جس نے تمہيں زمين ميں پھيال ديا اور اس کی طرف تم اکٹھے کئے 
  )١جاؤ گے۔ (

يعنی انسانوں کو پيدا کرکے زمين ميں پھيالنے واال بھی وہی ہے اور قيامت والے دن سب جمع 
  بھی اس کے پاس ہوں گے کسی اور کے پاس نہيں۔

 
  25ٰىت ٰهَذا الَْوْعُد ِاْن ُكْنُمتْ ٰصِدِقْنيَ   َويَُقْولُْوَن مَ 

  )١(کافر) پوچھتے ہيں کہ وه وعده کب ظاہر ہوگا اگر تم سچے ہو (تو بتاؤ)؟ (
  يہ کافر بطور مذاق قيامت کو دور دراز کی باتيں سمجھتے ہوئے کہتے ہيں۔ ١۔٢٥

 
ََّمآ َاانَ  ِ   ۠ َوِان ََّما الِْعْملُ ِعْنَد اهلّلٰ ِبْنيٌ     قُْل ِان   26نَِذيٌْر مُّ

آپ کہہ ديجئے کہ اس کا علم تو هللا ہی کو ہے ميں تو صرف کھلے طور پر آگاه کر دينے واال 
  )١ہوں (
يعنی ميرا کام تو صرف انجام سے ڈرانا ہے جو ميری تکذيب کی وجہ تمہارا ہوگا،  ١۔٢٦

يہ کہ جس کی بابت خود هللا  دوسرے لفظوں ميرا کام انزاز ہے، غيب کی خبريں بتانا نہيں۔ اال
  مجھے بتال دے۔

 
ُعْوَن    ْي ُكْنُمتْ ِبٖه تَدَّ ِ ْيَن َكَفُرْوا َوِقْيَل ٰهَذا اذلَّ ِ ا َرَاْوُه ُزلَْفًة ِسْيۗـــــَْٔت ُوُجْوُه اذلَّ   27فَلَمَّ

جب يہ لوگ اس وعدے کو قريب تر پا ليں گے اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائيں گے 
  ہہ ديا جائے گا کہ يہی ہے جسے تم طلب کرتے تھے۔) اور ک١(

يعنی ذلت اور ہولناکی اور دہشت سے ان کے چہروں پر ہوائياں اڑ رہی ہونگی۔ جس کو  ١۔٢٧
دوسرے مقام پر چہروں کے سياه ہونے سے تعبير کيا گيا ہے۔ يعنی يہ عذاب جو تم ديکھ رہے 

  ہو وہی ہے جسے تم دنيا ميں جلد طلب کرتے تھے۔
 
ْريُ اْلٰكِفرِْيَن ِمْن عََذاٍب َاِلْميٍ قُ  ِ نَا   ۙ فََمْن جيُّ ِعَي َاْو َرِمحَ ُ َوَمْن مَّ   28   ْل َاَرَءيُْمتْ ِاْن َاْهلََكِينَ اهلّلٰ

آپ کہہ ديجئے! اچھا اگر مجھے اور ميرے ساتھيوں کو هللا تعاٰلی ہالک کر دے يا ہم پر رحم 
  )١و دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ (کرے (بہر صورت يہ تو بتاؤ) کہ کافروں ک

مطلب يہ ہے کہ کافروں کو تو هللا کے عذاب سے بچانے واال کوئی نہيں ہے چاہے هللا ١۔٢٨
تعاٰلی اپنے رسول اور اس پر ايمان النے والوں کو موت يا قتل کے ذريعے ہال کر دے يا انہيں 

رجا کے درميان پس تمہيں  مہلت دے دے يا يہ مطلب ہے کہ ہم باوجود ايمان کے خوف اور
  تمہارے کفر کے باوجود عذاب سے کون بچائے گا۔

 
ِبْنيٍ      َتْعلَُمْوَن َمْن ُهَو ِيفْ َضٰلٍل مُّ ْنَا  ۚ فَسـَ ُن ٰاَمنَّا ِبٖه َوعَلَْيِه تََولكَّ ْمحٰ   29قُْل ُهَو الرَّ

ہمارا بھروسہ ہے  ) اور اسی پر١آپ کہہ ديجئے کہ وہی رحٰمن ہے۔ ہم تو اس پر ايمان الچکے (
  ) تمہيں عنقريب معلوم ہو جائے گا کہ صريح گمراہی ميں کون ہے۔٢(

  يعنی وحدانيت پر، اسی لئے اس کے ساتھ شريک نہيں ٹھہراتے۔  ١۔٢٩
کسی اور پر نہيں۔ ہم اپنے تمام معامالت اسی کے سپرد کرتے ہيں، کسی اور کے نہيں  ٢۔٢٩

  اس ميں کافروں کے ليے سخت وعيد ہے۔ جيسے مشرک کرتے ہيں۔ يعنی تم ہو يا ہم
 

ِعْنيٍ    ِتْيُمكْ ِبَماٍۗء مَّ ْ   30ۧقُْل َاَرَءيُْمتْ ِاْن َاْصَبَح َماُۗؤُمكْ غَْوًرا فََمْن ايَّ
آپ کہہ ديجئے! کہ اچھا يہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے (پينے کا) پانی زمين ميں اتر جائے تو کون 

  )۔١ے؟ (ہے جو تمہارے لئے نتھرا ہوا پانی الئ
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َغْوًرا کے معنی ہيں خشک ہو جانا يا اتنی گہرائی ميں چال جانا کہ وہاں سے پانی نکالنا  ١۔٣٠
ناممکن ہو۔ يعنی اگر هللا تعاٰلی پانی خشک فرما دے کہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے يا اتنی 

ھر کون ہے جو گہرائی ميں کر دے کہ ساری مشينيں پانی نکالنے ميں ناکام ہو جائيں تو بتالؤ! پ
تمہيں جاری، صاف اور نتھرا ہوا پانی مہيا کر دے؟ يعنی کوئی نہيں ہے کہ تمہيں پانی سے 

  محروم نہيں فرماتا۔
 
 

 سورة القلم
 )٥٢۔ تعداد آيات  ٦٨(سورة القلم ۔ سوره نمبر 
 

ِحْميِ         ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ
  سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام

 
  Ǻۙۗن َوالَْقَملِ َوَما يَْسُطُرْوَن     

  ) اس کی جو کچھ وه (فرشتے) لکھتے ہيں۔١ن، قسم ہے قلم کی اور (
قلم کی قسم کھائی، جس کی اس لحاظ سے ايک اہميت ہے کہ اس کے ذريعے سے کھول کر  ٢۔١

مراد وه خاص قلم ہے جسے هللا نے سب سے  بيان لکھا جاتا ہے بعض کہتے ہيں کہ اس سے
پہلے پيدا فرمايا اور اسکو تقدير لکھنے کا حکم ديا۔ چنانچہ اس نے ابد تک ہونے والی ساری 

  چيزيں لکھ ديں (سنن ترمذی)
 

َِّك ِبَمْجُنْوٍن       Ąَۚمآ َانَْت ِبنِْعَمِة َرب
  )١تو اپنے رب کے فضل سے ديوانہ نہيں ہے (

  ہے، جس ميں کفار کے قول کا رد ہے، وه آپ کو مجنون (ديوانہ) کہتے تھے۔ يہ جواب قسم ١۔٢
 

  Ǽَۚوِانَّ كَلَ َالَْجًرا غَْريَ َمْمُنْوٍن   
  )۔١اور بيشک تيرے لئے بے انتہاء اجر ہے (

فريضہ نبوت کی ادائيگی ميں جتنی زياده تکليفيں برداشت کيں اور دشمنوں کی باتيں سنی  ١۔٣
  عاٰلی کی طرف سے نہ ختم ہونے واال اجر ہے۔ہيں اس پر هللا ت

 
ََّك لََعٰىل ُخلٍُق َعِظْميٍ     Ćَوِان

  )١اور بيشک تو بہت بڑے (عمده) اخالق پر ہے۔ (
خلق عظيم سے مراد اسالم، دين يا قرآن ہے مطلب ہے کہ تو اس خلق پر ہے جس کا حکم هللا ١۔٤

  نے تجھے قرآن ميں يا دين ميں ديا ہے۔
 

ْوَن    فََستُْبِرصُ    Ĉَۙويُْبِرصُ
  پس اب تو بھی ديکھ لے گا اور يہ بھی ديکھ ليں گے۔

يعنی جب حق واضح ہو جائے گا اور سارے پردے اٹھ جائيں گے اور يہ قيامت کے دن ہوگا ١۔۵
  بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق فرمايا ہے۔
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ُمكُ الَْمْفُتْوُن     ىّيِ   Čاِبَ

  وا ہے۔کہ تم ميں سے کون فتنہ ميں پڑا ہ
 

ََّك ُهَو َاْعَملُ ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبْيهِلٖ   ۠ َوُهَو َاعَْملُ اِبلُْمهَْتِدْيَن      Ċِانَّ َرب
بيشک تيرا رب اپنی راه سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور وه راه يافتہ لوگوں کو بھی 

  بخوبی جانتا ہے۔
 

ِبْنيَ      Ďفََال تُِطعِ الُْمَكّذِ
  )١ے والوں کو نہ مان (پس تو جھٹالن

اطاعت سے مراد يہاں وه مدارات ہے جس کا اظہار انسان نے اپنے ضمير کے خالف کرتا  ١۔٨
  ہے۔ يعنی مشرکوں کی طرف جھکنے اور ان کی خاطر مدارت کی ضرورت نہيں۔

 
ْوا لَْو تُْدِهُن فَُيْدِهُنْوَن       Ḍَودُّ

  )١يلے پڑ جائيں (وه چاہتے ہيں کہ تو ذرا ڈھيال ہو تو يہ بھی ڈھ
وه چاہتے ہيں کہ تو ان کے معبودوں کے بارے ميں نرم رويہ اختيار کرے تو وه بھی تيرے  ١۔٩

بارے ميں نرم رويہ اختيار کريں باطل پرست اپنی باطل پرستی کو چھوڑنے ميں ڈھيلے ہو 
  ہے۔ جائيں گے۔ اس لئے حق ميں خوشامد، حکمت، تبليغ اور کار نبوت کے لئے سخت نقصان ده

 
هِْنيٍ    ٍف مَّ   ۙ 10َوَال تُِطْع ُلكَّ َحالَّ

  اور تو کسی ايسے شخص کا بھی کہنا نہ ماننا جو زياده قسميں کھانے واال۔
 

اٍۗء ِبنَِمْميٍ    شَّ   ۙ 11َمهَّاٍز مَّ
  وقار، کمينہ، عيب گو، چغل خور۔

 
نَّاعٍ ِلّلَْخْريِ ُمْعتٍَد َاِثْميٍ     ۙ 12مَّ

  حد سے بڑھ جانے واال گنہگار۔ بھالئی سے روکنے واال
 

  ۙ 13ُعُتّلٍ بَْعَد ٰذكِلَ َزِنْميٍ   
  )١گردن کش پھر ساتھ ہی بےنسب ہو (

يہ ان کافروں کی اخالقی پستيوں کا ذکر ہے جن کی خاطر پيغمبر کو خوش آمد کرنے  ١۔١٣
  سے روکا جا رہا ہے۔

 
بَِنْنيَ       ۭ 14َاْن َاكَن َذا َماٍل وَّ

  )١ف اس لئے ہے کہ وه مال واال اور بيٹوں واال ہے (اس کی سرکشی صر
يعنی مذکوره اخالقی قباحتوں کا ارتکاب اس لئے کرتا ہے کہ هللا نے اسے مال اور اوالد  ١۔١٤

کی نعمتوں سے نوازا ہے يعنی وه شکر کی بجائے کفران نعمت کرتا ہے، يعنی جس شخص کے 
  ان لی جائے کہ وه مال اور اوالد رکھتا ہے۔اندر يہ خرابياں ہوں، اس کی بات صرف اس لئے م

 
ِلْنيَ       15ِاَذا تُْتٰىل عَلَْيِه ٰايٰتُنَا قَاَل َاَساِطْريُ اْالَوَّ
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  جب اس کے سامنے ہماری آيتيں پڑھی جاتی ہيں تو کہہ ديتا ہے يہ تو اگلوں کے قصے ہيں۔
 

  16َسنَِسُمٗه عََيل الُْخْرُطْوِم   
  )١پر داغ ديں گے (ہم بھی اس کی سونڈ(ناک) 

بعض کے نزديک اس کا تعلق دنيا سے ہے، مثاًل کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر ميں ان کفروں  ١۔١٦
کے ناکوں کو تلواروں کا نشانہ بنايا گيا۔ اور بعض کہتے ہيں کہ يہ قيامت والے دن جہنميوں کی 

سياہی ہے۔ جيسا  عالمت ہوگی کہ ان کے ناکوں کو داغ ديا جائے گا يا اس کا مطلب چہروں کی
کہ کافروں کے چہرے اس دن سياه ہونگے۔ بعض کہتے ہيں کہ کافروں کا يہ حشر دنيا اور 

  آخرت دونوں جگہ ممکن ہے۔
 

َا ُمْصِبِحْنيَ     َب الَْجنَِّة  ۚ ِاْذ َاْقَسُمْوا لََيْرصُِمهنَّ   ۙ 17ِاانَّ بَلَْوٰهنُْم امَكَ بَلَْواَنٓ َاْحصٰ
) آزمايا تھا جبکہ ٢) جس طرح ہم نے باغ والوں کو (١رح آزما ليا (بيشک ہم نے انہيں اسی ط

  انہوں نے قسميں کھائيں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار ليں گے۔
مراد اہل مکہ ہيں يعنی ہم نے ان کو مال و دولت سے نوازا تاکہ وه هللا کا شکر کريں نہ کہ  ١۔١٧

ا تو ہم نے انہيں بھوک اور قحط کی آزمائش ميں ڈال کفر وتکبر ليکن انہوں نے کفر و استکبار کي
  ديا جس ميں وه نبی کی بددعا کی وجہ سے کچھ عرصہ مبتال رہے۔

باغ والوں کا قصہ عربوں ميں مشہور تھا۔ يہ باغ (يمن) سے دو فرسخ کے فاصلے پر تھا  ٢۔١٧
کے مرنے کے بعد اس کا مالک اس کی پيداوار غربا و مساکين پر بھی خرچ کرتا تھا، ليکن اس 

جب اس کی اوالد اس کی وارث بنی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو اپنے اخراجات بمشکل پورے 
ہوتے ہيں، ہم اس کی آمدنی ميں سے مساکين اور سائلين کو کس طرح ديں؟ چنانچہ هللا تعاٰلی نے 

پر اٹھائے  اس باغ کو تباه کر ديا، کہتے ہيں يہ واقعہ حضرت عيسٰی عليہ السالم کے آسمان
  جانے کے تھوڑے عرصے بعد پيش آيا (فتح القدير) يہ ساری تفصيل تفسيری روايات کی ہے۔

 
َتثْنُْوَن      18َوَال يَسـْ

  اور انشاء هللا نہ کہا۔
  يعنی صبح ہوتے ہی پھل اتار ليں گے اور پيداوار کاٹ ليں گے۔

 
 
ِٕ
َِّك َوُمهْ اَنۗى ب ْن رَّ ٌِٕف ِمّ

  19ُمْوَن     فََطاَف عَلَْهيَا َطاۗى
  )١پس اس پر تيرے رب کی جانب سے ايک بال چاروں طرف گھوم گئی اور يہ سو رہے تھے (

بعض کہتے ہيں، راتوں رات اسے آگ لگ گئی، بعض کہتے ہيں، جبرائيل عليہ السالم نے  ١۔١٩
  آکر اسے تہس نہس کر ديا۔

 
ْميِ    ِ   ۙ 20فََاْصَبَحْت َاكلرصَّ

  )١ے کٹی ہوئی کھيتی (پس وه باغ ايسا ہوگيا جيس
يعنی جس طرح کھيتی کٹنے کے بعد خشک ہو جاتی ہے، اس طرح سارا باغ اجڑ گيا،  ١۔٢٠

  بعض نے ترجمہ يہ کيا ہے، سياه رات کی طرح ہوگيا، يعنی جل کر۔
 

  ۙ  21فَتَنَاَدْوا ُمْصِبِحْنيَ    
  اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ايک دوسرے کو آوازيں ديں۔
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  22عَٰيل َحْرِثُمكْ ِاْن ُكْنُمتْ ٰرصِِمْنيَ   َاِن اْغُدْوا 
  اگر تمہيں پھل اتارنے ہيں تو اپنی کھيتی پر سويرے ہی سويرے چل پڑو۔

 
  ۙ 23فَانَْطلَُقْوا َوُمهْ يَتََخافَُتْوَن  

  )١پھر جب يہ چپکے چپکے يہ باتيں کرتے ہوئے چلے (
ے دوسرے آہستہ آہستہ باتيں يعنی باغ کی طرف جانے کے لئے ايک تو صبح صبح نکل ١۔٢٣

  کرتے ہوئے گئے تاکہ کسی کو ان کے جانے کا علم نہ ہو۔
 

ْسِكْنيٌ    َا الَْيْوَم عَلَْيُمكْ ِمّ   24َۙاْن الَّ يَْدُخلَهنَّ
  )١کہ آج کے دن کوئی مسکين تمہارے پاس نہ آنے پائے (

کچھ نہ مانگے جس  يعنی وه ايک دوسرے کو کہتے رہے کہ آج کوئی باغ ميں آکر ہم سے ١۔٢٤
  طرح ہمارے باپ کے زمانے ميں آيا کرتے تھے اور وه اپنا حصہ لے جاتے تھے۔

 
غََدْوا عَٰيل َحْرٍد ٰقِدِرْيَن      25وَّ

  )١اور لپکے ہوئے صبح صبح گئے (سمجھ رہے تھے) کہ ہم قابو پا گئے (
انہوں نے باغ پر قدرت  يعنی اپنے معاملے کا انہوں نے اندازه کر ليا، يا اپنے ارادے سے ١۔٢٥

  حاصل کر لی، يا مطلب ہے مساکين پر انہوں نے قابو پا ليا۔
 

ُّْوَن    ا َرَاْوَها قَالُْوٓا ِاانَّ لََضاۗل   ۙ 26فَلَمَّ
  )١) تو کہنے لگے يقيناً ہم راستہ بھول گئے ہيں۔ (١جب انہوں نے باغ ديکھا (

) يعنی پہلے پہل تو ايک ١ه برباد ديکھا۔ (يعنی باغ والی جگہ کو راکھ کا ڈھير يا اسے تبا ١۔٢٦
  دوسرے کو کہا۔

 
ُن َمْحُرْوُمْوَن      27بَْل َحنْ

  )١نہيں نہيں ہماری قسمت پھوٹ گئی (
پھر جب غور کيا تو جان گئے کہ يہ آفت زده اور تباه شده باغ ہمارا ہی ہے جسے هللا نے  ١۔٢٧

  يہ ہماری بد نصيبی ہے۔ ہمارے طرز عمل کی پاداش ميں ايسا کر ديا اور واقعی
 

ُحْوَن    ّبِ َُّمكْ لَْوَال تُـسـَ   28قَاَل َاْوَسُطهُْم َالَْم َاقُْل ل
ان سب ميں جو بہتر تھا اس نے کہا ميں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم هللا کی پاکيزگی کيوں نہيں بيان 

  )١کرتے (
  بعض نے تسبيح سے مراد انشاءهللا کہنا مراد ليا ہے۔ ١۔٢٨

 
ِّنَآ ِاانَّ ُكنَّا ٰظِلِمْنيَ    قَالُوْ  ْبٰحَن َرب   29ا سـُ

  )١تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے بيشک ہم ہی ظالم تھے۔ (
يعنی اب انہيں احساس ہوا کہ ہم نے اپنے باپ کے طرز عمل کے خالف قدم اٹھا کر غلطی ١۔٢٩

ہوا کہ معصيت کا کا ارتکاب کيا ہے جس کی سزا هللا نے ہميں دی ہے اس سے يہ بھی معلوم 
عزم اور اس کے ليے ابتدائی اقدامات بھی ارتکاب معصيت کی طرح جرم ہے جس پر مؤاخذه 

  ہوسکتا ہے صرف وه اراده معاف ہے جو وسوسے کی حد تک ہو۔
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ََّتَالَوُمْوَن     30فََاْقَبَل بَْعُضهُْم عَٰيل بَْعٍض ي
  ے۔پھر ايک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس ميں مالمت کرنے لگ

 
  31قَالُْوا يَٰويْلَنَآ ِاانَّ ُكنَّا ٰطِغْنيَ   

  کہنے لگے ہائے افسوس! يقيناً ہم سرکش تھے۔
 

ِّنَا ٰرِغُبْوَن   ٓ ِاٰىل َرب ْهنَآ ِاانَّ ا ِمّ ُّْبِدلَنَا َخْريً ُّنَآ َاْن ي   32َعٰىس َرب
سے ہی آرزو ) اپنے رب ١کيا عجب ہے کہ ہمارا رب ہميں اس سے بہتر بدلہ دے ہم تو اب (

  رکھتے ہيں
کہتے ہيں کہ انہوں نے آپس ميں عہد کيا کہ اب اگر هللا نے ہميں مال ديا تو اپنے باپ کی  ١۔٣٢

طرح اس ميں سے غربا اور مساکين کا حق ادا کريں گے۔ اسلئے ندامت اور توبہ کے ساتھ رب 
  سے اميديں بھی وابستہ کيں۔

 
  33ِۧخَرِة اَْكَربُ   ۘ لَْو َاكنُْوا يَْعلَُمْوَن َكٰذكِلَ الَْعَذاُب ۭ َولََعَذاُب اْالٰ 

  )١) اور آخرت کی آفت بہت ہی بڑی ہے کاش انہيں سمجھ ہوتی (١يوں ہی آفت آتی ہے (
يعنی هللا کے حکم کی مخالفت اور هللا کے ديے مال ميں بخل کرنے والوں کو ہم دنيا ميں اسی 

  طرح عذاب ديتے ہيں۔
  قيقت کو نہيں سمجھتے، اس لئے پروا نہيں کرتے۔ليکن افسوس وه اس ح ١۔٣٣ 
 

ْم َجنِّٰت النَِّعْميِ   ِ   34ِانَّ ِللُْمتَِّقْنيَ ِعْنَد َرّهبِ
  پرہيزگاروں کے لئے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتيں ہيں۔

 
  ۭ  35َافَنَْجَعُل الُْمْسِلِمْنيَ َاكلُْمْجرِِمْنيَ 

  )١کر ديں گے ( کيا ہم مسلمانوں کو مثل گناه گاروں کے
مشرکين مکہ کہتے تھے کہ اگر قيامت ہوئی تو وہاں بھی ہم مسلمانوں سے بہتر ہی  ١۔٣٥

ہونگے، جيسے دنيا ميں ہم مسلمانوں سے زياده آسوده حال ہيں۔ هللا تعاٰلی نے ان کے جواب ميں 
عنی فرمايا، يہ کس طرح ممکن ہے ہم مسلمانوں کو يعنی اپنے فرماں برداروں کو مجرموں ي
نافرمانوں کی طرح کر ديں گے مطلب يہ ہے کہ يہ کبھی نہيں ہوسکتا کہ هللا تعاٰلی عدل 

  وانصاف کے خالف دونوں کو يکساں کردے۔
 

ُمكُْوَن      ۚ 36َما لَُمكْ ۪ َكْيَف َحتْ
  تمہيں کيا ہوگيا، کيسے فيصلے کر رہے ہو؟

 
  ۙ 37َاْم لَُمكْ ِكٰتٌب ِفْيِه تَْدُرُسْوَن  

  ) ہے جس ميں تم پڑھتے ہو؟١پاس کوئی کتاب ( کيا تمہارے
جس ميں يہ بات لکھی ہوئی ہے جس کا تم دعوٰی کر رہے ہو، کہ وہاں بھی تمہارے لئے  ١۔٣٧

  وه کچھ ہو جسے تم پسند کرتے ہو۔
 

ْوَن   ُ   38ِۚانَّ لَُمكْ ِفْيِه لََما َختَريَّ
  کہ اس ميں تمہاری من مانی باتيں ہوں۔
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پکا عہد کر رکھا ہے، جو قيامت تک باقی رہنے واال ہے کہ تمہارے لئے  يا ہم نے تم سے ١۔٣٩
  وہی کچھ ہوگا جس کا تم اپنی بابت فيصلہ کرو گے۔

 
ُمكُْوَن      ۚ 39َاْم لَُمكْ َايَْماٌن عَلَْينَا اَبِلَغٌة ِاٰيل يَْوِم الِْقٰيَمِة ۙ ِانَّ لَُمكْ لََما َحتْ
ت تک باقی رہيں کہ تمہارے لئے وه سب ہے جو تم اپنی يا تم نے ہم سے قسميں لی ہيں؟ جو قيام

  )۔١طرف سے مقرر کر لو (
 

ُْم ِبٰذكِلَ َزِعْميٌ       ڔ40َسلْهُْم َاهيُّ
  )١ان سے پوچھو تو کہ ان ميں سے کون اس بات کا ذمہ دار (اور دعويدار) ہے (

هللا تعاٰلی مسلمانوں کہ کيا وه قيامت والے دن ان کے لئے وہی کچھ فيصلہ کروائے گا، جو  ١۔٤٠
  کے لئے فرمائے گا۔

 
ْم ِاْن َاكنُْوا ٰصِدِقْنيَ     ِ

ِٕ
ۗ َاك َاكُۗء ڔ فَلَْيْاتُْوا ِبُرشَ   41َاْم لَهُْم ُرشَ

کيا ان کے کوئی شريک ہيں؟ تو چاہيے کہ اپنے اپنے شريکوں کو لے آئيں اگر يہ سچے ہيں۔ 
)١(  

ه ان کی مدد کر کے ان کو اچھا مقام دلوا ديں يا جن کو انہوں نے شريک ٹھہرا رکھا ہے و١۔٤١
  گے؟ اگر ان کے شريک ايسے ہيں تو ان کو سامنے الئيں تاکہ ان کی صداقت واضح ہو۔

 
َتِطْيُعْوَن    ُجْوِد فََال يَسـْ يُْدَعْوَن ِاَىل السُّ   ۙ 42يَْوَم يُْكَشُف َعْن َساٍق وَّ

ے جائيں گے تو (سجده) نہ کر جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لئے بالئ
  )١سکيں گے (

بعض نے کشف ساق سے مراد قيامت کی ہولناکياں لی ہيں ليکن ايک صحيح حديث اس کی ١۔٤٢
تفسير اس طرح بيان ہوئی ہے کہ قيامت والے دن هللا تعاٰلی اپنی پنڈلی کھولے گا (جس طرح اس 

ے سجده ريز ہو جائيں گے کی شان کے الئق ہے) تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامن
البتہ وه لوگ باقی ره جائيں گے جو دکھالوے اور شہرت کے لئے سجده کرتے تھے وه سجده 

کرنا چاہيں گے ليکن ان کی ريڑھ کی ہڈی کے منکے، تختے کی طرح ايک ہڈی بن جائيں گے 
نڈلی جس کی وجہ سے ان کے لئے جھکنا ناممکن ہو جائے گا (صحيح بخاری) هللا تعاٰلی کی پ

کس طرح کی ہوگی؟ اسے وه کس طرح کھولے گا؟ اس کيفيت ہم نہ جان سکتے ہيں نہ بيان کر 
سکتے ہيں۔ اس لئے جس طرح ہم بال کيف و بالشبہ اس کی آنکھوں، کان، ہاتھ وغيره پر ايمان 
رکھتے ہيں، اسی طرح پنڈلی کا ذکر بھی قرآن اور حديث ميں ہے، اس پر بالکيف ايمان رکھنا 

  ہے۔ يہی سلف اور محدثين کا مسلک ہے۔ضروری 
 

ُجْوِد َوُمهْ ٰسِلُمْوَن   ٌ ۭ َوقَْد َاكنُْوا يُْدَعْوَن ِاَىل السُّ   43َخاِشَعًة َابَْصاُرُمهْ تَْرَهُقهُْم ِذةلَّ
) ہوگی حاالنکہ يہ سجدے کے لئے (اس ١نگاہيں نيچی ہوں گی ان پر ذلت و خواری چھا رہی (

  )٢جبکہ صحيح سالمت تھے (وقت بھی) بالئے جاتے تھے 
يعنی دنيا کے برعکس ان کا معاملہ ہوگا دنيا ميں تکبر وعناد کی وجہ سے ان کی گردنيں ١۔٤٣

  اکڑی ہوتی تھيں۔
يعنی صحت مند اور توانا تھے، هللا کی عبادت ميں کوئی چيز ان کے لئے مانع نہيں تھی۔  ٢۔٤٣

  ليکن دنيا ميں هللا کی عبادت سے يہ دور رہے۔
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ْن َحْيُث َال يَْعلَُمْوَن   فَذَ  ْم ِمّ َتْدِرهُجُ ُب ِهبَٰذا الَْحِديِْث ۭ َسنَسـْ   ۙ 44ْرِينْ َوَمْن يَُّكّذِ
پس مجھے اور اس کالم کو جھٹالنے والے کو چھوڑ دے ہم انہيں اس طرح آہستہ آہستہ کھينچيں 

  )١گے کہ انہيں معلوم بھی نہ ہوگا (
ان کی فکر نہ کر يہ ڈھيل دينے کا ذکر ہے۔ قرآن ميں  يعنی ميں ہی ان سے نمٹ لوں گا تو١۔٤٤

کئی جگہ بيان کيا گيا ہے اور حديث ميں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ نافرمانی کے باوجود 
دنياوی مال و اسباب کی فراوانی، هللا کا فضل نہيں ہے، هللا کے قانون پھر جب وه گرفت کرنے 

  پر آتا ہے تو کوئی بچانے واال نہيں ہوتا۔
 

  45َوُاْمِيلْ لَهُْم ۭ ِانَّ َكْيِدْي َمِتْنيٌ  
  اور ميں انہيں ڈھيل دونگا، بيشک ميری تدبير بڑی مضبوط ہے۔

 
ثَْقلُْوَن    ْغَرٍم مُّ ْن مَّ لُهُْم َاْجًرا فَهُْم ّمِ َـٔ   ۚ 46َاْم تَْس

  )١کيا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے يہ دبے جاتے ہوں (
طاب نبی صلی هللا عليہ وسلم کو ہے ليکن سرزنش ان کو کی جا رہی ہے جو آپ پر يہ خ ١۔٤٦

  ايمان نہيں ال رہے تھے۔
 

  47َاْم ِعْنَدُمهُ الَْغْيُب فَهُْم يَْكُتُبْوَن  
  )١ان کے پاس علم غيب ہے جسے وه لکھتے ہوں۔ (

ہ اس ميں سے يعنی کيا غيب کا علم ان کے پاس ہے لوح محفوظ ان کے تصرف ميں ہے ک١۔٤٧
جو بات چاہتے ہيں نقل کر ليتے ہيں اس ليے يہ تيری اطاعت اختيار کرنے اور تجھ پر ايمان 

  النے کی ضرورت محسوس نہيں کرتے اس کا جواب يہ ہے کہ نہيں ايسا نہيں ہے۔
 

َِّك َوَال تَُكْن َكَصاِحِب الُْحْوِت ۘ ِاْذ اَنٰدى َوُهَو َمْكُظْومٌ    48ۭ فَاْصِربْ ِلُحْمكِ َرب
) ١بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا جب (

  )١کہ اس نے غم کی حالت ميں دعا کی (
جنہوں نے اپنی قوم کی روش تکذيب کو ديکھتے ہوئے عجلت سے کام ليا اور رب کے  ١۔٤٨

نتيجے ميں انہيں مچھلی فيصلے کے بغير ہی از خود اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جس کے 
کے پيٹ ميں، جب کہ وه غم و اندوه سے بھرے ہوئے تھے اپنے رب کو مدد کے لئے پکارنا 

  پڑا۔ جيسے کہ تفصيل پہلے گزر چکی ہے،
 

ِّٖه لَُنِبَذ اِبلَْعَراِۗء َوُهَو َمْذُمْوٌم   ب ْن رَّ   49لَْوَالٓ َاْن تَٰدَرَكٗه ِنْعَمٌة ِمّ
نہ پاليتی تو يقيناً وه برے حالوں ميں چٹيل ميدان ميں ڈال ديا  اگر اسے اس کے رب کی نعمت

  )۔١جاتا (
يعنی اگر هللا تعاٰلی انہيں توبہ و مناجات کی توفيق نہ ديتا اور ان کی دعا قبول نہ فرماتا تو  ١۔٤٩

ساحل سمندر کے بجائے جہاں ان کے سائے اور خوراک کے لئے بيلدار درخت اگا ديا گيا، 
ن ميں پھينک ديا جاتا اور عند هللا ان کی حيثيت بھی مذموم رہتی، جب کہ قبوليت کسی بنجر زمي

  دعا کے بعد وه محمود ہوگئے۔
 

ِلِحْنيَ    ُّٗه فََجـَعهَلٗ ِمَن الّصٰ   50فَاْجتَٰبىُه َرب
  )١اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نيک کاروں ميں کر ديا (
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ندرست کرنے کے بعد دوباره رسالت سے نواز کر اس کا مطلب ہے کہ انہيں توانا اور ت ١۔٥٠
ْن يَّْقِطْيٍن  ۢ◌ انہيں اپنی قوم کی طرف بھيجا گيا، جيسا کہ (َواَنْ  ۔ 37) ۚ◌ ١٤٦بَْتنَا َعلَْيِه َشَجَرةً مِّ

  ) سے بھی واضح ہے۔146الصافات:
 

ا َمسِ  بَْصاِرِمهْ لَمَّ ِلُقْونََك اِبَ يَْن َكَفُرْوا لَُزيْ ِ َّٗه لََمْجُنْوٌن   َوِاْن يََّاكُد اذلَّ ْكَر َويَُقْولُْوَن ِان   ۘ 51ُعوا اذّلِ
) جب کبھی قرآن سنتے ہيں اور ١اور قريب ہے کہ کافر اپنی تيز نگاہوں سے آپ کو پھسال ديں (

  )٢کہہ ديتے ہيں يہ تو ضرور ديوانہ ہے (
سے نظر بد  يعنی اگر تجھے هللا کی حمائت و حفاظت نہ ہوتی تو کفار کی حاسدانہ نظروں ١۔٥١

کا شکار ہو جانا يعنی ان کی نظر تمہيں لگ جاتی۔ چنانچہ امام ابن کثير نے يہ مفہوم بيان کيا، 
مذيد لکھتے ہيں ' يہ اس بات کی دليل ہے کہ نظر کا لگ جانا اور اس کا دوسروں پر، هللا کے 

نچہ حديث ميں حکم سے، اثر انداز ہونا، حق ہے۔ جيسا کہ متعدد احاديث سے بھی ثابت ہے۔ چنا
اس سے بچنے کے ليے دعائيں بھی بيان کی گئی ہيں اور يہ بھی تاکيد کی گئی ہے کہ جب 

تمہيں کوئی چيز اچھی لگے تو ماشاء هللا يا بارک هللا کہا کرو تاکہ اسے نظر نہ لگے۔ يعنی حسد 
کے طور پر بھی اور اس غرض سے بھی کہ لوگ اس قرآن سے متاثر نہ ہوں بلکہ اس سے 

ر ہی رہيں آنکھوں کے ذريعے سے بھی يہ کفار نبی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے دو
  اور زبانوں سے بھی آپ کو ديوانہ کہہ کر ايذاء پہنچاتے اور آپ کے دل کو مجروح کرتے۔

 
  ۧ 52َوَما ُهَو ِاالَّ ِذْكٌر ِلّلْٰعلَِمْنيَ   

  )١صيحت ہے (در حقيقت يہ (قرآن) تو تمام جہان والوں کے لئے سراسر ن
جب واقعہ يہ ہے کہ يہ قرآن جن و انس کی ہدايت و رہنمائی کے لئے آيا ہے تو پھر اس  ١۔٥٢

  کو النے واال اور بيان کرنے واال مجنون (ديوانہ) کس طرح ہو سکتا ہے؟
 
 

 سورة الحاقة
 )٥٢۔ تعداد آيات  ٦٩(سورة الحاقة ۔ سوره نمبر 
 

ِحْميِ  ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ           ِبْسِم اهلّلٰ
  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے

 
َُّة        Ǻَۙالَْحاۗق

  )١ثابت ہونے والی (
يہ قيامت کے ناموں ميں سے ايک نام ہے۔ اس ميں امر اٰلہی ثابت ہوگا اور خود يہ بھی بہر  ١۔١

  َحاَقَّۃُ سے تعبير فرمايا۔صورت وقوع پذير ہونے والی ہے، اس لئے اسے الْ 
 

َُّة      Ąَۚما الَْحاۗق
  )١ثابت ہونے والی کيا ہے؟ (

  يہ لفظًا استفہام ہے ليکن اس کا مقصد قيامت کی عظمت اور شان بيان کی گئی ہے۔ ١۔٢
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  ۭ Ǽَوَمآ َاْدٰرىَك َما الَْحاۗقَُّة   

  )١تجھے کيا معلوم کہ وه ثابت شده کيا ہے؟ (
اس کا علم نہيں، کيونکہ تو نے ابھی اسے ديکھا ہے اور نہ اس کی  گويا کہ تجھے ١۔٣

  ہولناکيوں کا مشاہده کيا ہے، گويا مخلوقات کے دائره علم سے باہر ہے (فتح القدير)
 

بَْت ثَُمْوُد َوعَاٌد اِبلَْقاِرعَِة      Ćَكذَّ
  )١اس کھڑکا دينے والی کو ثمود اور عاد نے جھٹال ديا تھا (

يامت کو کھڑکا دينے والی کہا ہے، اس لئے کہ يہ اپنی ہولناکيوں سے لوگوں کو اس ميں ق ١۔٤
  بيدار کر دے گی۔

 
اِغَيِة    ا ثَُمْوُد فَُاْهِلُكْوا اِبلطَّ   Ĉفََامَّ

  )١(جس کے نتيجے ميں) ثمود تو بيحد خوفناک (اور اونچی) آواز سے ہالک کر ديئے گئے (
ہا ہے، اس لئے کہ يہ اپنی ہولناکيوں سے لوگوں کو اس ميں قيام کو کھڑکا دينے والی ک ١۔٥

  بيدار کر دے گی۔
 

َرصٍ عَاِتَيٍة    ا عَاٌد فَُاْهِلُكْوا ِبرِيٍْح َرصْ   ۙ Čَوَامَّ
  )١اور عاد بيحد تيز و تند ہوا سے غارت کر ديئے گئے (

ا کے کسی کے قابو ميں نہ آنے والی، يعنی نہايت تند و تيز، پالے والی اور بےقابو ہو ١۔٦
  ذريعے اسے حضرت ہود عليہ السالم کی قوم عاد کو ہالک کيا گيا۔

 
ُْم َاجعَْ  ٰعى ۙ َاكَهنَّ ٍم ۙ ُحُسْوًما ۙ فََرتَى الَْقْوَم ِفْهيَا َرصْ ثَٰمِنَيَة َاايَّ ْبَع لََياٍل وَّ ْم سـَ ٍل َخاِويٍَة    َخسََّرَها عَلَْهيِ   Ċۚاُز َخنْ

) پس تم ديکھتے کہ يہ لوگ زمين ١ نے) مثلت رکھا (جسے ان پر سات رات اور آٹھ دن تک (هللا
  پر اس طرح گر گئے جيسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔

جسم کے معنی کاٹنے اور جدا جدا کرنے کے ہيں اور بعض نے حسوما کے معنی پے  ١۔٧
درپے کيے ہيں۔ اس سے ان کی درازی کی طرف اشاره ہے کھوکھلے بےروح جسم کو 

  شبيہ دی ہے۔کھوکھلے تنے سے ت
 

ْنۢ اَبِقيٍَة       Ďفَهَْل تَٰرى لَهُْم ِمّ
  کيا ان ميں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آرہا ہے۔

 
  Ḍَۚوَجاَۗء ِفْرَعْوُن َوَمْن قَْبهَلٗ َوالُْمْؤتَِفٰكُت اِبلَْخاِطئَِة    

کيں۔ فرعون اور اس کے پہلے کے لوگ اور جن کی بستياں الٹ دی گئيں انہوں نے بھی خطائيں 
)١(  
  اس سے قوم لوط مراد ہے۔١۔٩
 

اِبَيًة    ْم فََاَخَذُمهْ َاْخَذًة رَّ ِ   10فََعَصْوا َرُسْوَل َرّهبِ
  )١اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی (باآلخر هللا نے (بھی) زبردست گرفت ميں ليا۔ (

سخت  يعنی ان کی ايسی گرفت کی جو دوسری قوموں کی گرفت سے زائد يعنی سب ميں١۔١٠
  تر تھی۔
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لْٰنُمكْ ِيف الَْجاِريَِة     ا َطَغا الَْماُۗء َمحَ   11ِۙاانَّ لَمَّ

  )٢) تو اس وقت ہم نے تمہيں کشتی ميں چڑھا ليا (١جب پانی ميں طغيانی آگئی (
  يعنی پانی بلندی ميں تجاوز کر گيا، يعنی پانی خوب چڑھ گيا۔  ١۔١١

، مطلب ہے کہ تم جن آبا کی پشتوں سے ہو، ہم ُکم سے مخاطب عہد رسالت کے لوگ ہيں ٢۔١١ 
نے انہيں کشتی ميں سوار کرکے بپھرے ہوئے پانی سے بچايا تھا۔ اَْلَجاِريَۃ سے مراد سفينہ نوح 

  عليہ السالم ہے۔
 

اِعَيٌة    تَِعَهيَآ ُاُذٌن وَّ   12ِلنَْجَعلَهَا لَُمكْ تَْذِكَرًة وَّ
نا ديں اور (تاکہ) ياد رکھنے والے کان اسے ياد تاکہ اسے تمہارے لئے نصيحت اور يادگار ب

  )١رکھيں۔ (
يعنی يہ فعل کہ کافروں کو پانی ميں غرق کرديا اور مومنوں کو کشتی ميں سوار کرا کے ١۔١٢

بچا ليا تمہارے ليے اس کو عبرت و نصيحت بنا ديں تاکہ تم اس سے نصيحت حاصل کرو اور 
ے اسے سن کر ياد رکھيں اور وه بھی اس سے عبرت هللا کی نافرمانی سے بچو۔ يعنی سننے وال

  پکڑيں۔
 

اِحَدٌة    ْوِر نَْفَخٌة وَّ   ۙ 13فَِاَذا نُِفَخ ِيف الصُّ
  )١پس جبکہ صور ميں ايک پھونک پھونکی جائے گی۔ (

مکذبين کا انجام بيان کرنے کے بعد اب بتاليا جارہا ہے کہ يہ الحاقہ کس طرح واقع ہوگی ١۔١٣
  ی پھونک سے يہ برپا ہو جائے گی۔اسرافيل کی ايک ہ

 
اِحَدًة   لَِت اْالَْرُض َوالِْجَباُل فَُدكََّتا َدكًَّة وَّ ُمحِ   ۙ  14وَّ

اور زمين اور پہاڑ اٹھا لئے جائيں گے اور ايک ہی چوٹ ميں ريزه ريزه کر ديئے جائيں گے۔ 
)١(  

ار گاہوں سے ان کو يعنی اپنی جگہوں سے اٹھا ليے جائيں گے اور قدرت الہی سے اپنی قر١۔١٤
  اکھيڑ ليا جائے گا۔

 
قََعِت الَْواِقَعُة     ٍذ وَّ ِٕ

  ۙ 15فَيَْوَمى
  اس دن ہو پڑنے والی (قيامت) ہو پڑے گی۔

 
اِهَيٌة      ٍِٕذ وَّ

َماُۗء فَھِـَي يَْوَمى   ۙ 16َوانَْشقَِّت السَّ
  )١اور آسمان پھٹ جائے گا اس دن بالکل بودا ہو جائے گا (

کوئی قوت اور استحکام نہيں رہے گا جو چيز پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو  يعنی اس ميں ١۔١٦
  جائے۔ اس ميں استحکام کس طرح ره سکتا ہے۔

 
ٍذ ثَٰمِنَيٌة     

ِٕ
َِّك فَْوقَهُْم يَْوَمى ِمُل َعْرَش َرب َاۭ  َوَحيْ

ِٕ
الَْمكَلُ عَٰيلٓ َاْرَجاۗ   ۭ 17وَّ

عرش اس دن آٹھ (فرشتے) اپنے  اس کے کناروں پر فرشتے ہونگے اور تيرے پروردگار کا
  )١اوپر اٹھائے ہوئے ہونگے (

يعنی آسمان تو ٹکرے ٹکرے ہو جائے گا پھر فرشتے کہاں ہونگے فرمايا کہ وه آسمان  ١۔ ١٧
کے کناروں پر ہوں گے اس کا ايک مطلب يہ ہے کہ فرشتے آسمان پھٹنے سے پہلے ہی هللا کے 
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فرشتوں نے عرش اٰلہی کو اپنے سروں پر  حکم سے زمين پر آجائيں گے۔ يعنی اب مخصوص
اٹھايا ہوا ہو گا، يہ بھی ممکن ہے اس عرش سے مراد وه عرش ہو جو فيصلوں کے لئے زمين 

  پر رکھا جائے گا، جس پر هللا تعاٰلی نزول اجالل فرمائے گا (ابن کثير)
 

ٰفى ِمنُْمكْ َخاِفيٌَة     ٍذ تُْعَرُضْوَن َال َختْ
ِٕ
  18يَْوَمى

  )١سب سامنے پيش کئے جاؤ گے تمہارا کوئی بھيد پوشيده نہ رہے گا۔ ( اس دن تم
يہ پيشی اس ليے نہيں ہوگی کہ جن کو هللا نہيں جانتا ان کو جان لے گا وه تو سب کو ہی ١۔١٨

جانتا ہے يہ پيشی خود انسانوں پر حجت قائم کرنے کے ليے ہوگی ورنہ هللا سے تو کسی کی 
  کوئی چيز پوشيده نہيں ہے۔

 
ا َمْن ُاْوِيتَ ِكٰتَبٗه ِبَيِمْيِنٖه ۙ فَيَُقْوُل َهاُۗؤُم اْقَرُءْوا ِكٰتِبيَْه        19ۚفََامَّ

سو جس کا نامہ اعمال اس کے دائيں ہاتھ ميں ديا جائے گا تو وه کہنے لگے گا لو ميرا نامہ 
  )١اعمال پڑھو (

ی وه مارے خوشی کے ہر يعنی جو اس کی سعادت، نجات اور کاميابی کی دليل ہوگا۔ يعن١۔١٩
ايک کو کہے گا کہ لو، ميرا اعمال نامہ پڑھ لو ميرا اعمال نامہ تو مجھے مل گيا، اس لئے کہ 

اسے پتہ ہوگا کہ اس ميں اس کی نيکياں ہی نيکياں ہوں گی، کچھ برائياں ہونگی تو هللا نے معاف 
  فرما دی ہونگی۔

 
ْ ُمٰلٍق ِحَساِبَيْه   ْ َظنَنُْت َاّىنِ  ۚ 20  ِاّىنِ

  )١مجھے تو کامل يقين تھا مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ (
  يعنی آخرت کے حساب وکتاب پر ميرا کامل يقين تھا۔١۔٢٠

 
اِضَيٍة       ۙ 21فَهَُو ِيفْ ِعيَْشٍة رَّ

  پس وه ايک دل پسند زندگی ميں ہوگا۔
 

ٍَّة عَاِلَيٍة       22ِۙيفْ َجن
  )١بلند و باال جنت ميں۔ (

ف درجات ہيں ہر درجے کے درميان بہت فاصلہ ہے جيسے مجاہدين کے جنت ميں مختل١۔٢٢
بارے ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا جنت ميں سو درجے ہيں جو هللا نے مجاہدين کے 

  تيار کيے ہيں ان کے دو درجوں کے درميان کا فاصلہ زمين و آسمان جتنا ہے۔ (صحيح مسلم)
 

  23قُُطْوفُهَا َداِنَيٌة   
  )١کے ميوے جھکے پڑے ہوں گے (جس 
  يعنی بالکل قريب ہونگے کوئی ليٹے ليٹے بھی توڑنا چاہے گا تو ممکن ہوگا۔ ١۔٢٣

 
ِم الَْخاِلَيِة    بُْوا َهِنيْۗئًا ِبَمآ َاْسلَْفُمتْ ِيف اْالَايَّ   24ُلكُْوا َواْرشَ

تم نے گزشتہ (ان سے کہا جائے گا) کہ مزے سے کھاؤ، پيو اپنے ان اعمال کے بدلے جو 
  )١زمانے ميں کئے (

  يعنی دنيا ميں اعمال صالحہ کئے، يہ جنت ان کا صلہ ہے۔ ١۔٢٤
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ا َمْن ُاْوِيتَ ِكٰتَبٗه ِبِشَماهِلٖ ڏ فَيَُقْوُل يٰلَْيتَِينْ لَْم ُاْوَت ِكٰتِبيَْه       ۚ 25َوَامَّ
تو کہے گا کاش ليکن جسے اس (کے اعمال) کی کتاب اس کے بائيں ہاتھ ميں دی جائے گی، وه 

  )١کہ مجھے ميری کتاب دی ہی نہ جاتی (
  کيونکہ نامہ اعمال کا بائيں ہاتھ ميں ملنا بدبختی کی عالمت ہوگا۔ ١۔٢٥

 
  ۚ 26َولَْم َاْدِر َما ِحَساِبَيْه    

  )١اور ميں جانتا ہی نہ کہ حساب کيا ہے (
  ہوگا۔ يعنی مجھے بتاليا ہی نہ جاتا کيونکہ سارا حساب ان کے خالف ١۔٢٦

 
  ۚ 27يٰلَْيَهتَا َاكنَِت الَْقاِضَيَة    

  )١کاش! کہ موت (ميرا) کام ہی تمام کر ديتی (
  يعنی موت ہی فيصلہ کن ہوتی اور دوباره زنده نہ کيا جاتا تاکہ يہ روز بد نہ ديکھنا پڑتا۔ ١۔٢٧

 
ْ َماِلَيْه      ۚ 28َمآ َاْغٰىن َعّينِ

  ۔ميرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ ديا
 

ْ ُسلْٰطِنَيْه       ۚ 29َهكَلَ َعّينِ
  ) رہا۔١ميرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا (

يعنی جس طرح مال ميرے کام نہ آيا، جاه و مرتبہ اور سلطنت و حکومت بھی ميرے کام  ١۔٢٩
  نہ آئی۔ آج ميں اکيال ہی سزا بھگت رہا ہوں۔

 
ُّْوُه       30ُۙخُذْوُه فَُغل

  ے طوق پہنا دو۔(حکم ہوگا) اسے پکڑ لو پھر اس
 

ُّْوُه        ۙ 31ُمثَّ الَْجِحْميَ َصل
  )١پھر اسے دوزخ ميں ڈال دو (

  يہ هللا مالئکہ جہنم کو حکم دے گا۔ ١۔٣١
 

ْبُعْوَن ِذَراعًا فَاْسلُُكْوُه        ۭ 32ُمثَّ ِيفْ ِسلِْسةَلٍ َذْرُعهَا سـَ
  )١پھر اسے ايسی زنجيروں جس کی پيمائش ستر ہاتھ ہے جکڑ دو۔ (

ذراع (ہاتھ) يہ کتنا ہوگا اس کی وضاحت ممکن نہيں تاہم اس سے اتنا معلوم ہوا کہ زنجير ١۔٣٢
  کی لمبائی ستر ذراع ہوگی۔

 
ِ الَْعِظْميِ   َّٗه َاكَن َال يُْؤِمُن اِبهلّلٰ   ۙ 33ِان

  )١بيشک يہ هللا عظمت والے پر ايمان نہ رکھتا تھا (
  ا بيان ہے۔يہ مذکوره سزا کی علت يا مجرم کے جرم ک ١۔٣٣

 
  ۭ 34َوَال َحيُضُّ عَٰيل َطَعاِم الِْمْسِكْنيِ   

  )١اور مسکين کے کھالنے پر رغبت نہ دالتا تھا (
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يعنی عبادت و اطاعت کے ذريعے سے هللا کا حق ادا کرتا تھا اور نہ وه حقوق ادا کرتا تھا  ١۔٣٤
کہ وه حقوق هللا اور حقوق  جو بندوں کے بندوں پر ہيں۔ گويا اہل ايمان ميں يہ جامعيت ہوتی ہے

  العباد دونوں کی ادائيگی کا اہتمام کرتے ہيں۔
 

ْميٌ      ۙ   35فَلَيَْس هَلُ الَْيْوَم ٰههُنَا َمحِ
  پس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے۔

 
َال َطَعاٌم ِاالَّ ِمْن ِغْسِلْنيٍ      ۙ 36وَّ

  )١اور نہ سوائے پيپ کے اس کی کوئی غذا ہے۔ (
ں کہ يہ جہنم ميں کوئی درخت ہے بعض کہتے ہيں کہ زقوم ہی کو غسلين بعض کہتے ہي١۔  ٦ ٣

کہا گيا ہے اور بعض کہتے ہيں کہ جہنميوں کی پيپ يا ان کے جسموں سے نکلنے واال خون 
  اور بدبودار ہوگا۔ هللا ہميں اس سے محفوظ فرمائے۔ آمين۔

 
ُلكُٗهٓ ِاالَّ الَْخاِطـــُْٔوَن      ۧ 37الَّ اَيْ
  )١وں کے سوا کوئی نہيں کھائے گا۔ (جسے گنہگار

خاطئون سے مراد اہل جہنم ہيں جو کفر و شرک کی وجہ سے جہنم ميں داخل ہوں گے اس ١۔٣٧
  ليے کہ يہ گناه ايسے ہيں جو خلود فی النار کا سبب ہيں۔

 
ْوَن     ۙ 38فََالٓ ُاْقِسُم ِبَما تُْبِرصُ

  پس مجھے قسم ہے ان چيزوں کی جنہيں تم ديکھتے ہو۔
 

ْوَن       ۙ 39َوَما َال تُْبِرصُ
  )١اور ان چيزوں کی جنہيں تم نہيں ديکھتے (

يعنی هللا کی پيدا کرده وه چيزيں، جو هللا کی ذات اور اس کی قدرت و طاقت پر داللت  ١۔٣٩
  کرتی ہيں، جنہيں تم ديکھتے ہو يا نہيں ديکھتے، ان سب کی قسم ہے۔ آگے جواب قسم ہے۔

 
َّٗه لَقَْوُل َرسُ    ڌ40ْوٍل َكِرْميٍ    ِان

  )١کہ بيشک يہ (قرآن) بزرگ رسول کا قول ہے (
بزرگ رسول سے مراد حضرت محمد صلی هللا عليہ وسلم ہيں۔ اور قول سے مراد تالوت  ١۔٤٠

ہے يعنی رسول کريم سے مراد ايسا قول ہے جو يہ رسول کريم صلی هللا عليہ وسلم کی طرف 
، رسول يا جبرائيل عليہ السالم کا قول نہيں ہے، بلکہ هللا کا سے تمہيں پہنچاتا ہے۔ کيونکہ قرآن

قول ہے جو اس نے فرشتے کے ذريعے سے پيغمبر پر نازل فرمايا ہے، پھر پيغمبر اسے لوگوں 
  تک پہنچاتا ہے۔

 
ا تُْؤِمنُْوَن      َما ُهَو ِبقَْوِل َشاِعٍرۭ  قَِلْيًال مَّ   ۙ 41وَّ

  )١تمہيں بہت کم يقين ہے۔ (يہ کسی شاعر کا قول نہيں (افسوس) 
جيسا کہ تم سمجھتے ہو اور کہتے ہو اس ليے کہ يہ اصناف شعر سے نہ اس کے مشابہ ١۔٤١

  ہے پھر يہی کسی شاعر کا کالم کس طرح ہو سکتا ہے۔
 

ا تََذكَُّرْوَن      42َۭوَال ِبَقْوِل َاكِهٍن ۭ قَِلْيًال مَّ
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  )١لے رہے ہو۔ (نہ کسی کاہن کا قول ہے (افسوس) بہت کم نصيحت 
جيسا کہ تم بعض دفعہ تم يہ دعوی کرتے ہو حاالنکہ کہانت بھی ايک دوسری چيز ہے۔ ١۔٤٢

قلت دونوں جگہ نفی کے معنی ميں ہے يعنی تم نہ قرآن پر ايمان التے ہو نہ نصيحت پر عمل 
  کرتے ہو۔

 
ّبِ الْٰعلَِمْنيَ   ْن رَّ   43تَْزنِيٌْل ِمّ

  را ہوا ہے۔(يہ تو (رب العالمين کا) اتا
يعنی رسول کی زبان سے ادا ہونے واال يہ قول رب العالمين کا اتارا ہوا کالم ہے اسے تم ١۔٤٣

  کبھی شاعری اور کبھی کہانت کہہ کر اس کی تکذيب کرتے ہو۔
 

َل عَلَْينَا بَْعَض اْالَقَاِويِْل    ۙ  44َولَْو تَقَوَّ
  )١اور اگر يہ ہم پر کوئی بات بنا ليتا (

اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر ديتا، يا اس ميں کمی بيشی کر ديتا، يعنی  ١۔٤٤
  تو ہم فوراً اس کا مؤاخذه کرتے اور اسے ڈھيل نہ ديتے جيسا کہ اگلی آيات ميں فرمايا۔

 
  ۙ 45َالََخْذاَن ِمنُْه اِبلَْيِمْنيِ   

  )١تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ ليتے (
ے ساتھ اس کی گرفت کرتے، اس لئے کہ دائيں ہاتھ سے گرفت زياده سخت يا دائيں ہاتھ ک ١۔٤٥

  ہوتی ہے۔ اور هللا کے دونوں ہاتھ ہی دائيں ہيں۔
 

  ڮ46ُمثَّ لَقََطْعنَا ِمنُْه الَْوِتْنيَ   
  )١پھر اس کی شہ رگ کاٹ ديتے (

ے جس خيال رہے يہ سزا، خاص نبی صلی هللا عليہ وسلم کے ضمن ميں بيان کی گئی ہ ١۔٤٦
سے مقصد آپ کی صداقت کا اظہار ہے۔ اس ميں يہ اصول بيان نہيں کيا گيا ہے کہ جو بھی 

نبوت کا جھوٹا وعده کرے تو جھوٹے مدعی کو ہم فورا سزا سے دوچار کرديں گے لہذا اس سے 
کسی جھوٹے نبی کو اس ليے سچا باور نہيں کرايا جاسکتا کہ دنيا ميں وه مؤخذه الہی سے بچا 

  رہا۔
 
ْن َاَحٍد َعْنُه ٰحِجـزِيَْن   فَ    47َما ِمنُْمكْ ِمّ

  )١پھر تم سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے واال نہ ہوتا (
اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی هللا عليہ وسلم سچے رسول تھے، جن کو هللا  ١۔٤٧

  ازا۔نے سزا نہيں دی، بلکہ دالئل و معجزات اور اپنی خاص تائيد و نصرت سے انہيں نو
 

َّٗه لَتَْذِكَرٌة ِلّلُْمتَِّقْنيَ      48َوِان
  يقيناً يہ قرآن پرہيزگاروں کے لئے نصيحت ہے۔

کيونکہ وہی اس سے فائده اٹھاتے ہيں ورنہ قرآن تو سارے ہی لوگوں کے ليے نصيحت لے ١۔٤٨
  کر آيا ہے۔

 
ِبْنيَ    َكّذِ   49َوِاانَّ لَنَْعَملُ َانَّ ِمنُْمكْ مُّ

  ح معلوم ہے کہ تم ميں سے بعض اس کے جھٹالنے والے ہيں۔ہميں پوری طر
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ٌة عََيل اْلٰكِفرِيَْن    َّٗه لََحْرسَ   50َوِان

  )١بيشک (يہ جھٹالنا) کافروں پر حسرت ہے (
يعنی قيامت والے دن اس پر حسرت کريں گے، کہ کاش ہم نے قرآن کی تکذيب نہ کی  ١۔٥٠

رت کا باعث ہوگا، جب وه اہل ايمان کو قرآن کا اجر ہوتی۔ يا يہ قرآن بجائے خود ان کے لئے حس
  ملتے ہوئے ديکھيں گے۔

 
َّٗه لََحقُّ الَْيِقْنيِ       51َوِان

  )١اور بيشک (و شبہ) يہ يقينی حق ہے (
يعنی قرآن هللا کی طرف سے ہونا بالکل يقينی ہے، اس ميں قطًعا شک کی کوئی گنجائش  ١۔٥١

  ی جا رہی ہے، وه بالکل حق اور سچ ہے۔نہيں۔ يا قيامت کی بابت جو خبر د
 

َِّك الَْعِظْميِ   ْح اِبْمسِ َرب ّبِ   ۧ 52فَسـَ
  )١پس تو اپنے رب عظيم کی پاکی بيان کر (

  جس نے قرآن کريم جيسی عظيم کتاب نازل فرمائی۔ ١۔٥٢
 
 

 سورة المعارج
 )٤٤۔ تعداد آيات  ٧٠(سورة المعارج ۔ سوره نمبر 

 
ْمحٰنِ  ِ الرَّ ِحْميِ         ِبْسِم اهلّلٰ   الرَّ

  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

اِقعٍ     ٌِٕل ِبَعَذاٍب وَّ
  ۙ Ǻَسَاَل َساۗى

  ) اس عذاب کا سوال کيا جو واضح ہونے واال ہے۔١ايک سوال کرنے والے نے (
ھُمَّ اِْن َكاَن ٰھَذا ھَُو کہتے ہيں نضر بن حارث تھا يا ابو جہل تھا جس ن ١۔١ ے کہا تھا (َواِْذ قَالُوا اللّٰ

َن السََّما ) چنانچہ 32۔ االنفال:8) 32ِء اَِو اْئتِنَا بَِعَذاٍب اَلِْيٍم  ۗ◌ اْلَحقَّ ِمْن ِعْنِدَك فَاَْمِطْر َعلَْينَا ِحَجاَرةً مِّ
لی هللا عليہ وسلم يہ شخص جنگ بدر ميں مارا گيا۔ بعض کہتے ہيں اس سے مراد رسول هللا ص

ہيں۔ جنہوں نے اپنی قوم کے لئے بد دعا کی تھی اور اس کے نتيجے ميں اہل مکہ پر قحط سالی 
  مسلط کی گئی تھی۔

 
  Ąِۙلّْلٰكِفرِْيَن لَيَْس هَلٗ َداِفٌع   

  کافروں پر، جسے کوئی ہٹانے واال نہيں
 

ِ ِذي الَْمَعاِرجِ     َن اهلّلٰ   ۭ Ǽِمّ
  )١و سيڑھيوں واال ہے (اس هللا کی طرف سے ج

  يا درجات واال، بلنديوں واال ہے، جس کی طرف فرشتے چڑھتے ہيں۔ ١۔٣
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ِسْنيَ َالَْف َسـنٍَة    ْوُح ِالَْيِه ِيفْ يَْوٍم َاكَن ِمْقَداُرٗه َمخْ َكُة َوالرُّ ِٕ

  Ćۚتَْعُرُج الَْمٰلۗى
چاس ہزار سال ) ايک دن ميں جس کی مقدار پ١جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہيں (

  کی ہے
روح سے مراد حضرت جبرائيل عليہ السالم ہيں، ان کی عظمت شان کے پيش نظر ان کا  ١۔٤

الگ خصوصی ذکر کيا گيا ہے ورنہ فرشتوں ميں وه بھی شامل ہيں۔ يا روح سے مراد انسانی 
 روحيں ہيں جو مرنے کے بعد آسمان پر لے جاتی ہيں جيسا کہ بعض روايات ميں ہے۔ اس يوم

  کی تعريف ميں بہت اختالف ہے جيسا کہ الم سجده کے آغاز ميں ہم بيان کر آئے ہيں۔
 

ْيًال   ا َمجِ   Ĉفَاْصِربْ َصْربً
  پس تو اچھی طرح صبر کر۔

 
ُْم يََرْونَٗه بَِعْيًدا      Čِۙاهنَّ

  بيشک يہ اس (عذاب) کو دور سمجھ رہے ہيں۔
 

نَٰرىُه قَرِيًْبا      Ċۭوَّ
  )١کھتے ہيں (اور ہم اسے قريب دي

دور سے مراد ناممکن اور قريب سے اس کا يقينی واقع ہونا ہے۔ يعنی کافر قيامت کو  ١۔٧
  ناممکن سمجھتے ہيں اور مسلمانوں کا عقيده ہے کہ وه ضرور آکر رہے گی۔

 
َماُۗء َاكلُْمهِْل      Ďۙيَْوَم تَُكْوُن السَّ

  جس دن آسمان مثل تيل کی تلچھٹ کے ہو جائے گا۔
 

  Ḍْۙوُن الِْجَباُل َاكلِْعهِْن    َوتَكُ 
  )١اور پہاڑ مثل رنگين اون کے ہوجائيں گے (

 يعنی دھنی ہوئی روئی کی طرح، جيسے سوره القارعۃ ميں ہے۔ ١۔٩
 

ـْيًما    ْميٌ َمحِ ُل َمحِ َـٔ   ښ10َوَال يَْس
  اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا۔

 
ْوَهنُْم ۭ يََودُّ الُْمجْ  ُ َُّبرصَّ ٍذ ِبَبِنْيِه    ي

ِٕ
  ۙ 11ِرُم لَْو يَْفتَِدْي ِمْن عََذاِب يَْوِمى

گنہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فديے ميں اپنے بيٹوں کو۔ (حاالنکہ) ايک دوسرے کو دکھا 
  )١ديئے جائيں گے (

ليکن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اس لئے تعارف اور شناخت کے باوجود ايک دوسرے  ١۔١١
  ھيں گےکو نہيں پوچ

 
  ۙ 12َوَصاِحَبتِٖه َوَاِخْيِه   

  اپنی بيوی کو اور اپنے بھائی کو۔
 

َِّيتْ تُـــــِْٔويِْه     13َۙوفَِصْيلَِتِه ال



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	1317	of	1441	

  اپنے کنبے کو جو اسے پناه ديتا تھا۔
 

ْيًعا   ۙ ُمثَّ يُْنِجْيِه      14َۙوَمْن ِيف اْالَْرِض َمجِ
  )١تاکہ يہ اسے نجات دال دے (اور روئے زمين کے سب لوگوں کو دينا چاہے گا 

يعنی اوالد، بيوی، بھائی اور خاندان يہ ساری چيزيں انسان کو نہايت عزيز ہوتی ہيں، ليکن  ١۔١٤
قيامت والے دن مجرم چاہے گا کہ اس سے فديے ميں يہ عزيز چيزيں قبول کر لی جائيں اور 

  اسے چھوڑ ديا جائے۔
 

َا لَٰظى    15ۙالَكَّ ۭ ِاهنَّ
  )١ز نہ ہوگا، يقيناً وه شعلے والی (آگ) ہے (مگر يہ ہرگ

  يعنی وه جہنم، يہ اس کی شدت حرارت کا بيان ہے۔ ١۔١٥
 

ٰوى    ِّلشَّ اعًَة ل   ښ16نَزَّ
  )١جو منہ اور سر کی کھال کھينچ النے والی ہے (

  يعنی گوشت اور کھال کو جال کر رکھ دے گی۔ انسان صرف ہڈيوں کا ڈھانچہ ره جائے گا۔ ١۔١٦
 
  ۙ 17ُعْوا َمْن َاْدبََر َوتََوّىلٰ    تَدْ 

  وه ہر شخص کو پکارے گی جو پيچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے۔
 

َع فََاْوٰعى      18َوَمجَ
  )١اور جمع کرکے سنبھال رکھتا ہے (

يعنی دنيا ميں حق سے پيٹھ پھيرتا اور منہ موڑتا تھا اور مال جمع کرکے خزانوں ميں  ١۔١٨
ا تھا، اسے هللا کی راه ميں خرچ کرتا تھا نہ اس ميں سے زکوة نکالتا تھا۔ سنبھال سنبھال کر رکھت

هللا تعاٰلی جہنم کو قوت گويائی عطا فرمائے گا اور جہنم بزبان قال خود ايسے لوگوں کو پکارے 
گی، بعض کہتے ہيں، پکارنے والے فرشتے ہی ہونگے اسے منسوب جہنم کی طرف کر ديا گيا 

ی نہيں پکارے گا، يہ صرف تمثيل کے طور پر ايسا کہا گيا ہے۔ مطلب ہے۔ بعض کہتے ہيں کوئ
  ہے کہ مذکوره افراد کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔

 
نَْساَن ُخِلَق َهلُْوعًا       ۙ 19ِانَّ اْالِ

  )١بيشک انسان بڑے کچے دل واال بنايا گيا ہے (
و ترجمے ميں سخت حريص اور بہت جزع فزع کرنے والے کو ھلوع کہا جاتا ہے۔ جس ک ١۔١٩

انسان کچے دل واال سے تعبير کيا گيا ہے کيونکہ ايسا شخص ہی بخيل و حريص اور زياده گريہ 
  جاری کرنے واال ہوتا ہے۔

 
ُّ َجُزْوعًا    ُه الرشَّ   ۙ 20ِاَذا َمسَّ

  جب اسے مصيبت پہنچتی ہے تو ہڑ بڑا اٹھتا ہے۔
 

ُه الَْخْريُ َمنُْوعًا     ِاَذا َمسَّ   ۙ 21وَّ
  راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ اور جب
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ِّْنيَ      ۙ 22ِاالَّ الُْمَصل
  مگر وه نمازی۔

 
ُمْوَن 

ِٕ
ْم َداۗى يَْن ُمهْ عَٰيل َصَالِهتِ ِ   ۽  23اذلَّ

  )١جو اپنی نمازوں پر ہميشگی کرنے والے ہيں (
وتيں بلکہ مراد ہيں مومن کامل اور اہل توحيد، ان کے اندر مذکوره اخالقی کمزورياں نہيں ہ١۔٢٣

اس کے برعکس وه صفات محموده کے پيکر ہوتے ہيں۔ ہميشہ نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ 
نماز ميں کوتاہی نہيں کرتے ہر نماز اپنے وقت پر نہايت پابندی اور التزام سے پڑھ ليتے ہيں۔ 

ں کوئی مشغوليت انہيں نماز سے نہيں روکتی اور دنيا کا کوئی فائده انہيں نماز سے غافل نہي
  کرتا۔

 
ْعلُْوٌم   ٓ َاْمَواِلهِْم َحقٌّ مَّ ْيَن ِيفْ ِ   ۽24َواذلَّ

  )١اور جن کے مالوں ميں مقرره حصہ ہے (
يعنی زکوة مفروضۃ، بعض کے نزديک يہ عام ہے، صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں اس  ١۔٢٤

  ميں شامل ہيں۔
 

ِل َوالَْمْحُرْوِم  
ِٕ
اۗى   ۽25ِلّلسَّ

  )١سوال سے بچنے والوں کا بھی۔ ( مانگنے والوں کا بھی اور
محروم ميں وه شخص بھی داخل ہے جو رزق سے ہی محروم ہے وه بھی جو کسی آفت ١۔٢۵

سماوی وارضی کی زد ميں آکر اپنی پونجی سے محروم ہوگيا اور وه بھی جو ضرورت مند 
 ہونے کے باوجود اپنی صفت تعفف کی وجہ سے لوگوں کی عطا اور صدقات سے محروم رہتا

  ہے۔
 

ْيِن    قُْوَن ِبَيْوِم ادّلِ ْيَن يَُصّدِ ِ   ۽26َواذلَّ
  )١اور جو انصاف کے دن پر يقين رکھتے ہيں۔ (

  يعنی وه اس کا انکار کرتے ہيں نہ اس ميں شک وشبہ کا اظہار۔١۔  ٦ ٢
 

ْشِفُقْوَن    ْم مُّ ِ ْن عََذاِب َرّهبِ ْيَن ُمهْ ِمّ ِ   27َۚواذلَّ
  )١تے ہيں۔ (اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر

يعنی اطاعت اور اعمال صالحہ کے باوجود هللا کی عظمت وجاللت کے پيش نظر اس کی ١۔٢٧
گرفت سے لرزاں وترساں رہتے ہيں اور يقين رکھتے ہيں کہ جب تک هللا کی رحمت ہميں اپنے 
دامن ميں نہيں ڈھانک لے گی ہمارے يہ اعمال نجات کے ليے کافی نہيں ہوں گے جيسا کہ اس 

  م کی حديث پہلے گزر چکی ہے۔مفہو
 

ْم غَْريُ َمْاُمْوٍن    ِ   28ِانَّ عََذاَب َرّهبِ
  )١بيشک ان کے رب کا عذاب بےخوف ہونے کی چيز نہيں۔ (

يہ سابقہ مضمون ہی کی تاکيد ہے کہ هللا کے عذاب سے کسی کو بھی بےخوف نہيں ہونا ١۔٢٨
ی ممکنہ تدابير اختيار کرتے رہنا چاہيے بلکہ ہر وقت اس سے ڈرتے رہنا اور اس سے بچاؤ ک

  چاہيے۔
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ْم ٰحِفُظْوَن     ْيَن ُمهْ ِلُفُرْوهِجِ ِ   29َۙواذلَّ
  اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی (حرام سے) حفاظت کرتے ہيں۔

 
ُْم غَْريُ َملُْوِمْنيَ    ْم َاْو َما َملََكْت َايَْماُهنُْم فَِاهنَّ   30ِۚاالَّ عَٰيلٓ َاْزَواهِجِ

  )١بيوياں اور لونڈيوں کے بارے ميں جن کے وه مالک ہيں انہيں کوئی مالمت نہيں (ہاں ان کی 
يعنی انسان کے جنسی تسکين کے لئے هللا نے دو جائز ذرائع رکھے ہيں ايک بيوی اور  ١۔٣٠

دوسری (لونڈی) بہرحال اہل ايمان کی ايک صفت يہ بھی ہے کہ جنسی خواہش کی تکميل و 
  عہ اختيار نہيں کرتے۔تسکين کے لئے ناجائز ذري

 
َك ُمهُ الْٰعُدْوَن   

ِٕ
  ۚ 31فََمِن ابَْتٰغى َوَراَۗء ٰذكِلَ فَُاوٰلۗى

  اب جو کوئی اس کے عالوه (راه) ڈھونڈے گا تو ايسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہونگے۔
 

ْم َوَعهِْدِمهْ ٰرُعْوَن    ْيَن ُمهْ ِالَٰمٰنِهتِ ِ   ۽32َواذلَّ
  )١اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہيں۔ (جو اپنی امانتوں کا اور 

يعنی ان کے پاس جو لوگوں کی امانتيں ہيں اس ميں وه خيانت نہيں کرتے اور لوگوں سے ١۔٣٢
  جو عہد کرتے ہيں انہيں توڑتے نہيں بلکہ ان کی پاسداری کرتے ہيں۔

 
ُمْوَن 

ِٕ
ْم قَاۗى ْيَن ُمهْ ِبَشهٰٰدِهتِ ِ   ۽33َواذلَّ

  )١ر سيدھے اور قائم رہتے ہيں۔ (اور جو اپنی گواہيوں پ
يعنی اسے صحيح صحيح ادا کرتے ہيں چاہے اس کی زد ميں ان کے قريبی عزيز ہی ١۔٣٣

  آجائيں عالوه ازيں اسے چھپاتے بھی نہيں، نہ اس ميں تبديلی ہی کرتے ہيں۔
 

ْم ُحيَاِفُظْوَن   ْيَن ُمهْ عَٰيل َصَالِهتِ ِ   ۭ 34َواذلَّ
  رتے ہيں۔جو اپنی نمازوں کی حفاظت ک

 
ْكَرُمْوَن   َك ِيفْ َجنٍّٰت مُّ

ِٕ
  ۉ35ُاوٰلۗى

  يہی لوگ جنتوں ميں عزت والے ہونگے۔
 

ْيَن َكَفُرْوا ِقَبكَلَ ُمهِْطِعْنيَ   ِ   ۙ 36فََماِل اذلَّ
  پس کافروں کو کيا ہوگيا ہے کہ وه تيری طرف دوڑتے آتے ہيں۔

 
َماِل ِعزِْيَن     37َعِن الَْيِمْنيِ َوَعِن الّشِ

  )١يں اور بائيں سے گروه کے گروه (دائ
يہ نبی صلی هللا عليہ وسلم کے زمانے کے کفار کا ذکر ہے کہ وه آپ کی مجلس ميں  ١۔٣٧

دوڑتے دوڑتے آتے، ليکن آپ کی باتيں سن کر عمل کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتے اور 
و ہم ان سے پہلے ٹوليوں ميں بٹ جاتے۔ اور دعوٰی يہ کرتے کہ اگر مسلمان جنت ميں گئے ت

  جنت ميں جائيں گے۔ هللا نے اگلی آيت ميں ان کے اس زعم باطل کی ترديد فرمائی۔
 

ََّة نَِعْميٍ   ُّْدَخَل َجن ْهنُْم َاْن ي   ۙ 38َايَْطَمُع ُلكُّ اْمِرۍ ِمّ
  کيا ان ميں سے ہر ايک کی توقع يہ ہے کہ وه نعمتوں والی جنت ميں داخل کيا جائے گا؟
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ا يَْعلَُمْوَن   الَكَّ ۭ ِاانَّ  مَّ   39 َخلَْقٰهنُْم ِمّ

  )١(ايسا) ہرگز نہ ہوگا ہم نے انہيں اس (چيز) سے پيدا کيا ہے جسے وه جانتے ہيں (
ايسا کيسا ممکن ہے کہ مومن اور کافر دونوں جنت ميں جائيں رسول کو ماننے والے اور ١۔٣٩

کبھی نہيں ہو سکتا۔ يعنی (حقير اس کی تکذيب کرنے والے دونوں کو اخروی نعمتيں مليں ايسا 
قطرے) سے۔ جب يہ بات ہے تو کيا تکبر اس انسان کو زيب ديتا ہے؟ جس تکبر کی وجہ سے 

  ہی يہ هللا اور اس کے رسول کی تکذيب بھی کرتا ہے۔
 

ِق َوالَْمٰغرِِب ِاانَّ لَٰقِدُرْوَن      ۙ 40فََالٓ ُاْقِسُم ِبَرّبِ الَْمٰرشِ
  ) کے رب کی (کہ) ہم يقيناً قادر ہيں١اور مغربوں (پس مجھے قسم ہے مشرقوں 

  ديکھئے۔ ٥تفصيل کے لئے سوره صافا ت۔  ١۔٤٠
 

ُبْوِقْنيَ    ُن ِبَمسـْ ْهنُْم ۙ َوَما َحنْ ا ِمّ َل َخْريً َُّبّدِ   41عَٰيلٓ َاْن ن
  )١اس پر ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئيں گے اور ہم عاجز نہيں ہيں (

کرکے ايک نئی مخلوق آباد کر دينے پر ہم پوری طرح قادر ہيں۔ جب ايسا يعنی ان کو ختم  ١۔٤١
  ہے تو کيا ہم قيامت والے دن ان کو دوباره نہيں اٹھا سکيں گے۔

 
ْي يُْوعَُدْوَن    ِ ْوُضْوا َويَلَْعُبْوا َحّىتٰ يُٰلُقْوا يَْوَمهُُم اذلَّ   42ۙفََذْرُمهْ َخيُ

ں تک کہ يہ اپنے اس دن سے جا مليں جس کا ان پس تو انہيں جھگڑتا کھيلتا چھوڑ دے يہا
  )١سے وعده کيا جاتا ہے۔ (

يعنی فضول اور اليعنی بحثوں ميں پھنسے اور اپنی دنيا ميں مگن رہيں تاہم آپ اپنی تبليغ ١۔٤٢
  کا کام جاری رکھيں ان کا رويہ آپ کو اپنے منصب سے غافل يا بد دل نہ کر دے۔

 
ُرُجْوَن ِمَن اْالَ  ُّْوِفُضْوَن  يَْوَم َخيْ ُْم ِاٰىل نُُصٍب ي اعًا َاكَهنَّ   ۙ 43ْجَداِث ِرسَ

جس دن يہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکليں گے، گويا کہ وه کسی جگہ کی طرف تيز تيز جا 
  )١رہے ہيں۔ (

جدث کے معنی ہيں قبر۔ جہاں بتوں کے نام پر جانور ذبح کيے جاتے ہيں اور بتوں کے ١۔٤٣
بتوں کے پجاری جب سورج طلوع ہوتا تھا تو نہايت تيزی سے اپنے  معنی ميں بھی استعمال ہے۔

بتوں کی طرف دوڑتے کہ کون پہلے اسے بوسہ ديتا ہے۔ اسی طرح قيامت والے دن اپنی قبروں 
  سے برق رفتاری سے نکليں گے۔

 
ْي َاكنُْوا يُْوعَ  ِ ٌ ۭ ٰذكِلَ الَْيْوُم اذلَّ   ۧ 44ُدْوَن  َخاِشَعًة َابَْصاُرُمهْ تَْرَهُقهُْم ِذةلَّ
) يہ ہے وه دن جس کا ان ٢) ان پر ذلت چھا رہی ہوگی (١ان کی آنکھيں جھکی ہوئی ہونگيں (

  )۔٣سے وعده کيا جاتا تھا (
جس طرح مجرموں کی آنکھيں جھکی ہوتی ہيں کيونکہ انہيں اپنے کرتوتوں کا علم ہوتا  ١۔٤٤

  ہے۔ 
اور ان کے چہرے مارے خوف کے  يعنی سخت ذلت انہيں اپنی لپيٹ ميں لے رہی ہوگی ٢۔٤٤

  سياه ہوں گے۔ 
  يعنی رسولوں کی زبانی اور آسمانی کتابوں کے ذريعے سے۔ ٣۔٤٤
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 سورة نوح
 )٢٨۔ تعداد آيات  ٧١(سورة نوح ۔ سوره نمبر 
 

ِحْميِ         ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ
  ہايت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان ن

 
ِتَهيُْم عََذاٌب َاِلْميٌ      ْ ٓ َاْرَسلْنَا نُْوًحا ِاٰىل قَْوِمٖهٓ َاْن َانِْذْر قَْوَمَك ِمْن قَْبِل َاْن ايَّ   Ǻِاانَّ

) بھيجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو (اور ١يقيناً ہم نے نوح (عليہ السالم) کو ان کی قوم کی طرف (
  )٢ن کے پاس دردناک عذاب آجائے (خبردار کردو) اس سے پہلے کہ ا

حضرت نوح عليہ السالم جليل القدر پيغمبروں ميں سے ہيں، صحيح مسلم وغيره کی حديث  ١۔١
شفاعت ميں ہے کہ يہ پہلے رسول ہيں، نيز کہا جاتا ہے کہ انہی کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا، 

  فرمايا۔ چنانچہ هللا تعاٰلی نے انہيں اپنی قوم کی ہدايت کے لئے مبعوث 
  قيامت کے دن عذاب يا دنيا ميں عذاب آنے سے قبل، جيسے اس قوم پر طوفان آيا۔ ٢۔١ 
 

ِبْنيٌ    ْ لَُمكْ نَِذْيٌر مُّ   Ąۙقَاَل يَٰقْوِم ِاّىنِ
  )١(نوح عليہ السالم نے) کہا اے ميری قوم! ميں تمہيں صاف صاف ڈرانے واال ہوں۔ (

ے اسی ليے عذاب سے نجات کا نسخہ تمہيں بتالنے آيا هللا کے عذاب سے اگر تم ايمان نہ الئ١۔٢
  ہوں جو آگے بيان ہو رہا ہے۔

 
َُّقْوُه َوَاِطْيُعْوِن    َ َوات   Ǽَۙاِن اْعُبُدوا اهلّلٰ

  )٣) اور ميرا کہنا مانو۔ (٢) اور اسی سے ڈرو (١کہ تم هللا کی عبادت کرو (
  اور شرک چھوڑ دو، صرف اسی کی عبادت کرو۔  ١۔٢
   کی نافرمانيوں سے اجتناب کرو، جن سے تم عذاب اٰلہی کے مستحق قرار پا سکتے ہو،هللا ٢۔٢ 
يعنی ميں تمہيں جن باتوں کا حکم دوں اس ميں ميری اطاعت کرو، اس لئے کہ ميں تمہاری  ٣۔٢

  طرف هللا کا رسول اور اس کا نمائنده بن کر آيا ہوں۔
 

رْ  ْن ُذنُْوِبُمكْ َويَُؤّخِ ُر  ۘ لَْو ُكْنُمتْ تَْعلَُمْوَن   يَْغِفْر لَُمكْ ِمّ ِ ِاَذا َجاَۗء َال يَُؤخَّ َسمًّى ۭ ِانَّ َاَجَل اهلّلٰ   Ćُمكْ ِاٰىلٓ اََجٍل مُّ
تو وه خود تمہارے گناه بخش دے گا اور تمہيں ايک وقت مقره تک چھوڑ دے گا يقيناً هللا کا وعده 

  )١جب آجاتا ہے تو مؤخر نہيں ہوتا کاش تمہيں سمجھ ہوتی۔ (
اس کے معنی يہ کيے گيے ہيں کہ ايمان النے کی صورت ميں تمہاری موت کی جو مدت ١۔٤

مقرر ہے اس کو مؤخر کرکے تمہيں مذيد مہلت عمر عطا فرمائے گا اور وه عذاب تم سے دور 
کردے گا جو عدم ايمان کی صورت ميں تمہارے ليے مقدر تھا۔ بلکہ المحالہ واقع ہو کر رہنا ہے 

اری بہتری اسی ميں ہے کہ ايمان واطاعت کا راستہ فورا اپنا لو تاخير خطره ہے اسی ليے تمہ
  کہ وعده عذاب الہی کی لپيٹ ميں نہ آجاؤ۔

 
َهنَاًرا   ْ َدَعْوُت قَْوِمْي لَْيًال وَّ   Ĉۙقَاَل َرّبِ ِاّىنِ
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يا (نوح عليہ السالم نے) کہا اے ميرے پروردگار! ميں نے اپنی قوم کو رات دن تيری طرف بال
  )۔١ہے (
يعنی تيرے حکم کی تعميل ميں، بغير کسی کوتاہی کے رات دن ميں نے تيرا پيغام اپنی قوم  ١۔٥

  کو پہنچايا ہے۔
 

  Čفََملْ يَزِْدُمهْ ُدعَاِۗءْيٓ ِاالَّ ِفَراًرا   
  )۔١مگر ميرے بالنے سے يہ لوگ اور زياده بھاگنے لگے (

ده دور ہوگئے ہيں۔ جب کوئی قوم گمراہی کے يعنی ميری پکار سے يہ ايمان سے اور زيا ١۔٦
آخری کنارے پر پہنچ جائے تو پھر اس کا يہی حال ہوتا ہے، اسے جتنا هللا کی طرف بالؤ، وه 

  اتنا ہی دور بھاگتی ہے۔
 

َتْغَشْوا  ْم َواسـْ ٓ ٰاَذاِهنِ ْ ُلكََّما َدَعْوُهتُْم ِلتَْغِفَر لَهُْم َجَعلُْوٓا َاَصاِبَعهُْم ِيفْ ِتْكَباًرا   َوِاّىنِ وا اسـْ َتْكَربُ ْوا َواسـْ   ۚ Ċِثَياَهبُْم َوَاَرصُّ
) انہوں نے اپنی انگلياں اپنے کانوں ميں ١ميں نے جب کبھی انہيں تيری بخشش کے لئے باليا (

  )٤) اور پھر بڑا تکبر کيا، (٣) اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ ليا اور اڑ گئے (٢ڈال ليں (
  ف، جو سبب مغفرت ہے۔ يعنی ايمان اور اطاعت کی طر ١۔٧
تاکہ ميری آواز سن سکيں۔ تاکہ ميرا چہره نہ ديکھ سکيں يا اپنے سروں پر کپڑے ڈال ديے  ٢۔٧

  تاکہ ميرا کالم نہ سن سکيں
  يعنی کفر پر مصر رہے، اس سے باز نہ آئے اور توبہ نہيں کی۔  ٣۔٧
  قبول حق اور امتثال امر سے انہوں نے سخت تکبر کيا۔ ٤۔٧
 

 ْ اًرا  ُمثَّ ِاّىنِ   Ďۙ َدَعْوُهتُْم هِجَ
  پھر ميں نے انہيں با آواز بلند باليا۔

 
اًرا    ْرُت لَهُْم ِاْرسَ ٓ َاْعلَْنُت لَهُْم َوَاْرسَ ْ   Ḍُۙمثَّ ِاّىنِ

  )۔١بيشک ميں نے ان سے اعالنيہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی (
ہيں، کہ اجتماعات اور يعنی مختلف انداز اور طريقوں سے انہيں دعوت دی۔ بعض کہتے  ١۔٩

  مجلسوں ميں بھی انہيں دعوت دی اور گھروں ميں فرساً فرداً بھی تيرا پيغام پہنچايا۔
 

َّٗه َاكَن غَفَّاًرا   َُّمكْ ۭ ِان َتْغِفُرْوا َرب   10ۙفَُقلُْت اسـْ
) (اور معافی مانگو) وه يقيناً بڑا بخشنے ١اور ميں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناه بخشواؤ (

  )٢اال ہے (و
يعنی ايمان اور اطاعت کا راستہ اپنالو، اور اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ  ١۔١٠
  لو۔ 
  وه توبہ کرنے والوں کے لئے بڑا رحيم و غفار ہے۔ ٢۔١٠

 
ْدَراًرا    َماَۗء عَلَْيُمكْ ّمِ   ۙ 11يُّْرِسِل السَّ

  )١وه تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا (
بعض علماء اسی آيت کی وجہ سے نماز استسقاء ميں سوره نوح کے پڑھنے کو مستحب  ١۔١١

سمجھتے ہيں۔ مروی ہے کہ حضرت عمر بھی ايک مرتبہ نماز استسقاء کے لئے منبر پر 
چڑھے تو صرف آيات استغفار (جن ميں يہ آيت بھی تھی) پڑھ کر منبر سے اتر آئے۔ اور فرمايا 
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ے ان راستوں سے طلب کيا ہے جو آسمانوں ميں ہيں جن سے کہ ميں نے بارش کو، بارش ک
  بارش زمين پر اترتی ہے (ابن کثير)

 
ًرا   َُّمكْ َاْهنٰ َعْل ل َجيْ َُّمكْ َجنٍّٰت وَّ َعْل ل بَِنْنيَ َوَجيْ ْمَواٍل وَّ يُْمِدْدُمكْ اِبَ   12ۭوَّ

ے گا اور تمہارے اور تمہيں خوب پے درپے مال اور اوالد ميں ترقی دے گا اور تمہيں باغات د
  )١لئے نہريں نکال دے گا۔ (

يعنی ايمان و اطاعت سے تمہيں اخروی نعمتيں مليں گی بلکہ دنياوی مال ودولت اور بيٹوں ١۔١٢
  کی کثرت سے بھی نوازے جاؤ گے۔

 
ِ َوقَاًرا     ۚ 13َما لَُمكْ َال تَْرُجْوَن هلِلّٰ

  )١يں رکھتے۔ (تمہيں کيا ہوگيا ہے کہ تم هللا کی برتری کا عقيده نہ
يعنی جس طرح اس کی عظمت کا حق ہے تم اس سے ڈرتے کيوں نہيں؟ اور اس کو ايک ١۔١٣

  کيوں نہيں مانتے اور اس کی اطاعت کيوں نہيں کرتے۔
 

  14َوقَْد َخلَقَُمكْ َاْطَواًرا   
  ) پيدا کيا ہے۔١حاالنکہ اس نے تمہيں طرح طرح سے (

ا  پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، ١۔١٤ پھر عظام اور لحم اور پھر خلق تام، جيسا کہ (بَْل قَالُـْوٓ
لُْوَن  ۢ◌ اَْضَغاُث اَْحاَلمٍ  )، 5۔ االنبياء:21) Ĉبَِل اْفتَٰرٮهُ بَْل ھَُو َشاِعٌر ښ فَْليَاْتِنَا بِٰايٍَة َكَمآ اُْرِسَل ااْلَوَّ

بَُّروا اْلقَْوَل اَْم َجا ا لَْم يَاْتِ ۗ◌ (اَفَلَْم يَدَّ لِْيَن  ۗ◌ ٰابَا َءھُْم مَّ ) وغيرھا ميں 68۔ المؤمنون:23) ۡ◌ 68َءھُُم ااْلَوَّ
 تفصيل گزری۔

 
ٰوٍت ِطَباقًا    ْبَع َمسٰ ُ سـَ   ۙ 15َالَْم تََرْوا َكْيَف َخلََق اهلّلٰ

  )١کيا تم نہيں ديکھتے کہ هللا تعاٰلی نے اوپر تلے کس طرح سات آسمان پيدا کر ديئے ہيں۔ (
ال صناعت پر داللت کرتے ہيں اور اس بات کی نشاندہی کرتے جو اس کی قدرت اور کم١۔١۵

  ہيں کہ عبادت کے الئق صرف وہی ايک هللا ہے۔
 

اًجا     ْمَس ِرسَ َجَعَل الشَّ نَّ نُْوًرا وَّ َجَعَل الَْقَمَر ِفْهيِ   16وَّ
  ) اور سورج کو روشن چراغ بنايا ہے۔١اور ان ميں چاند کو خوب جگمگاتا بنايا (

زمين کو منور کرنے واال اور اس کے ماتھے کا جھومر ہے۔ تاکہ اس کی  جو روئے ١۔١٦
روشنی ميں انسان معاش کے ليے جو انسانوں کی انتہائی ناگزير ضرورت ہے کسب و محنت 

  کر سکے۔
 

َن اْالَْرِض نََبااًت    ُ َانْۢبَتَُمكْ ِمّ   17َۙواهلّلٰ
  )١اور تم کو زمين سے ايک (خاص) اہتمام سے) اگايا ہے (

يعنی تمہارے باپ آدم عليہ السالم کو، جنہيں مٹی سے بنايا گيا اور پھر اس ميں هللا نے  ١۔١٧
روح پھونکی۔ يا اگر تمام انسانوں کو مخاطب سمجھا جائے، تو مطلب ہوگا کہ تم جس نطفے 

سے پيدا ہوتے ہو وه اسی خوراک سے بنتا ہے جو زمين سے حاصل ہوتی ہے، اس اعتبار سے 
  ائش کی اصل زمين ہی قرار پائی ہے۔سب کی پيد

 
رُِجُمكْ ِاْخَراًجا      18ُمثَّ يُِعْيُدُمكْ ِفْهيَا َوُخيْ
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  )١پھر تمہيں اسی ميں لوٹا لے جائے گا اور (ايک خاص طريقہ) سے پھر نکالے گا (
يعنی، مر کر پھر اسی مٹی ميں دفن ہونا ہے اور پھر قيامت والے دن اسی زمين سے  ١۔١٨

  کرکے نکاال جائے گا۔ تمہيں زنده
 

ُ َجَعَل لَُمكُ اْالَْرَض ِبَساًطا       ۙ 19َواهلّلٰ
  )١اور تمہارے لئے زمين کو هللا تعاٰلی نے فرش بنا ديا ہے۔ (

يعنی اسے فرش کی طرح بچھا ديا ہے تم اس پر اسی طرح چلتے پھرتے ہو جيسے اپنے ١۔١٩
  و۔گھر ميں بچھے ہوئے فرش پر چلتے اور اٹھتے بيٹھتے ہ

 
ُبًال ِفَجاًجا      ۧ 20ِلّتَْسلُُكْوا ِمْهنَا سـُ

  )١تاکہ تم اس کی کشاده راہوں ميں چلو پھرو۔ (
يعنی اس زمين پر هللا تعاٰلی نے بڑے بڑے کشاده راستے بنا ديے ہيں تاکہ انسان آسانی کے ١۔٢٠

ساتھ ايک دوسری جگہ، ايک شہر سے دوسرے شہر يا ايک ملک سے دوسرے ملک ميں 
اس ليے يہ راستے بھی انسان کی کاروباری اور تمدنی ضرورت ہے جس کا انتظام  جاسکے

  کرکے هللا نے انسانوں پر احسان عظيم کيا ہے۔
 

ٗهٓ ِاالَّ َخَساًرا     َّْم يَزِْدُه َماهُلٗ َوَودَلُ ََّبُعْوا َمْن ل ُْم َعَصْوِينْ َوات ّبِ ِاهنَّ   ۚ 21قَاَل نُْوٌح رَّ
ہا اے ميرے پروردگار! ان لوگوں نے ميری تو نافرمانی کی اور ايسوں نوح (عليہ السالم) نے ک

  )١کی فرمانبرداری کی جن کے مال و اوالد نے (يقيناً) نقصان ہی ميں بڑھايا ہے (
لوگ ميری نافرمانی پر اڑے ہوئے ہيں اور ميری دعوت پر لبيک نہيں کہہ رہے۔ يعنی ان  ١۔٢١

روی کی جن کے مال و اوالد نے انہيں دنيا اور کے اپنے بڑوں اور صاحب ثروت ہی کی پي
  آخرت کے خسارے ميں ہی بڑھايا ہے۔

 
  ۚ 22َوَمَكُرْوا َمْكًرا ُكبَّاًرا   

  )١اور ان لوگوں نے بڑا سخت فريب کيا، (
يہ مکر يا فريب کيا تھا بعض کہتے ہيں ان کا بعض لوگوں کو حضرت نوح عليہ السالم ١۔٢٢

کہتے ہيں کہ مال واوالد کی وجہ سے جس فريب نفس کا وه شکار  کے قتل پر ابھارنا تھا بعض
ہوئے حتی کہ بعض نے کہا کہ اگر يہ حق پر نہ ہوتے تو ان کو يہ نعمتيں ميسر کيوں آتيں؟ 

  بعض کے نزديک ان کا کفر ہی بڑا مکر تھا۔
 

َال ُسَواعًا  ا وَّ ا   َوقَالُْوا َال تََذُرنَّ ٰاِلهََتُمكْ َوَال تََذُرنَّ َودًّ َال يَُغْوَث َويَُعْوَق َونَْرسً   23ۚڏ وَّ
اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ود اور سواع اور يغوث اور 

  )١يعوق اور نسر کو (چھوڑنا) (
يہ قوم نوح عليہ السالم کے وه لوگ تھے جن کی عبادت کرتے تھے اور ان کی اتنی  ١۔٢٣

بھی ان کی پوجا ہوتی رہی، يہ پانچوں قوم نوح عليہ السالم کے نيک  شہرت ہوئی کہ عرب ميں
آدميوں کے نام تھے، جب يہ مر گئے تو شيطان نے ان کے عقيدت مندوں کو کہا کہ ان کی 

تصوريں بنا کر تم اپنے گھروں اور دکانوں ميں رکھ لو تاکہ ان کی ياد تازه رہے اور ان کے 
کرتے رہو، جب يہ تصويريں رکھنے والے فوت ہوگئے  تصور سے تم بھی ان کی طرح نيکياں

تو شيطان نے ان کی نسلوں کو يہ کہہ کر کہ شرک ميں ملوث کر ديا کہ تمہارے آباء تو ان کی 
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عبادت کرتے تھے جن کی تصويريں تمہارے گھروں ميں لٹک رہی ہيں چنانچہ انہوں نے ان کی 
  پوجا شروع کر دی (صحيح بخاری)

 
ِلِمْنيَ ِاالَّ َضٰلًال  َوقَْد َاَضلُّوْ  ا   ڬ َوَال تَزِِد الّظٰ   24ا َكِثْريً

  )١) (اٰلہی) تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا۔ (١اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراه کيا (
انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراه کيا اور اس کا مرجع يہی مذکوره پانچ بت ہيں، اس کا  ١۔٢٤

بب بہت سے لوگ گمراہی ميں مبتال ہوئے۔ جيسے ابراہيم عليہ السالم مطلب ہوگا کہ ان کے س
  نے بھی کہا تھا۔

 
ِ َانَْصاًرا   ْن ُدْوِن اهلّلٰ ُدْوا لَهُْم ّمِ ْم ُاْغرِقُْوا فَُاْدِخلُْوا اَنًرا  ڏ فََملْ َجيِ ِهتِ ا َخِطْيۗـــــٰٔ   25ِممَّ

يں پہنچا ديئے گئے اور هللا کے سوا يہ لوگ بہ سبب اپنے گناہوں کے ڈبو ديئے گئے اور جہنم م
  اپنا کوئی مددگار انہوں نہيں پايا۔

 
ًرا    ّبِ َال تََذْر عََيل اْالَْرِض ِمَن اْلٰكِفرِيَْن َدايَّ   26َوقَاَل نُْوٌح رَّ

اور (حضرت) نوح (عليہ السالم) نے کہا کہ اے ميرے پالنے والے! تو روئے زمين پر کسی 
  )١ہ چھوڑ(کافر کو رہنے سہنے واال ن

يہ بددعا اس وقت کی جب حضرت نوح عليہ السالم ان کے ايمان النے سے بالکل نا اميد  ١۔٢٦
ہوگئے اور هللا نے بھی اطالع کر دی کہ اب ان ميں سے کوئی ايمان نہيں الئے گا (َواُْوِحَي اِٰلي 

) 36۔ہود:11ښ) 36 تَْبتَٕٮِْس بَِما َكانُْوا يَْفَعلُْوَن   نُْوحٍ اَنَّٗه لَْن يُّْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك ااِلَّ َمْن قَْد ٰاَمَن فاََل 
  مطلب ہے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔

 
ْوٓا ِاالَّ فَاِجًرا َكفَّاًرا    ُّْوا ِعَباَدَك َوَال يدَِلُ ََّك ِاْن تََذْرُمهْ يُِضل   27ِان

کر ديں گے اور يہ اگر تو انہيں چھوڑ دے گا تو (يقيناً) يہ تيرے (اور) بندوں کو (بھی) گمراه 
  فاجروں اور ڈھيٹ کافروں ہی کو جنم ديں گے۔

 
ِللُْمْؤِمِنْنيَ َوالُْمْؤِمٰنِت ۭ َوَال تَزِِد الظّٰ  يَّ َوِلَمْن َدَخَل بَيِْيتَ ُمْؤِمنًا وَّ   ۧ 28ِلِمْنيَ ِاالَّ تََباًرا  َرّبِ اْغِفْر ِيلْ َوِلَوادِلَ
پ اور جو بھی ايماندار ہو کر ميرے گھر ميں اے ميرے پروردگار! تو مجھے اور ميرے ماں با

) اور کافروں کو سوائے ١آئے اور تمام مومن مردوں اور کل ايماندار عورتوں کو بخش دے (
  )٢بربادی کے اور کسی بات ميں نہ بڑھا (

  کافروں کے ليے بدعا کی تو مومنين کے ليے دعائے مغفرت فرمائی۔١۔٢٨
الموں کے لئے ہے جس طرح مذکوره دعا تمام مومن يہ بددعا قيامت تک آنے والے ظ ٢۔٢٨

  مردوں اور تمام مومن عورتوں کے لئے ہے۔
 
 

 سورة الجن
 )٢٨۔ تعداد آيات  ٧٢(سورة الجن ۔ سوره نمبر 
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ِحْميِ         ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ
  ےشروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہ

 
ًبا    ْعنَا قُْرٰااًن َجعَ ا ِاانَّ َمسِ َن الِْجّنِ فََقالُْوٓ َُّه اْستَـَمَع نََفٌر ِمّ   Ǻۙقُْل ُاْويِحَ ِاَيلَّ َان

) نے (قرآن) سنا اور کہا ١آپ کہہ ديں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ايک جماعت (
  کہ ہم نے عجب قرآن سنا ہے۔

َن اْلِجنِّ يَْستَِمُعْوَن اْلقُْرٰاَن  يہ واقعہ (َواِْذ َصَرْفنَآ  ١۔١ ا اَْنِصتُْوا  ۚ◌ اِلَْيَك نَفًَرا مِّ ا َحَضُرْوهُ قَالُْوٓ ا  ۚ◌ فَلَمَّ فَلَمَّ
ْنِذِرْيَن    ) کے حاشيہ ميں گزر چکا ہے کہ نبی 29۔ االحقاف:46) 29قُِضَي َولَّْوا اِٰلى قَْوِمِھْم مُّ

کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ کچھ جنوں کا صلی هللا عليہ وسلم وادی نخلہ صحابہ کرام 
وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے آپ صلی هللا عليہ وسلم کا قرآن سنا۔ جس سے وه متاثر ہوئے۔ 

يہاں بتاليا جا رہا ہے کہ اس وقت جنوں کا قرآن سننا، آپ کے علم ميں نہيں آيا، بلکہ وحی کے 
  ذريعے سے ان کو اس سے آگاه فرمايا گيا،

 
ِّنَآ َاَحًدا  هيَّْ  ُّْرشَِك ِبَرب ْشِد فَٰاَمنَّا ِبٖه   ۭ َولَْن ن   ۙ Ąِدْيٓ ِاَىل الرُّ

) ہم اس پر ايمان ال چکے (اب) ہم ہرگز کسی کو ١جو راه راست کی طرف راہنمائی کرتا ہے (
  بھی اپنے رب کا شريک نہ بنائيں گے۔

واضح کرتا ہے يا هللا کی يہ قرآن کی دوسری صفت ہے کہ وه راه راست يعنی حق کو  ١۔٢
معرفت عطا کرتا ہے۔ يعنی ہم نے سن کر اس بات کی تصديق کر دی کہ واقعی يہ هللا کا کالم 

ہے کسی انسان کا نہيں اس ميں کفار کو توبيخ وتنبيہ ہے کہ جن تو ايک مرتبہ ہی سن کر قرآن 
ئی فائده نہيں ہوا پر ايمان لے آئے ليکن انسانوں کو خاص کر ان کے سرداروں کو اس سے کو

حاالنکہ نبی صلی هللا عليہ کی زبان سے متعدد بار انہوں نے قرآن سنا۔ ہم کسی کو بھی اس کا 
شريک نہ بنائيں گے نہ مخلوق ميں سے نہ کسی اور معبود کو اس ليے کہ وه اپنی ربوبيت ميں 

  متفرد ہے۔
 

ََذ َصاِحَبًة وَّ  ِّنَا َما اختَّ َّٗه تَٰعٰىل َجدُّ َرب َان ا  وَّ   Ǽَۙال َودَلً
  )١اور بيشک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے نہ اس نے کسی کو (اپنی) بيوی بنايا ہے نہ بيٹا (

يعنی ہمارے رب کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی اوالد يا بيوی ہو۔ گويا جنوں نے  ١۔٣
رتے تھے، ان مشرکوں کی غلطی کو واضح کيا جو هللا کی طرف بيوی يا اوالد کی نسبت ک

  انہوں نے ان دونوں کمزويوں سے رب کی پاکی بيان کی۔
 

ِ َشَطًطا   َّٗه َاكَن يَُقْوُل َسِفْهيُنَا عََيل اهلّلٰ َان   Ćۙوَّ
  )١اور يہ کہ ہم ميں ايک بيوقوف هللا کے بارے ميں خالف حق باتيں کہا کرتا تھا (

ے ان کے ساتھی جن اور (ہمارے بےوقوف) سے بعض نے شيطان مراد ليا ہے اور بعض ن ١۔٤
بعض نے بطور جنس؛ يعنی ہر وه شخص جو يہ گمان باطل رکھتا ہے کہ هللا کی اوالد ہے۔ 
َشطَطًا کے کئ معنی کئے گئے ہيں، ظلم، جھوٹ، باطل، کفر ميں مبالغہ وغيره۔ مقصد، راه 

ان اعتدال سے دوری اور حد سے تجاوز ہے۔ مطلب يہ ہے کہ يہ بات کہ هللا کی اوالد ہے 
  بےوقوفوں کی بات ہے جو راه اعتدال سے دور، حد متجاوز اور کاذب و افترا پرداز ہيں۔

 
ِ َكِذاًب   َّْن تَُقْوَل اْالِنُْس َوالِْجنُّ عََيل اهلّلٰ َاانَّ َظنَنَّآ َاْن ل   Ĉۙوَّ

  )١اور ہم تو يہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات هللا پر جھوٹی باتيں لگائيں (
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اسی لئے ہم اس کی تصديق کرتے رہے اور هللا کے بارے ميں يہ عقيده رکھے رہے۔ حٰتی  ١۔٥
  کہ ہم نے قرآن سنا تو پھر ہم پر اس عقيدے کا باطل ہونا واضع ہوا۔

 
َن الِْجّنِ فََزاُدْوُمهْ َرَهقًا    نِْس يَُعْوُذْوَن ِبرَِجاٍل ِمّ َن اْالِ َّٗه َاكَن ِرَجاٌل ِمّ َان   ۙ Čوَّ

ت يہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناه طلب کيا کرتے تھے جس سے جنات اپنی سرکشی با
  )١ميں اور بڑھ گئے (

يعنی جب جنات نے يہ ديکھا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہيں اور ہماری پناه طلب کرتے ہيں تو  ١۔٦
  ان کی سرکشی اور تکبر ميں اضافہ ہوگيا۔

 
ُْم َظنُّْوا امَكَ َظنَنُْمتْ  َاهنَّ ُ َاَحًدا  وَّ َّْبَعَث اهلّلٰ َّْن ي   Ċۙ َاْن ل

اور (انسانوں) نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کرليا تھا کہ هللا کسی کو نہ بھيجے گا (يا کسی 
  کو دوباره زنده نہ کرے گا)

 
ُشهًُبا   َماَۗء فََوَجْدٰهنَا ُمِلئَْت َحَرًسا َشِديًْدا وَّ نَا السَّ َاانَّ لََمسـْ   Ďۙوَّ

  )١آسمان کو ٹٹول کر ديکھا تو اسے سخت چوکيداروں اور سخت شعلوں سے پر پايا ( اور ہم نے
يعنی آسمانوں پر فرشتے چوکيداری کرتے ہيں کہ آسمانوں کی کوئی بات کوئی اور نہ سن  ١۔٨

  لے اور يہ ستارے آسمان پر جانے والے شياطين پر شعلہ بن کر گرتے ہيں۔
 

َاانَّ ُكنَّا نَْقُعُد ِمْهنَا َصًدا    وَّ ْد هَلٗ ِشهَااًب رَّ َن َجيِ َتِمعِ اْالٰ َّسـْ ْمعِ  ۭ فََمْن ي   Ḍَۙمَقاِعَد ِللسَّ
) اب جو ١اس سے پہلے ہم باتيں سننے کے لئے آسمان ميں جگہ جگہ بيٹھ جايا کرتے تھے (

  )١بھی کان لگاتا ہے وه ايک شعلے کو اپنی تاک ميں پاتا ہے (
پا کر کاہنوں کو بتال ديا کرتے تھے جس ميں وه اپنی  اور آسمانی باتوں کی کچھ گن سن١۔٩

  طرف سے سو جھوٹ مال ديا کرتے تھے۔
ليکن بعثت محمديہ کے بعد يہ سلسلہ بند کر ديا گيا، اب جو بھی اس نيت سے اوپر جاتا ہے،  ٢۔٩

  شعلہ اس کی تاک ميں ہوتا ہے اور ٹوٹ کر اس پر گرتا ہے۔
 

َاانَّ َال نَْدِرْيٓ َاَرشٌّ  ُْم َرَشًدا  وَّ ْم َرهبُّ   ۙ 10ُاِريَْد ِبَمْن ِيف اْالَْرِض َاْم َاَراَد ِهبِ
ہم نہيں جانتے کہ زمين والوں کے ساتھ کسی برائی کا اراده کيا گيا ہے يا ان کے رب کا اراده ان 

  )١کے ساتھ بھالئی کا ہے (
کو پايہ يعنی اس حراست آسمانی سے مقصد اہل زمين کے لئے کسی شر کے منصوبے  ١۔١٠

  تکميل تک پہچانا يعنی ان پر عذاب نازل کرنا يا بھالئی کا اراده يعنی رسول کا بھيجنا ہے۔
 

َق ِقَدًدا   
ِٕ
ِلُحْوَن َوِمنَّا ُدْوَن ٰذكِلَ   ۭ ُكنَّا َطَراۗى َاانَّ ِمنَّا الّصٰ   11ۙوَّ

، ہم مختلف اور يہ کہ (بيشک) بعض تو ہم ميں نيکوکار ہيں اور بعض اس کے برعکس بھی ہيں
  طريقوں سے بٹے ہوئے ہيں۔

مطلب يہ ہے کہ ہم مختلف جماعتوں ميں بٹے ہوئے ہيں مطلب يہ کہ جنات ميں بھی  ١۔١١
مسلمان، کافر، يہودی، عيسائی، مجوسی وغيره ہيں، بعض کہتے ہيں ان ميں بھی مسلمانوں کی 

  طرح قدريہ، مرحبئہ اور رافضہ و غيره ہيں (فتح القدير)
 

َاانَّ  ُّْعِجَزٗه َهَراًب    وَّ َ ِيف اْالَْرِض َولَْن ن ُّْعِجَز اهلّلٰ َّْن ن   12َۙظنَنَّآ َاْن ل
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اور ہم نے سمجھ ليا کہ ہم هللا تعاٰلی کو زمين ميں ہرگز عاجز نہيں کر سکتے اور نہ بھاگ کر 
  اسے ہرا سکتے ہيں۔

 
 ُّ ْعنَا الْهُٰدٓى ٰاَمنَّا ِبٖه ۭ فََمْن ي ا َمسِ َاانَّ لَمَّ َال َرَهقًا   وَّ ًسا وَّ ٖه فََال َخيَاُف َخبْ ِّ   ۙ 13ْؤِمْنۢ ِبَرب

ہم تو ہدايت کی بات سنتے ہيں اس پر ايمان ال چکے ہيں اور جو بھی اپنے رب پر ايمان الئے گا 
  )١نہ کسی نقصان کا انديشہ ہے نہ ظلم و ستم کا (

اب ميں کوئی کمی کر دی يعنی نہ اس بات کا انديشہ ہے کہ ان کی نيکيوں کے اجر و ثو ١۔١٣
  جائے گی اور نہ اس بات کا خوف کہ ان کی برائيوں ميں اضافہ ہو جائے گا۔

 
ْوا َرَشًدا    َك َحتَرَّ

ِٕ
َاانَّ ِمنَّا الُْمْسِلُمْوَن َوِمنَّا الْٰقِسُطْوَن   ۭ فََمْن َاْسَملَ فَُاوٰلۗى   14وَّ

) پس جو فرمانبردار ہوگئے انہوں ١(ہاں ہم ميں بعض تو مسلمان ہيں اور بعض بے انصاف ہيں 
  نے تو راه راست کا قصد کيا۔

  يعنی جو نبوت محمديہ پر ايمان الئے وه مسلمان، اور اس کے منکر بے انصاف ہيں۔ ١۔١٤
 

َ َحَطًبا    ا الْٰقِسُطْوَن فََاكنُْوا ِلَجهَمنَّ   15َۙوَامَّ
  اور جو ظالم ہيں وه جہنم کا ايندھن بن گئے۔

وا کہ انسانوں کی طرح جنات بھی دوزخ اور جنت ميں جانے والے ہوں گے ان اس سے معلوم ہ
ميں جو کافر ہيں وه جہنم ميں اور مسلمان جنت ميں جائيں گے يہاں تک جنات کی گفتگو ختم 

  ہوگئی۔
 

اًۗء غََدقًا    رِيَْقِة َالَْسَقْيٰهنُْم مَّ َِّو اْستَـَقاُمْوا عََيل الطَّ َاْن ل   ۙ 16وَّ
بی يہ بھی کہہ دو) کہ اگر لوگ راه راست پر سيدھے رہتے تو يقيناً انہيں بہت وافر اور (اے ن
  پانی پالتے۔

 
ِّٖه يَْسلُْكُه عََذااًب َصَعًدا    ُّْعرِْض َعْن ِذْكِر َرب   ۙ 17ِلّنَْفِتَهنُْم ِفْيِه ۭ َوَمْن ي

منہ پھير لے گا ) اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے ١تاکہ ہم اس ميں انہيں آزما ليں (
  )٢تو هللا تعاٰلی اسے سخت عذاب ميں مبتال کر دے گا (

اس آيت کا نزول اس وقت ہوا جب کفار قريش پر قحط سالی مسلط کر دی گئی تھی،  ١۔١٧
  الطَِّرْيقٍَۃ کے دوسرے معنی گمراہی کے راستے کے کئے گئے ہيں۔ 

  نہايت سخت الم ناک عذاب (ابن کثير) ٢۔١٧
 

َانَّ الْمَ  ِ َاَحًدا  وَّ ِ فََال تَْدُعْوا َمَع اهلّلٰ   ۙ 18ٰسِجَد هلِلّٰ
اور يہ مسجديں صرف هللا ہی کے لئے خاص ہيں پس هللا تعاٰلی کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ 

)١(  
مسجد کے معنی ہيں سجده گاه۔ سجده بھی ايک رکن نماز ہے اس ليے نماز پڑھنے کی ١۔١٨

ب واضح ہے کہ مسجدوں کا مقصد صرف ايک هللا کی جگہ مسجد کہا جاتا ہے آيت کا مطل
  عبادت ہے اس ليے مسجدوں ميں کسی اور کی عبادت کسی اور سے دعا ومناجات جائز نہيں۔

 
ِ يَْدُعْوُه َاكُدْوا يَُكْونُْوَن عَلَْيِه ِلَبًدا     ا قَاَم َعْبُد اهلّلٰ َّٗه لَمَّ َان   ۉ19وَّ
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ئے کھڑا ہوا تو قريب تھا کہ وه بھيڑ کی بھيڑ بن کر اس اور جب هللا کا بنده اس کی عبادت کے ل
  )١پر پل پڑيں (

ِ سے مراد رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم ہيں اور مطلب ہے کہ انس و جن مل کر  ١۔١٩ َعْبُدّهللاٰ
چاہتے ہيں کہ هللا کے اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا ديں، ليکن امام ابن کثير نے اسے 

  يا ہے۔رجوع کرنا قرار د
 

ْ َوَالٓ ُاْرشُِك ِبٖهٓ َاَحًدا   ََّمآ َاْدُعْوا َرّيبِ   20قُْل ِان
آپ کہہ ديجئے کہ ميں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شريک 

  )١نہيں کرتا۔ (
يعنی جب سب آپ کی عداوت پر اتر آئے ہيں تو آپ کہہ دو کہ ميں تو صرف اپنے رب کی ١۔٢٠

  کرتا ہوں اسی سے پناه طلب کرتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔عبادت 
 

َال َرَشًدا    ْ َالٓ َاْمكِلُ لَُمكْ َرضًّا وَّ   21قُْل ِاّىنِ
  )١کہہ ديجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع نقصان کا اختيار نہيں۔ (

ہيں ہے ميں تو يعنی مجھے تمہاری ہدايت يا گمراہی کا يا کسی اور نفع نقصان کا اختيار ن١۔٢١
  صرف اس کا ايک بنده ہوں جسے هللا نے وحی ورسالت کے ليے چن ليا ہے۔

 
لَْن َاِجَد ِمْن ُدْوِنٖه ُملَْتَحًدا   ِ َاَحٌد  ڏ وَّ ِينْ ِمَن اهلّلٰ ْريَ ِ ْ لَْن جيُّ   22ۙقُْل ِاّىنِ

ا کوئی ) اور ميں ہرگز اس کے سو١کہہ ديجئے کہ مجھے ہرگز کوئی هللا سے بچا نہيں سکتا (
  جائے پناه بھی نہيں پا سکتا۔

  اگر ميں اس کی نافرمانی کروں اور وه مجھے اس پر وه عذاب دينا چاہے۔ ١۔٢٢
 

ْيَن ِفْهيَ  َ ٰخدِلِ َ َوَرُسْوهَلٗ فَِانَّ هَلٗ اَنَر هَجَمنَّ َّْعِص اهلّلٰ ِ َوِرٰسٰلِتٖه  ۭ َوَمْن ي َن اهلّلٰ   ۭ 23آ َابًَدا ِاالَّ بَٰلـغًا ِمّ
ميرا کام هللا کی بات اور اس کے پيغامات (لوگوں کو) پہنچا دينا ہے (اب) جو بھی هللا اور البتہ 

اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لئے جہنم کی آگ ہے جس ميں ايسے لوگ ہميشہ رہيں 
  گے۔

 
َاقَلُّ  ا وَّ َيْعلَُمْوَن َمْن َاْضَعُف اَنِرصً ٓ ِاَذا َرَاْوا َما يُْوعَُدْوَن فَسـَ   24عََدًدا  َحّىتٰ

) پس ١(ان کی آنکھ نہ کھلے گی) يہاں تک کہ اسے ديکھ ليں جس کا ان کو وعده ديا جاتا ہے (
  )۔٢عنقريب جان ليں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے (

يا مطلب يہ ہے کہ يہ نبی صلی هللا عليہ وسلم اور مومنين کی عداوت اور اپنے کفر پر  ١۔٢٤
گے، يہاں تک کہ دنيا يا آخرت ميں وه عذاب ديکھ ليں گے، جس کا ان سے وعده کيا  مصر رہيں
  جاتا ہے۔ 

يعنی اس وقت ان کو پتہ لگے گا کہ مومنوں کا مددگار کمزور ہے يا مشرکوں کا؟ اہل  ٢۔٢٤
توحيد کی تعداد کم ہے يا غير هللا کے پجاريوں کی۔ مطلب يہ ہے کہ پھر مشرکين کا تو سرے 

مددگار ہی نہيں ہوگا اور هللا کے ان گنت لشکروں کے مقابلے ميں ان مشرکين کی  سے کوئی
  تعداد بھی آٹے ميں نمک کے برابر ہوگی۔

 
ٓ  َاَمًدا   ْ َعُل هَلٗ َرّيبِ ا تُْوعَُدْوَن َاْم َجيْ   25قُْل ِاْن َاْدِرْيٓ َاقَرِيٌْب مَّ
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ا ہے وه قريب ہے يا ميرا رب اس کہہ ديجئے مجھے معلوم نہيں کہ جس کا وعده تم سے کيا جات
  )۔١کے لئے دوری کی مدت مقرر کرے گا (

مطلب يہ ہے کہ عذاب يا قيامت کا علم، يہ غيب سے تعلق رکھتا ہے جس کو صرف هللا  ١۔٢٥
  تعاٰلی ہی جانتا ہے کہ وه قريب ہے يا دور۔

 
  ۙ 26ٰعِملُ الَْغْيِب فََال يُْظهُِر عَٰيل غَْيِبٖهٓ َاَحًدا   

  )١ب کا جاننے واال ہے اور اپنے غيب پر کسی کو مطلع نہيں کرتا۔ (وه غي
يعنی اپنے پيغمبر کو بعض امور غيب سے مطلع کر ديا جاتا ہے جن کا تعلق يا تو اس ١۔  ٦ ٢

کے فرائض رسالت سے ہوتا ہے يا وه اس کی رسالت کی صداقت کی دليل ہوتے ہيں اور ظاہر 
غمبر عالم الغيب نہيں ہو جاتا۔ لہذا عالم الغيب صرف هللا بات ہے کہ هللا کے مطلع کرنے سے پي

  ہی کی ذات ہے جيسا کہ يہاں بھی اس کی صراحت فرمائی گئی ہے۔
 

َّٗه يَْسكُلُ ِمْنۢ بَْنيِ يََديِْه َوِمْن َخلِْفٖه َرَصًدا   ُسْوٍل فَِان   ۙ 27ِاالَّ َمِن اْرتَٰىض ِمْن رَّ
ليکن اس کے بھی آگے پيچھے پہرے دار مقرر کر  سوائے اس پيغمبر کے جسے وه پسند کر لے

  )١ديتا ہے (
يعنی نزول وحی کے وقت پيغمبر کے آگے پيچھے فرشتے ہوتے ہيں اور شياطين اور  ١۔٢٧

  جنات کو وحی کی باتيں سننے نہيں ديتے۔
 

ْم َوَاْحٰىص  ْهيِ ْم َواََحاَط ِبَما دَلَ ِ ٍء عََدًدا  ِلَّيْعَملَ َاْن قَْد َابْلَُغْوا ِرٰسٰلِت َرّهبِ   ۧ 28 ُلكَّ َيشْ
) هللا تعاٰلی نے انکے آس پاس ١تاکہ ان کے اپنے رب کے پيغام پہنچا دينے کا علم ہو جائے (

  )۔٣) اور ہرچيز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے (٢(کی چيزوں) کا احاطہ کر رکھا ہے (
هللا عليہ وسلم تاکہ ليعلم۔ ميں ضمير کا مرجع کون ہے؟ بعض کے نزديک رسول هللا صلی  ١۔٢٨

آپ جان ليں کہ آپ سے پہلے رسولوں نے بھی هللا کا پيغام اسی طرح پہنچايا جس طرح آپ نے 
پہنچايا۔ بعض نے فرشتوں کو بنايا ہے کہ فرشتوں نے هللا کا پيغام نبيوں تک پہنچايا۔ اور بعض 

ذريعے حفاظت فرماتا  نے هللا کو مرجع بنايا ہے کہ هللا تعاٰلی اپنے پيغمبروں کی فرشتوں کے
  ہے۔ 
  فرشتوں کے پاس کی يا پيغمبروں کے پاس کی۔  ٢۔٢٨
کيونکہ وہی عالم الغيب ہے، جو ہو چکا اور آئنده ہوگا، سب کا اس نے شمار کر رکھا ہے۔  ٣۔٢٨

  يعنی اسکے علم ميں ہے۔
 
 

 سورة المزمل
 )٢٠۔ تعداد آيات  ٧٣(سورة المزمل ۔ سوره نمبر 

 
ِ ال ِحْميِ        ِبْسِم اهلّلٰ ِن الرَّ ْمحٰ   رَّ

  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
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ُل     ّمِ َا الُْمزَّ َهيُّ   Ǻۙاٰيٓ
  )١اے کپڑے ميں لپٹنے والے (

جس وقت يہ آيت نازل ہوئی نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے هللا نے ١۔١
کيفيت کو بيان کرتے ہوئے فرمايا مطلب يہ ہے کہ اب چادر چھوڑ ديں اور رات کو  آپ کی اسی

تھوڑا قيام کريں يعنی نماز تہجد پڑھيں کہا جاتا ہے کہ اس حکم کی بناء پر تہجد آپ کے ليے 
  واجب تھی۔ (ابن کثير)

 
َّْيَل ِاالَّ قَِلْيًال     Ąۙقُِم ال

  )١م (رات (کے وقت نماز) ميں کھڑے ہو جاؤ مگر ک
 

  ۙ Ǽِنّْصَفٗهٓ َاِو انُْقْص ِمنُْه قَِلْيًال  
  آدھی رات يا اس سے بھی کچھ کم کرلے۔

 
ِِّل الُْقْرٰاَن تَْرِتْيًال     Ćَۭاْو ِزْد عَلَْيِه َوَرت
  )٢) اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر (صاف) پڑھا کرو (١يا اس پر بڑھا دے (

زياده (دو ثلث) ہو تو کوئی حرج نہيں  يعنی يہ قيام نصف رات سے کچھ کم (ثلث) يا کچھ ١۔٤
  ہے۔ 

چنانچہ حديث ميں آتا ہے کہ آپ کی قرأت ترتيل کے ساتھ ہی تھی اور آپ نے اپنی امت کو  ٢۔٤ 
  بھی ترتيل کے ساتھ، يعنی ٹھہر ٹھہر پڑھنے کی تلقين کی ہے۔

 
ُنلِْقْي عَلَْيَك قَْوًال ثَـِقْيًال     Ĉِاانَّ سـَ

  )١اری بات عنقريب نازل کريں گے (يقيناً ہم تجھ پر بہت بھ
رات کا قيام چونکہ نفس انسانی کے لئے بالعموم گراں ہے، اس لئے يہ جملہ خاص طور پر  ١۔٥

فرمايا کہ ہم اس سے بھی بھاری بات تجھ پر نازل کريں گے، يعنی، قرآن، جس کے احکام و 
ايک بھاری جانفسانی کا فرائض پر عمل، اس کی حدود کی پابندی اور اس کی تبليغ اور دعوت، 

عمل ہے۔ بعض نے ثقالت سے وه بوجھ مراد ليا ہے جو وحی کے وقت نبی صلی هللا عليہ وسلم 
  پر پڑتا تھا جس سے سخت سردی ميں بھی آپ پسينے سے شرابور ہو جاتے تھے۔

 
َاْقَوُم ِقْيًال   َّْيِل ِيهَ َاَشدُّ َوْطـًا وَّ ئََة ال   Čِۭانَّ اَنشـِ

ھنا دل جمعی کے لئے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بالکل درست کر دينے بيشک رات کا اٹ
  )١واال ہے (

دوسرا مفہوم يہ ہے کہ دن کے مقابلے ميں رات کو قرآن زياده واضح اور حضور قلب کے  ١۔٦
لئے زياده موثر ہے، اس لئے کہ اس وقت دوسری آوازيں خاموش ہوتی ہيں۔ فضا ميں سکون 

نمازی جو پڑھتا ہے وه آوازوں کے شور اور دنيا کے ہنگاموں کے نذر  غالب ہوتا ہے اس وقت
  نہيں ہوتا بلکہ نمازی اس سے خوب محفوظ ہوتا اور اس کی اثر آفرينی کو محسوس کرتا ہے۔

 
ْبًحا َطِويًْال   َاِر سـَ   Ċِۭانَّ كَلَ ِيف الهنَّ

  )١يقيناً تجھے دن ميں بہت شغل رہتا ہے (
ر تالوت زياده مفيد اور موثر ہے، يعنی اس پر ہميشگی کر، دن ہو يا يعنی رات کو نماز او ١۔٧

  رات، هللا کی تسبيح و تمحيد اور تکبير و تہليل کرتا ره۔
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َِّك َوتَبَتَّْل ِالَْيِه تَْبِتْيًال     Ďَۭواْذُكِر اْمسَ َرب

جا۔  تو اپنے رب کے نام کا ذکر کيا کر اور تمام مخلوقات سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو
)١(  
يعنی هللا کی عبادت اور اس سے دعا و مناجات کے ليے يکسو اور ہمہ تن اس کی طرف ١۔٨

متوجہ ہو جانا، يہ رہبانيت سے مختلف چيز ہے رہبانيت تو تجرد اور ترک دنيا ہے جو اسالم ميں 
  ناپسنديده ہے۔

 
ْذهُ  ِ ِق َوالَْمْغرِِب َالٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُهَو فَاختَّ   Ḍَوِكْيًال   َربُّ الَْمْرشِ

  مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہيں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے۔
 

ْيًال      10َواْصِربْ عَٰيل َما يَُقْولُْوَن َواْجهُْرُمهْ َجهًْرا َمجِ
  اور جو کچھ وه کہيں تو سہتا ره اور وضعداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ ره۔

 
ِبْنيَ ُاوِيل النَّْعَمِة َوَمهِّلْهُْم قَِلْيًال    َوَذْرِينْ َوالْمُ    11َكّذِ

  اور مجھے اور ان جھٹالنے والے آسوده حال لوگوں کو چھوڑ دے اور انہيں ذرا سی مہلت دے۔
 

َجِحـْيًما    يْنَآ َاْنَاكًال وَّ   ۙ  12ِانَّ دَلَ
  يقيناً ہمارے ہاں سخت بيڑياں ہيں اور سلگتی ہوئی جہنم۔

 
عََذااًب َاِلـْيًما   وَّطَ  ٍة وَّ   ۤ 13َعاًما َذا غُصَّ

  )١اور حلق ميں اٹکنے واال کھانا ہے اور درد دينے واال عذاب ہے (
ۃ ِ حلق ميں اٹک جانے واال، نہ حلق سے نيچے اترے اور نہ باہر نکلے۔ يہ َز قُّْوم  ١۔١٣ َذا ُغصَّ

  ت بدبو دار اور زہريلی ہوتی ہے۔کا کھانا ہوگا۔ َضِرْيع ايک کانٹے دار جھاڑی ہے جو سخ
 

هِْيًال     14يَْوَم تَْرُجُف اْالَْرُض َوالِْجَباُل َوَاكنَِت الِْجَباُل َكِثيْبًا مَّ
جس دن زمين اور پہاڑ تھر تھرائيں گے اور پہاڑ مثل بھربھری ريت کے ٹيلوں کے ہوجائيں 

  )١گے۔ (
ل سے تہ وباال ہو جائيں گے اور بڑے يعنی يہ عذاب اس دن ہوگا جس دن زمين پہاڑ بھونچا١۔١٤

بڑے پر ہيبت پہاڑ ريت کے ٹيلوں کی طرح بےحثييت ہو جائيں گے۔ کثيب ريت کا ٹيال، مھيال کا 
  معنی بھربھری پيروں کے نچيے سے نکل جانے والی ريت۔

 
ٓ َاْرَسلْنَآ ِاٰىل  ٓ َاْرَسلْنَآ ِالَْيُمكْ َرُسْوًال ڏ َشاِهًدا عَلَْيُمكْ امَكَ   ۭ 15 ِفْرَعْوَن َرُسْوًال  ِاانَّ

) رسول بھيج ديا ہے جيسے کہ ہم نے ١بيشک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دينے واال (
  فرعون کے پاس رسول بھيجا تھا۔

  جو قيامت والے دن تمہارے اعمال کی گواہی دے گا۔ ١۔١٥
 

ِبْيًال  ُسْوَل فََاَخْذنُٰه َاْخًذا وَّ   16   فََعٰىص ِفْرَعْوُن الرَّ
  )١تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت (وبال) کی پکڑ ميں پکڑ ليا (
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اس ميں اہل مکہ کو تنبيہ ہے کہ تمہارا حشر بھی وہی ہو سکتا ہے۔ جو فرعون کا موسٰی  ١۔١٦
  عليہ السالم کی تکذيب کی وجہ سے ہوا۔

 
اَن ِشيَْبۨا   فََكْيَف تَتَُّقْوَن ِاْن َكَفْرُمتْ يَْوًما جيَّْ    ڰ17َعُل الِْودْلَ

  )١تم اگر کافر رہے تو اس دن کيسے پناه پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا (
قيامت والے دن کی ہولناکی بيان کی کہ واقع اس دن بچے بوڑھے ہوجائيں گے يا تمثيل  ١۔١٧

  کے طور پر کہا گيا۔
 

َماُۗء ُمنَْفِطٌر ِبٖه  ۭ َاكَن َوعْ    18ُدٗه َمْفُعْوًال  السَّ
  )٢) هللا تعاٰلی کا يہ وعده ہو کر ہی رہے گا۔ (١جس دن آسمان پھٹ جائے گا (

  يہ يوم کی دوسری صفت ہے اس دن ہولناکی سے آسمان پھٹ جائے گا ١۔١٨
يعنی هللا نے جو بعث بعد الموت، حساب کتاب اور جنت دوزخ کا وعده کيا ہوا ہے يہ يقينا  ٢۔١٨

  کر رہنا ہے۔المحالہ ہو 
 

ِّٖه َسِبْيًال     ََذ ِاٰىل َرب   19ِۧانَّ ٰهِذٖه تَْذِكَرٌة ۚ فََمْن َشاَۗء اختَّ
  بيشک يہ نصيحت ہے پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راه اختيار کرے۔

 
 
ِٕ
َّْيِل َوِنْصَفٗه َوثُلُثَٗه َوَطاۗى ََّك تَُقْوُم َاْدٰىن ِمْن ثُلُـَيثِ ال ََّك يَْعَملُ َان ُصْوُه فَتَاَب عَلَْيُمكْ فَ ِانَّ َرب َّْن ُحتْ َاَر  ۭعَِملَ َاْن ل َّْيَل َوالهنَّ ُر ال ُ يَُقّدِ يَْن َمَعَك ۭ َواهلّلٰ ِ َن اذلَّ اْقَرُءْوا َما َفٌة ِمّ

ْرٰىض ۙ َوٰاَخُرْوَن يَْرضِبُْوَن ِيف اْالَْرِض يَبْ  َيُكْوُن ِمنُْمكْ مَّ َ ِمَن الُْقْرٰاِن ۭ عَِملَ َاْن سـَ ِ  ڮ فَاْقَرُءْوا َما تَيَرسَّ ِ َۙوٰاَخُرْوَن يَُقاِتلُْوَن ِيفْ َسِبْيِل اهلّلٰ تَُغْوَن ِمْن فَْضِل اهلّلٰ
ُمْوا ِالَ  نًا   ۭ َوَما تَُقّدِ َ قَْرًضا َحسـَ ٰكوَة َوَاْقرُِضوا اهلّلٰ ٰلوَة َوٰاتُوا الزَّ َ ِمنُْه ۙ َوَاِقْيُموا الصَّ دُ تَيَرسَّ ْن َخْريٍ َجتِ َتْغِفُروا نُْفِسُمكْ ِمّ َاْعَظَم َاْجًرا   ۭ َواسـْ ا وَّ ِ ُهَو َخْريً ْوُه ِعْنَد اهلّلٰ

ِحْميٌ  َ غَُفْوٌر رَّ َ  ۭ ِانَّ اهلّلٰ   ۧ 20اهلّلٰ
آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ايک جماعت قريب دو تہائی 

) اور رات دن کا پورا ١تی ہے (رات کے اور آدھی رات کے اور ايک تہائی رات کے تہجد پڑھ
) پس تم ٣) وه خوب جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے (٢اندازه هللا تعاٰلی کو ہی ہے، (

) لہذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے ليے آسان ہو پڑھو وه جانتا ہے کہ تم ميں بعض ٤پر مہربانی کی (
 تعاٰلی کا فضل يعنی روزی بھی بيمار بھی ہوں گے بعض دوسرے زمين ميں چل پھر کر هللا

) سو تم بہ آسانی جتنا ٦) اور کچھ لوگ هللا کی راه ميں جہاد بھی کريں گے ( ۵تالش کريں گے (
) اور نماز کی پابندی کيا کرو اور زکوة ديتے رہا کرو اور هللا تعاٰلی کو ٧قرآن پڑھ سکو پڑھو (

اسے هللا تعاٰلی کے ہاں بہتر سے بہتر اچھا قرض دو اور جو نيکی تم اپنے ليے آگے بھيجو گے 
) هللا تعاٰلی سے معافی مانگتے رہا کرو يقيناً هللا تعاٰلی ٨اور ثواب ميں بہت زياده پاؤ گے (

  بخشنے واال مہربان ہے۔
جب سورت کے آغاز ميں نصف رات يا اس سے کم يا زياده قيام کا حکم ديا گيا تو نبی  ١۔٢٠

ساتھ صحابہ کی ايک جماعت رات کو قيام کرتی کبھی دو تہائی  صلی هللا عليہ وسلم اور آپ کے
سے کم يا زياده کبھی نصف رات کبھی ثلث رات جيسا کہ يہاں ذکر ہے۔ ليکن ايک تو رات کا يہ 

قيام نہايت گراں تھا دوسرے وقت کا اندازه لگانا مشکل تھا کہ يہ نصف رات ہوئی يا ثلث اس ليے 
حکم نازل فرمايا جس ميں فرمايا کہ بعض کے نزديک ترک قيام هللا نے اس آيت ميں تخفيف کا 

  کی اجازت ہے۔ 
يعنی هللا تورات کی گھڑياں گن سکتا ہے کتنی گزر گئی ہيں اور کتنی باقی ہيں تمہارے ٢۔٢٠

  ليے يہ اندازه لگانا ناممکن ہے۔
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اوقات جب تمہارے لئے رات کے گزرنے کا صحيح اندازه ممکن ہی نہيں، تو تم مقرره ٣۔٢٠ 
  تک نماز تہجد ميں مشغول بھی کس طرح ره سکتے ہو۔ 

يعنی تجارت اور کاروبار کے لئے سفر کرنا اور ايک شہر سے دوسرے شہر ميں يا ايک  ٤۔٢٠
  ملک سے دوسرے ملک ميں جانا پڑے گا۔ 

اسی طرح جہاد ميں بھی پُر مشقت سفر اور مشقتيں کرنی پڑتی ہيں، اور يہ تينوں چيزيں، ۵۔٢٠
ری، سفر اور جہاد نوبت بہ نوبت ہر ايک کو الحق ہوتی ہيں اس ليے هللا نے قيام الليل کے بيما

  حکم ميں تخفيف کردی ہے کيونکہ تينوں حالتوں ميں يہ نہايت مشکل اور بڑا صبر آزما کام ہے۔
  اسباب تخفيف کے ساتھ تخفيف کا يہ حکم دوباره بطور تاکيد بيان کر ديا گيا۔    ٦۔ ٢٠
  پانچوں نمازوں کی جو فرض ہيں۔  يعنی ٧۔٢٠
يعنی هللا کی راه ميں حسب ضرورت و توفيق خرچ کرو، اسے قرض حسنہ سے اس لئے  ٨۔٢٠

تعبير فرمايا کہ هللا تعاٰلی اس کے بدلے ميں سات سو گنا بلکہ اس سے زياده تک اجر و ثواب 
کرو گے هللا کے ہاں ان عطا فرمائے گا نفلی نمازيں، صدقات و خيرات اور ديگر نيکياں جو بھی 

کا بہترين اجر پاؤ گے اکثر مفسرين کے نزديک يہ آيت مدينہ ميں نازل ہوئی اس ليے کہتے ہيں 
  کہ اس کا نصف حصہ مکی اور نصف حصہ مدنی ہے۔

 
 

 سورة المدثر
 )٥٦۔ تعداد آيات  ٧٤(سورة المدثر ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ         ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

ُِّر    ث َا الُْمدَّ هيُّ َ   Ǻۙاٰيٓ
  )١اے کپڑا اوڑھنے والے (

سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وه (اِ ْقَرْا بِاْسِم َربَِّک الَِّذْی َخلََق) ہے اس کے بعد وحی  ١۔١
 عليہ وسلم سخت مضطرب اور پريشان رہتے۔ ايک روز اچانک ميں وقفہ ہوگيا اور نبی صلی هللا

پھر وہی فرشتہ، جو غار حرا ميں پہلی مرتبہ وحی لے کر آيا تھا۔ آپ نے ديکھا کہ آسمان و 
زمين کے درميان ايک کرسی پر بيٹھا ہے، جس سے آپ پر ايک خوف سا طاری ہوگيا اور گھر 

وڑھا دو، مجھے کپڑا اوڑھا دو۔ چنانچہ انہوں جاکر گھر والوں سے کہا کہ مجھے کوئی کپڑا ا
نے آپ کے جسم پر ايک کپڑا ڈال ديا، اسی حالت ميں وحی نازل ہوئی۔ (صحيح بخاری) اس 

  اعتبار سے يہ دوسری وحی اور احکام کے حساب سے پہلی وحی ہے۔
 

  ۽Ąقُْم فََانِْذْر  
  )۔١کھڑا ہو جا اور آگاه کر دے (

  گر وه ايمان نہ الئيں۔يعنی اہل مکہ کو ڈرا، ا ١۔٢
 

   ْ ََّك فََكّربِ   ۽Ǽَوَرب



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	1335	of	1441	

  اور اپنے رب ہی کی بڑائياں بيان کر۔
 

  ۽Ćَوِثَيابََك فََطهِّْر  
  )١اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر (

يعنی قلب اور نيت کے ساتھ کپڑے بھی پاک رکھ۔ يہ حکم اس لئے ديا گيا کہ مشرکين مکہ  ١۔٤
  طہارت کا اہتمام نہيں کرتے تھے۔

 
ْجَز فَاْجهُْر     ۽Ĉَوالرُّ

  )١ناپاکی کو چھوڑ دے (
يعنی بتوں کی عبادت چھوڑ دے۔ يہ دراصل لوگوں کو آپ کے ذريعے سے حکم ديا جا رہا  ١۔٥

 ہے۔
 

َتْكِرثُ     ۽Čَوَال تَْمُننْ تَسـْ
  )١اور احسان کرکے زياده لينے کی خواہش نہ کر (

  ميں اس سے زياده ملے گا۔يعنی احسان کرکے يہ خواہش نہ کر کہ بدلے  ١۔٦
 

َِّك فَاْصِربْ     Ċَۭوِلَرب
  اور اپنے رب کی راه ميں صبر کر۔

 
  Ďفَِاَذا نُِقَر ِيف النَّاُقْوِر  

  پس جبکہ صور ميں پھونک ماری جائے گی۔
 

َّْوٌم َعِسْريٌ    ٍذ ي ِٕ
  ۙ Ḍفَٰذكِلَ يَْوَمى

  وه دن بڑا سخت دن ہوگا۔
 

  10ْريٍ   عََيل اْلٰكِفرِْيَن غَْريُ يَِس 
  )١جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ (

يعنی قيامت کا دن کافروں پر بھاری ہوگا کيونکہ اس روز کفر کا نتيجہ انہيں بھگتنا ہوگا،  ١۔١٠
  جو جرم وه دنيا ميں کرتے رہے ہونگے۔

 
  11َۙذْرِينْ َوَمْن َخلَْقُت َوِحْيًدا   

  )١ہے (مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے ميں نے اکيال پيدا کيا 
يہ کلمہ وعيد و تہديد ہے کہ اسے، جسے ميں نے ماں کے پيٹ ميں اکيال پيدا کيا، اس کے  ١۔١١

پاس مال تھا نہ اوالد، اور مجھے اکيال چھوڑ دو، يعنی ميں خود ہی اس سے نمٹ لوں گا، کہتے 
س لئے اس ہيں کہ يہ وليد بن مغيره کی طرف اشاره ہے۔ يہ کفر و طغيان ميں بہت بڑھا ہوا تھا، ا

  کا خصوصی طور پر ذکر کيا ہے۔ وهللا عالم۔
 

ْمُدْوًدا   َجَعلُْت هَلٗ َماًال مَّ   ۙ 12وَّ
  اور اسے بہت سا مال دے رکھا تھا۔
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بَِنْنيَ ُشهُْوًدا     ۙ 13وَّ
  )١اور حاضر باش فرزند بھی (

ر ميں اسے هللا نے اوالد سے نوازا تھا اور وه ہر وقت اس کے پاس ہی رہتے تھے، گھ ١۔١٣
دولت کی فروانی تھی، اس لئے بيٹوں کو تجارت و کاروبار کے لئے باہر جانے کی ضرورت 
پيش نہيں آتی تھی بعض کہتے ہيں کہ اس کے تين بيٹے مسلمان ہوگئے تھے، خالد، ہشام اور 

  وليد بن وليد (فتح القدير)
 

َمهَّْدتُّ هَلٗ تَْمهِْيًدا      ۙ 14وَّ
  )١دگی دے رکھی ہے (اور ميں نے اسے بہت کچھ کشا

  يعنی مال و دولت ميں رياست و سرداری ميں اور درازی عمر ميں۔ ١۔١٤
 

  ڎ15ُمثَّ يَْطَمُع َاْن َاِزيَْد    
  )١پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ ميں اسے اور زياده دوں۔ (

  يعنی کفرو معصيت کے باوجود، اس کی خواہش ہے کہ ميں اسے زياده دوں۔١۔١۵
 

َّهٗ  يِٰتنَا َعِنْيًدا    الَكَّ ۭ ِان   ۭ 16َاكَن ِالٰ
  ) وه ہماری آيتوں کا مخالف ہے۔١نہيں نہيں (

يعنی ميں اسے زياده نہيں دونگا۔ عنيد اس شخص کو کہتے ہيں جو جاننے کے باوجود حق  ١۔١٦
  کی مخالفت کرے اور اس کو رد کرے۔

 
  17َۭسُاْرِهُقٗه َصُعْوًدا   

  )١ھاؤں گا (عنقريب ميں اسے ايک سخت چڑھائی چڑ
يعنی ايسے عذاب ميں مبتال کروں گا جس کا برداشت کرنا نہايت سخت ہوگا، بعض کہتے  ١۔١٧

  ہيں، جہنم ميں آگ کا پہاڑ ہوگا جس پر اس کو چڑھايا جائے گا (فتح القدير)
 

َر    َّٗه فَكََّر َوقَدَّ   18ِۙان
  )١اس نے غور کرکے تجويز کی (

عليہ وسلم کا پيغام سن کر، اس نے اس امر پر غور کيا کہ  يعنی قرآن اور نبی صلی هللا ١۔١٨
  ميں اس کا جواب دوں؟ اور اپنے جی ميں اس نے وه تيار کيا۔

 
َر       ۙ 19فَُقِتَل َكْيَف قَدَّ

 اسے ہالکت ہو کيسی (تجويز) سوچی؟
 

َر     ۙ 20ُمثَّ قُِتَل َكْيَف قَدَّ
  )۔١وه پھر غارت ہو کس طرح اندازه کيا (

س کے حق ميں بد دعائيہ کلمے ہيں، کہ ہالک ہو، مارا جائے، کيا بات اس نے سوچی يہ ا ١۔٢٠
  ہے؟

 
  21ُۙمثَّ نَــَظَر     

  )١اس نے پھر ديکھا (
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  يعنی پھر غور کيا کہ قرآن کا رد کس طرح ممکن ہے۔ ١۔٢١
 

  22ُۙمثَّ عَبََس َوبََرسَ   
  )١پھر تيوری چڑھائی اور منہ بنايا (

وچتے وقت چہرے کی سلوٹيں بدليں، اور منہ بسورا، جيسا کہ عموًما کسی يعنی جواب س ١۔٢٢
  مشکل بات پر غور کرتے وقت آدمی ايسا کرتا ہے۔

 
َتْكَربَ      ۙ 23ُمثَّ َاْدبََر َواسـْ

  )١پھر پيچھے ہٹ گيا اور غرور کيا (
  يعنی حق سے انکار کيا اور ايمان النے سے تکبر کيا۔ ١۔٢٣

 
ُّْؤثَُر  فََقاَل ِاْن ٰهَذآ اِ  ٌر ي   ۙ 24الَّ ِحسْ

  )١اور کہنے لگا يہ تو صرف جادو ہے جو نقل کيا جاتا ہے (
يعنی کسی سے يہ سيکھ آيا ہے اور وہاں سے نقل کر اليا ہے اور دعوٰی کر ديا کہ هللا کا  ١۔٢٤

  نازل کرده ہے۔
 

  25ِۭاْن ٰهَذآ ِاالَّ قَْوُل الْبََرشِ 
  ہيں۔سوائے انسانی کالم کے کچھ بھی ن

 
  26َسُاْصِلْيِه َسَقَر   

  ميں عنقريب اس دوزخ ميں ڈالوں گا۔
 

  ۭ 27َوَمآ َاْدٰرىَك َما َسَقُر  
  )۔١اور تجھے کيا خبر کہ دوزخ کيا چيز ہے (

  دوزخ کے ناموں يا درجات ايک کا نام َسقَُر بھی ہے۔ ١۔٢٧
 

  28َۚال تُْبِقْي َوَال تََذُر  
  )١ی ہے (نہ وه باقی رکھتی ہے نہ چھوڑت

ان کے جسموں پر گوشت چھوڑے گی نہ ہڈی، يا مطلب ہے جہنميوں کو زنده چھوڑے  ١۔٢٨
  گی نہ مرده،

 
اَحٌة ِلّلْبََرشِ     ښ29لَوَّ

  کھال کو جھلسا ديتی ہے۔
 

  ۭ 30عَلَْهيَا ِتْسَعَة َعَرشَ  
  )۔١اور اس ميں انيس (فرشتے مقرر) ہيں (

  ے مقرر ہيںفرشت ١٩يعنی جہنم پر بطور دربان  ١۔٣٠
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يَْن َكَفُروْ  ِ َهتُْم ِاالَّ ِفْتنًَة ِلذّلَّ َما َجَعلْنَا ِعدَّ َكًة    ۠ وَّ ِٕ
َب النَّاِر ِاالَّ َمٰلۗى ِ َوَما َجَعلْنَآ َاْحصٰ َال يَْراَتَب اذلَّ يَْن ٰاَمنُْوٓا ِايَْمااًن وَّ ِ يَْن ُاْوتُوا اْلِكٰتَب َويَْزَداَد اذلَّ ِ ْيَن ا   ۙ ِليَْستَْيِقَن اذلَّ

 ُ الْٰكِفُرْوَن َماَذآ َاَراَد اهلّلٰ َرٌض وَّ ْم مَّ يَْن ِيفْ قُلُْوِهبِ ِ ََّشاُۗء   ۭ َوَما ُاْوتُوا اْلِكٰتَب َوالُْمْؤِمنُْوَن  ۙ َوِلَيُقْوَل اذلَّ ََّشاُۗء َوَهيِْدْي َمْن ي ُ َمْن ي  ِهبَٰذا َمثًَال   ۭ َكٰذكِلَ يُِضلُّ اهلّلٰ
 ِّ   ۧ 31َك ِاالَّ ُهَو   ۭ َوَما ِھَي ِاالَّ ِذْكٰرى ِللْبََرشِ يَْعَملُ ُجنُْوَد َرب

ہم نے دوزخ کے دروغے صرف فرشتے رکھے ہيں اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی 
) اور ايماندار ايمان ميں اور ٢) تاکہ اہل کتاب يقين کرليں (١آزمائش کے لئے مقرر کی ہے (

ان شک نہ کريں اور جن کے دلوں ميں بيماری ہے اور ) اور اہل کتاب اور مسلم٣بڑھ جائيں (
) اس طرح هللا تعاٰلی جسے چاہتا ہے ٤وه کافر کہيں کہ اس بيان سے هللا تعاٰلی کی کيا مراد ہے؟ (

) تيرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا ۵گمراه کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدايت ديتا ہے (
  )٧کے ليے سراسر پندونصيحت ہے۔() يہ تو کل بنی آدم ٦کوئی نہيں جانتا ( 

يہ مشرکين قريش کا رد ہے، جب جہنم کے دروغوں کا هللا نے ذکر فرمايا تو ابو جہل نے  ١۔٣١
جماعت قريش کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کيا تم ميں سے ہر دس آدميوں کا گروپ، ايک ايک 

اپنی طاقت پر بڑا  فرشتے کے لئے کافی نہيں ہوگا، بعض کہتے ہيں کہ کالده نامی شخص نے
فرشتوں کو تو ميں اکيال ہی کافی ہوں۔  ١٧گھمنڈ تھا، کہا، تم سب صرف دو فرشتے سنبھال لينا، 

کہتے ہيں اس نے رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کو کشتی کا بھی کئی مرتبہ چلينج ديا اور ہر 
بن عبد يزيد کے ساتھ مرتبہ شکست کھائی مگر ايمان نہيں اليا، کہتے ہيں اس کے عالوه رکانہ 

بھی آپ صلی هللا عليہ وسلم نے کشتی لڑی تھی ليکن وه شکست کھا کر مسلمان ہوگئے تھے 
  (ابن کثير) مطلب يہ کہ يہ تعداد بھی ان کے مذاق يا آزمائش کا سبب بن گئی۔ 

يعنی جان ليں کہ رسول برحق ہے اور اس نے وہی بات کی ہے جو پچھلی کتابوں ميں  ٢۔٣١
  ہے۔  بھی درج

  کہ اہل کتاب نے ان کے پيغمبر کی بات کی تصديق کی ہے  ٣۔٣١
بيمار دلوں سے مراد منافقين ہيں يا پھر وه جن کے دلوں ميں شکوک تھے کيونکہ مکہ  ٤۔٣١

ميں منافقين نہيں تھے۔ يعنی يہ پوچھيں گے کہ اس تعداد کو يہاں ذکر کرنے ميں هللا کی کيا 
  حکمت ہے؟

اہی کی طرح جسے چاہتا ہے گمراه اور جسے چاہتا ہے، راه ياب کر ديتا يعنی گذشتہ گمر ٥۔٣١
  ہے، اس ميں حکمت بالغہ ہوتی ہے اسے صرف هللا ہی جانتا ہے۔ 

فرشتے ہی تو ہيں، جن پر قابو پانا  ١٩يعنی کفار و مشرکين سمجھتے ہيں کہ جہنم ميں  ٦۔٣١
شکر تو اتنے ہيں جنہيں هللا کے سوا کون سا مشکل کام ہے؟ ليکن ان کو معلوم نہيں کہ رب کے ل

ہزار فرشتے روزانہ هللا  ٧٠کوئی نہيں جانتا ہی نہيں۔ صرف فرشتے ہی اتنی تعداد ميں ہيں کہ 
کی عبادت کے لئے بيت المعمور ميں داخل ہوتے ہيں، پھر قيامت تک ان کی باری نہيں آئے گی۔ 

  (صحيح بخاری)
ے، انسانوں کی پند و نصيحت کے لئے ہيں کہ شايد يعنی يہ جہنم اور اس پر مقرر فرشت ٧۔ ٣١ 

  وه نافرمانيوں سے باز آجائيں۔
 

  ۙ 32الَكَّ َوالَْقَمِر 
  قسم ہے چاند کی

 
َّْيِل ِاْذ َاْدبََر    ۙ 33َوال

  اور رات جب وه پيچھے ہٹے۔
 

ْبِح ِاَذآ َاْسَفَر     ۙ 34َوالصُّ
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  اور صبح کی جب وه روشن ہو جائے،
 

َا َالِْحَدى   ۙ 35اْلُكَربِ   ِاهنَّ
  )١کہ (يقيناً وه جہنم) بڑی چيزوں ميں سے ايک ہے (

يہ جواب قسم ہے ُکبَر، ُکْبَرٰی کی جمع ہے تين نہايت اہم چيزوں کی قسموں کے بعد هللا نے  ١۔٣٥
  جہنم کی بڑائی اور ہولناکی کو بيان کيا ہے جس سے اس کی بڑائی ميں کوئی شک نہيں رہتا۔

 
  36ۙ  نَِذْيًرا ِلّلْبََرشِ 

  بنی آدم کو ڈرانے والی۔
 

َر   َم َاْو يََتَاخَّ ََّتقَدَّ   37ِۭلَمْن َشاَۗء ِمنُْمكْ َاْن ي
  ) جو تم ميں سے آگے بڑھنا چاہے يا پيچھے ہٹنا چاہئے۔١(يعنی) اسے (

يعنی يہ جہنم ڈرانے والی ہے يا نذير سے مراد نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم ہيں يا قرآن  ١۔٣٧
نے بيان کرده وعد و وعيد کے اعتبار سے انسانوں کے لئے نذير ہے۔ اور ايمان واطاعت بھی اپ

ميں آگے بڑھنا چاہيے يا اس سے پيچھے ہٹنا چاہيے مطلب ہے کہ انداز ہر ايک کے ليے ہے 
  جو ايمان الئے يا کفر کرے۔

 
  38ُۙلكُّ نَْفٍس ِبَما َكَسبَْت َرِهْينٌَة  

  )١ميں گروی ہے ( ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے
رہن گروی کو کہتے ہيں يعنی ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے، وه عمل اسے عذاب ١۔٣٨

  سے چھڑا لے گا، (اگر نيک ہوگا) يا ہالک کروا دے گا۔ (اگر برا ہے)
 

َب الَْيِمْنيِ    ٓ َاْحصٰ   ړ39ِاالَّ
  )١مگر دائيں ہاتھ والے (

  لکہ اپنے نيک اعمال کی وجہ سے آزاد ہونگے۔يعنی وه گناہوں کے اسير نہيں ہوں گے ب ١۔٣٩
 

  ۙ 40ِيفْ َجنٍّٰت   ۺ يَتََساَۗءلُْوَن   
  )١اہل جنت باالخانوں ميں بيٹھے وه سوال کرتے ہونگے گے۔(

  اہل جنت باالخانوں ميں بيٹھے، جہنميوں سے سوال کريں گے۔١۔٤٠
 

  41َۙعِن الُْمْجرِِمْنيَ    
  جہنميوں سے

 
  42َسَقَر    َما َسلََكُمكْ ِيفْ 

  تمہيں دوزخ ميں کس چيز نے ڈاال۔
 

  ۙ 43قَالُْوا لَْم نَُك ِمَن الُْمَصلِّْنيَ  
  وه جواب ديں گے ہم نمازی نہ تھے۔

 
  ۙ 44َولَْم نَُك نُْطِعُم الِْمْسِكْنيَ  
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  )١نہ مسکينوں کو کھانا کھالتے تھے۔ (
وق العباد ميں سے ہے مطلب يہ ہوا نماز حقوق هللا ميں سے اور مساکين کو کھانا کھالنا حق١۔٤٤

  کہ ہم نے هللا کے حقوق ادا کيے نہ بندوں کے۔
 

ِِٕضْنيَ   
  ۙ 45َوُكنَّا َخنُْوُض َمَع الَْخاۗى

اور ہم بحث کرنے والے (انکاريوں) کا ساتھ دے کر بحث مباحثہ ميں مشغول رہا کرتے تھے 
)١(  

  سے حصہ ليتے تھے۔يعنی کج بحثی اور گمراہی کی حمايت ميں سرگرمی  ١۔٤٥
 

ْيِن    ُب ِبَيْوِم ادّلِ   ۙ 46َوُكنَّا نَُكّذِ
  اور روز جزا کو جھٹالتے تھے۔

 
ٓ َاٰتىنَا الَْيِقْنيُ      ۭ 47َحّىتٰ

  يہاں تک کہ ہميں موت آگئی۔
 

ِفِعْنيَ     ۭ 48فََما تَْنَفُعهُْم َشَفاعَُة الّشٰ
  )١پس انہيں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی (

يعنی جو صفات مذکوره کا حامل ہوگا، اسے کسی کی شفاعت بھی فائده نہيں پہنچائے گی،  ١۔٤٨
اس لئے کہ کفر کی وجہ سے محل شفاعت ہی نہيں ہوگا، شفاعت تو صرف ان کے لئے مفيد 

  ہوگی جو ايمان کی وجہ سے شفاعت کے قابل ہونگے۔
 

  ۙ 49فََما لَهُْم َعِن التَّْذِكَرِة ُمْعرِِضْنيَ   
  انہيں کيا ہوگيا ہے؟ کہ نصيحت سے منہ موڑ رہے ہيں۔

 
ْستَنِْفَرٌة    ٌر مُّ ُْم ُمحُ   ۙ 50َاكَهنَّ

  گويا کہ وه بہکے ہوئے گدھے ہيں۔
 

ْت ِمْن قَْسَوَرٍة       ۭ 51فَرَّ
  )١جو شير سے بھاگے ہوں۔ (

يعنی يہ حق سے نفرت اور اعراض کرنے ميں ايسے ہيں جيسے وحشی، خوف زده ١۔۵١
  ، شير سے بھاگتے ہيں جب وه ان کا شکار کرنا چاہيے۔گدھے

 
ًة    َ نَرشَّ ًفا مُّ ُّْؤٰىت ُحصُ ْهنُْم َاْن ي   ۙ   52بَْل يُرِيُْد ُلكُّ اْمِرۍ ِمّ

  )١بلکہ ان ميں سے ہر ايک شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابيں دی جائيں (
تاب مفتوح نازل ہو جس ميں لکھا يعنی ہر ايک کے ہاتھ ميں هللا کی طرف سے ايک ايک ک ١۔٥٢

ہو کہ محمد (صلی هللا عليہ وسلم) هللا کے رسول ہيں۔ بعض نے اس کا مفہوم يہ بيان کيا ہے کہ 
بغير عمل کے يہ عذاب سے چھٹکاره چاہتے ہيں، يعنی ہر ايک کو پروانہ نجات مل جائے۔ (ابن 

  کثير)
 

ِخَرَة    افُْوَن اْالٰ   ۭ 53الَكَّ ۭ بَْل الَّ َخيَ
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  )١ہرگز ايسا نہيں (ہو سکتا بلکہ) يہ قيامت سے بےخوف ہيں (
يعنی ان کے فساد کی وجہ سے ان کا آخرت پر عدم ايمان اور اس کی تکذيب ہے جس نے  ١۔٥٣

  انہيں بےخوف کر ديا ہے۔
 

َّٗه تَْذِكَرٌة    ٓ ِان   54ۚالَكَّ
  )١سچی بات تو يہ ہے کہ يہ (قرآن) ايک نصيحت ہے (

  ے لئے جو اس قرآن کے واعظ اور نصيحت سے عبرت حاصل کرنا چاہے۔ليکن اس ک ١۔٥٤
 

  55ۭفََمْن َشاَۗء َذَكَرٗه   
  اب جو چاہے اس سے نصيحت حاصل کرے۔

 
ُ ۭ ُهَو َاْهُل التَّْقٰوى َوَاْهُل الَْمْغِفَرِة     ََّشاَۗء اهلّلٰ ٓ َاْن ي   ۧ 56َوَما يَْذُكُرْوَن ِاالَّ

) وه اسی الئق ہے کہ اس ١ريں گے جب هللا تعاٰلی چاہے (اور وه اس وقت نصيحت حاصل ک
  )۔٢سے ڈريں اور اس الئق بھی کہ وه بخشے (

  يعنی اس قرآن سے ہدايت اور نصيحت اسے ہی حاصل ہوگی جسے هللا چاہے گا۔  ١۔٥٦
يعنی وه هللا ہی اس الئق ہے اس سے ڈرا جائے اور وہی معاف کرنے کے اختيارات  ٢۔٥٦ 

لئے وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اسکی نافرمانی رکھتا ہے۔ اس 
  سے بچا جائے تاکہ انسان اس کی مغفرت و رحمت کا سزاوار قرار پائے۔

 
 

 سورة القيامة
 )٤٠۔ تعداد آيات  ٧٥(سورة القيامة ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ         ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  يں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں م
 

  Ǻَۙالٓ ُاْقِسُم ِبَيْوِم الِْقٰيَمِة    
  )۔١ميں قسم کھاتا ہوں قيامت کے دن کی (

ميں قيامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، قيامت کے دن کی قسم کھانے کا مقصد اس کی اہميت  ١۔١
  اور عظمت کو واضح کرنا ہے۔

 
اَمِة   َوَالٓ اُ  َّوَّ   Ąْۭقِسُم اِبلنَّْفِس الل

  )۔١اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو مالمت کرنے واال ہو (
يعنی بھالئی پر بھی کرتا ہے کہ زياده کيوں نہيں کی۔ اور برائی پر بھی، کہ اس سے باز  ١۔٢

کرتے ہيں، کيوں نہيں آتا؟ دنيا ميں بھی جن کے ضمير بيدار ہوتے ہيں ان کے نفس انہيں مالمت 
  تاہم آخرت ميں تو سب کے ہی نفس مالمت کريں گے۔
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َمَع ِعَظاَمٗه    ْ َّْن جنَّ نَْساُن َال َسُب اْالِ   Ǽَۭاَحيْ
  )۔١کيا انسان يہ خيال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈياں جمع کريں گے ہی نہيں (

نہيں مانتا۔  يہ جواب قسم ہے انسان سے مراد يہاں کافر اور بےدين انسان ہے جو قيامت کو ١۔٣
اس کا گمان غلط ہے، هللا تعاٰلی يقينا انسانوں کے اجزا کو جمع فرمائے گا يہاں ہڈيوں کا بطور 

  خاص ذکر ہے، اس ليئے کہ ہڈياں ہی پيدائش کا اصل ڈھانچہ اور قالب ہيں۔
 

َي بَنَانَٗه    َُّسّوِ   Ćبَٰىل ٰقِدِريَْن عَٰيلٓ َاْن ن
  )۔١کہ اس کی پور پور تک درست کر ديں ( ہاں ضرور کريں گے ہم تو قادر ہيں

بَنَان (پور پور) جوڑوں، ناخن، لطيف رگوں اور باريک ہڈيوں پر مشتمل ہوتے ہيں۔ جب يہ  ١۔٤
باريک اور لطيف چيزيں ہم بالکل صحيح صحيح جوڑ ديں گے تو بڑے حصے کو جوڑ دينا 

  ہمارے لئے کيا مشکل ہوگا
 

نَْساُن ِلَيْفجُ    ۚ Ĉَر َاَماَمٗه   بَْل يُرِيُْد اْالِ
  )١بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانياں کرتا جائے (

  يعنی اس اميد پر نافرمانی اور حق کا انکار کرتا ہے کہ کون سی قيامت آنی ہے۔ ١۔٥
 

َن يَْوُم الِْقٰيَمِة    ُل َاايَّ َـٔ   Čۭيَْس
  )١پوچھتا ہے کہ قيامت کا دن کب آئے گا (

لئے نہيں کرتا کہ گناہوں سے تائب ہو جائے، بلکہ قيامت کو ناممکن الو قوع  يہ سوال اس ١۔٦
سمجھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ اسی ليے فسق وفجور سے باز نہيں آتا۔ تاہم اگلی ٓآيت ميں هللا تعاٰلی 

  قيامت کے آنے کا وقت بيان فرما رہے ہيں۔
 

  Ċۙفَِاَذا بَِرَق الَْبَرصُ  
  )۔١ئے گی (پس جس وقت کہ نگاه پتھرا جا

  دہشت اور حيرانی سے جيسے موت کے وقت عام طور پر ہوتا ہے۔ ١۔٧
 

  Ďَۙوَخَسَف الَْقَمُر   
  )١اور چاند بےنور ہو جائے گا (

جب چاند کو گرہن لگ جاتا ہے تو اس وقت بھی وه بےنور ہو جاتا ہے۔ ليکن جو عالمات  ١۔٨
  ی نہيں آئے گی۔قيامت ميں سے ہے، جب ہوگا تو اس کے بعد اس ميں روشن

 
ْمُس َوالَْقَمُر    َع الشَّ   Ḍَۙوُمجِ

  )۔١اور سورج اور چاند جمع کر ديئے جائيں گے (
  يعنی بےنوری ميں۔ مطلب ہے کہ چاند کی طرح سورج کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ ١۔٩
 

ٍِٕذ َاْيَن الَْمَفرُّ   
نَْساُن يَْوَمى   10ۚيَُقْوُل اْالِ

  )۔١آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے ( اس دن انسان کہے گا کہ
يعنی جب يہ واقعات ظہور پذير ہونگے تو پھر هللا سے يا جہنم کے عذاب سے راه فرار  ١۔١٠

  ڈھونڈے گا، ليکن اس وقت راه فرار کہاں ہوگی۔
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  11ۭالَكَّ َال َوَزَر   
  )۔١نہيں نہيں کوئی پناه گاه نہيں (

ں انسان پناه حاصل کرلے۔ وہاں ايسی کوئی پناه گاه َوَزَر پہاڑ يا قعلے کو کہتے ہيں جہا ١۔١١
  نہيں ہوگی۔

 
ِذۨ الُْمْستَـَقرُّ    ِٕ

َِّك يَْوَمى   ۭ 12ِاٰىل َرب
  )١آج تيرے پروردگار کی طرف ہی قرار گاه ہے (

جہاں وه بندوں کے درميان فيصلے فرمائے گا۔ يہ ممکن نہيں ہوگا کہ کوئی هللا کی اس  ١۔١٢
  عدالت سے چھپ جائے

 
َر    َم َوَاخَّ ٍذ ِبَما قَدَّ

ِٕ
نَْساُن يَْوَمى   13ۭيُنَبَُّؤا اْالِ

  )١آج انسان کو اس کے آگے بھيجے ہوئے اور پيچھے چھوڑے ہوئے سے آگاه کيا جائے گا (
يعنی اس کے تمام اعمال سے آگاه کيا جائے گا قديم ہو يا جديد، اول ہو يا آخر چھوٹا ہو يا  ١۔١ ٣
  بڑا
 

نْسَ  ٌة    بَِل اْالِ   ۙ 14اُن عَٰيل نَْفِسٖه بَِصْريَ
  )۔١بلکہ انسان خود اپنے اوپر حجت ہے (

يعنی اس کے اپنے ہاتھ، پاؤں، زبان اور ديگر اعضاء گواہی ديں گے، يا يہ مطلب ہے کہ  ١۔١٤
  انسان اپنے عيوب خود جانتا ہے۔

 
لَْو َالْٰقى َمَعاِذْيَرٗه       ۭ 15وَّ

  )۔١(اگرچہ کتنے ہی بہانے پيش کرے 
يعنی لڑے جھگڑے، ايک سے ايک بہانہ کرے، ليکن ايسا کرنا نہ اس کے لئے مفيد ہے  ١۔١٥

  اور نہ وه اپنے ضمير کو مطمئن کر سکتا ہے۔
 

ّرِْك ِبٖه ِلَسانََك ِلتَْعَجَل ِبٖه       ۭ 16َال ُحتَ
  ) نہ ديں۔١(اے نبی) آپ قرآن کو جلدی (ياد کرنے) کے لئے اپنی زبان کو حرکت (

حضرت جبرائيل عليہ السالم جب وحی لے کر آتے نبی صلی هللا عليہ وسلم بھی ان کے  ١۔١٦
ساتھ جلدی سے پڑھتے جاتے کہ کہيں کوئی لفظ بھول نہ جائے۔ هللا نے اپنے فرشتے کے ساتھ 

  ساتھ اس طرح پڑھنے سے منع فرمايا۔ صحيح بخاری
 

َعٗه َوقُْرٰانَه ٗ      ښ17ِانَّ عَلَْينَا َمجْ
  )١ع کرنا اور (آپ کی زبان سے) پڑھنا ہمارے ذمہ ہے (اسکا جم

يعنی آپ کے سينے ميں اس کا جمع کر دينا اور آپ کی زبان پر اس کی قرأت کو جاری  ١۔١٧
کر دينا ہماری ذمہ داری ہے۔ تاکہ اس کا کوئی حصہ آپ کی ياداشت سے نہ نکلے اور آپ کے 

  ذہن سے محو نہ ہو۔
 

َّبِ    ۚ 18ْع قُْرٰانَٗه   فَِاَذا قََرْانُٰه فَات
  )١ہم جب اسے پڑھ ليں تو آپ اس کے پڑھنے کی پيروی کريں (
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يعنی فرشتے کے ذريعے سے جب ہم اس کی قرأت آپ پوری کرليں۔ يعنی اس کے شرائع  ١۔١٨
  و احکام لوگوں کو پڑھ کر سنائيں اور ان کی پيروی بھی کريں۔

 
  ۭ 19ُمثَّ ِانَّ عَلَْينَا بََيانَٗه     

  اس کا واضح کر دينا ہمارا ذمہ ہے۔پھر 
يعنی اس کے مشکل مقامات کی تشريح اور حالل وحرام کی توضيح يہ بھی ہمارے ذمے ١۔١٩

ہے اس کا صاف مطلب ہے کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے قرآن کے مجمالت کی توضيح جو 
ام اور تخصيص بيان فرمائی ہے جسے حديث کہاجاتا ہے يہ بھی هللا کی طرف سے ہی الہ

  سمجھائی ہوئی باتيں ہيں اس ليے انہيں بھی قرآن کی طرح ماننا ضروری ہے۔
 

بُّْوَن الَْعاِجةَلَ      ۙ 20الَكَّ بَْل ُحتِ
  نہيں نہيں تم جلدی ملنے والی (دنيا) کی محبت رکھتے ہو۔

 
ِخَرَة        ۭ 21َوتََذُرْوَن اْالٰ

  )١اور آخرت کو چھوڑ بيٹھے ہو (
ت کو جھٹالنا اور حق سے اعراض، اسلئے ہے کہ تم نے دنيا کی زندگی کو يعنی يوم قيام ١۔٢١

  ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور آخرت تمہيں بالکل فراموش ہے۔
 

ٌة     ِرضَ ٍذ انَّ
ِٕ
َّْوَمى   22ُۙوُجْوٌه ي

  اس روز بہت سے چہرے ترو تازه اور بارونق ہوں گے۔
 

َا اَنِظَرٌة      23ِۚاٰىل َرّهبِ
  )١ديکھتے ہونگے ( اپنے رب کی طرف

يہ اہل ايمان کے چہرے ہونگے جو اپنے حسن انجام کی وجہ سے مطمئن، مسرور اور  ١۔٢٣
منور ہونگے۔ مذيد ديدار اٰلہی سے بھی لطف اندوز ہونگيں۔ جيسا کہ صحيح حديث سے ثابت ہے 

  اور اہل سنت کا متفقہ عقيده ہے۔
 

ٌة    ٍذ اَبِرسَ
ِٕ
َّْوَمى   24َۙوُوُجْوٌه ي

  )١کتنے چہرے اس دن (بد رونق) اور اداس ہونگے (اور 
  يہ کافروں کے چہرے ہونگے سياه اور بےرونق۔ ١۔٢٤

 
ُّْفَعَل ِهبَا فَاِقَرٌة       ۭ 25تَُظنُّ َاْن ي

  )١سمجھتے ہونگے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دينے واال معاملہ کيا جائے گا (
  ئے گا۔اور وه يہی ہے کہ جہنم ميں ان کو پھينک ديا جا ١۔٢۵

 
اِيقَ     َ ٓ ِاَذا بَلََغِت الرتَّ   ۙ 26الَكَّ

  ) پہنچے گی۔٢) جب روح ہنسلی تک (١نہيں نہيں (
  يعنی يہ ممکن نہيں کہ کافر قيامت پر ايمان لے آئيں۔  ١۔٢٦
گردن کے قريب، سينے اور کندھے کے درميان ايک ہڈی ہے، يعنی جب موت آئے گی  ٢۔٢٦

  لے لے گا۔ آہنی پنجہ تمہيں اپنی گرفت ميں
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  ۙ 27َوِقْيَل َمْن        َ۫راٍق   

  ) کرنے واال ہے؟١اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک (
يعنی حاضرين ميں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کے ذريعہ سے تمہيں موت کے  ١۔٢٧

پنجے سے چھڑا لے۔ بعض نے اس کا ترجمہ يہ بھی کيا ہے کہ اس کی روح کون لے کر 
  کہ رحمت يا مالئکہ عذاب؟ اس صورت ميں يہ قول فرشتوں کا ہے۔چڑھے گا مالئ

 
َُّه الِْفَراُق    َظنَّ َان   ۙ 28وَّ

  )١اور جان ليا اس نے کہ يہ وقت جدائی ہے (
يعنی وه شخص يقين کر لے گا جس کی روح ہنسلی تک پہنچ گئی ہے کہ اب، مال، اوالد  ١۔٢٨

  ے۔اور دنيا کی ہرچيز سے جدائی کا مرحلہ آگيا ہ
 

اِق     اُق اِبلسَّ   ۙ 29َوالَْتفَِّت السَّ
  )١اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی (

اس سے يا تو موت کے وقت پنڈلی کا پنڈلی کے ساتھ مل جانا مراد ہے يا پے درپے  ١۔٢٩
  تکليفيں، بہت سے مفسرين نے دوسرے معنی کئے ہيں۔ (فتح القدير)

 
ِذۨ الَْمَساُق 

ِٕ
َِّك يَْوَمى   ۧ 30  ِاٰىل َرب

  آج تيرے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔
 

َق َوَال َصّىلٰ     ۙ  31فََال َصدَّ
  )۔١اس نے نہ تو تصديق کی نہ نماز ادا کی (

يعنی اس انسان نے رسول اور قرآن کی تصديق کی اور نہ نماز پڑھی يعنی هللا کی عبادت  ١۔٣١
  نہيں کی۔

 
َب َوتََوّىلٰ     ۙ 32َوٰلِكْن َكذَّ
  )۔١اور روگردانی کی ( بلکہ جھٹاليا

  يعنی رسول کو جھٹاليا اور ايمان و اطاعت سے روگردانی کی۔ ١۔٣٢
 

ى     33ُۭمثَّ َذَهَب ِاٰىلٓ َاْههِلٖ يََتَمّطٰ
  )١پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گيا (

  يَتََمطَّٰی اتراتا اور اکڑاتا ہوا۔ ١۔٣٣
 

  34َۙاْوٰىل كَلَ فََاْوٰىل  
  پر حسرت ہے تجھ پر۔ افسوس ہے تجھ

 
  ۭ 35ُمثَّ َاْوٰىل كَلَ فََاْوٰىل  

  )١وائے ہے اور خرابی ہے تيرے لئے (
يہ کلمہ وعيد سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اصل ہے، هللا تجھے ايسی چيز سے دو چار  ١۔٣٥

  کرے جسے تو ناپسند کرے۔
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َك ُسًدى    ُّْرتَ نَْساُن َاْن ي َسُب اْالِ   ۭ 36َاَحيْ

  )١ہ سمجھتا ہے کے اسے بيکار چھوڑ ديا جائے گا (کيا انسان ي
يعنی اس کو کسی چيز کا حکم ديا جائے گا، نہ کسی چيز سے منع کيا جائے گا، نہ اس کا  ١۔٣٦

محاسبہ ہوگا۔ يا اس کی قبر ميں ہميشہ کے لئے چھوڑ ديا جائے گا، وہاں سے اسے دوباره زنده 
  نہيں کيا جائے گا۔

 
ُّْمـٰىن  َالَْم يَُك نُْطَفًة مِّ  ِينٍّ ي   37ْۙن مَّ

  کيا وه ايک گاڑھے پانی کا قطره نہ تھا جو ٹپکايا گيا تھا؟
 

ى     ۙ 38ُمثَّ َاكَن عَلََقًة فََخلََق فََسّوٰ
  )١پھر لہو کا لوتھڑا ہوگيا پھر هللا نے اسے پيدا کيا اور درست بنا ديا (

ٰی، يعنی اسے ٹھيک ٹھاک کيا اور اس کی تکميل ١۔٣٨   کی اور اس ميں روح پھونکی۔ فََسوَّ
 

نْٰىث   َكَر َواْالُ ْوَجْنيِ اذلَّ   39ۭفََجـَعَل ِمنُْه الزَّ
  پھر اس سے جوڑے يعنی نر ماده بنائے۔

 
ْحِيۦ الَْمْوٰىت    ُـّ   ۧ 40َالَيَْس ٰذكِلَ ِبٰقِدٍر عَٰيلٓ َاْن ي

  )١کيا (هللا تعالٰی) اس (امر) پر قادر نہيں کہ مردے کو زنده کر دے (
يعنی انسان کو اس طرح مختلف اطوار سے گزار کر پيدا فرماتا ہے کيا مرنے کے بعد  ١۔٤٠

  دوباره اسے زنده کرنے پر قادر نہيں ہے؟
 
 

 سورة اإلنسان
 )٣١۔ تعداد آيات  ٧٦(سورة اإلنسان ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ         ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  ی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں ميں هللا تعالٰ 
 

ْذُكْوًرا     ْهِر لَْم يَُكْن َشْيـًٔا مَّ َن ادلَّ نَْساِن ِحْنيٌ ِمّ   Ǻَهْل َاٰىت عََيل اْالِ
  ) جب کہ يہ کوئی قابل ذکر چيز نہ تھا۔١يقيناً گزرا ہے انسان ايک وقت زمانے ميں (

ْين (ايک وقت) سے مراد، روح پھونکے جانے سے يعنی انسان اول حضرت آدم ہيں اور حِ  ١۔١
پہلے کا زمانہ ہے، جو چاليس سال ہے اور اکثر مفسرين کے نزديک االنسان کا لفظ بطور جنس 

کے استعمال ہوا ہے اور ِحْين، سے مراد حمل يعنی رحم مادر کی مدت ہے جس ميں وه قابل ذکر 
يا ہے کہ وه ايک پيکر حسن و جمال کی صورت چيز نہيں ہوتا۔ اس ميں گويا انسان کو متنبہ کيا گ

ميں جب باہر آتا ہے تو رب کے سامنے اکڑتا اور اتراتا ہے، اسے اپنی حيثيت ياد رکھنی چاہيے 
  کہ ميں تو وہی ہوں جب ميں عالم نيست ميں تھا، تو مجھے کون جانتا تھا۔
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 َّ ُّْطَفٍة َاْمَشاجٍ     ڰ ن نَْساَن ِمْن ن ا   ِاانَّ َخلَْقنَا اْالِ ْيًعا بَِصْريً   Ąبْتَِلْيِه فََجَعلْٰنُه َمسِ

) پيدا کيا اور اس کو سنتا ١بيشک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لئے (
  )٢ديکھتا بنايا (

ملے جلے مطلب، مرد اور عورت دونوں کے پانی کا ملنا پھر ان کا مختلف اطوار سے  ١۔٢
  ان کی آزمائش ہے۔ گزرنا ہے۔ پيدا کرنے کا مقصد انس

يعنی اسے سماعت اور بصارت کی قوتيں عطا کيں، تاکہ وه سب کچھ ديکھ سکے اور سن  ٢۔٢ 
  سکے اور اس کے بعد اطاعت يا انکاری دونوں راستوں ميں کسی ايک کا انتخاب کر سکے۔

 
ا َكُفْوًرا   ِامَّ ا َشاِكًرا وَّ ِبْيَل ِامَّ   Ǽِاانَّ َهَديْٰنُه السَّ

  )١اه دکھائی اب خواه وه شکر گزار بنے خواه ناشکرا۔ (ہم نے اسے ر
يعنی مذکوره قوتوں اور صالحيتوں کے عالوه ہم نے خود بھی انبياء عليہ السالم، اپنی ١۔٣

کتابوں اور داعيان حق کے ذريعے سے صحيح راستے کو بيان اور واضح کرديا ہے اب يہ اس 
کے شکر گزار بنده بن جائے يا معصيت کا کی مرضی ہے کہ اطاعت الہی کا راستہ اختيار کر 

  راستہ اختيار کر کے اس کا ناشکرا بن جائے۔
 

ا   َسِعْريً ٓ َاْعَتْداَن ِلْلٰكِفرِيَْن َسٰلِسَال۟ َوَاْغٰلًال وَّ   Ćِاانَّ
  )١يقيناً ہم نے کافروں کے لئے زنجيريں اور طوق اور شعلوں والی آگ تيار کر رکھی ہے۔ (

  ی آزادی کے غلط استعمال کا نتيجہ ہے۔يہ هللا کی دی ہوئ١۔٤
 

ا َاكفُْوًرا    بُْوَن ِمْن َاكٍْس َاكَن ِمَزاهُجَ ْبَراَر يَْرشَ   Ĉِۚانَّ اْالَ
  )١بيشک نيک لوگ وه جام پئيں گے جس کی اميزش کافور کی ہے۔ (

کأس اس جام کو کہتے ہيں جو بھرا ہوا ہو اور چھلک رہا ہو کافور ٹھنڈی اور ايک ١۔۵
وشبو کی حامل ہوتی ہے۔ اس کی آميزش سے شراب کا ذائقہ دو آتشہ اور اس کی مخصوص خ

  خوشبو مشام جان کو معطر کرنے والی ہو جائے گی۔
 

ا    ُرْوَهنَا تَْفِجْريً ِ يَُفّجِ ُب ِهبَا ِعَباُد اهلّلٰ َّْرشَ   Čَعْينًا ي
) ٢ائيں گے () جس سے هللا کے بندے پئيں گے اس کی نہريں نکال لے ج١جو ايک چشمہ ہے (

  (جدھر چاہيں)۔
يعنی کافور ملی شراب، دو چار صراحيوں يا مٹکوں نہيں ہوگی، بلکہ چشمہ ہوگا، يعنی ختم  ١۔٦

  ہونے والی نہيں ہوگی۔
يعنی اس کو جدھر چاہيں گے، موڑ ليں گے، اپنے محالت و منازل ميں، اپنی مجلسوں ميں  ٢۔٦ 

  ح گاہوں ميں۔اور بيٹھکوں ميں اور باہر ميدانوں اور تفري
 

ا    ٗه ُمْسـَتِطْريً   Ċيُْوفُْوَن اِبلنَّْذِر َوَخيَافُْوَن يَْوًما َاكَن َرشُّ
جو نذر پوری کرتے ہيں اور اس دن سے ڈرتے ہيں جس کی برائی چاروں طرف پھيل جانے 

  )۔١والی ہے (
ليے يعنی صرف ايک هللا کی عبادت و اطاعت کرتے ہيں نذر بھی مانتے ہيں تو اسی کے ١۔٧

اور پھر اسے پورا کرتے ہيں۔ اس دن سے ڈرتے ہوئے محرمات اور معصيات کا ارتکاب نہيں 
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کرتے۔ برائی پھيل جانے کا مطلب ہے کہ اس روز هللا کی گرفت صرف وہی بچے گا جسے هللا 
  اپنے دامن عفو و رحمت ميں ڈھانک لے گا۔ باقی سب اس کے شر کی لپيٹ ميں ہونگے۔

 
ا   َويُْطِعُمْوَن الطَّ  َاِسْريً يَـِتـْيًما وَّ ٖه ِمْسِكْينًا وَّ   Ďَعاَم عَٰيل ُحبِّ

  اور هللا تعاٰلی کی محبت ميں کھانا کھالتے ہيں مسکين يتيم اور قيديوں کو۔
يا طعام کی محبت کے باوجود وه هللا کی رضا کے ليے ضرورت مندوں کو کھانا کھالتے ہيں، 

ھ حسن سلوک کی تاکيد ہے جيسے جنگ بدر کے قيدی اگر غير مسلم ہو تب بھی اس کے سات
کافر قيديوں کی بابت نبی صلی هللا عليہ وسلم نے صحابہ کو حکم ديا کہ ان کی تکريم کرو۔ 

  چنانچہ صحابہ پہلے ان کو کھانا کھالتے، خود بعد ميں کھاتے۔ (ابن کثير)
 

ِ َال نُرِيُْد ِمنُْمكْ َجزَ  ََّما نُـْطِعُمُمكْ ِلَوْجِه اهلّلٰ َال ُشُكْوًرا   ِان   Ḍاًۗء وَّ
ہم تمہيں صرف هللا تعاٰلی کی رضامندی کے لئے کھالتے ہيں نہ تم سے بدلہ چاہتے ہيں نہ 

  شکرگزاری۔
 

ِّنَا يَْوًما َعُبْوًسا قَْمَطرِْيًرا     ب   10ِاانَّ َخنَاُف ِمْن رَّ
  ی واال ہوگا۔) جو اداسی اور سخت١بيشک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہيں (

يعنی وه دن نہايت سخت ہوگا اور سختيوں اور ہولناکيوں کی وجہ سے کافروں پر بڑا لمبا  ١۔١٠
  ہوگا (ابن کثير)

 
ْوًرا    ُرسُ ًة وَّ ىهُْم نَْرضَ ُ َرشَّ ٰذكِلَ الَْيْوِم َولَقّٰ   ۚ 11فََوٰقىهُُم اهلّلٰ

ر انہيں تازگی اور خوشی پہنچائی۔ ) او١پس انہيں هللا تعاٰلی نے اس دن کی برائی سے بچا ليا (
)٢(  

جيسا کہ وه اس کے شر سے ڈرتے تھے اور اس سے بچنے کے لئے هللا کی اطاعت  ١۔١١
  کرتے تھے۔ 

تازگی چہروں پر ہوگی اور خوشی دلوں ميں، جب انسان کا دل مسرت سے لبريز ہوتا ہے ٢۔١١
  تو اس کا چہره بھی مسرت سے گلنار ہو جاتا ہے۔

 
ُمْ  َحرِْيًرا   َوَجٰز ًَّة وَّ ْوا َجن   ۙ 12ِبَما َصَربُ

  اور انہيں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ريشمی لباس عطا فرمائے۔
صبر کا معنی ہے دين کے راستے ميں جو تکلفيں آئيں انہيں خنده پيشانی سے برداشت کرنا ١۔١٢

  ے اجتناب کرنا۔هللا کی اطاعت ميں نفس کی خواہشات اور لذات کو قربان کرنا اور معصيتوں س
 

َال َزْمهَرِْيًرا   ًسا وَّ ِك ۚ َال يََرْوَن ِفْهيَا َمشْ
ِٕ
َراۗى ْنيَ ِفْهيَا عََيل اْالَ

ِٕ
تَِّكـ   13ۚمُّ

يہ وہاں تختوں پر تکيے لگائے ہوئے بيٹھيں گے۔ نہ وہاں آفتاب کی گرمی ديکھيں گے نہ سردی 
  )١کی سختی۔ (

وسم رہے گا اور وه ہے موسم بہار، نہ سخت گرمی مطلب يہ ہے کہ وہاں ہميشہ ايک ہی م١۔١٣
  اور نہ کڑاکے کی سردی۔

 
ِّـلَْت قُـُطْوفُهَا تَْذِلْيًال    ْم ِظٰللُهَا َوُذل   14َوَداِنَيًة عَلَْهيِ
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) اور ان کے ميوے اور گچھے نيچے لٹکے ١ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہونگے (
  ہوئے ہونگے۔

ارت نہيں ہوگی، اس کے باوجود درختوں کے سائے ان پر جھکے گو وہاں سورج کی حر ١۔١٤
ہوئے ہوں گے يا يہ مطلب ہے کہ ان کی شاخيں ان کے قريب ہونگی۔ اور درختوں کے پھل، 

گوش برآواز فرماں بردار کی طرح انسان کا جب کھانے کو جی چاہے گا تو وه جھک کر اتنے 
  ڑ لے۔ ابن کثير)قريب ہو جائيں گے کہ بيٹھے، ليٹے بھی انہيں تو

 
اَْكَواٍب َاكنَْت قََوا۩ِرْيَر۟ا   ٍة وَّ ْن ِفضَّ ِنَيٍة ِمّ ْم اِبٰ   15َۙويَُطاُف عَلَْهيِ

  ) جو شيشے کے ہونگے۔١اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرايا جائے گا (
  يعنی خادم انہيں لے کر جنتيوں کے درميان پھريں گے۔ ١۔١٥

 
ُرْوَها تَْقِدْيًرا     قََوا۩ِرْيَرا۟  ٍة قَدَّ   16ِمْن ِفضَّ

  )٢) جن کو (ساقی نے) اندازے سے ناپ رکھا ہوگا (١شيشے بھی چاندی کے (
  يعنی يہ برتن اور آب خورے چاندی اور شيشے سے بنے ہونگے، نہايت نفيس اور نازک۔  ١۔١٦
سيراب بھی ہو يعنی ان ميں شراب ايسے اندازے سے ڈالی گئی ہوگی کہ جس سے وه  ٢۔١٦

جائيں، تشنگی محسوس نہ کريں اور برتنوں اور جاموں ميں بھی زائد نہ بچی رہے۔ مہمان 
  نوازی کے اس طريقے ميں بھی مہمانوں کی عزت افزائی ہی کا اہتمام ہے۔

 
ِبْيًال   ا َزْجنَ   ۚ 17َويُْسَقْوَن ِفْهيَا َاكًْسا َاكَن ِمَزاهُجَ

  )١ں گے جن کی آميزش زنجبيل کی ہوگی (اور انہيں وہاں وه جام پالئے جائي
َز ْنَجبِْيل (سونٹھ، خشک ادرک) کو کہتے ہيں۔ يہ گرم ہوتی ہے اس کی آميزش سے ايک  ١۔١٧

خوشگوار تلخی پيدا ہو جاتی ہے۔ عالوه ازيں عربوں کی يہ مرغوب چيز ہے۔ چنانچہ ان کے 
يک وه شراب ہوگی جو ٹھنڈی قہوه ميں بھی زنجبيل شامل ہوتی ہے۔ مطلب يہ ہے کہ جنت ميں ا

ہوگی جس ميں کافور کی آميزش ہوگی اور دوسری شراب گرم، جس ميں زنجبيل کی مالوٹ 
  ہوگی۔

 
ى َسلَْسِبْيًال     18َعْينًا ِفْهيَا تَُسّمٰ

  )١جنت کی ايک نہر جس کا نام سلسلبيل ہے (
  ہے۔يعنی اس شراب زنجبيل کی بھی ايک نہر ہوگی جسے سلسبيل کہا جاتا  ١۔١٨

 
نْثُْوًرا      ْوَن ۚ ِاَذا َرَاْيَهتُْم َحِسبَْهتُْم لُْؤلًُؤا مَّ ُ َخدلَّ اٌن مُّ ْم ِودْلَ   19َويَُطْوُف عَلَْهيِ

) ١اور جن کے ارد گرد گھو متے پھرتے ہونگے وه کم سن بچے جو ہميشہ رہنے والے ہيں (
  )٢جب تو انہيں ديکھے تو سمجھے کہ وه بکھرے ہوئے موتی ہيں (

شراب کی اوصاف بيان کرنے کے بعد، ساقيوں کا وصف بيان کيا جا رہا ہے ' ہميشہ رہيں  ١۔١٩
گے 'کا مطلب تو يہ ہے جنتيوں کی طرح ان خادموں کو بھی موت نہيں آئے گی۔ دوسرا يہ کہ ان 

کا بچپن اور ان کی رعنائی ہميشہ برقرار رہے گی۔ وه بوڑھے نہ ہونگے نہ ان کا حسن جمال 
   تبديل ہوگا۔

حسن و صفائی اور تازگی و شادابی ميں موتيوں کی طرح ہونگے، بکھرے ہونے کا  ٢۔١٩
  مطلب، خدمت کے لئے ہر طرف پھيلے ہوئے اور نہايت تيزی سے مصروف خدمت ہوں گے۔
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ا    ُمْلًاك َكِبْريً   20َوِاَذا َرَايَْت َمثَّ َرَايَْت نَِعْيًما وَّ
  اسر نعمتيں اور عظيم الشان سلطنت ہی ديکھے گا۔تو وہاں جہاں کہيں بھی نظر ڈالے گا سر

 
ااًب طَ  ُْم َرشَ ٍة ۚ َوَسٰقىهُْم َرهبُّ ُّْوٓا َاَساِوَر ِمْن ِفضَّ ُحل ٌق ۡ وَّ َتْربَ ِاسـْ   21هُْوًرا    ٰعِلَهيُْم ِثَياُب ُسـْنُدٍس ُخْرضٌ وَّ

کنگن کا  ان کے جسموں پر سبز باريک اور موٹے ريشمی کپڑے ہوں گے اور انہيں چاندی کے
  ) اور انہيں ان کا رب پاک صاف شراب پالئے گا١زيور پہنايا جائے گا (

  جيسے ايک زمانے ميں بادشاه، سردار اور ممتاز قسم کے لوگ پہنا کرتے تھے۔ ١۔٢١
 

ْشُكْوًرا   َاكَن َسْعُيُمكْ مَّ   ۧ 22ِانَّ ٰهَذا َاكَن لَُمكْ َجَزاًۗء وَّ
  ل کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔(کہا جائے گا) کہ يہ ہے تمہارے اعما

 
لْنَا عَلَْيَك الُْقْرٰاَن تَْزنِيًْال   ُن نَزَّ   ۚ 23ِاانَّ َحنْ

  )١بيشک ہم نے تجھ پر بتدريج قرآن نازل کيا ہے (
يعنی ايک ہی مرتبہ نازل کرنے کی بجائے حسب ضرورت مختلف اوقات ميں نازل کيا۔  ١۔٢٣

سکتا ہے کہ يہ قرآن ہم نے نازل کيا ہے، يہ تيرا اپنا گھڑا ہوا نہيں  اس کا دوسرا مطلب يہ بھی ہو
  ہے، جيسا کہ مشرکين دعوٰی کرتے ہيں۔

 
َِّك َوَال تُِطْع ِمْهنُْم ٰاِثًما َاْو َكُفْوًرا     ۚ 24فَاْصِربْ ِلُحْمكِ َرب

نا نہ ) اور ان ميں سے کسی گنہگار يا ناشکرے کا کہ١پس تو اپنے رب کے حکم پر قائم ره (
  مان۔
يعنی اس کے فيصلے کا انتظار کرو وه تيری مدد ميں کچھ تاخير کر رہا ہے تو اس ميں  ١۔٢٤

اس کی حکمت ہے۔ اس لئے صبر اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ اور اگر تجھے هللا کے نازل 
کرده احکام سے روکيں تو ان کا کہنا نہ مان، بلکہ تبليغ ودعوت کا کام جاری رکھ اور هللا پر 

ھروسہ رکھ، وه لوگوں سے تيری حفاظت فرمائے گا، فاجر جو هللا کی نافرمانی کرنے واال ہو ب
  اور کفور جو دل سے کفر کرنے واال ہو يا کفر ميں حد سے بڑھ جانے واال ہو۔

 
َاِصْيًال   َِّك بُْكَرًة وَّ   ڻ 25َواْذُكِر اْمسَ َرب

  )١اور اپنے رب کے نام کا صبح شام ذکر کيا کر۔ (
صبح شام سے مراد تمام اوقات ميں هللا کا ذکر کر، يا صبح سے مراد فجر کی نماز اور شام ١۔٢۵

  سے عصر کی نماز ہے۔
 

ْحُه لَْيًال َطِويًْال    ّبِ ْد هَلٗ َوسـَ َّْيِل فَاْجسُ   26َوِمَن ال
  )١اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور بہت رات تک اس کی تسبيح کيا کر۔ (

سجده کر سے مراد بعض نے مغرب وعشاء کی نمازيں مراد لی ہيں اور تسبيح  رات کو١۔  ٦ ٢
کا مطلب جو باتيں هللا کے الئق نہيں ہيں ان سے اس کی پاکيزگی بيان کر، بعض کے نزديک اس 

  سے رات کی نفلی نمازيں يعنی تہجد ہے امر ندب واستحباب کے ليے ہے۔
 

بُّْوَن الَْعاِجةَلَ    27َويََذُرْوَن َوَراَۗءُمهْ يَْوًما ثَـِقْيًال   ِانَّ ٰهُٓؤَالِۗء ُحيِ
) اور اپنے پيچھے ايک بڑے بھاری دن ١بيشک يہ لوگ جلدی ملنے والی (دنيا) کو چاہتے ہيں (

  )۔٢کو چھوڑے ديتے ہيں (
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يعنی کفار مکہ اور ان جيسے دوسرے لوگ دنيا کی محبت ميں گرفتار ہيں اور ساری  ١۔٢٧
  توجہ اسی پر ہے۔ 

يعنی قيامت کو، اس کی شدتوں اور ہولناکيوں کی وجہ سے اسے بھاری دن کہا اور  ٢۔٢٧
  چھوڑنے کا مطلب ہے کہ اس کے لئے تياری نہيں کرتے اور اس کی پروا نہيں کرتے۔

 
لْنَآ َاْمثَالَهُْم تَْبِديًْال   ُمهْ ۚ َوِاَذا ِشئْنَا بَدَّ ُن َخلَْقٰهنُْم َوَشَدْداَنٓ َاْرسَ   28َحنْ

) اور ہم جب چاہيں ١نے انہيں پيدا کيا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بند ھن مضبوط کئے ( ہم
  ان کے عوض ان جيسے اوروں کو بدل الئيں۔

يعنی ان کی پيدائش کو مضبوط بنايا، يا ان کے جوڑوں کو، رگوں کو اور پٹھوں کے  ١۔٢٨
  نجھا کڑا کيا۔ذريعے سے، ايک دوسرے کے ساتھ مال ديا، بلفظ ديگر، ان کا ما

 
ٖه َسِبْيًال   ِّ ََذ ِاٰىل َرب   29ِانَّ ٰهِذٖه تَْذِكَرٌة   ۚ  فََمْن َشاَۗء اختَّ

  )١يقيناً يہ تو ايک نصيحت ہے پس جو چاہے اپنے رب کی راه لے لے (
  يعنی اس قرآن سے ہدايت حاصل کرے۔ ١۔٢٩

 
ُ   ۭ ِانَّ  ََّشاَۗء اهلّلٰ ٓ َاْن ي َ َاكَن عَِلْيًما َحِكْيًما َوَما تََشاُۗءْوَن ِاالَّ   ڰ  30اهلّلٰ

  ) بيشک هللا تعاٰلی علم واال با حکمت ہے۔١اور تم نہ چاہو گے مگر يہ کہ هللا تعاٰلی ہی چاہے (
يعنی تم ميں سے کوئی اس بات پر قادر نہيں ہے کہ وه ہدايت کی راه لگا لے، اپنے لئے  ١۔٣٠

تو ايسا ممکن ہے، اس کی مشيت کے بغير تم کچھ کسی نفع کو جاری کر لے، ہاں اگر هللا چاہے 
نہيں کر سکتے۔ البتہ صحيح اراده نيت پر وه اجر ضرور عطا فرماتا ہے ' اعمال کا دارو مدار، 

نيتوں پر ہے، ہر آدمی کے لئے وه ہے جس کی وه نيت کرے چوں کہ وه عليم وحکيم ہے اس 
ور گمراہی کے فيصلے بھی يوں ہی ليے اس کے ہر کام ميں حکمت ہوتی ہے بنابريں ہدايت ا

نہيں ہو جاتے بلکہ جس کو ہدايت دی جاتی ہے وه واقعی اس کا مستحق ہوتا ہے اور جس کے 
  حصے ميں گمراہی آتی ہے وه حقيقتا اسی کے الئق ہوتا ہے۔ '

 
ِلِمْنيَ َاعَدَّ لَهُْم عََذااًب َاِليْ  ِتٖه   ۭ َوالّظٰ ََّشاُۗء ِيفْ َرْمحَ ُّْدِخُل َمْن ي   ۧ 31ًما   ي

جسے چاہے اپنی رحمت ميں داخل کر لے، اور ظالموں کے لئے اس نے دردناک عذاب تيار کر 
  )١رکھا ہے۔(

  والظالمين اس ليے منصوب ہے کہ اس سے پہلے يعذب محذوف ہے۔١۔٣١
 
 

 سورة المرسالت
 )٥٠۔ تعداد آيات  ٧٧(سورة المرسالت ۔ سوره نمبر 

 
ِن الرَّ  ْمحٰ ِ الرَّ  ِحْميِ        ِبْسِم اهلّلٰ

 شروع کرتا ہوں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	1352	of	1441	

يہ سورت مکی ہے جيسا کہ صحيحين ميں مروی ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہيں کہ ہم 
مٰنی کے ايک غار ميں تھے کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم پر سوره مرسالت کا نزول ہوا، آپ صلی 

سلم اس کی تالوت فرما رہے تھے اور ميں اسے محمد صلی هللا عليہ وسلم سے حاصل هللا عليہ و
کر رہا تھا کہ اچانک ايک سانپ آگيا۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا، اسے مار دو، ليکن وه 

تيزی سے غائب ہوگيا، آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ' تم اس کے شر اور وه تمہارے شر 
  (بخاری تفسير سوره المرسالت) سے بچ گيا '

 
  Ǻَۙوالُْمْرَسٰلِت ُعْرفًا   

  )١دل خوش کن چلتی ہوئی ہواؤں کی قسم (
اس مفہوم کے اعتبار سے عرفاً کے معنی پے درپے ہوں گے، بعض نے ُمرسالت سے  ١۔١

فرشتے يا انبيا مراد لئے ہيں اس صورت ميں عرفاً کے معنی وحی اٰلہی، يا احکام شريعت ہوں 
  ے۔گ
 

  Ąۙفَالْٰعِصٰفِت َعْصًفا  
  )١پھر زور سے جھونکا دينے واليوں کی قسم (

  يا فرشتے مراد ہيں، جو بعض دفعہ ہواؤں کے عذاب کے ساتھ بھيجے جاتے ہيں۔ ١۔٢
 

ا    ِت نَْرشً النِّٰرشٰ   Ǽۙوَّ
  ) کی قسم۔١پھر (ابر کو) ابھار کر پراگنده کرنے واليوں (

بادلوں کو منتشر کرتے ہيں يا فضائے آسمانی ميں اپنے پر  يا ان فرشتوں کی قسم، جو ١۔٣
پھيالتے ہيں۔ تاہم امام ابن کثير اور امام طبری نے ان تينوں ہوائيں مراد لی اور صحيح قرار ديا 

  ہے، جيسے کہ ترجمے ميں بھی اسی کو اختيار کيا ہے۔
 

  Ćۙفَالْٰفرِٰقِت فَْرقًا  
  )١والے (پھر حق اور باطل کو جدا جدا کر دينے 

يعنی ان فرشتوں کی قسم جو حق و باطل کے درميان فرق کرنے والے احکام لے کر اترتے  ١۔٤
ہيں۔ يا مراد آيات قرآنيہ ہيں، جن سے حق و باطل اور حالل و حرام کی تميز ہوتی ہے يا رسول 

  مراد ہيں جو وحی اٰلہی کے ذريعے سے حق و باطل کے درميان فرق واضح کرتے ہيں۔
 

  ۙ Ĉلِْقٰيِت ِذْكًرا فَالْمُ 
  )١اور وحی النے والے فرشتوں کی قسم۔ (

جو هللا کا کالم پيغمبروں تک پہنچاتے ہيں يا رسول مراد ہيں جو هللا کی طرف سے نازل ١۔۵
  کرده وحی، اپنی امتوں کو پہنچاتے ہيں۔

 
  Čۙعُْذًرا َاْو نُْذًرا   

  )١ہے (جو (وحی) الزام اتارنے يا آگاه کر دينے والی ہوتی 
يعنی فرشتے وحی لے کر آتے ہيں تاکہ لوگوں پر دليل قائم ہو جائے اور يہ عذر باقی نہ  ١۔٦

رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی هللا کا پيغام ہی لے کر نہيں آيا يا مقصد ڈرانا ہے ان کو جو انکار يا 
  کفر کرنے والے ہوں گے۔
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ََّما تُْوعَُدْوَن لََواِقـٌع      ۭ Ċِان
  )۔١م سے وعده کيا جاتا ہے يقيناً ہونے والی ہے (جس چيز کا ت

(يا جواب قسم) يہ ہے کہ تم سے قيامت کا جو وعده کيا جاتا ہے، وه يقينا واضح ہونے والی  ١۔٧
ہے، يعنی اس ميں شک کرنے کی نہيں بلکہ اس کے لئے تياری کرنے کی ضرورت ہے۔ يہ 

  جا رہا ہے قيامت کب واقع ہوگی؟ اگلی سورت ميں اس کو واضح کيا
 

  Ďۙفَِاَذا النُُّجْوُم ُطِمَسْت   
  )١پس جب ستارے بےنور کر ديئے جائيں گے (

طَْمس کے معنی مٹ جانے اور بےنشان ہونے کے ہيں، يعنی جب ستاروں کی روشنی ختم  ١۔٨
  بلکہ ان کا نشان تک مٹ جائے گا۔

 
َماُۗء فُرَِجْت       Ḍَۙوِاَذا السَّ

  ا جائے گا۔اور جب آسمان توڑ پھوڑ دي
 

  ۙ 10َوِاَذا الِْجَباُل نُِسَفْت   
  )١اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کرکے اڑا ديئے جائيں گے۔ (

يعنی انہيں زمين سے اکھيڑ کر ريزه ريزه کر ديا جائے گا اور زمين بالکل صاف اور ١۔١٠
  ہموار کر دی جائے گی۔

 
تَْت     ُسُل ُاقِّ   ۭ 11َوِاَذا الرُّ

  )١مقرره پر اليا جائے گا۔ (اور جب رسولوں کو وقت 
يعنی فصل وقضا کے ليے ان کے بيانات سن کر ان کی قوموں کے بارے ميں فيصلہ کيا ١۔١١

  جائے گا۔
 

لَْت      ۭ 12ِالَّيِ يَْوٍم ُاّجِ
  )١کس دن کے لئے (ان سب کو) مؤخر کيا گيا (

خت تعجب يعنی کيسے عظيم دن کے لئے، جس کی شدت اور ہولناکی، لوگوں کے لئے س ١۔١٢
  انگيز ہوگی، ان پيغمبروں کے جمع ہونے کا وقت ديا گيا ہے۔

 
  13ِۚلَيْوِم الَْفْصِل   

  )١فيصلے کے دن کے لئے۔ (
يعنی جس دن لوگوں کے درميان فيصلہ کيا جائے گا کوئی جنت ميں اور کوئی دوزخ ميں ١۔١٣

  جائے گا۔
 

  ۭ 14َوَمآ َاْدٰرىَك َما يَْوُم الَْفْصِل   
  ا معلوم کہ فيصلے کا دن کيا ہے؟تجھے کي

 
ِبْنيَ     ٍِٕذ لِّلُْمَكّذِ

َّْوَمى   15َويٌْل ي
  )١اس دن جھٹالنے والوں کی خرابی ہے۔ (
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يعنی ہالکت ہے بعض کہتے ہيں جہنم کی ايک وادی کا نام ہے، يہ آيت اس سورت ميں بار ١۔١۵
تلف نوعيت کا ہوگا اور بار دہرائی گئی ہے۔ اس ليے کہ ہر مکذب کا جرم ايک دوسرے سے مخ

اسی حساب سے عذاب کی نوعيتيں بھی مختلف ہوں گی، بنابريں اسی ويل کی مختلف قسميں ہيں 
  جسے مختلف مکذبين کے ليے الگ الگ بيان کيا گيا ہے۔

 
ِلْنيَ       ۭ 16َالَْم ُهنْكِلِ اْالَوَّ

  کيا ہم نے اگلوں کو ہالک نہيں کيا؟
 

ِخرِيْ    17َن    ُمثَّ نُتِْبُعهُُم اْالٰ
  )١پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کو الئے (

  يعنی کفار مکہ اور ان کے ہم نوا، جنہوں نے رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کو جھٹاليا۔ ١۔١٧
 

  18َكٰذكِلَ نَْفَعُل اِبلُْمْجرِِمْنيَ    
  )١ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہيں (

  خرت ميں۔يعنی سزا ديتے ہيں دنيا ميں اور آ ١۔١٨
 

ِبْنيَ      ٍِٕذ لِّلُْمَكّذِ
َّْوَمى   19َويٌْل ي

  اس دن جھٹالنے والوں کے لئے (افسوس) ہے۔
 

ِهْنيٍ    اٍۗء مَّ ْن مَّ ْ ّمِ لُْقمكُّ   ۙ 20َالَْم َخنْ
  کيا ہم نے تمہيں حقير پانی سے (منی سے) پيدا نہيں کيا۔

 
ِكْنيٍ        ۙ 21فََجـَعلْٰنُه ِيفْ قََراٍر مَّ

  )١نے اسے مضبوظ و محفوظ جگہ ميں رکھا ( پھر ہم
  يعنی رحم مادر ميں۔ ١۔٢١

 
ْعلُْوٍم      22ِۙاٰىل قََدٍر مَّ

  ايک مقرره وقت تک۔
  يعنی مدت حمل تک نو يا چھ مہينے۔

 
  23فََقَدْراَن     ڰ فَِنْعَم الْٰقِدُرْوَن   

  ) اور ہم کيا خوب اندازه کرنے والے ہيں١پھر ہم نے اندازه کيا (
يعنی رحم مادر ميں جسمانی ساخت و ترکيب و صحيح اندازه کيا کہ دونوں آنکھوں، دونوں  ١۔٢٣

ہاتھوں اور دونوں پيروں اور دونوں کانوں کے درميان اور ديگر اعضا کا ايک دوسرے کے 
  درميان کتنا فاصلہ رہنا چاہيئے۔

 
ِبْنيَ     ٍِٕذ لِّلُْمَكّذِ

َّْوَمى   24َويٌْل ي
  لوں کے لئے خرابی ہے۔اس دن جھٹالنے وا

 
َعِل اْالَْرَض ِكَفااًت       ۙ 25َالَْم َجنْ
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  کيا ہم نے زمين کو سميٹنے والی نہيں بنايا؟
 

َاْمَوااًت    َاْحيَاًۗء    26ۙوَّ
  )١زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی (

  يعنی زمين زندوں کو اپنی پشت پر اور مردوں کو اپنے اندر سميٹ ليتی ہے۔ ١۔٢٦
 

َجعَ  اًۗء فَُرااًت   وَّ َاْسَقْيٰنُمكْ مَّ   ۭ 27لْنَا ِفْهيَا َرَواِيسَ ٰمشِٰخٍت وَّ
  اور ہم نے اس ميں بلند اور بھاری پہاڑ بنا ديئے اور تمہيں سيراب کرنے واال ميٹھا پانی پاليا۔

 
ِبْنيَ    ٍِٕذ ِلّلُْمَكّذِ

َّْوَمى   28َويٌْل ي
  ہے۔اس دن جھوٹ جاننے والوں کے لئے وائے اور افسوس 

 
بُْوَن       29ِۚانْــَطِلُقْوٓا ِاٰىل َما ُكْنُمتْ ِبٖه تَُكّذِ

  )١اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹالتے رہے تھے (
  يہ فرشتے جہنميوں کو کہيں گے ١۔٢٩

 
  30ِۙانْـَطِلُقْوٓا ِاٰىل ِظّلٍ ِذْي ثَٰلِث ُشَعٍب   

  )١چلو تين شاخوں والے تنے کی طرف (
ں آئے گا وه بلند ہو کر تين طرفوں ميں پھيل جائے گا، يعنی جس طرح جہنم سے جو دھوا ١۔٣٠

ديوار يا درخت کا سايہ ہوتا ہے، يہ دھواں حقيقت ميں اس طرح کا سايہ نہيں ہوگا جس ميں 
  جہنمی کچھ سکون حاصل کرليں۔

 
َّهَِب    َال يُْغِينْ ِمَن الل   ۭ 31الَّ َظِلْيٍل وَّ

  ہ شعلے سے بچا سکتا ہے۔جو دراصل نہ سايہ دينے واال ہے ن
  يعنی جہنم کی حرارت سے بچنا بھی ممکن نہيں ہوگا۔

 
ٍر َاكلْقَْرصِ   َا تَْرِمْي ِبَرشَ   ۚ 32ِاهنَّ

  )١يقيناً دوزخ چنگارياں پھينکتی ہے جو مثل محل کے ہيں (
  اس کا ايک ترجمہ ہے جو لکڑی کے بوٹے يعنی بھاری ٹکڑے کے مثل ہيں۔١۔٣٢

 
لَتٌ  َّٗه ِمجٰ   ۭ 33ُصْفٌر  َاكَن

  )۔١گويا کہ وه زرد اونٹ ہيں (
اس معنی کی بناء پر مطلب يہ ہے کہ اس کی ايک ايک چنگاڑی اتنی اتنی بڑی ہوگی ١۔٣٣

جيسے محل يا قلعہ۔ پھر ہر چنگاڑی کے مذيد اتنے بڑے بڑے ٹکڑے ہو جائيں گے جيسے اونٹ 
  ہوتے ہيں۔

 
ِبْنيَ    ٍِٕذ ِلّلُْمَكّذِ

َّْوَمى   34َويٌْل ي
  آج ان جھٹالنے والوں کی درگت ہے۔

 
  ۙ 35ٰهَذا يَْوُم َال يَْنِطُقْوَن   
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  )١آج (کا دن) وه دن ہے کہ يہ بول بھی نہ سکيں گے (
محشر کا دن جس ميں کافروں کی مختلف حالتيں ہوں گی۔ ايک وقت وه ہوگا کہ وه وہاں  ١۔٣٥

اور ان کے ہاتھ پاؤں گواہی ديں  بھی جھوٹ بوليں گے پھر هللا ان کے مونہوں پر مہر لگا دے گا
گے پھر جس وقت ان کو جہنم ميں لے جايا جارہا ہوگا اس وقت عالم اضطراب وپريشانی ميں ان 

کی زبانيں بھی گنگ ہو جائيں گی۔ بعض کہتے ہيں کہ بوليں گے تو سہی ليکن ان کے پاس 
  حجت کوئی نہيں ہوگی۔

 
  36َوَال يُْؤَذُن لَهُْم فَيَْعَتِذُرْوَن   

  )١نہ انہيں معذرت کی اجازت دی جائے گی۔ (
مطلب يہ ہے کہ ان کے پاس پيش کرنے کے ليے معقول عذر ہی نہيں ہوگا جسے وه پيش ١۔  ٦ ٣

  کرسکيں گے۔
 

ِبْنيَ   ٍِٕذ لِّلُْمَكّذِ
َّْوَمى   37َويٌْل ي

  اس دن جھٹالنے والوں کی خرابی ہے۔
 

ْعٰنُمكْ َواْالَ  ِلْنيَ   ٰهَذا يَْوُم الَْفْصِل ۚ َمجَ   38وَّ
  )١يہ ہے فيصلہ کا دن ہم نے تمہيں اور اگلوں کو سب کو جمع کرليا (

يہ هللا کے بندوں سے خطاب فرمائے گا کہ ہم نے تمہيں اپنی قدرت کاملہ سے فيصلہ  ١۔٣٨
  کرنے کے لئے ايک ہی ميدان ميں جمع کر ليا۔

 
  39فَِاْن َاكَن لَُمكْ َكْيٌد فَِكْيُدْوِن    

  )١تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو (پس اگر 
يہ سخت وعيد اور تہديد ہے کہ اگر تم ميری گرفت سے بچ سکتے ہو اور ميرے حکم  ١۔٣٩

  سے نکل سکتے ہو تو بچ اور نکل کے دکھاؤ۔ ليکن وہاں کس ميں يہ طاقت ہوگی؟
 

ِبْنيَ    ٍِٕذ ِلّلُْمَكّذِ
َّْوَمى   ۧ 40َويٌْل ي

  نے والوں کے لئے۔وائے ہے اس دن جھٹال
 

ُعُيْوٍن        ۙ 41ِانَّ الُْمتَِّقْنيَ ِيفْ ِظٰلٍل وَّ
  ) اور بہتے چشموں ميں۔١بيشک پرہيزگار لوگ سايوں ميں ہيں (

يعنی درختوں اور محالت کے سائے، آگ کے دھوئيں کا سايہ نہيں ہوگا جيسے مشرکين  ١۔٤١
  کے لئے ہوگا۔

 
َهتُْوَن    ا يَشـْ فََواِكَه ِممَّ   ۭ 42وَّ

  )١اور ان ميووں ميں جن کی وه خواہش کريں (
  ہر قسم کے پھل، جب بھی خواہش کريں گے، آ موجود ہونگے۔ ١۔٤٢

 
ۢا ِبَما ُكْنُمتْ تَْعَملُْوَن   ً بُْوا َهِنْيۗـــــــــٔ   43ُلكُْوا َواْرشَ

  (اے جنتيو!) کھاؤ پيو مزے سے اپنے کئے ہوئے اعمال کے بدلے۔
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ہيں کہا جائے گا يعنی جنت کی يہ نعمتيں ان اعمال صالحہ کی وجہ سے يہ بطور احسان ان١۔٤٣
تمہيں ملی ہيں جو تم دنيا ميں کرتے تھے اس کا مطلب يہ ہے کہ هللا کی رحمت کے حصول کا 

ذريعہ جس کی وجہ سے انسان جنت ميں داخل ہوگا اعمال صالحہ ہيں۔ جو لوگ عمل صالح کے 
ہيں ان کی مثال ايسے ہے جيسے کوئی زمين ميں ہل چالئے بغير هللا کی رحمت کی اميد رکھتے 

  اور بيج بوئے بغير فصل کا اميدوار ہو يا حنظل بوکر خوش ذائقہ پھلوں کی اميد رکھے۔
 

ِنْنيَ      44ِاانَّ َكٰذكِلَ َجنِْزي الُْمْحسـِ
  )١يقيناً ہم نيکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا ديتے ہيں۔ (

ترغيب و تلقين ہے کہ اگر آخرت ميں حسن انجام کے طالب ہو تو  اس ميں بھی اس امر کی١۔٤٤
  دنيا ميں نيکی اور بھالئی کا راستہ اپناؤ۔

 
ِبْنيَ    ٍِٕذ ِلّلُْمَكّذِ

َّْوَمى   45َويٌْل ي
  )١اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لئے (افسوس) ہے (

  ں بڑی بد بختی۔کہ اہل تقوٰی کے حصے ميں جنت کی نعمتيں آئيں اور ان کے حصے مي ١۔٤٥
 

ْجرُِمْوَن      46ُلكُْوا َوتََمتَُّعْوا قَِلْيًال ِانَُّمكْ مُّ
  )١(اے جھٹالنے والو) تم دنيا ميں تھوڑا سا کھا لو اور فائده اٹھالو بيشک تم گنہگار ہو (

يہ مکذبين قيامت کو خطاب ہے اور يہ امر، تہديد و وعيد کے لئے ہے، يعنی اچھا چند  ١۔٤٦
  ش کر لو، تم جيسے مجرمين کے لئے شکنجہ عذاب تيار ہے۔روز خوب عي

 
ِبْنيَ    ٍِٕذ ِلّلُْمَكّذِ

َّْوَمى   47َويٌْل ي
  اس دن جھٹالنے والوں کے لئے سخت ہالکت ہے۔

 
  48َوِاَذا ِقْيَل لَهُُم اْرَكُعْوا َال يَْرَكُعْوَن  

  )١ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو نہيں کرتے (
  جب ان کو نماز پڑھنے کا حکم ديا جاتا ہے، تو نماز نہيں پڑھتے۔يعنی  ١۔٤٨

 
ِبْنيَ    ٍِٕذ ِلّلُْمَكّذِ

َّْوَمى   49َويٌْل ي
  )١اس دن جھٹالنے والوں کی تباہی ہے۔ (

  يعنی ان کے ليے جو هللا کے اوامر ونواہی کو نہيں مانتے۔١۔٤٩
 

  ۧ 50فَِبَاّيِ َحِديٍْث بَْعَدٗه يُْؤِمنُْوَن  
  )١قرآن کے بعد کس بات پر ايمان الئيں گے (اب اس 

يعنی جب قرآن پر ايمان نہيں الئيں گے تو اس کے بعد اور کون سا کالم ہے جس پر ايمان  ١۔٥٠
  الئيں گے۔

 
 



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	1358	of	1441	

  30پاره  
 

 سورة النبأ
 )٤٠۔ تعداد آيات  ٧٨(سورة النبأ ۔ سوره نمبر 
 

  Ǻَۚمعَّ يَتََساَۗءلُْوَن     
  )١ں پوچھ گچھ کر رہے ہيں (يہ لوگ کس کے بارے مي

جب رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کو خلعت نبوت سے نوازا گيا اور آپ نے توحيد، قيامت  ١۔١
وغيره کا بيان فرمايا اور قرآن کی تالوت فرمائی تو کفار و مشرکين باہم ايک دوسرے سے 

ے يا يہ قرآن، واقعی پوچھتے کہ يہ قيامت کيا واقعی ممکن ہے، جبکہ يہ شخص دعوٰی کر رہا ہ
هللا کی طرف سے نازل کرده ہے جيسا کہ محمد صلی هللا عليہ وسلم کہتا ہے استفہام کے ذريعے 
  سے هللا نے پہلے ان چيزوں کی وه حيثيت نماياں کی جو ان کی ہے۔ پھر خود ہی جواب ديا کہ۔

 
  Ąَۙعِن النََّبِا الَْعِظْميِ  

  اس بڑی خبر کے متعلق۔
 

ْي ُمهْ  ِ   ۭ Ǽِفْيِه ُمْخـَتِلُفْوَن    اذلَّ
  )١جس کے بارے ميں يہ اختالف کر رہے ہيں (

يعنی جس بڑی خبر کی بابت ان کے درميان اختالف ہے اس کے متعلق استفسار ہے۔ اس  ١۔٣
بڑی خبر سے بعض نے قرآن مجيد مراد ليا ہے کافر اس کے بارے ميں مختلف باتيں کرتے 

، کوئی شعرا اور کوئی پہلوں کی کہانياں بتالتا تھا۔ بعض تھے، کوئی اسے جادو، کوئی کہانت
کے نزديک اس سے مراد قيامت کا برپا ہونا اور دوباره زنده ہونا ہے۔ اسکا ان کے درميان کچھ 

اختالف تھا کوئی بالکل انکار کرتا تھا کوئی صرف شک کا اظہار بعض کہتے تھے کہ سوال 
ومنين کا سوال تو اضافہ يقين يا بصيرت کے لئے کرنے والے مومن و کافر دونوں ہی تھے، م

  تھا اور کافروں کا جھٹالنا اور مذاق کے طور پر۔
 

َيْعلَُمْوَن      Ćۙالَكَّ سـَ
  يقيناً يہ ابھی جان ليں گے۔

 
َيْعلَُمْوَن      Ĉُمثَّ الَكَّ سـَ

  )١پھر باليقين انہيں بہت جلد معلوم ہو جائے گا (
ور عظيم قدرت کا تذکره فرما رہا ہے تاکہ توحيد کی حقيقت ان کے هللا تعاٰلی اپنی کاريگری ا ١۔

سامنے واضح ہو اور هللا کا رسول انہيں جس چيز کی دعوت دے رہا تھا، اس پر ايمان النا ان 
  کے لئے آسان ہو جائے۔

 
َعِل اْالَْرَض ِمهًٰدا     Čَۙا لَْم َجنْ
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  کيا ہم نے زمين کو فرش نہيں بنايا؟
 

الِْجَباَل اَ    ۽Ċْواَتًدا  وَّ
  )١اور پہاڑوں کو ميخيں (نہيں بنايا)؟ (

  يعنی پہاڑوں کو زمين کے لئے ميخيں بنايا تاکہ ساکن رہے، حرکت نہ کرے۔ ١۔٧
 

َخلَْقٰنُمكْ َاْزَواًجا     Ďۙوَّ
  اور ہم نے تجھے جوڑا جوڑا پيدا کيا۔

 
َبااًت    َجَعلْنَا نَْوَمُمكْ سـُ   Ḍۙوَّ

  آرام کا سبب بنايا۔ اور ہم نے تمہاری نيند کو
 

َّْيَل ِلَباًسا   َجَعلْنَا ال   ۙ 10وَّ
  )١اور رات کو ہم نے پرده بنايا (

يعنی رات کا اندھيرا اور سياہی ہرچيز کو اپنے دامن ميں چھپا ليتی ہے، جس طرح لباس  ١۔١٠
  انسان کے جسم کو چھپا ليتا ہے۔

 
َاَر َمَعاًشا    َجَعلْنَا الهنَّ   ۠ 11وَّ
  )١م نے وقت روزگار بنايا (اور دن کو ہ

  مطلب ہے کہ دن روشن بنايا تاکہ لوگ کسب معاش کے لئے جدو جہد کر سکيں۔ ١۔١١
 

ْبًعا ِشَداًدا   بَنَيْنَا فَْوقَُمكْ سـَ   ۙ 12وَّ
  تمہارے اوپر ہم نے سات مضبوط آسمان بنائے۔

 
اًجا   هَّ اًجا وَّ َجَعلْنَا ِرسَ   ۽13وَّ

  ورج) پيدا کيا۔اور ايک چمکتا ہوا روشن چراغ(س
 

ِت َماًۗء جَثَّاًجا     َاْنَزلْنَا ِمَن الُْمْعــِرصٰ   14ۙوَّ
  )١اور بدليوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسايا (

ُمْعِصَرات،ُ وه بدلياں جو پانی سے بھری ہوئی ہوں ليکن ابھی برسی نہ ہوں جيسے اَْلَمْراَةُ  ١۔١٤
اًجا کثرت سے بہنے واال پانی۔ اْلُمْعتَِصَرةُ اس عورت کو کہتے ہيں   جس کی ماہواری قريب ہو ثَجَّ

 
نََبااًت       ۙ 15ِلُّنْخِرَج ِبٖه َحبًّا وَّ

  تاکہ اس سے اناج اور سبزه اگائيں۔
 

َجنٍّٰت َالَْفافًا       16ۭوَّ
  )١اور گھنے باغ (بھی اگائيں (

  گھنے باغ۔شاخوں کی کثرت کی وجہ سے ايک دوسرے سے ملے ہوئے درخت يعنی  ١۔١٦
 

  17ِۙانَّ يَْوَم الَْفْصِل َاكَن ِمْيَقااًت    
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  بيشک فيصلہ کا دن کا وقت مقرر ہے۔
 

ْوِر فَتَْاتُْوَن َافَْواًجا     َّْوَم يُْنَفُخ ِيف الصُّ   18ۙي
  )١جس دن کہ صور پھونکا جائے گا۔ پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے (

کہ ہر امت اپنے رسول کے ساتھ ميدان حشر ميں بعض نے اس کا مفہوم يہ بيان کيا ہے  ١۔١٨
آئے گی۔ يہ دوسرا نفخہ ہوگا، جس ميں سب لوگ قبروں سے زنده اٹھ کر نکل آئيں گے۔ هللا تعاٰلی 
آسمان سے پانی نازل فرمائيے گا، جس سے انسان کھيتی کی طرح اگ آئے گا۔ انسان کی ہرچيز 

سرے کے، اس سے قيامت والے دن تمام  بوسيده ہو جائے گی، سوائے ريڑھ کی ہڈی کے آخری
  مخلوقات کی دوباره ترکيب ہوگی۔ (صحيح بخاری)

 
َماُۗء فََاكنَْت َابَْوااًب      فُِتَحِت السَّ   ۙ 19وَّ

  )١اور آسمان کھول ديا جائے گا پھر اس ميں دروازے دروازے ہو جائيں گے (
  زمين پر اتر آئيں گے۔ يعنی فرشتوں کے نزول کے لئے راستے بن جائيں گے اور وه ١۔١٩

 
ااًب    َِت الِْجَباُل فََاكنَْت َرسَ ُسّريِ   ۭ 20وَّ

  )١اور پہاڑ چالئے جائيں گے پس وه سراب ہو جائں گے (
وه ريت جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہو، پہاڑ بھی دور سے نظر آنے والی چيز بن کر  ١۔٢٠

  ره جائيں گے۔
 

َ َاكنَْت ِمْرَصاًدا       ۽21ِانَّ هَجَمنَّ
  )۔١بيشک دوزخ گھات ميں ہے (

گھات ايسی جگہ کو کہتے ہيں، جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کيا جاتا ہے تاکہ وہاں سے  ١۔٢١
گزرے تو فوراً حملہ کر ديا جائے، جہنم کے دروغے بھی جہنميوں کے انتظار ميں اسی طرح 

  بيٹھی ہے۔بيٹھے ہيں يا خود جہنم هللا کے حکم سے کفار کے لئے گھات لگائے 
 

اِغْنيَ َمٰا اًب       22ِۙلّلطَّ
  سرکشوں کا ٹھکانا وہی ہے۔

 
ِّٰبِثْنيَ ِفْهيَآ َاْحَقااًب       ۚ 23ل

  اس ميں وه مدتوں تک پڑے رہيں گے۔
 

ااًب     َال َرشَ   ۙ 24َال يَُذْوُقْوَن ِفْهيَا بَْرًدا وَّ
  نہ کبھی اس ميں خنکی کا مزه چکھيں گے، نہ پانی کا۔

 
اقًا   ِاالَّ  غَسَّ ْيًما وَّ   ۙ 25َمحِ

  )١سوائے گرم پانی اور (بہتی) پيپ کے (
  جو جہنميوں کے جسموں سے نکلے گی۔

 
فَاقًا      ۭ 26َجَزاًۗء ِوّ

  )١(ان کو) پورا پورا بدلہ ملے گا (
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  يعنی يہ سزا ان کے اعمال کے مطابق ہے جو وه دنيا ميں کرتے رہے ہيں۔ ١۔٢٦
 

ُْم َاكنُْوا َال يَ    ۙ 27ْرُجْوَن ِحَسااًب   ِاهنَّ
  ا نہيں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی 

 
ااًب   يِٰتنَا ِكذَّ بُْوا اِبٰ َكذَّ   ۭ 28وَّ

  اور بےباقی سے ہماری آيتوں کو جھٹالتے تھے۔
 

ٍء َاْحَصْيٰنُه ِكٰتًبا      29َۙوُلكَّ َيشْ
  )١ہم نے ہرچيز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے (

ا وه ريکارڈ مراد ہے جو فرشتے لکھتے رہے۔ پہال مفہوم زياده يعنی لوح محفوظ ميں۔ ي ١۔٢٩
  صحيح ہے۔

 
  ۧ 30فَُذْوقُْوا فَلَْن نَّزِيَْدُمكْ ِاالَّ عََذااًب  

  اب تم (اپنے کئے کا) مزه چکھو ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہيں گے۔
 

  ۙ 31ِانَّ ِللُْمتَِّقْنيَ َمَفاًزا   
  يابی ہے۔يقيناً پرہيزگار لوگوں کے لئے کام

 
َق َوَاْعنَااًب   

ِٕ
  32َۙحَداۗى

  باغات ہيں اور انگور ہيں۔
 

َكَواِعَب َاْتَرااًب    33ۙوَّ
  )١اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتيں ہيں (

َکَواِعَب َکاِعبَۃً کی جمع ہے، يہ َکْعًب (ٹخنہ) سے ہے، ابھرا ہوا ہوتا ہے، ان کی چھاتيوں  ١۔٣٣
  ، جو ان کے حسن و جمال کا ايک مظہر ہے۔ اَْتَراب،ُ ہم عمر۔ميں بھی ايسا ہی ابھار ہوگا

 
َاكًْسا ِدَهاقًا     ۭ 34وَّ

  چھلکتے ہوئے جام شراب ہيں۔
 

اًب   َال ِكّذٰ   ۚ 35َال يَْسَمُعْوَن ِفْهيَا لَْغًوا وَّ
  )١اور وہاں نہ تو وه بيہوده باتيں سنيں گے اور نہ ہی جھوٹيں باتيں سنيں گے (

ےفائده اور بےہوده بات وہاں نہيں ہوگی، نہ ايک دوسرے سے جھوٹ بوليں يعنی کوئی ب ١۔٣٥
  گے۔

 
َِّك َعَطاًۗء ِحَسااًب   ب ْن رَّ   ۙ 36َجَزاًۗء ِمّ

(ان کو) تيرے رب کی طرف سے (ان کے نيک اعمال کا) يہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا 
)١(  

  يعنی هللا کی دادو دہشت کی وہاں فروانی ہوگی۔ ١۔٣٦
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ِن َال يَْمِلُكْوَن ِمنُْه ِخَطااًب   رَّ  ْمحٰ ٰمٰوِت َواْالَْرِض َوَما بَيَْهنَُما الرَّ   ۚ 37ّبِ السَّ
(اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ) آسمانوں کا اور زمين کا اور جو کچھ ان کے درميان 

ہے ان کا پروردگار ہے اور بڑی بخشش کرنے واال ہے۔ کسی کو اس سے بات چيت کرنے کا 
  )١يار نہيں ہوگا (اخت
يعنی اس کی عظمت، ہيبت اور جاللت اتنی ہوگی کہ ابتداء اس سے کسی کو بات کرنے  ١۔٣٧

کی ہمت نہ ہوگی، اسی لئے اس کی اجازت کے بغير کوئی شفاعت کے لئے لب کشائی نہيں کر 
  سکے گا۔

 
َكُة َصفًّا    ٷ الَّ يََتَلكَّمُ 

ِٕ
ْوُح َوالَْمٰلۗى ُن َوقَاَل َصَوااًب   يَْوَم يَُقْوُم الرُّ ْمحٰ   38ْوَن ِاالَّ َمْن َاِذَن هَلُ الرَّ

جس دن روح اور فرشتے صفيں باندھ کھڑے ہونگے تو کوئی کالم نہ کر سکے گا مگر جسے 
  )١رحٰمن اجازت دے دے اور وه ٹھيک بات زبان سے نکالے (

فرمائے گا اور وه جو بات  يہ اجازت هللا تعاٰلی ان فرشتوں کو اور اپنے پيغمبروں کو عطا ١۔٣٨
کريں گے حق و صواب ہی ہوگی، يا يہ مفہوم ہے کہ اجازت صرف اس کے بارے ميں دی 

  جائے گی جس نے درست بات کہی ہو، يعنی کلمہ توحيد کا اقراری رہا ہو۔
 

ِّٖه َمٰااًب    ََذ ِاٰىل َرب   39ٰذكِلَ الَْيْوُم الَْحقُّ ۚ فََمْن َشاَۗء اختَّ
  )١و چاہے اپنے رب کے پاس (نيک اعمال کر کے) ٹھکانا بنالے (يہ دن ہے اب ج

اس آنے والے دن کو سامنے رکھتے ہوئے ايمان و تقوٰی کی زندگی اختيار کرے تاکہ اس  ١۔٣٩
  روز وہاں اس کو اچھا ٹھکانا مل جائے۔

 
َّْوَم يَْنُظُر الَْمْرُء َما ٓ َانَْذْرٰنُمكْ عََذااًب قَرِيًْبا       ڄ ي َمْت يَٰدُه َويَُقْوُل اْلٰكِفُر يٰلَْيتَـِينْ ُكْنُت تُٰراًب    ِاانَّ   ۧ 40قَدَّ

ہم نے تمہيں عنقريب آنے والے عذاب سے ڈرا ديا اور (چوکنا کر ديا) ہے جس دن انسان اپنے 
  )١ہاتھوں کی کمائی کو ديکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش! ميں مٹی ہو جاتا (

ے ہولناک عذاب ديکھے گا تو يہ آرزو کرے گا۔ بعض کہتے ہيں کہ يعنی جب وه اپنے لئ ١۔٤٠
هللا حيوانات کے درميان بھی عدل و انصاف کے مطابق فيصلہ فرمائے گا، حتٰی کہ ايک سينگ 

والی بکری نے بےسينگ والی پر کوئی زيادتی کی ہوگی، تو اس کا بھی بدلہ دالئے گا اس سے 
و حکم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ۔ چنانچہ وه مٹی ہو جائيں گے۔ فراغت کے بعد هللا تعاٰلی جانوروں ک

اسوقت کافر بھی آرزو کريں گے کہ کاش وه بھی حيوان ہوتے اور آج مٹی بن جاتے (تفسير ابن 
  کثير)

 
 

 سورة النازعات
 )٤٦۔ تعداد آيات  ٧٩(سورة النازعات ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  وع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہےشر
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ِٰعِت غَْرقًا       Ǻَۙوالّزنٰ
  )١ڈوب کر سختی سے کھنچنے والوں کی قسم (

نَْزع کے معنی سختی سے کھنچنا، َغْرقًا ڈوب کر، يہ جان نکالنے والے فرشتوں کی صفت  ١۔١
  سے نکالتے ہيں اور جسم کے اندر ڈوب کر۔ ہے فرشتے کافروں کی جان، نہايت سختی

 
النِّٰشٰطِت نَْشًطا     Ąۙوَّ

  )١بند کھول کر چھڑا دينے والوں کی قسم (
نَْشط کے معنی گره کھول دينا، يعنی مومنوں کی جان فرشتے بہ سہولت سے نکالتے ہيں  ١۔٢

  جيسے کسی چيز کی گره کھول دی جائے۔
 

ْبًحا   ِبٰحِت سـَ السـّٰ   Ǽۙوَّ
  )١يرنے پھرنے والوں کی قسم (اور ت
َسْبح کے معنی تيرنا، فرشتے روح نکالنے کے لئے انسان کے بدن ميں اس طرح تيرتے  ١۔٣

پھرتے ہيں جيسے سمندر سے موتی نکالنے کے لئے سمندر کی گہرائيوں ميں تيرتے ہيں يا 
  مطلب ہے کہ نہايت تيزی سے هللا کا حکم لے کر آسمان سے اترتے ہيں۔

 
ْبقًا  فَالسـّٰ    Ćِۙبٰقِت سـَ

  )١پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم (
يہ فرشتے هللا کی وحی، انبياء تک، دوڑ کر پہنچاتے ہيں تاکہ شيطان کو اس کی کوئی خبر  ١۔٤

  نہ لگے۔ يا مومنوں کی روحيں جنت کی طرف لے جانے ميں نہايت سرعت سے کام ليتے ہيں۔
 

ِّٰرِت َاْمًرا     Ĉۘفَالُْمَدب
  )١کام کی تدبير کرنے والوں کی قسم (پھر 
يعنی هللا تعاٰلی جو کام سپرد کرتا ہے، وه اس کی تدبير کرتے ہيں اصل مدبر تو هللا ہے ليکن  ١۔٥

جب هللا تعاٰلی اپنی حکمت بالغہ کے تحت فرشتوں کے ذريعے سے کام کرواتا ہے تو انہيں بھی 
  مدبر کہا جاتا ہے۔

 
اِجَفةُ    ۙ Č   يَْوَم تَْرُجُف الرَّ

  )١جس دن کاپنے والی کانپے گی (
يہ نفخئہ اولٰی ہے جسے نفخئہ فنا کہتے ہيں، جس سے ساری کائنات کانپ اور لرز اٹھے  ١۔٦

  گی اور ہرچيز فنا ہو جائے گی۔
 

اِدفَُة     Ċۭتَتَْبُعهَا الرَّ
  )١اس کے بعد ايک پيچھے آنے والی (پيچھے پيچھے) آئے گی (

، جس سے سب لوگ زنده ہو کر قبروں سے نکل آئيں گے۔ يہ دوسرا يہ دوسرا نفخہ ہوگا ١۔٧
  نفخہ پہلے نفخہ سے چاليس سال بعد ہوگا۔

 
اِجَفٌة   ٍِٕذ وَّ

َّْوَمى   Ďۙقُلُْوٌب ي
  )١(بہت سے) دل اس دن دھڑ کتے ہونگے (

  قيامت کے ہول اور شدائد سے۔ ١۔٨
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  Ḍَۘابَْصاُرَها َخاِشَعٌة    

  )١(جس کی نگاہيں نيچی ہونگی 
  دہشت زده لوگوں کی نظريں بھی (مجرموں کی طرح) جھکی ہوئی ہوں گی۔ ١۔٩
 

  10ۭيَُقْولُْوَن َءِاانَّ لََمْرُدْوُدْوَن ِيف الَْحاِفَرِة   
  )١کہتے ہيں کہ کيا پہلی کی سی حالت کی طرف لوٹائے جائيں گے (

کيا ہم پھر اس طرح زنده حافَِرة، پہلی حالت کو کہتے ہيں۔ منکرين قيامت کا قول ہے کہ  ١۔١٠
  کر ديئے جائيں گے جس طرح مرنے سے پيشتر تھے۔

 
َرًة     ِ   ۭ 11َءِاَذا ُكنَّا ِعَظاًما خنَّ

  )١کيا اس وقت جب کہ ہم بوسيده ہڈياں ہو جائيں گے (
يہ انکار قيامت کی مزيد تاکيد ہے کہ ہم کس طرح زنده کر ديئے جائيں گے جب کہ ہماری  ١۔١١

  ور ريزه ريزه ہو جائيں گی۔ہڈياں بوسيده ا
 

ٌة    ٌة َخاِرسَ   ۘ 12قَالُْوا ِتكْلَ ِاًذا َكرَّ
  )١کہتے ہيں کہ پھر تو يہ لوٹنا نقصان ده ہے (

يعنی اگر واقعی ايسا ہوا جيسا کہ محمد صلی هللا عليہ وسلم کہتے ہيں، پھر دوباره زندگی  ١۔١٢
  ہمارے لئے سخت نقصان ده ہوگی

 
ََّما ِھَي َزْجرَ  اِحَدٌة   فَِان   ۙ 13ٌة وَّ

  (معلوم ہونا چاہيئے) وه تو صرف ايک (خوفناک) ڈانٹ ہے۔
 

اِهَرِة       ۭ 14فَِاَذا ُمهْ اِبلسَّ
  )١کہ (جس کے ظاہر ہوتے ہی) وه ايک دم ميدان ميں جمع ہو جائيں گے (

يہ قيامت کی منظر کشی ہے کہ ايک ہی نفخے سے سب لوگ ايک ميدان ميں جمع ہو  ١۔١٤
  گے۔جائيں 

 
  ۘ 15َهْل َاٰتىَك َحِديُْث ُمْوٰىس   

  کيا موسٰی(عليہ السالم) کی خبر تمہيں پہنچی ہے؟
 

ِس ُطًوى     ُّٗه اِبلَْواِد الُْمَقدَّ   16ِۚاْذ اَنٰدىُه َرب
  )١جب کہ انہيں ان کے رب نے پاک ميدان طوٰی ميں پکارا (

دين سے واپسی پر آگ کی يہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسٰی عليہ السالم م ١۔١٦
تالش ميں کوه طور پر پہنچ گئے تھے تو وہاں ايک درخت کی اوٹ سے هللا تعاٰلی نے موسٰی 

  عليہ االلسالم سے کالم فرمايا تھا، جيسا کہ تفصيل سوره ٰطٰہ کے آغاز ميں گزری۔
 

َّٗه َطٰغى      ڮ17ِاْذَهْب ِاٰىل ِفْرَعْوَن ِان
  )١نے سرکشی اختيار کر لی ہے (يہ کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اس 

  يعنی کفر و معصيت اور تکبر ميں حد سے تجاوز کر گيا ہے۔ ١۔١٧
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َ ِاٰىلٓ َاْن تَـَزّىكٰ      ۙ 18فَُقْل َهْل كلَّ

  )١اس سے کہو کہ کيا تو اپنی درستگی اور اصالح چاہتا ہے (
ح ہو جائے اور وه يعنی کيا ايسا راستہ اور طريقہ تو پسند کرتا ہے جس سے تيری اصال ١۔١٨

  يہ ہے کہ مسلمان اور مطيع ہوجا۔
 

َِّك فَتَْخٰىش       ۚ 19َوَاْهِديََك ِاٰىل َرب
  )١اور يہ کہ ميں تجھے تيرے رب کی راه دکھاؤں تاکہ تو (اس سے) ڈرنے لگے (

يعنی اس کی توحيد اور عبادت کا راستہ، تاکہ تو اس کے عقاب سے ڈرے۔ اس لئے کہ هللا  ١۔١٩
  سی دل ميں پيدا ہوتا ہے جو ہدايت پر چلنے واال ہوتا ہے۔کا خوف ا

 
يََة الُْكْربٰى      ڮ20فََاٰرىُه اْالٰ

  )١پس اسے بڑی نشانی دکھائی (
يعنی اپنی صداقت کے وه دالئل پيش کئے جو هللا کی طرف سے انہيں عطا کئے گئے  ١۔٢٠

عليہ السالم کو ديئے  تھے۔ بعض کہتے ہيں کہ اس سے مراد وه معجزات ہيں جو حضرت موسیٰ 
  گئے تھے۔ مثالً يد بيضا اور عصا اور بعض کے نزديک آيات تسعہ۔

 
َب َوَعٰىص       ڮ21فََكذَّ

  تو اس نے جھٹاليا اور نافرمانی کی۔
 

  ڮ22ُمثَّ َاْدبََر يَْسٰعى   
  )١پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے (

بلکہ زمين ميں فساد پھيالئے اور يعنی اس نے ايمان و اطاعت سے انکار ہی نہيں کيا  ١۔٢٢
موسٰی عليہ السالم کا مقابلہ کرنے کی سعی کرتا رہا،چنانچہ جادوگروں کو جمع کر کے ان کا 

  مقابلہ حضرت موسٰی عليہ السالم سے کرايا تاکہ موسٰی عليہ السالم کو جھوٹا ثابت کيا جا سکے۔
 

  ڮ23فََحَرشَ فَنَاٰدى  
  پھر سب کو جمع کر کے پکارا۔

 
ُُّمكُ اْالَْعٰىل      ڮ24فََقاَل َااَن َرب

  تم سب کا رب ميں ہی ہوں۔
 

ِخَرِة َواْالُْوٰىل   ُ نََاكَل اْالٰ   ۭ 25فََاَخَذُه اهلّلٰ
  )١تو (سب سے بلند و باال) هللا نے بھی اسے آخرت کے اور دنيا کے عذاب ميں گرفتار کر ليا (

سے دنيا ميں آئنده آنے والے فرمانوں کے يعنی هللا نے اس کی ايسی گرفت فرمائی کہ ا ١۔٢٥
  لئے نشان عبرت بنا ديا اور قيامت کا عذاب اس کے عالوه ہے، جو اسے وہاں ملے گا

 
ْٰىش    ًة ِلَّمْن خيَّ   ۉ26ِانَّ ِيفْ ٰذكِلَ لَِعْربَ

  )١بيشک اس ميں اس شخص کے لئے عبرت ہے جو ڈرے (
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لی اور کفار مکہ کو تنبيہ ہے کہ اگر انہوں نے يا ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم کے لئے تس ١۔٢٦
گزشتہ لوگوں کے واقعات سے عبرت نہ پکڑی تو ان کا انجام بھی فرعون کی طرح ہو سکتا 

  ہے۔
 

َماُۗء   ۭ بَنٰىهَا     27َ۪ءَانُْمتْ َاَشدُّ َخلْقًا َاِم السَّ
  ۔کيا تمہارا پيدا کرنا زياده دشوار ہے يا آسمان کا؟ هللا نے اسے بنايا

يہ کفار مکہ کو خطاب ہے اور مقصود تنبيہ ہے کہ جو هللا اتنے بڑے آسمانوں اور ان کے  ١۔٢٧
عجائبات کو پيدا کر سکتا ہے، اس کے لئے تمہارا دوباره پيدا کرنا آسمان بنانے سے زياده 

  مشکل ہے۔
 

َا   َكهَا فََسّوٰ   ۙ 28َرفََع َمسْ
  )١ديا۔ ( اس کی بلندی اونچی کی پھر اسے ٹھيک ٹھاک کر

ٹھيک ٹھاک کا مطلب اسے ايسی شکل صورت ميں ڈھالنا ہے کہ جس ميں کوئی تفاوت،  ١۔٢٨
  کجی، شگاف اور خلل باقی نہ رہے۔

 
َا      ۠ 29َوَاْغَطَش لَْيلَهَا َوَاْخَرَج ُحضٰ

  اسکی رات کو تاريک بنايا اسکے دن کو روشن بنايا۔
 

  ۭ 30َواْالَْرَض بَْعَد ٰذكِلَ َدٰحىهَا  
  اس کے بعد زمين کو (ہموار) بچھا ديا۔

 
َا     ۠ 31َاْخَرَج ِمْهنَا َماَۗءَها َوَمْرٰع

  اس ميں سے پانی اور چاره نکاال۔
 

َا     32َۙوالِْجَباَل َاْرسـٰ
  اور پہاڑوں کو (مضبوط) گاڑھ ديا۔

 
َُّمكْ َوِالَنَْعاِمُمكْ    ۭ 33َمتَاعًا ل

  دے کے لئے ہيں۔يہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائ
 

ُة اْلُكْربٰى   اۗمَّ   ڮ34فَِاَذا َجاَۗءِت الطَّ
  پس جب وه بڑی آفت (قيامت) آ جائے گی۔

 
نَْساُن َما َسٰعى      ۙ 35يَْوَم يَتََذكَُّر اْالِ

  جس دن کے انسان اپنے کئے ہوئے کاموں کو ياد کرے گا۔
 

  36َوبُّرَِزِت الَْجِحْميُ ِلَمْن يَّٰرى  
  والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی۔ اور ہر ديکھنے

 
ا َمْن َطٰغى     37ۙفََامَّ
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  )١تو جس (شخص) نے سرکشی کی (ہوگی) (
  يعنی کفر و گناہوں ميں حد سے تجاوز کيا ہوگا۔ ١۔٣٧

 
نَْيا    38َۙوٰاثََر الَْحٰيوَة ادلُّ

  اور دنياوی زندگی کو ترجيح دی ہوگی۔
 

  ۭ 39ى  فَِانَّ الَْجــِحْميَ ِھَي الَْمْاوٰ 
  (اسکا) ٹھکانا جہنم ہی ہے۔

 
ٖه َوَهنَـى النَّْفَس َعِن الْهَٰوى   ِّ ا َمْن َخاَف َمَقاَم َرب   40َۙوَامَّ

) سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو ١ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے (
  خواہش سے روکا ہوگا۔

مجھے هللا سے بچانے واال کوئی نہيں کہ اگر ميں نے گناه اور هللا کی نافرمانی کی تو  ١۔٤٠
  ہوگا، اس لئے وه گناہوں سے اجتناب کرتا رہا ہو۔

 
  ۭ 41فَِانَّ الَْجنََّة ِھَي الَْمْاٰوى   

  تو اس کا ٹھکانا جنت ہی ہے۔
 

َا   َن ُمْرٰسـ اعَِة َاايَّ لُْونََك َعِن السَّ   42ۭيَْســـــَٔ
  )١کرتے ہيں ( لوگ آپ سے قيامت کے واقع ہونے کا وقت دريافت

يعنی قيامت کب واقع اور قائم ہوگی؟ جس طرح کشتی اپنے آخری مقام پر پہنچ کر لنگر  ١۔٤٢
  انداز ہوتی ہے اسی طرح قيامت کے واقع کا صحيح وقت کيا ہے؟

 
َا    ۭ 43ِفْميَ َانَْت ِمْن ِذْكٰر

  )١آپ کو اس کے بيان کرنے سے کيا تعلق؟ (
ينی علم نہيں ہے، اس لئے آپ کا اس کو بيان کرنے سے کيا يعنی آپ کو اس کی بابت يق ١۔٤٣

  تعلق؟ اس کا يقينی علم تو صرف هللا ہی کے پاس ہے۔
 

َِّك ُمنَْهتٰهَا    44ِۭاٰىل َرب
  اس کے علم کی انتہا تو هللا کی جانب ہے۔

 
َا  ْشـٰ ََّمآ َانَْت ُمنِْذُر َمْن خيَّ   ۭ 45ِان

  )١آگاه کرنے والے ہيں (آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو 
يعنی آپ کا کام صرف انذاز (ڈرانا) ہے، نہ کہ غيب کی خبريں دينا، جن ميں قيامت کا علم  ١۔٤٥

  بھی ہے جو هللا نے کسی کو بھی نہيں ديا۔
 

َا   ُْم يَْوَم يََرْوَهنَا لَْم يَلَْبثُْوٓا ِاالَّ َعِشـيًَّة َاْو ُحضٰ   ۧ 46َاكَهنَّ
ليں گے تو ايسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ يا اول حصہ ہی جس روز يہ اسے ديکھ 

  )١(دنيا ميں) رہے ہيں (
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يعنی دنيا ميں پورا ايک دن بھی نہ رہے، دن کا پہال حصہ يا دن کا آخری حصہ ہی صرف  ١۔٤٦
  دنيا ميں رہے ہيں يعنی دنيا کی زندگی، انہيں اتنی قليل معلوم ہوگی۔

 
 

 سورة عبس
 )٤٢۔ تعداد آيات  ٨٠سوره نمبر (سورة عبس ۔ 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

    ٓ   Ǻۙعَبََس َوتََوّىلٰ
  وه ترش رو ہوا اور منہ موڑ ليا۔

 
ى      Ąَۭاْن َجاَۗءُه اْالَْمعٰ

  )١اس کے پاس ايک نابينا آيا ( (صرٖف اس لئے) کہ
ايک مرتبہ نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کی خدمت ميں اشراف قريش بيٹھے گفتگو کر  ١۔٢

رہے تھے کہ اچانک ابن ام مکثوم جو نابينا تھے، تشريف لے آئے اور آ کر نبی کريم صلی هللا 
نے اس پر کچھ ناگواری عليہ وسلم سے دين کی باتيں پوچھنے لگے۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم 

محسوس کی اور کچھ بےتوجہی سی برتی۔ چنانچہ تنبيہ کے طور پر ان آيات کا نزول ہوا 
  (ترندی، تفسير سوره عبس)

 
   ٓ ّىكٰ ٗ يَزَّ   ۙ Ǽَوَما يُْدِريَْك لََعهلَّ

  )١تجھے کيا خبر شايد وه سنور جاتا (
صالح کرتا، جس سے اس کا يعنی وه نابينا تجھ سے دينی رہنمائی حاصل کر کے عمل  ١۔٣

اخالق و کردار سنور جاتا، اس کے باطن کی اصالح ہو جاتی اور تيری نصيحت سننے سے اس 
  کو فائده ہوتا۔

 
ْكٰرى    كَُّر فَتَْنَفَعُه اذّلِ   Ćَۭاْو يَذَّ

  يا نصيحت سنتا اور اسے نصيحت فائده پہنچاتی۔
 

َتْغٰىن    ا َمِن اسـْ   Ĉَۙامَّ
  )١( جو بےپروائی کرتا ہے

ايمان سے اور اس علم سے جو تيرے پاس هللا کی طرف سے آيا ہے۔ يا دوسرا ترجمہ جو  ١۔٥
  صاحب ثروت و غنا ہے۔

 
ى      Čۭفََانَْت هَلٗ تََصّدٰ

  اس کی طرف تو پوری توجہ کرتا۔
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ّىكٰ      ۭ Ċَوَما عَلَْيَك َاالَّ يَزَّ

  حاالنکہ اس کے نہ سنورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہيں۔
 
ا َمْن َجاَۗءَك يَْسٰعى  وَ    Ďَامَّ

  )١جو شخص تيرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے (
اس بات کا طالب بن کر آتا ہے کہ تو خير کی طرف اس کی رہنمائی کرے اور اسے واعظ  ١۔٨

  نصيحت سے نوازے۔
 

  Ḍَۙوُهَو َخيْٰىش   
  )١اور وه ڈر (بھی) رہا ہے (

  خدا کا خوف بھی اس کے دل ميں ہے۔ ١۔٩
 
ـى  فَاَ    10ۚنَْت َعْنُه تَلَهّٰ

  )١تو اس سے بےرخی برتتا ہے (
يعنی ايسے لوگوں کی قدر افزائی کی ضرورت ہے نہ کہ ان سے بےرخی برتنے کی۔ ان  ١۔١٠

آيات سے يہ معلوم ہوا کہ دعوت و تبليغ ميں کسی کو خاص نہيں کرنا چاہيے بلکہ صاحب 
م مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے سب کو حيثيت اور بےحيثيت، امير اور غريب، آقا اور غال

  يکساں حيثيت دی جائے اور سب کو مشترکہ خطاب کيا جائے۔
 

َا تَْذِكَرٌة     ٓ ِاهنَّ   11ۚالَكَّ
  ) قرآن تو نصيحت کی چيز ہے۔١يہ ٹھيک نہيں (

يعنی غريب سے يہ روگردانی اور اصحاب حيثيت کی طرف خصوصی توجہ، يہ ٹھيک  ١۔١١
  ہ، آئنده ايسا دوباره نہ ہو۔نہيں۔ مطلب ہے ک

 
  12ۘفََمْن َشاَۗء َذَكَرٗه   

  )١جو چاہے اس سے نصيحت لے (
يعنی جو اس ميں رغبت کرے، وه اس سے نصيحت حاصل کرے، اور اسے ياد کرے اور  ١۔١٢

اس پر عمل کرے اور جو اس سے منہ پھيرے، جيسے اشراف قريش نے کيا، تو ان کی فکر 
  کرنے کی ضرورت نہيں۔

 
َمٍة   َكرَّ   ۙ 13ِيفْ ُحصٍُف مُّ

  )١(يہ تو) پر عظمت آسمانی کتب ميں سے (ہے) (
يعنی لوح محفوظ ميں، کيونکہ وہيں سے يہ قرآن اترتا ہے کہ يہ صحيفے هللا کے ہاں  ١۔١٣

  بڑے محترم ہيں کيونکہ وه علم و حکم سے پر ہيں۔
 

َطهََّرةٍ    ْرفُْوعٍَة مُّ   14ۙمَّ
  ک صاف ہے۔جو بلند باال اور پا

 
يِْدْي َسَفَرٍة       15ۙاِبَ
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  )١ايسے لکھنے والوں کے ہاتھوں ميں ہے (
يعنی هللا اور رسول کے درميان ايلچی کا کام کرتے ہيں۔ يہ قرآن سفيروں کے ہاتھوں ميں  ١۔١٥

  ہے جو اسے لوح محفوظ سے نقل کرتے ہيں۔
 

  ۭ 16ِكَرامٍ بََرَرٍة     
  )١جو بزرگ اور پاکباز ہيں (

يعنی خلق کے اعتبار سے وه کريم يعنی شريف اور بزرگ ہيں اور افعال کے اعتبار سے  ١۔١٦
  وه نيکوکار اور پاکباز ہيں۔

 
نَْساُن َمآ اَْكَفَرٗه       ۭ 17قُِتَل اْالِ

  هللا کی مار انسان پر کيسا ناشکرا ہے۔
 

ٍء َخلََقٗه            ۭ 18ِمْن َاّيِ َيشْ
  کيا۔ اسے هللا نے کس چيز سے پيدا

 
َرٗه         ُّْطَفٍة    ۭ َخلَقَٗه فََقدَّ   ۙ 19ِمْن ن

  ) پھر اندازه پر رکھا اس کو۔١(اسے) ايک نطفہ سے (
  يعنی جس کی پيدائش ايسے حقير قطره آب سے ہوئی ہے، کيا اسے تکبر زيب ديتا ہے۔ ١۔١٩

 
ٗه    َ ِبْيَل يَرسَّ   ۙ 20ُمثَّ السَّ

  )١پر اس کے لئے راستہ آسان کيا (
يعنی خير اور شر کے راستے اس کے لئے واضح کر ديئے، بعض کہتے ہيں اس سے  ١۔٢٠

  مراد ماں کے پيٹ سے نکلنے کا راستہ ہے۔ ليکن پہال مفہوم زياده صحيح ہے۔
 

ٗه       21ُۙمثَّ َاَماتَٗه فََاْقَربَ
  پھر اسے موت دی اور پھر قبر ميں دفن کيا۔

 
ٗه      ۭ 22ُمثَّ ِاَذا َشاَۗء َانَْرشَ

  پھر جب چاہے گا اسے زنده کر دے گا۔
 

ا يَْقِض َمآ َاَمَرٗه      ۭ 23الَكَّ لَمَّ
  ) اب تک هللا کے حکم کی بجا آوری نہيں کی۔١ہرگز نہيں (

  يعنی معاملہ اس طرح نہيں ہے، جس طرح يہ کافر کہتا ہے۔ ١۔٢٣
 

نَْساُن ِاٰىل َطَعاِمٖهٓ      ۙ 24فَلَْيْنُظِر اْالِ
  )١اپنے کھانے کو ديکھے ( انسان کو چاہيے کہ

کہ اسے هللا نے کس طرح پيدا کيا، جو اس کی زندگی کا سبب ہے اور کس طرح اس کے  ١۔٢٤
  لئے اسباب معاش مہيا کئے تاکہ وه ان کے ذريعے سعادت آخروی حاصل کر سکے۔

 
  ۙ 25َاانَّ َصَببْنَا الَْماَۗء َصبًّا  
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  کہ ہم نے خوب پانی برسايا۔
 

  ۙ 26اْالَْرَض َشقًّا   ُمثَّ َشقَْقنَا
  پھر پھاڑا زمين کو اچھی طرح۔

 
  27ۙفََانَْۢبتْنَا ِفْهيَا َحبًّا  

  پھر اس ميں اناج اگائے۔
 

قَْضًبا  ِعنًَبا وَّ   28ۙوَّ
  اور انگور اور ترکاری۔

 
ًال   َخنْ َزيُْتْواًن وَّ   29ۙوَّ

  اور زيتون اور کھجور۔
 

َق غُلًْبا 
ِٕ
َحَداۗى   ۙ 30وَّ

  اغات۔اور گنجان ب
 

َاابًّ   فَاِكهًَة وَّ   ۙ 31وَّ
  اور ميوه اور (گھاس) چاره (بھی اگايا)۔

 
َُّمكْ َوِالَنَْعاِمُمكْ  تَاعًا ل   ۭ 32مَّ

  تمہارے استعمال و فائده کے لئے اور تمہارے چوپايوں کے لئے۔
 

ُة  اۗخَّ   ۡ 33فَِاَذا َجاَۗءِت الصَّ
  )١پس جب کان بہرے کر دينے والی (قيامت) آ جائے گی (

  يعنی قيامت وه ايک نہايت سخت چيخ کے ساتھ واقع ہوگی جو کانوں کو بہره کر دے گی۔ ١۔٣٣
 

  34ۙيَْوَم يَِفرُّ الَْمْرُء ِمْن َاِخْيِه 
  اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے۔

 
ٖه َوَاِبْيِه    ۙ 35َوُاّمِ

  اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے۔
 

  36َۭوَصاِحَبتِٖه َوبَِنْيِه  
  ر اپنی بيوی اور اپنی اوالد سےاو
 

ُّْغِنْيِه   ٍذ َشْاٌن ي
ِٕ
ْهنُْم يَْوَمى   37ِۭلُلكِّ اْمِرۍ ِمّ

  )۔١ان ميں سے ہر ايک کو اس دن ايسی فکر (دامن گير) ہوگی جو اس کے لئے کافی ہوگی (
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يا اپنے اقربا اور احباب سے بےنياز اور بےپروا کر دے گا حديث ميں آتا ہے۔ نبی صلی  ١۔٣٧
هللا عليہ وسلم نے فرمايا کہ سب لوگ ميدان محشر ميں ننگے بدن ننگے پير، پيدل اور بغير 

  ختنے کئے ہوئے ہوں گے۔
 

ْسِفَرٌة  ٍذ مُّ
ِٕ
َّْوَمى   ۙ 38ُوُجْوٌه ي

  اس دن بہت سے چہرے روشن ہونگے۔
 

ٌة    َتبِْرشَ سـْ   39َۚضاِحَكٌة مُّ
  )١(جو) ہنستے ہوئے اور ہشاش بشاش ہوں گے (

ہ اہل ايمان کے چہرے ہونگے، جنہيں ان کے اعمال نامے ان کے دائيں ہاتھ ميں مليں ي ١۔٣٩
گے، جس سے انہيں اپنی آخروی سعادت و کاميابی کا يقين ہو جائے گا، جس سے ان کے 

  چہرے خوشی سے ٹمٹماتے رہے ہونگے۔
 

ٌة    ٍذ عَلَْهيَا غََربَ
ِٕ
َّْوَمى   ۙ 40َوُوُجْوٌه ي

  غبار آلود ہوں گے۔اور بہت سے چہرے اس دن 
 

ٌة      ۭ 41تَْرَهُقهَا قََرتَ
  )١جن پر سياہی چڑھی ہوئی ہوگی (

  يعنی ذلت اور عذاب سے ان کے چہرے غبار آلود، کدورت زده اور سياه ہونگے۔ ١۔٤١
 

َك ُمهُ اْلَكَفَرُة الَْفَجَرُة   
ِٕ
  ۧ 42ُاوٰلۗى

  )١وه يہی کافر بدکردار لوگ ہوں گے (
سولوں کا اور قيامت کا انکار کرنے والے بھی تھے اور بدکردار بداطوار يعنی هللا کا، ر ١۔٤٢
  بھی۔

 
 

 سورة التکوير
 )٢٩۔ تعداد آيات  ٨١(سورة التکوير ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 
َرْت   ِاذَ  ْمُس ُكّوِ   ۽Ǻا الشَّ

  )١جب سورج لپيٹ ميں آ جائے گا (
يعنی جس طرح سر پر پگڑی کو لپيٹا جاتا ہے، اسی طرح سورج کے وجود کو لپيٹ کر  ١۔١

  پھينک ديا جائے گا جس سے اس کی روشنی از خود ختم ہو جائے گی۔
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  ۽Ąَوِاَذا النُُّجْوُم اْنَكَدَرْت  
  )١جائيں گے (اور جب ستارے بےنور ہو 

  دوسرا ترجمہ کہ جھڑ کر گر جائيں گے يعنی آسمان پر ان کا وجود ہی نہيں رہے گا ١۔٢
 

َْت      ۽Ǽَوِاَذا الِْجَباُل ُسّريِ
  )١اور جب پہاڑ چالئے جائيں گے (

يعنی انہيں زمين سے اکھيڑ کر ہواؤں ميں چال ديا جائے گا اور دھنی ہوئی روئی کی طرح  ١۔٣
 اڑيں گے۔

 
لَْت  َواِ    ۽ Ćَذا الِْعَشاُر ُعّطِ

  )١اور جب دس ماه کی حاملہ اونٹنياں چھوڑ دی جائيں گی (
جب قيامت برپا ہوگی تو ايسا ہولناک منظر ہوگا کہ اگر کسی کے پاس اس قسم کی حاملہ  ١۔٤

  اور قيمتی اونٹنی بھی ہوگی تو وه ان کی پرواه نہيں کرے گا اور چھوڑ دے گا۔
 

ْت  َوِاَذا الُْوُحوْ    ۽Ĉُش ُحِرشَ
  )١اور جب وحشی جانور اکھٹے کئے جائيں گے (

  يعنی انہيں بھی قيامت والے دن جمع کيا جائے گا  ١۔٥
 

َرْت      ۽Čَوِاَذا الِْبَحاُر ُجسِّ
  اور جب سمندر بھڑکائے جائيں گے 

 
َجْت     ۽Ċَوِاَذا النُُّفْوُس ُزّوِ

  )١اور جب جانيں (جسموں سے) مال دی جائيں گی (
اس کے کئے مفہوم بيان کئے گئے ہيں۔ زياده قرين قياس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان  ١۔٧

کو اس کے ہم مذہب وہم مشرب کے ساتھ مال ديا جائے گا۔ مومنوں کو مومنوں کے ساتھ اور بد 
  کو بدوں کے ساتھ يہودی کو يہوديوں کے ساتھ اور عيسائی کو عيسائيوں کے ساتھ۔

 
لَْت  َوِاَذا الَْمْوءٗ 

ِٕ
ى   ۽Ďَدُة سـُ

  جب زنده گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کيا جائے گا۔
 

ّيِ َذنٍْۢب قُِتلَْت      Ḍۚاِبَ
  کہ کس گناه کی وجہ سے وه قتل کی گئی 

 
ْت   ُحُف نُِرشَ   ۽10َوِاَذا الصُّ

  )١جب نامہ اعمال کھول دئيے جائيں گے (
ت والے دن حساب کے لئے موت کے وقت يہ صحيفے لپيٹ ديئے جاتے ہيں، پھر قيام ١۔١٠

  کھول ديئے جائيں گے، جنہيں ہر شخص ديکھ لے گا بلکہ ہاتھوں ميں پکڑا ديئے جائيں گے۔
 

َماُۗء ُكِشَطْت      ۽11َوِاَذا السَّ
  )١اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی (
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  يعنی اس طرح ادھيڑ ديئے جائيں گے جس طرح چھت ادھڑی جاتی ہے۔ ١۔١١
 

َرْت   َوِاَذا الْجَ    ۽12ــِحْميُ ُسّعِ
  اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔

 
  ۽13َوِاَذا الَْجنَُّة ُاْزِلَفْت   

  اور جب جنت نزديک کر دی جائے گی۔
 

آ َاْحَرضَْت     ۭ 14عَِلَمْت نَْفٌس مَّ
  )١تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آيا ہوگا (

پذير ہوں گے، جن ميں سے پہلے چھ کا تعلق دنيا يہ جواب ہے يعنی مذکوره امور ظہور  ١۔١٤
سے ہے اور دوسرے چھ امور کا آخرت سے۔ اس وقت ہر ايک کے سامنے اس کی حقيقٹ آ 

  جائے گی۔
 

َِّس     ۙ 15فََالٓ ُاْقِسُم اِبلُْخن
  ميں قسم کھاتا ہوں پيچھے ہٹنے والے۔

 
َِّس     16ۙالَْجَواِر اْلُكن

  )١ستاروں کی ( پھر چلنے پھرنے والے چھپنے والے
يہ ستارے دن کے وقت اپنے منظر سے پيچھے ہٹ جاتے ہيں اور نظر نہيں آتے اور يہ  ١۔١٦

زحل، مستری، مريخ، زہره، عطارد ہيں، يہ خاص طور پر سورج کے رخ پر ہوتے ہيں بعض 
کہتے ہيں کہ سارے ہی ستارے مراد ہيں، کيونکہ سب ہی اپنے غائب ہونے کی جگہ پر غائب ہو 

  ہيں يا دن کو چھپے رہتے ہيں۔ جاتے
 

َّْيِل ِاَذا َعْسَعَس     ۙ 17َوال
  اور رات کی جب جانے لگے۔

 
ْبِح ِاَذا تَنَفََّس     ۙ 18َوالصُّ

  اور صبح کی جب چمکنے لگے۔
 

َّٗه لَقَْوُل َرُسْوٍل َكِرْميٍ     ۙ 19ِان
  )١يقيناً ايک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے (

طرف سے لے کر آيا ہے۔ مراد حضرت جبرائيل عليہ االسالم  اس لئے کہ وه اسے هللا کی ١۔١٩
  ہيں۔

 
ٍة ِعْنَد ِذي الَْعْرِش َمِكْنيٍ     ۙ 20ِذْي قُوَّ

  جو قوت واال ہے عرش والے (هللا) کے نزديک بلند مرتبہ ہے۔
 

َطاعٍ َمثَّ َاِمْنيٍ      21ۭمُّ
  جس کی (آسمانوں ميں) اطاعت کی جاتی ہے، امين ہے۔
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  ۚ 22ُمكْ ِبَمْجُنْوٍن  َوَما َصاِحبُ 

  )١اور تمہارا ساتھی ديوانہ نہيں (
يہ خطاب اہل مکہ سے ہے اور صاحب سے مراد رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم ہيں۔ يعنی  ١۔٢٢

تم جو گمان رکھتے ہو کہ تمہارا ہم نسب اور ہم وطن ساتھی، (محمد صلی هللا عليہ وسلم) ديوانہ 
ذرا قرآن پڑھ کر تو ديکھو کہ کيا کوئی ديوانہ ايسے حقائق بيان کر  ہے۔ نعوذ با ايسا نہيں ہے،

سکتا ہے اور گزشتہ قوموں کے صحيح صحيح حاالت بتال سکتا ہے جو اس قرآن ميں بيان کئے 
  گئے ہيں۔

 
فُِق الُْمِبْنيِ    ۚ 23َولََقْد َرٰاُه اِبْالُ

  )١اس نے اس (فرشتے) کو آسمان کے کھلے کنارے پر ديکھا بھی ہے (
يہ پہلے گزر چکا ہے کہ رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم نے حضرت جبرائيل عليہ السالم  ١۔٢٣

کو دو مرتبہ ان کی اصل حالت ميں ديکھا ہے، جن ميں سے ايک يہاں ذکر ہے۔ يہ ابتدائے نبوت 
کا واقع ہے، اس وقت حضرت جبرائيل عليہ السالم کے چھ سو پر تھے، جنہوں نے آسمان کے 

کو بھر ديا تھا، دوسری مرتبہ معراج کے موقعہ پر ديکھا جيسا کہ سوره نجم ميں تفصيل  کناروں
  گزر چکی ہے۔

 
  ۚ 24َوَما ُهَو عََيل الَْغْيِب ِبَضِنْنيٍ  

  اور يہ غيب کی باتوں کو بتالنے کے لئے بخيل بھی نہيں۔
 

ِجْميٍ   ْيٰطٍن رَّ   ۙ 25َوَما ُهَو ِبقَْوِل شـَ
  ود کا کالم نہيں۔اور يہ قرآن شيطان مرد

 
  26ۭفََاْيَن تَْذَهُبْوَن   

  )١پھر تم کہاں جا رہے ہو (
  يعنی کيوں اس سے روگردانی کرتے ہو؟ اور اس کی اطاعت نہيں کرتے۔ ١۔٢٦

 
  ۙ 27ِاْن ُهَو ِاالَّ ِذْكٌر ِلّلْٰعلَِمْنيَ   

  يہ تمام جہان والوں کے لئے نصيحت نامہ ہے۔
 

َّْستَـِقْميَ    ِلَمْن َشاَۗء ِمنُْمكْ َانْ    ۭ 28ي
  (بالخصوص) اس کے لئے جو تم ميں سے سيدھی راه پر چلنا چاہے۔

 
ُ َربُّ الْٰعلَِمْنيَ    ََّشاَۗء اهلّلٰ ٓ َاْن ي   ۧ 29َوَما تََشاُۗءْوَن ِاالَّ

  )١اور تم بغير پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہيں چاه سکتے (
نحصر ہے، جب تک تمہاری چاہت کے ساتھ هللا کی يعنی تمہاری چاہت، هللا کی توفيق پر م ١۔٢٩

مشيت اور اس کی توفيق بھی شامل نہيں ہوگی اس وقت تک تم سيدھا راستہ اختيار نہيں کر 
  سکتے۔
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 سورة اإلنفطار
 )١٩۔ تعداد آيات  ٨٢(سورة اإلنفطار ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  ں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں مي
 

َماُۗء انَْفَطَرْت       Ǻِۙاَذا السَّ
  )١جب آسمان پھٹ جائے گا (

  يعنی هللا کے حکم اور اس کی ہيبت سے پھٹ جائے گا اور فرشتے نيچے اتر آئيں گے۔ ١۔١
 

ْت      Ąَۙوِاَذا اْلَكَواِكُب انْـَتَرثَ
  ں گے۔جب ستارے جھڑ جائي

 
َرْت      Ǽَۙوِاَذا الِْبَحاُر فُّجِ

  سمندر بہہ نکليں گے
 

  ۙ Ćَوِاَذا الُْقُبْوُر بُْعِرثَْت   
  )١اور جب قبريں (شق کر کے) اکھاڑ دی جائيں گی (

  يعنی قبروں سے مردے زنده ہو کر نکل آئيں گے يا ان کی مٹی پلٹ دی جائے گی۔ ١۔٤
 

َمْت َواَ  ا قَدَّ َرْت   عَِلَمْت نَْفٌس مَّ   Ĉۭخَّ
(اس وقت) ہر شخص اپنے آگے بھيجے ہوئے اور پيچھے چھوڑے ہوئے (يعنی اگلے پچھلے 

  اعمال) کو معلوم کر لے گا۔
 

َِّك اْلَكِرْميِ    َك ِبَرب نَْساُن َما غَرَّ َا اْالِ هيُّ َ   Čۙاٰيٓ
  اے انسان! تجھے اپنے رب کريم سے کس چيز نے بہکايا؟

 
ى ْي َخلََقَك فََسّوٰ ِ   Ċَۙك فََعَدكَلَ   اذلَّ

  ) اور پھر درست اور برابر بنايا٢) پھر ٹھيک ٹھاک کيا (١جس (رب نے) تجھے پيدا کيا (
  يعنی حقير نطفے سے، جب کہ اس کے پہلے تيرا وجود نہيں تھا۔  ١۔٧
  يعنی تجھے ايک کامل انسان بنا ديا، تو سنتا ہے، ديکھتا ہے اور عقل فہم رکھتا ہے۔ ٢۔٧
 

ٓ َاّيِ  ا َشاَۗء َركََّبَك   ِيفْ   Ďُۭصْوَرٍة مَّ
  جس صورت ميں چاہا تجھے جوڑ ديا۔

 
ْيِن     بُْوَن اِبدّلِ   Ḍۙالَكَّ بَْل تَُكّذِ

  ہرگز نہيں بلکہ تم تو جزا و سزا کے دن کو جھٹالتے ہو۔
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  10َۙوِانَّ عَلَْيُمكْ لَٰحِفِظْنيَ   
  يقيناً تم پر نگہبان عزت والے۔

 
  11ۙ    ِكَراًما َاكِتِبْنيَ 

  لکھنے والے مقرر ہيں۔
 

  12يَْعلَُمْوَن َما تَْفَعلُْوَن    
  جو کچھ تم کرتے ہو وه جانتے ہيں۔

 
ْبَراَر لَِفْي نَِعْميٍ     ۚ 13ِانَّ اْالَ

  يقيناً نيک لوگ (جنت کے عيش آرام اور) نعمتوں ميں ہونگے۔
 

اَر لَِفْي َجِحْميٍ     ښ14َوِانَّ الُْفجَّ
  ر لوگ دوزخ ميں ہونگے۔اور يقيناً بدکا

 
ْيِن    َّْصلَْوَهنَا يَْوَم ادّلِ   15ي

  )١بدلے والے دن اس ميں جائيں گے (
يعنی جس دن جزا و سزا کے دن کا وه انکار کرتے تھے اسی دن جہنم ميں اپنے اعمال  ١۔١٥

  کی پاداش ميں داخل ہونگے، 
 

ِِٕبْنيَ   
  ۭ 16َوَما ُمهْ َعْهنَا ِبَغاۗى

  غائب نہ ہونے پائيں گے۔ وه اس سے کبھی
 

ْيِن      17َۙوَمآ َاْدٰرىَك َما يَْوُم ادّلِ
  تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کيا ہے۔

 
ْيِن     ۭ 18ُمثَّ َمآ َاْدٰرىَك َما يَْوُم ادّلِ

  پھر ميں (کہتا ہوں) تجھے کيا معلوم کہ جزا و سزا کا دن کيا ہے۔
 

ِ    يَْوَم َال تَْمكِلُ نَْفٌس ِلّنَفْ  ّٰ ٍذ هلِلّ
ِٕ
ْمُر يَْوَمى   19ٍۧس َشـْيـًٔا    ۭ َواْالَ

(وه ہے) جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لئے کسی چيز کا مختار نہ ہوگا، اور (تمام تر) 
  )١احکام اس روز هللا کے ہی ہوں گے (

ے يعنی دنيا ميں تو هللا نے عارضی طور پر، آزمانے کے لئے، انسانوں کو کم و بيش ک ١۔١٩
کچھ فرق کے ساتھ اختيارات دے رکھے ہيں۔ ليکن قيامت والے دن تمام اختيارات صرف اور 

  صرف هللا کے پاس ہوں گے۔
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 سورة المطففين
 )٣٦۔ تعداد آيات  ٨٣(سورة المطففين ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے 
 

  Ǻَۙويٌْل ِلّـلُْمَطفِِّفْنيَ    
  بڑی خرابی ہے ناپ تول ميں کمی کرنے والوں کی۔

 
َتْوفُْوَن    يَْن ِاَذا اْكَتالُْوا عََيل النَّاِس يَسـْ ِ   ڮĄاذلَّ

  کہ جب لوگوں سے ناپ کر ليتے ہيں تو پورا پورا ليتے ہيں۔
 

ْوَن    َوِاَذا َاكلُْوُمهْ َاوْ  ِرسُ َزنُْوُمهْ ُخيْ   Ǽۭوَّ
  )١جب انہيں ناپ کر يا تول کر ديتے ہيں تو کم ديتے ہيں (

يعنی لينے اور دينے کے الگ الگ پيمانے رکھنا اور اس طرح ڈنڈی مار کر ناپ تول ميں  ١۔٣
کمی کرنا، بہت بڑی اخالقی بيماری ہے، جس کا نتيجہ دين اور آخرت ميں تباہی ہے۔ ايک حديث 

، جو قوم ناپ تول ميں کمی کرتی ہے، تو اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ہے
  ظلم مسلط کر ديا جاتا ہے۔

 
ْبُعْوثُْوَن    ُْم مَّ َك َاهنَّ

ِٕ
  Ćَۙاَال يَُظنُّ ُاوٰلۗى

  کيا انہيں مرنے کے بعد اٹھنے کا خيال نہيں۔
 

  Ĉِۙلَيْوٍم َعِظْميٍ 
  اس عظيم دن کے لئے۔

 
 َ َّْوَم ي   Čُۭقْوُم النَّاُس ِلَرّبِ الْٰعلَِمْنيَ   ي

  جس دن سب لوگ رب العالمين کے سامنے کھڑے ہوں گے۔
 

ْنيٍ    اِر لَِفْي ِجسِّ ٓ ِانَّ ِكٰتَب الُْفجَّ   ۭ Ċالَكَّ
  )١يقيناً بدکاروں کا اعمالنامہ سجين ميں ہے (

خانہ کی طرح ايک  ِسِجْين بعض کہتے ہيں ِسْجن (قيد خانہ) سے ہے، مطلب ہے کہ قيد ١۔٧
نہايت تنگ مقام ہے اور بعض کہتے ہيں کہ يہ زمين کے سب سے نچلے حصے ميں ايک جگہ 
ہے، جہاں کافروں، ظالموں اور مشرکوں کی روحيں اور ان کے اعمال نامے جمع اور محفوظ 

  ہوتے ہيں۔ اسی لئے آگے اسے لکھی ہوئی کتاب قرار دی ہے۔
 

ْنيٌ    Ďۭ   َوَمآ َاْدٰرىَك َما ِجسِّ
  تجھے کيا معلوم سجين کيا ہے۔
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ْرقُْوٌم     ۭ Ḍِكٰتٌب مَّ
  (يہ تو) لکھی ہوئی کتاب ہے۔

 
ِبْنيَ    ٍِٕذ ِلّلُْمَكّذِ

َّْوَمى   ۙ 10َويٌْل ي
  اس دن جھٹالنے والوں کی بڑی خرابی ہے۔

 
ْيِن    بُْوَن ِبَيْوِم ادّلِ يَْن يَُكّذِ ِ   11ۭاذلَّ

  ہے۔جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹالتے ر
 

ُب ِبٖهٓ ِاالَّ ُلكُّ ُمْعَتٍد َاِثْميٍ     ۙ 12َوَما يَُكّذِ
  اسے صرف وہی جھٹالتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے واال (اور) گناہگار ہوتا ہے۔

 
ِلْنيَ      ۭ 13ِاَذا تُْتٰىل عَلَْيِه ٰايٰـُتنَا قَاَل َاَساِطْريُ اْالَوَّ

کہہ ديتا ہے کہ يہ اگلوں کے افسانے ہيں جب اس کے سامنے ہماری آيتيں پڑھی جاتی ہيں تو 
)١(  

يعنی اس کا گناہوں ميں مصروفيت اور حد سے تجاوز اتنا بڑھ گيا کہ هللا کی آيات سن کر  ١۔١٣
  ان پر غور و فکر کرنے کے بجائے، انہيں اگلوں کی کہانياں بتالتا ہے۔

 
ُبوْ  ا َاكنُْوا يَْكسـِ ْم مَّ   14َن   الَكَّ بَْل ۫ َراَن عَٰيل قُلُْوِهبِ

  )١يوں نہيں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ (چڑھ گيا) ہے (
) يعنی يہ قرآن کہانياں نہيں ، جيسا کہ کافر کہتے اور سمجھتے ہيں۔ بلکہ يہ هللا کا کالم اور ٣(

اس کی وحی ہے جو اس کے رسول پر جبرائيل عليہ السالم امين کے ذريعے سے نازل ہوئی 
  ہے۔

يعنی ان کے دل اس قرآن اور وحی الٰہی پر ايمان اس ليے نہيں التے کہ ان کے دلوں پر  )٤(
گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پردے پڑگئے ہيں اور وه زنگ آلود ہوگئے ہيں رين گناہوں کی 

وه سياہی ہے جو مسلسل ارتکاب گناه کی وجہ سے اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ حديث ميں ہے 
تا ہے تو اس کے دل پر سياه نکتہ پڑ جاتا ہے، اگر وه توبہ کر ليتا ہے تو وه "بنده جب گناه کر

سياہی دور کر دی جاتی ہے، اور اگر توبہ کے بجائے، گناه کيے جاتا ہے تو وه سياہی پڑھتی 
جاتی ہے، حتٰی کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ يہی وه رين ہے جس کا ذکر قرآن مجيد 

فسير سورة المطففين، ابن ماجہ، کتاب الزھد، باب ذکرالذنوب۔ مسند ميں ہے۔(ترمذی، باب ت
  )٢٩٧/٢أحمد

 
ََّمْحُجْوبُْوَن     ٍذ ل

ِٕ
ْم يَْوَمى ِ ّهبِ ُْم َعْن رَّ ٓ ِاهنَّ   15ۭالَكَّ

  )١ہرگز نہيں يہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ ميں رکھے جائيں گے (
  رف ہوں گے۔ان کے برعکس اہل ايمان روئيت باری تعاٰلی سے مش ١۔١٥

 
ُْم لََصالُوا الَْجــِحْميِ      ۭ 16ُمثَّ ِاهنَّ

  پھر يہ لوگ باليقين جہنم ميں جھونکے جائيں گے۔
 

بُْوَن     ْي ُكْنُمتْ ِبٖه تَُكّذِ ِ   17ُۭمثَّ يَُقاُل ٰهَذا اذلَّ
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  پھر کہہ ديا جائے گا کہ يہی ہے وه جسے تم جھٹالتے رہے۔
 

بَْرارِ  ٓ ِانَّ ِكٰتَب اْالَ ْنيَ    الَكَّ ّيِ ِّ   ۭ 18لَِفْي ِعل
  )١يقيناً يقيناً نيکوکاروں کا نامہ اعمال عليين ميں ہے (

ِعلَيِئْيُن، (بلندی سے ہے يہ ِعلَيِئْيُن کے برعکس، آسمانوں ميں يا سدرة الُمْنتَٰہی يا عرش کے  ١۔١٨
کے  پاس جگہ ہے جہاں نيک لوگوں کی روحيں اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہيں، جس

  پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہيں۔
 

ِّيُّْوَن       ۭ 19َوَمآ َاْدٰرىَك َما ِعل
  تجھے کيا پتہ کہ عليين کيا ہے؟

 
ْرقُْوٌم     ۙ 20ِكٰتٌب مَّ

  (وه تو) لکھی ہوئی کتاب ہے۔
 

بُْوَن     َّْشهَُدُه الُْمَقرَّ   ۭ 21ي
  مقرب (فرشتے) اس کا مشاہده کرتے ہيں۔

 
 َ ْبَراَر ل   ۙ 22ِفْي نَِعْميٍ  ِانَّ اْالَ

  يقيناً نيک لوگ (بڑی) نعمتوں ميں ہونگے۔
 

ِك يَْنُظُرْوَن  
ِٕ
َراۗى   ۙ 23عََيل اْالَ

  مسہريوں ميں بيٹھے ديکھ رہے ہونگے۔
 

َة النَِّعْميِ     ۚ 24تَْعِرُف ِيفْ ُوُجْوِههِْم نَْرضَ
  تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی ترو تازگی پہچان لے گا۔

 
ْخُتْوٍم يُْسَقْوَن مِ  ِحْيٍق مَّ   ۙ 25ْن رَّ

  يہ لوگ سر بمہر خالص شراب پالئے جائيں گے۔
 

  ۭ 26ِخٰتُمٗه ِمْسٌك ۭ َوِيفْ ٰذكِلَ فَلَْيتَنَافَِس الُْمَتنَاِفُسْوَن   
  )١جس پر مشک کی مہر ہوگی، سبقت لے جانے والوں کو اسی ميں سبقت کرنی چاہيے (

يں سبقت کرنی چاہيے جس کے صلے ميں جنت اور يعنی عمل کرنے والو ايسے عملوں م ١۔٢٦
  )61۔ الصافات:37) 61اس کی نعمتيں حاصل ہوں۔ جيسے فرمايا، (لِــِمْثِل ٰھَذا فَْليَْعَمِل اْلٰعِملُْوَن   

 
  ۙ 27َوِمَزاُجٗه ِمْن تَْسِنْميٍ  

  )١اور اس کی آميزش تسنيم ہوگی (
ے بالئی عالقوں سے ايک چشمے کے اس ميں تسنيم شراب کی اميزش ہوگی جو جنت ک ١۔٢٧

  ذريعے سے آئے گی۔ يہ جنت کی بہترين اور اعلٰی شراب ہوگی۔
 

بُْوَن    ُب ِهبَا الُْمَقرَّ َّْرشَ   ۭ 28َعْينًا ي
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  وه چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پيئں گے۔
 

يَْن ٰاَمنُْوا يَْضَحُكْوَن     ِ يَْن َاْجَرُمْوا َاكنُْوا ِمَن اذلَّ ِ   ڮ29ِانَّ اذلَّ
  )١گنہگار لوگ ايمانداروں کی ہنسی اڑيا کرتے تھے (

  يعنی انہيں حقير جانتے ہوئے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ١۔٢٩
 

ْم يََتَغاَمُزْوَن    ْوا ِهبِ   ڮ30َوِاَذا َمرُّ
  ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس ميں آنکھ کے اشارے کرتے تھے۔

 
  ڮ31ْوا فَِكهِْنيَ   َوِاَذا انَْقلَُبْوٓا ِاٰىلٓ َاْهِلهُِم انَْقلَبُ 

  )١اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگياں کرتے تھے (
يعنی اہل ايمان کا ذکر کر کے خوش ہوتے اور دل لگياں کرتے۔ دوسرا مطلب يہ کہ جب  ١۔٣١

اپنے گھروں ميں لو ٹتے تو وہاں خوشحالی اور فراغت ان کا استقبال کرتی اور جو چاہتے وه 
، اس کے باوجود انہوں نے هللا کا شکر ادا نہيں کيا بلکہ اہل ايمان کی تحقير کی انہيں مل جاتا

  اور ان پر حسد کرنے ميں ہی مشغول رہے (ابن کثير)
 

ُّْوَن      32َۙوِاَذا َرَاْوُمهْ قَالُْوٓا ِانَّ ٰهُٓؤَالِۗء لََضاۗل
  اور جب انہيں ديکھتے تو کہتے يقيناً يہ لوگ گمراه (بے راه) ہيں۔

 
ْم ٰحِفِظْنيَ وَ    ۭ 33َمآ ُاْرِسلُْوا عَلَْهيِ

  )١يہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہيں بھيجے گئے (
يعنی يہ کافر مسلمانوں پر نگران بنا کر تو نہيں بھيجے گئے ہيں کہ ہر وقت مسلمانوں کے  ١۔٣٣

  اعمال و احوال ہی ديکھتے اور ان پر تبصر کرتے رہيں۔
 

يَْن ٰاَمنُ  ِ   ۙ 34ْوا ِمَن اْلُكفَّاِر يَْضَحُكْوَن  فَالَْيْوَم اذلَّ
  پس آج ايمان والے ان کافروں پر ہنسيں گے۔

 
ِك  ۙ يَْنُظُرْوَن  

ِٕ
َراۗى   ۭ 35عََيل اْالَ

  تختوں پر بيٹھے ديکھ رہے ہونگے۔
 

  ۧ 36َهْل ثُّوَِب اْلُكفَّاُر َما َاكنُْوا يَْفَعلُْوَن  
  )١ورا بدلہ پا ليا (کہ اب ان منکروں نے جيسا يہ کرتے تھے پورا پ

  کافروں کو، جو کچھ وه کرتے تھے، اس کا بدلہ دے ديا گيا ہے۔ ١۔٣٦
 
 

 سورة االنشقاق
 )٢٥۔ تعداد آيات  ٨٤(سورة االنشقاق ۔ سوره نمبر 
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ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  واال ہے شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم
 

َماُۗء انَْشقَّْت       Ǻِۙاَذا السَّ
  )١جب آسمان پھٹ جائے گا (

  يعنی جب قيامت برپا ہوگی۔ ١۔١
 

َا َوُحقَّْت      Ąَۙوَاِذنَْت ِلَرّهبِ
  )١اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اسی کے الئق وه ہے (

پر غالب ہے اور سب يعنی اس کے يہ الئق ہے کہ سنے اطاعت کرے، اس لئے کہ وه سب  ١۔٢
  اس کے ماتحت ہيں اس کے حکم سے سرتابی کرنے کی کس کو مجال ہے؟

 
ْت      Ǽَۙوِاَذا اْالَْرُض ُمدَّ

  )١اور جب زمين کھينچ کر پھيال دی جائے گی (
يعنی اس کے طول و عرض ميں مزيد وسعت کر دی جائے گی۔ يا يہ مطلب ہے کہ اس پر  ١۔٣

زه ريزه کر کے زمين کو ہموار کر کے بچھايا جائے گا۔ اس ميں جو پہاڑ وغيره ہيں، سب کو ري
  ميں کوئی اونچ نيچ نہيں رہے گی۔

 
لَّْت      Ćَۙوَالَْقْت َما ِفْهيَا َوَختَ

  )١اور اس ميں جو ہے اسے وه اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی (
زانے اس کے يعنی اس ميں جو مردے دفن ہيں، سب زنده ہو کر باہر نکل آئيں گے جو خ ١۔٤

  بطن ميں موجود ہيں وه انہيں ظاہر کر دے گی، اور خود بالکل خالی ہو جائے گی۔
 

َا َوُحقَّْت      Ĉَۭوَاِذنَْت ِلَرّهبِ
  اور اپنے رب پر کان لگائے گی اور اسی الئق وه ہے۔

 
َِّك َكْدًحا فَُمٰلِقْيِه     ََّك َاكِدٌح ِاٰىل َرب نَْساُن ِان َا اْالِ َهيُّ   Čۚاٰيٓ

ے انسان! تو نے اپنے رب سے ملنے تک يہ کوشش اور تمام کام اور محنتيں کر کے اس سے ا
  مالقات کرنے واال ہے۔

 
ا َمْن ُاْوِيتَ ِكٰتَبٗه ِبَيِمْيِنٖه      Ċۙفََامَّ

  تو (اسوقت) جس شخص کے داہنے ہاتھ ميں اعمال نامہ ديا جائے گا۔
 

ا   َِّسْريً   Ďۙفََسْوَف ُحيَاَسُب ِحَسااًب ي
  اس کا حساب تو بڑی آسانی سے ليا جائے گا

 
ْوًرا   يَْنَقِلُب ِاٰىلٓ َاْههِلٖ َمْرسُ   Ḍۭوَّ

  )۔١اور وه اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا (
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يعنی جو اس کے گھر والوں ميں سے جنتی ہونگے۔ يا مراد وه حور عين اور دلدان ہيں جو  ١۔٩
  جنتيوں کو مليں گے۔

 
ا َمْن ُاوْ    ۙ 10ِيتَ ِكٰتَبٗه َوَراَۗء َظهْرِٖه   َوَامَّ

  ہاں جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پيٹھ پيچھے سے ديا جائے گا۔
 

  ۙ 11فََسْوَف يَْدُعْوا ثُُبْوًرا   
  تو وه موت کو بالنے لگے گا۔

 
ا    يَْصٰىل َسِعْريً   12ۭوَّ

  اور بھڑکتی ہوئی جہنم ميں داخل ہوگا۔
 

ٓ َاْههِلٖ  َّٗه َاكَن ِيفْ ْوًرا    ِان   ۭ 13َمْرسُ
  )١يہ شخص اپنے متعلقين ميں (دنيا ميں) خوش تھا (

  يعنی دنيا ميں اپنی خواہشات ميں مگن اور اپنے گھر والوں کے درميان بڑا خوش تھا، ١۔١٣
 

ْوَر    ُ َّْن حيَّ َّٗه َظنَّ َاْن ل   ڔ14ِان
  اس کا خيال تھا کہ هللا کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا۔

 
ا   بَٰىلٓ ڔ اِ  َّٗه َاكَن ِبٖه بَِصْريً   ۭ 15نَّ َرب

  )١کيوں نہيں حاالنکہ اس کا رب اسے بخوبی ديکھ رہا تھا (
  يعنی اس سے اس کا کوئی عمل چھپا ہوا نہيں تھا۔ ١۔١٥

 
َفِق       ۙ 16فََالٓ ُاْقِسُم اِبلشَّ

  ) اور رات کی!١مجھے شفق کی قسم (
اور عشا کا وقت شروع ہونے تک رہتی  شفق جو سورج غروب ہونے پر ظاہر ہوتی ہے ١۔ ١٦
  ہے۔

 
َّْيِل َوَما َوَسَق      ۙ 17َوال

  ) چيزوں کی قسم۔١اور اس کی جمع کرده (
اندھيرا ہوتے ہی ہرچيز اپنے مسکن کی طرف جمع اور سمٹ آتی ہے يعنی رات کا  ١۔١٧

  اندھيرا جن چيزوں کو اپنے دامن ميں سميٹ ليتا ہے۔
 

ََّسَق    ۙ 18   َوالَْقَمِر ِاَذا ات
  اور چاند کو جب وه کامل ہو جاتا ہے۔

 
َكُنبَّ َطَبقًا َعْن َطَبٍق       ۭ 19لََرتْ

  )١يقيناً تم ايک حالت سے دوسری حالت ميں پہنچوگے (
يہاں مراد شدائد ہيں جو قيامت والے دن واقع ہونگے۔ يعنی اس روز ايک سے بڑھ کر  ١۔١٩

  ايک حالت طاری ہوگی (يہ جواب قسم ہے)



Presented	by	Ziaraat.Com	 Page	1384	of	1441	

 
  ۙ 20ا لَهُْم َال يُْؤِمنُْوَن   فَمَ 

  انہيں کيا ہوگيا ہے کہ ايمان نہيں التے۔
 

ُم الُْقْرٰاُن َال يَْسُجُدْوَن       ڍ{السجدە}21َوِاَذا قُرِئَ عَلَْهيِ
  )١اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجده نہيں کرتے (

  کرام کا سجده کرنا ثابت ہے۔احاديث سے يہاں نبی صلی هللا عليہ وسلم اور صحابہ  ١۔٢١
 

بُْوَن    يَْن َكَفُرْوا يَُكّذِ ِ   ڮ22بَِل اذلَّ
  )١بلکہ جنہوں نے کفر کيا وه جھٹال رہے ہيں (

  يعنی ايمان النے کی بجائے جھٹال رہے ہيں۔ ١۔٢٢
 

ُ َاْعَملُ ِبَما يُْوُعْوَن      ڮ23َواهلّلٰ
  کھتے ہيں۔اور هللا تعاٰلی خوب جانتا ہے جو کچھ يہ دلوں ميں ر

 
ُمهْ ِبَعَذاٍب َاِلْميٍ   ْ   ۙ 24فَبَّرشِ

  انہيں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو۔
 

ِلٰحِت لَهُْم َاْجٌر غَْريُ َمْمُنْوٍن   لُوا الّصٰ ْيَن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ   ۧ 25ِاالَّ اذلَّ
  ہاں ايمان والوں اور نيک اعمال والوں کو بيشمار اور نہ ختم ہونے واال اجر ہے۔

 
 

 سورة البروج
 )٢٢۔ تعداد آيات  ٨٥(سورة البروج ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

ْوجِ     َماِۗء َذاِت الُْربُ   Ǻَۙوالسَّ
  )١برجوں والے آسمان کی قسم (

ج کی جمع ہے، برج کے اصل معنی ظہور کے ہيں، يہ کواکب کی منزليں ہيں بروج، بر١۔١
جنہيں ان کے محل اور قصور کی حثييت حاصل ہے ظاہر اور نماياں ہونے کی وجہ سے انہيں 

کا حاشيہ بعض نے بروج سے مراد  ٦١برج کہا جاتا ہے تفصيل کے ليے ديکھيے الفرقان،
کی قسم، بعض کے نزديک اس سے آسمان کے ستارے ليے ہے۔ يعنی ستارے والے آسمان 

  دروازے يا چاند کی منزليں مراد ہيں (فتح القدير)
 

  Ąَۙوالَْيْوِم الَْمْوُعْوِد  
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  )١وعده کئے ہوئے دن کی قسم! (
  اس سے مراد قيامت کا دن ہے۔ ١۔٢
 

َمْشهُْوٍد      Ǽَۭوَشاِهٍد وَّ
  )١حاضر ہونے والے اور حاضر کئے گئے کی قسم (

ْھٍد اور َمْشھُْوِد کی تفسير ميں بہت اختالف ہے، امام شوکانی نے احاديث و آثار کی بنياد َشا ١۔٣
پر کہا ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، اس دن جس نے جو بھی عمل کيا ہوگا يہ قيامت 

ذوالحجہ) کا دن ہے جہاں لوگ حج کے  ٩کے دن اس کی گواہی دے گا، اور مشہود سے عرفہ (
  ور حاضر ہوتے ہيں۔لئے جمع ا

 
ْخُدْوِد    ُب اْالُ   Ćۙقُِتَل َاْحصٰ

  )١(کہ) خندقوں والے ہالک کئے گئے (
يعنی جن لوگوں نے خندقيں کھود کر اس ميں رب کے ماننے والوں کو ہالک کيا، ان کے  ١۔٤

  لئے ہالکت اور بربادی ہے قتل بمعنی لعن۔
 

  ۙ Ĉالنَّاِر َذاِت الَْوقُْوِد  
  )١يندھن والی (وه ايک آگ تھی ا

يہ خندقيں کيا تھيں؟ ايندھن والی آگ تھيں، جو اہل ايمان کو اس ميں جھونکنے کے لئے  ١۔٥
  دہکائی گئی تھی۔

 
  Čِۙاْذ ُمهْ عَلَْهيَا قُُعْوٌد   

  )١جبکہ وه لوگ اس کے آس پاس بيٹھے تھے (
کا تماشہ ديکھ  کافر بادشاه يا اسکے کارندے، آگ کے کنارے بيٹھے اہل ايمان کے جلنے ١۔٦

  رہے تھے، جيسا کہ اگلی آيت ميں ہے۔
 

ُمهْ عَٰيل َما يَْفَعلُْوَن اِبلُْمْؤِمِنْنيَ ُشهُْوٌد      Ċۭوَّ
  اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے ديکھ رہے تھے۔

 
ِ الَْعزِيِْز الْ  ُّْؤِمنُْوا اِبهلّلٰ ٓ َاْن ي   Ďَۙحِمْيِد   َوَما نََقُمْوا ِمْهنُْم ِاالَّ

يہ لوگ ان مسلمانوں (کے کسی اور گناه) کا بدلہ نہيں لے رہے تھے، سوائے اس کے کہ وه هللا 
  )١غالب الئق حمد کی ذات پر ايمان الئے تھے (

يعنی ان لوگوں کا جرم، جنہيں آگ ميں جھونکا جا رہا تھا، يہ تھا کہ وه هللا غالب پر ايمان  ١۔٨
فصيل جو صحيح احاديث سے ثابت ہے، مختصراً اگلے صفحہ پر الئے تھے، اس واقع کی ت

  مالحظہ فرمائيں۔
 

ٍء َشهِْيٌد     ُ عَٰيل ُلكِّ َيشْ ٰمٰوِت َواْالَْرِض ۭ َواهلّلٰ ْي هَلٗ ُمكْلُ السَّ ِ   Ḍۭاذلَّ
  جس کے لئے آسمان و زمين کا ملک ہے۔ اور هللا تعاٰلی کے سامنے ہے ہر چيز۔

شتہ زمانے ميں ايک بادشاه کا جادوگر اور کاہن تھا، جب وه کاہن واقعہ اصحاب اال خدود :گز
بوڑھا ہوگيا تو اس نے بادشاه سے کہا کہ مجھے ايک ذہين لڑکا دو، جسے ميں يہ علم سکھا 
دوں، چنانچہ بادشاه نے ايک سمجھدار لڑکا تالش کر کے اس کے سپرد کر ديا۔ لڑکے کے 
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لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بھی بيٹھتا اور اس کی  راستے ميں ايک راہب کا بھی مکان تھا، يہ
باتيں سنتا، جو اسے اچھی لگتيں، اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، ايک مرتبہ يہ لڑکا جا رہا تھا کہ 
راستے ميں ايک بہت بڑے جانور (شير يا سانپ وغيره) نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا، 

صحيح ہے يا راہب؟ اس نے ايک پتھر پکڑا  لڑکے نے سوچا، آج ميں پتہ کرتا ہوں کہ جادوگر
اور کہا اے هللا، اگر راہب کا معاملہ، تيرے نزديک جادوگر کے معاملے سے بہتر اور پسنديده 

ہے تو اس جانور کو مار دے، تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو جائے يہ کہہ کر اس نے 
راہب کو بتايا راہب نے کہا، بيٹے! اب پتھر مارا اور وه جانور مر گيا۔ لڑکے نے جا کر يہ واقعہ 

تم فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو اور تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے۔ ليکن اس دور 
آزمائش ميں ميرا نام ظاہر نہ کرنا، يہ لڑکا مادر زاد اندھے، برص اور ديگر بيماريوں کا عالج 

نے بادشاه کے ايک نابينا مصاحب  بھی کرتا تھا ليکن ايمان با کی شرط پر، اسی شرط پر اس
کی آنکھيں بھی هللا سے دعا کر کے صحيح کر ديں۔ يہ لڑکا يہی کہتا تھا کہ اگر تم ايمان لے آؤ 

گے تو ميں هللا سے دعا کروں گا، وه شفا عطا فرما دے گا، چنانچہ اس کی دعا سے هللا شفا ياب 
ہوا، بعض اہل ايمان کو قتل کرا ديا۔ اس  فرما ديتا، يہ خبر بادشاه تک پہنچی تو وه بہت پريشان

لڑکے کے بارے ميں اس نے چند آدميوں کو کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر نيچے 
پھينک دو، اس نے هللا سے دعا کی پہاڑ ميں لرزش پيدا ہوئی جس سے وه سب مر گئے اور هللا 

کہ کہا کہ ايک کشتی ميں  نے اسے بچا ليا۔ بادشاه نے اسے دوسرے آدميوں کے سپرد کر کے
بٹھا کر سمندر کے بيچ لے جا کر اسے پھينک دو، وہاں بھی اس کی دعا سے کشتی الٹ گئی، 

جس سے وه سب غرق ہوگئے اور يہ بچ گيا۔ اس لڑکے نے بادشاه سے کہا، اگر تو مجھے ہالک 
ور بِْسِم هللا َربِّ کرنا چاہتا ہے اس کا طريقہ يہ ہے کہ ايک کھلے ميدان ميں لوگوں کو جمع کرو ا

اْلُغالِم کہہ کر مجھے تير مار، بادشاه نے ايسے ہی کيا جس سے وه لڑکا مر گيا ليکن سارے 
لوگ پکار اٹھے، کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ايمان الئے، بادشاه اور زياده پريشان ہوگيا۔ چنانچہ 

مان سے انحراف نہ اس نے خندقيں کھدوائيں اور اس ميں آگ جلوائی اور حکم ديا کہ جو اي
کرے اس کو آگ ميں پھينک دو، اس طرح ايماندار آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے، 

حتٰی کہ ايک عورت آئی، جس کے ساتھ ايک بچہ تھا وه ذرا ٹھٹھکی، تو بچہ بول پڑا، اماں صبر 
اس  کر تو حق پر ہے (صحيح مسلم) امام ابن کثير نے اور بھی بعض واقعات نقل کئے ہيں جو

سے مختلف ہيں اور کہا ہے، ممکن ہے اس قسم کے متعدد واقعات مختلف جگہوں پر ہوئے ہوں 
  (تفصيل کے لئے ديکھئے تفسير ابن کثير)

 
َ َولَهُْم عََذاُب  يَْن فَتَُنوا الُْمْؤِمِنْنيَ َوالُْمْؤِمٰنِت ُمثَّ لَْم يَُتْوبُْوا فَلَهُْم عََذاُب هَجَمنَّ ِ ْ ِانَّ اذلَّ   ۭ 10ِق   الَْحرِي

بيشک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستايا پھر توبہ (بھی) نہ کی تو ان کے 
  لئے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔

 
ُر ۀ ٰذكِلَ الَْفْوُز اْلكَ  ِهتَا اْالَْهنٰ رِْي ِمْن َحتْ ِلٰحِت لَهُْم َجنٌّٰت َجتْ لُوا الّصٰ يَْن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ   ۭ 11ِبْريُ   ِانَّ اذلَّ

بيشک ايمان قبول کرنے والوں اور نيک کام کرنے والوں کے لئے وه باغات ہيں جن کے نيچے 
  نہريں بہہ رہی ہيں۔

 
َِّك لََشِديٌْد      ۭ 12ِانَّ بَْطَش َرب

  )١يقيناً تيرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ (
تکذيب کرتے  يعنی جب وه اپنے ان دشمنوں کی گرفت پر آئے جو اس کے رسولوں کی١۔١٢

  اور اس کے حکموں کی مخالفت کرتے ہيں تو پھر اس کی گرفت سے انہيں کوئی نہيں بچا سکتا
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َّٗه ُهَو يُْبِدئُ َويُِعْيُد      ۚ 13ِان

  )١وہی پہلی مرتبہ پيدا کرتا ہے وہی دوباره پيدا کرے گا۔ (
ور پھر قيامت والے دن يعنی وہی اپنی قوت اور قدرت کاملہ سے پہلی مرتبہ پيدا کرتا ہے ا١۔١٣

  دوباره انہيں اسی طرح پيدا کرے گا جس طرح اس نے پہلی مرتبہ پيدا کيا۔
 

  ۙ 14َوُهَو الَْغُفْوُر الَْوُدْوُد  
  وه بڑا بخشش کرنے واال اور بہت محبت کرنے واال ہے۔

 
  ۙ 15ُذو الَْعْرِش الَْمِجْيُد   

  )١عرش کا مالک عظمت واال ہے۔ (
وقات سے معظم اور بلند ہے اور عرش، جو سب سے اوپر ہے وه اس کا يعنی تمام مخل١۔١۵

  مستقر ہے جيسا کہ صحابہ و تابعين اور محدثين کا عقيده ہے۔ المجيد صاحب فضل و کرم۔
 

  16ۭفَعَّاٌل ِلَّما يُرِيُْد   
  )١جو چاہے اسے کر گزرنے واال ہے (

ت کو ٹالنے واال کوئی نہيں ہے نہ يعنی وه جو چاہے، کر گزرتا ہے اس کے حکم اور مشي ١۔١٦
اسے کوئی پوچھنے واال ہی ہے۔ حضرت ابو بکر سے ان کے مرض الموت ميں کسی نے 

پوچھا کيا کسی طبيب نے آپ کو ديکھا ہے انہوں نے فرمايا کہ ہاں، پوچھا اس نے کيا کہا، انی 
 نہيں۔ (ابن کثير) فعال لما اريد، ميں جو چاہوں کروں، ميرے معاملے ميں کوئی دخل دينے واال

مطلب يہ تھا کہ معاملہ اب طبيبوں کے ہاتھ ميں نہيں رہا ميرا آخری وقت آ گيا ہے اور هللا ہی اب 
  ميرا طبيب ہے جس کی مشييت کو ٹالنے کی کسی کے اندر طاقت نہيں۔

 
  ۙ 17َهْل َاٰتىَك َحِديُْث الُْجـنُْوِد   

  )١تجھے لشکروں کی خبر ملی ہے؟ (
ن پر ميرا عذاب آيا اور ميں نے انہيں اپنی گرفت ميں لے ليا، جسے کوئی ٹال نہيں يعنی ا ١۔١٧
  سکا۔

 
  18ِۭفْرَعْوَن َوثَُمــْوَد   

  (يعنی) فرعون اور ثمود کی۔
 

يَْن َكَفُرْوا ِيفْ تَْكِذيٍْب     ِ   ۙ 19بَِل اذلَّ
  (کچھ نہيں) بلکہ کافر جھٹالنے ميں پڑے ہوئے ہيں۔

 
ُ ِمْن وَّ  اهلّلٰ ِحْيــطٌ   وَّ ْم مُّ ِ

ِٕ
ۗ   ۚ 20َرا

  )١اور هللا تعاٰلی بھی انہيں ہر طرف سے گھيرے ہوئے ہے۔ (
  (ان بطش ربک لشديد) ہی کا اثبات اور اس کی تاکيد ہے۔١۔٢٠

 
ِجْيٌد       21ۙبَْل ُهَو قُْرٰاٌن مَّ

  بلکہ يہ قرآن ہے بڑی شان واال۔
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ْحُفْوٍظ      ۧ 22ِيفْ لَْوحٍ مَّ

  )١لکھا ہوا ہے (لوح محفوظ ميں 
يعنی لوح محفوظ ميں لکھا ہوا ہے، جہاں فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہيں، هللا تعاٰلی  ١۔٢٢

  حسب ضرورت اسے نازل فرماتا ہے۔
 
 

 سورة الطارق
 )١٧۔ تعداد آيات  ٨٦(سورة الطارق ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ
  هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے شروع کرتا ہوں ميں

 
اِرِق      َماِۗء َوالطَّ   Ǻَۙوالسَّ

  قسم ہے آسمان کی اور اندھيرے ميں روشن ہونے والے کی۔
 

اِرُق      ۙ Ąَوَمآ َاْدٰرىَك َما الطَّ
  تجھے معلوم بھی ہے کہ وه رات کو نمودار ہونے والی چيز کيا ہے؟

 
 َّ   Ǽۙاِقُب   النَّْجُم الث

  )١وه روشن ستاره ہے (
طارق سے مراد؟ خود قرآن نے واضح کر ديا۔ روشن ستاره طارق ہے جس کے لغوی معنی  ١۔٣

کھٹکھٹانے کے ہيں، ليکن طارق رات کو آنے والے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ ستاروں کو بھی 
  ودار ہوتے ہيں۔طارق اسی لئے کہا گيا ہے کہ يہ دن کو چھپ جاتے ہيں اور رات کو نم

 
ا عَلَْهيَا َحاِفـظٌ   َّمَّ   Ćِۭاْن ُلكُّ نَْفٍس ل

  )١کوئی ايسا نہيں جس پر نہگبان فرشتہ نہ ہو (
يعنی ہر نفس پر هللا کی طرف سے فرشتے مقرر ہيں جو اس کے اچھے يا برے سارے  ١۔٤

  ں۔اعمال لکھتے ہيں۔ بعض کہتے ہيں کہ يہ انسانوں کی حفاطت کرنے والے فرشتے ہي
 

نَْساُن ِممَّ ُخِلَق      ۭ Ĉفَلَْيْنُظِر اْالِ
  )١انسان کو ديکھنا چاہيے کہ وه کس چيز سے پيدا کيا گيا ہے۔ (

يعنی منی سے جو قضائے شہوت کے بعد زور سے نکلتی ہے۔ يہی قطره آب رحم عورت ١۔۵
  ميں جر هللا کے حکم سے حمل کا باعث بنتا ہے۔

 
اٍۗء َداِفٍق      ۙ Čُخِلَق ِمْن مَّ

  وه ايک اچھلتے ہوئے پانی سے پيدا کيا گيا ہے۔
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ِب   

ِٕ
اۗى َ لِْب َوالرتَّ ُرُج ِمْنۢ بَْنيِ الصُّ ْ   Ċۭخيَّ

  )١جو پيٹھ اور سينے کے درميان سے نکلتا ہے۔ (
کہا جاتا ہے کہ پيٹھ مرد کی اور سينہ عورت کا، ان دونوں کے پانی سے انسان کی تخليق ١۔٧

  نی اس ليے کہا کہ يہ دونوں مل کر ايک ہی بن جاتا ہے۔ہوتی ہے۔ ليکن اسے ايک پا
 

َّٗه عَٰيل َرْجِعٖه لََقاِدٌر     Ďِۭان
  )١بيشک وه اسے پھير النے پر يقيناً قدرت رکھنے واال ہے (

يعنی انسان کے مرنے کے بعد، اسے دوباره زنده کرنے پر قادر ہے۔ بعض کے نزديک اس  ١۔٨
دوباره شرمگاه کے اندر لوٹانے کی قدرت رکھتا ہے جہاں کا مطلب ہے کہ وه اس قطره آب کو 

سے وه نکال تھا پہلے مفہوم کو امام شوکانی اور امام ابن جرير طبری نے زياده صحييح قرار 
  ديا ہے۔

 
ُر  
ِٕ
اۗى َ   Ḍۙيَْوَم تُْبَىل الرسَّ

  )١جس دن پوشيده باتوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ (
پر جزا و سزا ہوگی بلکہ حديث ميں آتا ہے کہ ہر غدر  يعنی ظاہر ہو جائيں گے کيونکہ ان١۔٩

(بدعہدی) کرنے والے کے سرين کے پاس جھنڈا گاڑ ديا جائے گا اور اعالن کر ديا جائے گا کہ 
  يہ فالں بن فالں کی غداری ہے۔ (صحيح بخاری)

 
َال اَنِرصٍ   ٍة وَّ   ۭ 10فََما هَلٗ ِمْن قُوَّ

  )١دگار۔ (تو نہ ہوگا اس کے پاس کچھ زور نہ مد
يعنی خود انسان کے پاس اتنی قوت نہ ہوگی کہ وه خدا کے عذاب سے بچ جائے نہ کسی ١۔١٠

  اور طرف اس کو کوئی ايسا مددگار مل سکے گا جو اس کو هللا کے عذاب سے بچا دے۔
 

ْجعِ    َماِۗء َذاِت الرَّ   ۙ 11َوالسَّ
  )١بارش والے آسمان کی قسم (

ں اس لئے بارش کو َرْجع کہا اور بطور شگون عرب بارش عرب بارش کو رجع کہتے ہي ١۔١١
  کو کہتے تھے تاکہ وه بار بار ہوتی رہے۔

 
ْدعِ      ۙ 12َواْالَْرِض َذاِت الصَّ

  )١اور پھٹنے والی زمين کی قسم (
يعنی زمين پھٹتی ہے تو اس سے پودا باہر نکلتا ہے، زمين پھٹتی ہے تو اس سے چشمہ  ١۔١٢

طرح ايک دن آئے گا کہ زمين پھٹے گی، سارے مردے زنده ہو کر باہر  جاری ہوتا ہے اور اسی
  نکل آئيں گے۔ اس ليے زمين کو پھٹنے والی اور شگاف والی کہا۔

 
َّٗه لَقَْوٌل فَْصٌل      13ِۙان

  )١بيشک يہ (قرآن) البتہ دو ٹوک فيصلہ کرنے واال کالم ہے۔ (
ہے جس سے حق اور باطل دونوں  يہ جواب قسم ہے، يعنی کھول کر بيان کرنے واال١۔١٣

  واضح ہو جاتے ہيں۔
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َما ُهَو اِبلْهَْزِل     14ۭوَّ
  )١يہ ہنسی کی (اور بےفائده) بات نہيں (

يعنی کھيل کود اور مذاق والی چيز نہيں ہے (قصد اور اراده) کی ضد ہے، يعنی ايک  ١۔١٤
  واضح مقصد کی حامل کتاب ہے، لہو و لعب کی طرح بےمقصد نہيں۔

 
  ۙ 15ْم يَِكْيُدْوَن َكْيًدا   ِاهنَُّ 

  )١البتہ کافر داؤ گھات ميں ہيں (
يعنی نبی صلی هللا عليہ وسلم جو دين حق لے کر آئے ہيں، اس کو ناکام کرنے کے لئے  ١۔١٥

سازشيں کرتے ہيں، يا نبی صلی هللا عليہ وسلم کو دھوکا اور فريب ديتے ہيں اور منہ پر ايسی 
  ميں اس کے برعکس ہوتا ہے۔باتيں کرتے ہيں کہ دل 

 
اَِكْيُد َكْيًدا      ښ16وَّ

  )١اور ميں بھی ايک چال چل رہا ہوں (
يعنی ميں ان کی چالوں اور سازشوں سے غافل نہيں ہوں، ميں بھی ان کے خالف تدبير کر  ١۔١٦

رہا ہوں يا ان کی چالوں کا توڑ کر رہا ہوں، جو برے مقصد کے لئے ہو تو بری اور مقصد نيک 
  و بری نہيں۔ت
 

  ۧ 17فََمــهِِّل الْٰكِفرِيَْن َاْمهِلُْهْم ُرَويًْدا   
  ) انہيں تھوڑے دن چھوڑ دے۔١تو کافروں کو مہلت دے (

  يعنی ان کے لئے جلدی عذاب کا سوال نہ کر بلکہ انہيں کچھ مہلت دے دے۔ ١۔١٧
 
 

 سورة األعلى
 )١٩۔ تعداد آيات  ٨٧(سورة األعلى ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ       ِبْسِم  ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   اهلّلٰ

  شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

َِّك اْالَْعَىل   ِح اْمسَ َرب ّبِ   Ǻۙسـَ
  )١اپنے بہت ہی بلند هللا کے نام کی پاکيزگی بيان کر (

ں ہے حديث ميں آتا ہے کہ نبی يعنی ايسی چيزوں سے هللا کی پاکيزگی اس کے الئق نہي ١۔١
صلی هللا عليہ وسلم اس کے جواب ميں پڑھا کرتے تھے، ُسْبَحاَن َربََّی ا الَّْعلَٰی (مسند احمد 

  )١۔٢٣٢
 

ى    ْي َخلََق فََسّوٰ ِ   ۽Ąاذلَّ
  )١جس نے پيدا کيا اور صحيح سالم بنايا۔ (

  ٧ديکھيے سورة انفطار کا حاشيہ نمبر ١۔٢
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َر  ْي قَدَّ ِ   ۽Ǽفََهٰدى   َواذلَّ

  )١اور جس نے (ٹھيک ٹھاک) اندازه کيا اور پھر راه دکھائی (
يعنی نيکی اور بدی کی، ضروريات زندگی، اشيا کی جنسوں کی، ان کی انواع و صفات اور  ١۔٣

خصوصيات کا اندازه فرما کر انسان کی بھی ان کی طرف رہنمائی فرما دی تاکہ انسان ان سے 
  استفاده حاصل کرے۔

 
ْيٓ َاْخَرَج الَْمْرٰعى   َوا ِ   ۽Ćذلَّ

  )١اور جس نے تازه گھاس پيدا کيا۔ (
  جسے جانور چرتے ہيں۔١۔٤
 

  ۭ Ĉفََجَعهَلٗ غُثَاًۗء َاْحٰوى   
  )١پھر اس نے اس کو (سکھا کر) سياه کوڑا کر ديا۔ (

  گھاس خشک ہو جائے تو اسے غثاء کہتے ہيں، احوی سياه کر ديا۔١۔۵
 

 َ ُنْقرِئَُك فََال ت   ۙ Čنْٰىسٓ  سـَ
  )١ہم تجھے پڑھائيں گے پھر تو نہ بولے گا (

حضرت جبرائيل عليہ السالم وحی لے کر آتے تو آپ جلدی جلدی پڑھتے تاکہ بھول نہ  ١۔٦
جائے هللا تعاٰلی نے فرمايا اس طرح جلدی نہ کريں، نازل شده وحی ہم آپ کو پڑھوائيں گے، 

بھوليں گے نہيں۔ مگر جسے هللا چاہے گا ليکن يعنی آپ کی زبان پر جاری کر ديں گے۔ پس آپ 
هللا نے ايسا نہيں چاہا، اس ليے آپ کو سب کچھ ياد ہی رہا بعض نے کہا کہ اس کا مفہوم ہے کہ 

  جن کو هللا منسوخ کرنا چاہے گا وه آپ کو بھلوا دے گا (فتح القدير)
 

َّٗه يَْعَملُ الَْجـهَْر َومَ  ُ   ۭ ِان ٰفى  ِاالَّ َما َشاَۗء اهلّلٰ   Ċۭا َخيْ
  )١مگر جو کچھ هللا چاہے، وه ظاہر اور پوشيده کو جانتا ہے۔ (

يہ بھی عام ہے جہر قرآن کا وه حصہ ہے جسے رسول هللا ياد کرليں اور جو آپ کے سينے ١۔٧
سے محو کر ديا جائے وه مخفی ہے۔ خفی چھپ کر عمل کرے اور جہر ظاہر ان سب کو هللا 

  جانتا ہے۔
 

َك  ُ ى   َونُيَّرسِ   ښĎِللْيُْرسٰ
  )١ہم آپ کيلئے آسانی پيدا کر ديں گے (

يہ بھی عام ہے۔ ہم آپ پر وحی آسان کر ديں گے تاکہ اس کو ياد کرنا اور اس پر عمل کرنا  ١۔٨
آسان ہو جائے ہم آپ کے اس طريقے سے رہنمائی کريں گے جو آسان ہوگا، ہم جنت واال عمل 

ليے ايسے اقوال وافعال آسان کر ديں گے جن ميں آپ کے لئے آسان کر ديں گے۔ ہم آپ کے 
خير ہو اور ہم آپ کے ليے ايسی شريعت مقرر کريں گے جو سہل، مستقيم، اور معتدل ہوگی 

  جس ميں کوئی کجی، عسر اور تنگی نہيں ہوگی۔
 

ْكٰرى    ََّفَعِت اذّلِ   Ḍۭفََذكِّْر ِاْن ن
  )١تو آپ نصيحت کرتے رہيں اگر نصيحت کچھ فائده دے۔ (
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يعنی وعظ ونصيحت وہاں کريں جہاں محسوس ہو کہ فائده مند ہوگی، يہ وعظ ونصيحت اور ١۔٩
تعليم کے ليے ايک اصول اور ادب بيان فرمايا۔ امام شوکانی کے نزديک مفہوم يہ ہے کہ آپ 
نصيحت کرتے رہيں،چاہے فائده دے يا نہ دے، کيونکہ انداز و تبليغ دونوں صورتوں ميں آپ 

  تھی۔ کے ليے ضروری
 

ْٰىش    كَُّر َمْن خيَّ َيذَّ   ۙ 10سـَ
  )١ڈرنے واال تو نصيحت لے گا۔ (

يعنی آپ کی نصيحت سے وه يقينا عبرت حاصل کريں گے جن کے دلوں ميں هللا کا خوف ہوگا، 
  ان ميں خشيت الہی اور اپنی اصالح کا جذبہ مزيد قوی ہوگا۔

 
  ۙ 11َويَتََجنَُّهبَا اْالَْشَقى   

  )١س سے گريز کرے گا۔ ((ہاں) بد بخت ا
يعنی اس نصيحت سے فائده نہيں اٹھا سکيں گے کيونکہ ان کا کفر پر اصرار هللا کی ١۔١١

  معصيتوں ميں انہماک جاری رہتا ہے۔ب
 

ْي يَْصَىل النَّاَر اْلُكْربٰى    ِ   ۚ 12اذلَّ
  جو بڑی آگ ميں جائے گا۔

 
ٰيي      13ُۭمثَّ َال يَُمْوُت ِفْهيَا َوَال َحيْ

  )١پھر نہ مرے گا نہ جئے گا (بلکہ حالت نزع ميں پڑا رہے گا۔ ( جہاں
ان کے برعکس جو لوگ صرف اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے ليے عارضی طور پر ١۔١٣

جہنم ميں ره گئے ہوں گے انہيں هللا تعاٰلی ايک طرح کی موت دے دے گا حتی کہ وه آگ ميں 
انبياء وغيره کی سفارش سے ان کو گروہوں کی شکل جل کر کوئلہ ہو جائيں گے پھير هللا تعاٰلی 

ميں نکالے گا، ان کو جنت کی نہر ميں ڈاال جائے گا، جنتی بھی ان پر پانی ڈاليں گے جس سے 
وه اس طرح اٹھيں گے جيسے سيالب کے کورے سے دانہ اگ آتا ہے۔ (صحيح مسلم، کتاب 

  االيمان)
 

  ۙ 14قَْد َافْلََح َمْن تََزّىكٰ   
  )١نے فالح پائی جو پاک ہوگيا (بيشک اس 

  جنہوں نے اپنے نفس کو اخالق رذيلہ سے اور دلوں کو شرک کی آلودگی سے پاک کر ليا۔ ١۔١٤
 

ِّٖه فََصّىلٰ     ۭ 15َوَذَكَر اْمسَ َرب
  اور جس نے اپنے رب کا نام ياد رکھا اور نماز پرھتا رہا۔

 
نَْيا     ڮ16بَْل تُـْؤِثُرْوَن الَْحٰيوَة ادلُّ

  ن تم تو دنيا کی زندگی کو ترجيح ديتے ہو۔ليک
 

َابْٰقى   ِخَرُة َخْريٌ وَّ   ۭ 17َواْالٰ
  )١اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے (
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کيونکہ دنيا اور اس کی ہرچيز فانی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی دائمی اور ابدی ہے، اس  ١۔١٧
  تا۔لئے عاقل فانی چيز کو باقی رہنے والی پر ترجيح نہيں دي

 
ُحِف اْالُْوٰىل      ۙ 18ِانَّ ٰهَذا لَِفي الصُّ

  يہ باتيں پہلی کتابوں ميں بھی ہيں۔
 

ِف ِاْبٰرِهْميَ َوُمْوٰىس      ۧ 19ُحصُ
  (يعنی) ابراہيم اور موسٰی کی کتابوں ميں۔

 
 

 سورة الغاشية
 )٢٦۔ تعداد آيات  ٨٨(سورة الغاشية ۔ سوره نمبر 

 
ِن الرَّ  ْمحٰ ِ الرَّ   ِحْميِ       ِبْسِم اهلّلٰ

 شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

  Ǻَۭهْل َاٰتىَك َحِديُْث الَْغاِشـَيِة    
  )۔١کيا تجھے بھی چھپا لينے والی (قيامت) کی خبر پہنچی ہے (

  ڈھانک ليں گی۔غاشيہ سے مراد قيامت ہے، اس لئے کہ اس کی ہولناکياں تمام مخلوق کو ١۔١
 

ٍذ َخاِشَعٌة  
ِٕ
َّْوَمى  Ąُوُجْوٌه ي

  )١اس دن بہت سے چہرے ذليل ہونگے۔ (
يعنی کافروں کے چہرے، خاشعۃ جھکے ہوئے، پست اور ذليل، جيسے نمازی، نماز کی ١۔٤

  حالت ميں عاجزی سے جھکا ہوتا ہے۔
 

ِصَبٌة     Ǽۙعَاِمةَلٌ انَّ
  )١((اور) محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہونگے 

يعنی انہيں اتنا پر مشقت عذاب ہوگا کہ اس سے ان کا سخت برا حال ہوگا۔ اس کا دوسرا  ١۔٣
مفہوم يہ ہے کہ دنيا ميں عمل کر کے تھکے ہوئے ہونگے يعنی بہت عمل کرتے رہے، ليکن وه 

عمل باطل مذہب کے مطابق بدعات پر مبنی ہونگے، اس لئے عبادت اور سخت اعمال کے 
ں جائيں گے۔ چنانچہ اس مفہوم کی روح سے حضرت ابن عباس نے (َعِملَۃ، باوجود جہنم مي

  نَّاِصيَۃ) سے نصارٰی مراد لئے ہيں (صحيح بخاری)
 

  ۙ Ćتَْصٰىل اَنًرا َحاِميًَة   
  اور دہکتی ہوئی آگ ميں جائيں گے۔

 
  ۭ Ĉتُْسٰقى ِمْن عَْنيٍ ٰاِنَيٍة   
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  )١(نہايت گرم چشمے کا پانی ان کو پاليا جائے گا۔ 
  يہاں وه سخت کھولتا ہوا پانی مراد ہے جس کی گرمی انتہاء کو پہنچی ہوئی ہو۔ (فتح القدير)

 
  Čۙلَيَْس لَهُْم َطَعاٌم ِاالَّ ِمْن َرضِيْعٍ   

  )١ان کے لئے کانٹے دار درختوں کے سوا اور کچھ کھانا نہ ہوگا۔ (
کھانا پسند نہيں کرتے، يہ ايک کانٹے دار درخت ہوتا ہے جسے خشک ہونے پر جانور بھی 

بہرحال يہ بھی زقوم کی طرح ايک نہايت تلخ، بدمزه، اور ناپاک ترين کھانا ہوگا جو جزو بدن 
  بنے گا نہ اس سے بھوک ہی مٹے گی۔

 
  Ċۭالَّ يُْسِمُن َوَال يُْغِينْ ِمْن ُجْوعٍ  

  جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔
 

ٌة  ِمعَ ٍذ انَّ
ِٕ
َّْوَمى   Ďۙ   ُوُجْوٌه ي

  بہت سے چہرے اس دن تروتازه اور (آسوده) حال ہونگے۔
 

  Ḍِۙلَّسْعِهيَا َراِضَيٌة   
  اپنی کوشش پر خوش ہونگے۔

 
ٍَّة عَاِلَيٍة      10ِۙيفْ َجن

  بلند و باال جنتوں ميں ہونگے۔
 

  ۭ 11الَّ تَْسَمُع ِفْهيَا َالِغَيًة   
  جہاں کوئی بيہوده بات نہيں سنيں گے۔

 
  12ْۘنيٌ َجاِريٌَة   ِفْهيَا عَ 

  جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا۔
 

ْرفُْوعٌَة    ٌر مَّ   ۙ 13ِفْهيَا ُرسُ
  (اور) اس ميں اونچے اونچے تخت ہونگے۔

 
ْوُضْوعٌَة   اَْكَواٌب مَّ   ۙ 14وَّ

  اور پينے کے برتن رکھے ہوئے (ہونگے)۔
 

نََماِرُق َمْصُفْوفٌَة     15ۙوَّ
  )١( اور قطار ميں لگے ہوئے تکيے ہونگے۔

يہ اہل جنت کا تذکره ہے جو جہنميوں کے برعکس نہايت آسوده حال اور ہر قسم کی آسائشوں 
  سے بہرور ہوں گے۔

 
َزَراِيبُّ َمْبثُْوثٌَة     16ۭوَّ

  اور مخملی مسنديں پھيلی پڑی ہونگی۔
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ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت       ۪ 17َافََال يَْنُظُرْوَن ِاَىل اْالِ
  )١يکھتے وه کس طرح پيدا کئے (کيا يہ اونٹوں کو نہيں د

اونٹ عرب ميں عام تھے اور ان عربوں کی غالب سواری يہ تھی، اس ليے هللا نے اس کا ١۔١٧
تذکره کيا يعنی اونٹ کی خلقت پر غور کرو، هللا نے اسے کتنا بڑا وجود عطا کيا اور کتنی قوت 

ور تابع ہے، تم اس پر و طاقت اس کے اندر رکھی ہے۔ اس کے باوجود وه تمہارے لئے نرم ا
جتنا چاہو بوجھ الدھ دو وه انکار نہيں کرے گا اور تمہارا ماتحت ہو کر رہے گا عالوه ازيں اس 
کا گوشت تمہارے کھانے کے لئے، اسکا دودھ تمہارے پينے کے لئے اور اس کی اون، گرمی 

  حاصل کرنے کے کام آتی ہے۔
 

َماِۗء َكْيَف ُرِفَعْت      ۪ 18َوِاَىل السَّ
  )١اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کيا گيا۔ (

يعنی آسمان کتنی بلندی پر ہے پانچ سو سال کی مسافت پر پھير بھی بغير ستون کے وه ١۔١٨
  کھڑا ہے اس ميں کوئی شگاف اور کجی نہيں نيز ہم نے اسے ستاروں سے مزين کيا ہوا ہے۔

 
  ۪ 19َوِاَىل الِْجَباِل َكْيَف نُِصبَْت     

  )١ں کی طرف کس طرح گاڑھ ديئے گئے ہيں۔ (اور پہاڑو
يعنی کس طرح اس کو زمين پر ميخوں کی طرح گاڑھ ديا تاکہ زمين حرکت نہ کرے، نيز ١۔١٩

  ان ميں جو معدنيات اور ديگر منافع ہيں وه اس کے عالوه ہيں۔
 

  ۪ 20َوِاَىل اْالَْرِض َكْيَف ُسِطَحْت   
  )١اور زمين کی طرف کس طرح بچھائی گئی ہے۔ (

يعنی کس طرح اسے ہموار کر کے انسان کے رہنے کے قابل بنايا ہے وه اس پر چلتا ١۔٢٠
  پھرتا ہے کاروبار کرتا ہے اور فلک بوس عمارتيں بناتا ہے۔

 
ََّمآ َانَْت ُمَذكٌِّر      ۭ 21فََذكِّْر    ڜ ِان

  )١پس آپ نصيحت کر ديا کريں (کيونکہ) آپ صرف نصيحت کرنے والے ہيں (
  نی آپ کا کام صرف تبليغ و دعوت ہے، اس کے عالوه يا اس سے بڑھ کر نہيں۔يع ١۔٢١

 
ْيِطٍر   ْم ِبُمَصۜ   ۙ 22لَْسَت عَلَْهيِ

  آپ کچھ ان پر دروغہ نہيں ہيں۔
 

  ۙ 23ِاالَّ َمْن تََوّىلٰ َوَكَفَر   
  ہاں! جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے۔

 
ُ الَْعَذاَب اْالَْكَربَ  بُُه اهلّلٰ   ۭ 24   فَُيَعّذِ

  )١اسے هللا بہت بڑا عذاب دے گا۔ (
  يعنی جہنم کا دائمی عذاب۔١۔١
 

  25ِۙانَّ ِالَْينَآ ِااَيَهبُْم  
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  بيشک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے۔
 

  ۧ 26ُمثَّ ِانَّ عَلَْينَا ِحَساَهبُْم 
  )١اور بيشک ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لينا۔ (

حاسبنا حسابا يسيرا۔ پڑھا جائے، يہ دعا تو نبی کريم مشہور ہے کہ اس کے جواب ميں اللھم ١۔٢
صلی هللا عليہ وسلم سے ثابت ہے جو آپ اپنی بعض نمازوں ميں پڑھتے تھے، جيسا کہ سورة 

  انشقاق ميں گزرا ليکن اس کے جواب ميں پڑھنا يہ آپ سے ثابت نہيں۔
 
 

 سورة الفجر
 )٣٠۔ تعداد آيات  ٨٩(سورة الفجر ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِبْسمِ  ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   اهلّلٰ

 شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

  Ǻَۙوالَْفْجِر   
  )١قسم ہے فجر کی! (

  اس سے مراد مطلق فجر ہے، کسی خاص دن کی فجر نہيں۔١۔١
 

  Ąَۙولََياٍل َعْرشٍ 
  )١اور دس راتوں کی! (

کثر مفسرين کے نزديک ذو الحجہ کی ابتدائی دس راتيں ہيں۔ جن کی فضيلت اس سے ا ١۔٢
احاديث سے ثابت ہے، نبی کريم نے فرمايا عشره ذوالحجہ ميں کيے گئے عمل صالح هللا کو سب 
سے زياده محبوب ہيں، حتی کہ جہاد فی سبيل هللا بھی اتنا پسنديده نہيں سوائے اس جہاد کے جس 

  ئے۔ (البخاری، کتاب العيدين، باب فضل العمل فی ايام التشريق)ميں انسان شہيد ہو جا
 

ْفعِ َوالَْوْتِر  الشَّ   Ǽۙوَّ
  )١جفت اور طاق کی !۔ (

اس سے مراد جفت اور طاق عدد ہيں يا وه معدودات جو جفت اور طاق ہوتے ہيں بعض ١۔٣
کے عالوه  کہتے ہيں کہ يہ دراصل مخلوق کی قسم ہے اس ليے کہ مخلوق جفت يا طاق ہے اس

  نہيں۔
 

َّْيِل ِاَذا يَْرسِ    Ćَۚوال
  )١رات جب چلنے لگے۔ (

  يعنی جب آئے اور جب جائے، کيونکہ سير (چلنا) آتے جاتے دونوں صورتوں ميں ہوتا ہے۔١۔٤
 

ْي ِحْجٍر  ِ   Ĉَۭهْل ِيفْ ٰذكِلَ قََسٌم ذِلّ
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  )١کيا ان ميں عقلمند کے واسطے کافی قسم ہے (
سميں بہ اشيا کی طرف اشاره ہے يعنی کيا ان کی قسم اہل عقل و دانش ٰذلَِک سے مذکوره ق ١۔٥

کے واسطے کافی نہيں۔ حجر کے معنی ہيں روکنا، منع کرنا، انسانی عقل بھی انسان کو غلط 
کاموں سے روکتی ہے اس ليے عقل کو بھی حجر کہا جاتا ہے۔ آگے بہ طريق استشہاد هللا تعاٰلی 

ے ہيں جو تکذيب وعناد کی بناء پر ہالک کی گئی تھيں، مقصد بعض ان قوموں کا ذکر فرما رہ
اہل مکہ کو تنبيہ ہے کہ اگر تم ہمارے رسول کی تکذيب سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی اسی 

  طرح مواخذه ہو سکتا ہے جيسے گزشتہ قوموں کا هللا نے کيا۔
 

َُّك ِبَعاٍد      ۽Čَالَْم تََر َكْيَف فََعَل َرب
  )۔١ديکھا کہ آپ کے رب نے عاديوں کے ساتھ کيا کيا (کيا آپ نے نہيں 

ان کی طرف حضرت ہود عليہ السالم کو نبی بنا کر بھيجے گئے تھے انہوں نے جھٹاليا،  ١۔٦
باآلخر هللا تعاٰلی نے سخت ہوا کا عذاب بھيجا۔ جو متواتر سات راتيں اور آٹھ دن چلتی رہی اور 

  انہيں نہس تہس کر کے رکھ ديا۔
 

  ۽Ċَذاِت الِْعَماِد   ِاَرَم 
  )١ستونوں والے ارم کے ساتھ (

ارم يہ قوم عاد کے دادا کا نام ہے، ان کا سلسلہ نسب ہے عاد بن عوص بن ارم بن سام بن ١۔٧
نوح (فتح القدير) ذات العماد سے اشاره ہے ان کی قوت وطاقت اور دراز قامتی کی طرف، عالوه 

کھتے تھے اور نہايت مضبوط بنا دوں پر عظيم الشان ازيں وه فن تعمير ميں بھی بری مہارت ر
  عمارتيں تعمير کرتے تھے۔ذات العماد ميں دونوں ہی مفہوم شامل ہو سکتے ہيں۔

 
لَْق ِمثْلُهَا ِيف الِْبَالِد    َِّيتْ لَْم ُخيْ   ۽Ďال

  ) ہوئی۔١جس کی مانند کوئی قوم ملکوں ميں پيدا نہيں (
ت وطاقت والی قوم کوئی اور پيدا نہيں ہوئی، يہ قوم کہا يعنی ان جيسی دراز قامت اور قو١۔٨

  کرتی تھی (من اشد منا قوة) ہم سے زياده کوئی طاقتور ہے؟
 

ْخَر اِبلَْواِد     يَْن َجابُوا الصَّ ِ   Ḍَوثَُمْوَد اذلَّ
  )١اور ثموديوں کے ساتھ جنہوں نے وادی ميں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے۔ (

ی هللا نے اسے پتھر تراشنے کی خاص صالحيت وقوت عطا کی يہ حضرت صالح کی قوم تھ١۔٩
تھی، حتی کہ يہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ان ميں اپنی رہائش گاہيں تعمير کر ليتے تھے، جيسا 

  )149۔الشعراء:26) ۚ◌ ١٤٩کہ قرآن نے کہا ہے (َوتَْنِحتُْوَن ِمَن اْلِجبَاِل بُيُْوتًا ٰفِرِھْيَن   
 

  ۽10ْواَتِد   َوِفْرَعْوَن ِذي اْالَ 
  )١اور فرعون کے ساتھ جو ميخوں واال تھا (

اس کا مطلب ہے کہ بڑے لشکروں واال تھا جس کے پاس خيموں کی کثرت تھی جنہيں  ١۔١٠
ميخيں گاڑ کر کھڑا کيا جاتا تھا۔ يا اس کے ظلم وستم کی طرف اشاره ہے کہ ميخوں کے ذريعے 

  وه لوگوں کو سزائيں ديتا تھا۔
 

يَْن  ِ   ۽11َطَغْوا ِيف الِْبَالِد   اذلَّ
  ان سبھوں نے شہروں ميں سر اٹھا رکھا تھا۔
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ْوا ِفْهيَا الَْفَساَد      ۽12فَاَْكَرثُ

  اور بہت فساد مچا رکھا تھا۔
 

َُّك َسْوَط عََذاٍب   ْم َرب   ڌ13فََصبَّ عَلَْهيِ
  )١آخر تيرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسايا۔ (

سے اپنا عذاب نازل فرما کر ان کو تباه برباد يا انہيں عبرتناک انجام سے  يعنی ان پر آسمان١۔١٣
  دوچار کر ديا۔

 
ََّك لَِبالِْمْرَصاِد      ۭ 14ِانَّ َرب

  )١يقيناً تيرا رب گھات ميں ہے۔ (
يعنی تمام مخلوقات کے اعمال ديکھ رہا ہے اور اس کے مطابق وه دنيا اور آخرت ميں جزا ١۔١٤

  ديتا ہے۔
 
ٓ اَْكَرَمِن   فََامَّ  ْ ُّٗه فَاَْكَرَمٗه َونَعََّمٗه ڏ فَيَُقْوُل َرّيبِ نَْساُن ِاَذا َما ابَْتٰلىُه َرب   ۭ 15ا اْالِ

انسان (کا يہ حال ہے) کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت اور نعمت ديتا ہے تو کہنے 
  )١لگتا ہے کہ ميرے رب نے مجھے عزت دار بنايا (

عزت و دولت کی فروانی عطا فرماتا ہے تو وه اپنی بابت اس غلط  يعنی جب کسی کو ١۔١٥
فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ هللا اس پر بہت مہربان ہے، حاالنکہ فروانی امتحان اور آزمائش 

  کے طور پر ہوتی ہے۔
 

ٓ َاَهانَِن   ْ آ ِاَذا َما ابَْتٰلىُه فََقَدَر عَلَْيِه ِرْزقَٗه ڏ فَيَُقْوُل َرّيبِ   16ۚ َوَامَّ
اور جب وه اسکو آزماتا ہے اس کی روزی تنگ کر ديتا ہے تو وه کہنے لگتا ہے کہ ميرے رب 

  )١نے ميری توہين کی (اور ذليل کيا)۔ (
  يعنی وه تنگی ميں مبتال کر کے آزماتا ہے تو هللا کے بارے ميں بدگمانی کا اظہار کرتا ہے۔١۔١٦

 
  ۙ 17  الَكَّ بَْل الَّ تُْكرُِمْوَن الَْيِتْميَ 
  )٢) بلکہ (بات يہ ہے) کہ تم (ہی) لوگ يتيموں کی عزت نہيں کرتے (١ايسا ہرگز نہيں (

يعنی بات اس طرح نہيں جيسے لوگ سمجھتے ہيں۔ هللا تعاٰلی مال اپنے محبوب بندوں کو ١۔١٧
صل بھی ديتا ہے اور ناپسنديده افراد کو بھی اور وه اپنے اور بيگانوں دونوں کو مبتال کرتا ہے۔ ا

مدار دونوں حالتوں ميں هللا کی اطاعت پر ہے جب هللا مال دے تو هللا کا شکر کرے، تنگی آئے 
  تو صبر کرے۔ 

نبی صلی هللا عليہ وسلم کا فرمان ہے وه گھر سب سے بہتر ہے جس ميں يتيم کے ساتھ  ٢۔١٧
ے۔ پھر اپنی اچھا برتاؤ کيا جائے اور وه گھر بدترين ہے جس ميں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائ

انگلی کے ساتھ اشاره کر کے فرمايا، ميں اور يتيم کی کفالت کرنے واال جنت ميں اس طرح ساتھ 
  ساتھ ہوں گے جيسے يہ دو انگلياں ساتھ ملی ہوئی ہيں (ابو داؤد)

 
ْوَن عَٰيل َطَعاِم الِْمْسِكْنيِ    ۗـضُّ   18َۙوَال َحتٰ

  ب نہيں ديتے۔اور مسکينوں کو کھالنے کی ايک دوسرے کو ترغي
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ا    َّمًّ اَث االَْكً ل َ ُلكُْوَن الرتُّ   19َۙواَتْ
  )١اور (مردوں کی) ميراث سميٹ سميٹ کر کھاتے ہو۔ (

  يعنی جس طريقے سے بھی حاصل ہو، حالل طريقے سے حرام طريقے سے۔١۔١٩
 

بُّْوَن الَْماَل ُحبًّا َمجًّا    ُحتِ   ۭ 20وَّ
  اور مال کو جی بھر کر عزيز رکھتے ہو۔

 
ٓ ِاَذا ُدكَِّت اْالَْرُض َداكًّ َداكًّ      21ۙالَكَّ

  يقيناً جب زمين کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔
 

َُّك َوالَْمكَلُ َصفًّا َصفًّا    َجاَۗء َرب   ۚ 22وَّ
  )١اور تيرا رب (خود) آ جائے گا اور فرشتے صفيں باندھ کر (آ جائيں گے) (

ت والے دن آسمان سے نيچے اتريں گے تو ہر آسمان کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے، قيام ١۔٢٢
  کے فرشتوں کی الگ صف ہوگی اس طرح سات صفيں ہونگيں۔ جو زمين کو گھير ليں گی۔

 
ْكٰرى  نَْساُن َوَاّىنٰ هَلُ اذّلِ ََّتَذكَُّر اْالِ ٍِٕذ ي

َ   ڏ يَْوَمى هَمنَّ ٍذ ِجبَ
ِٕ
َء يَْوَمى   ۭ 23َوِجاْيۗ

) اس دن انسان کو سمجھ آئے گی مگر آج اسکے ١گی (اور جس دن جہنم بھی الئی جائے 
  )٢سمجھنے کا فائده کہاں (

ستر ہزار لگاموں کے ساتھ جہنم جکڑی ہوئی ہوگی اور ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار  ١۔٢٣
فرشتے ہونگے جو اسے کھينچ رہے ہونگے (صحيح مسلم) اسے عرش کے بائيں جانب کھڑا 

م مقرب اور انبياء گھٹنوں کے بل گر پڑيں گے اور يارب کر ديا جائے گا پس اسے ديکھ کر تما
  نفسی نفسی پکاريں گے۔ (فتح القدير)

يعنی يہ ہولناک منظر ديکھ کر انسان کی آنکھيں کھليں گی اور اپنے کفر و معاصی پر  ٢۔٢٣ 
  نادم ہوگا، ليکن اس روز ندامت اور نصيحت کا کوئی فائده نہ ہوگا۔

 
  ۚ 24ْمُت ِلَحَياِيتْ  يَُقْوُل يٰلَْيتَِينْ قَدَّ 

  )١وه کہے گا کہ کاش ميں نے اپنی زندگی کے لئے کچھ پيشگی سامان کيا ہوتا۔ (
  يہ افسوس اور حسرت کا اظہار، اسی ندامت کا حصہ ہے جو اس روز فائده مند نہيں ہوگی۔١۔٢٤

 
ُب عََذابَٗهٓ َاَحٌد    ٍذ الَّ يَُعّذِ

ِٕ
  ۙ 25فَيَْوَمى

  سا عذاب کسی نہ ہوگا۔پس آج هللا کے عذاب جي
 

َال يُْوِثُق َواَثقَٗهٓ َاَحٌد      ۭ 26وَّ
  )١نہ اس کی قيد و بند جيسی کسی کی قيدو بند ہوگی۔ (

اس ليے کہ اس روز تمام اختيارات صرف ايک هللا کے پاس ہوں گے، دوسرے کسی کو اس کے 
رش تک نہيں کر سامنے رائے يادم زنی نہيں ہوگا حتی کہ اس کی اجازت کے بغير کوئی سفا

سکے گا ايسے حاالت ميں کافروں کو جو عذاب ہوگا اور جس طرح وه هللا کی قيد وبند ميں 
جکڑے ہوں گے، اس کا يہاں تصور بھی نہيں کيا جا سکتا،چہ جائيکہ اس کا کچھ اندازه ممکن 

ختلف ہو، يہ تو مجرموں اور ظالموں کا حال ہوگا ليکن اہل ايمان وطاعت کا حال اس سے بلکل م
  ہوگا جيسا کہ اگلی آيات ميں ہے۔
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نَُّة    ِٕ

َُّهتَا النَّْفُس الُْمْطَمى ي َ   ڰ27اٰيٓ
  اے اطمينان والی روح۔

 
ْرِضيًَّة    ِِّك َراِضَيًة مَّ   ۚ 28اْرِجِعْيٓ ِاٰىل َرب

  )١تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی وه تجھ سے خوش۔ (
اور ان نعمتوں کی طرف جو اس نے اپنے بندوں کے ليے جنت  يعنی اس کے اجر و ثواب١۔٢٨

ميں تيار کی ہيں بعض کہتے ہيں قيامت والے دن کہا جائے گا بعض کہتے ہيں کہ موت کے وقت 
بھی فرشتے خوشخبری ديتے ہيں اسی طرح قيامت والے دن بھی اسے يہ کہا جائے گا جو يہاں 

والے سے نقل کيا ہے کہ نبی کريم نے ايک مذکور ہے، حافظ ابن کثير نے ابن عساکر کے ح
آدمی کو يہ دعا پڑھنے کا حکم ديا، اللھم انی اسالک نفسا، بک مطمئنہ، تومن بلقائک، وترضی 

  بقضائک، وتقنع بعطائک۔
 

  ۙ 29فَاْدُخِيلْ ِيفْ ِعٰبِدْي   
  پس ميرے خاص بندوں ميں داخل ہوجا۔

 
َِّيتْ      30َۧواْدُخِيلْ َجن

  يں چلی جا۔اور ميری جنت م
 
 

 سورة البلد
 )٢٠۔ تعداد آيات  ٩٠(سورة البلد ۔ سوره نمبر 
 

ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ
 شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے

 
  Ǻَۙالٓ ُاْقِسُم ِهبَٰذا الَْبدَلِ    

  )١(ميں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں 
اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے جس ميں اس وقت، جب سورت کا نزول ہوا، نبی کريم  ١۔١

صلی هللا عليہ وسلم کا قيام تھا، آپ صلی هللا عليہ وسلم کا جائے پيدائش بھی يہی شہر تھا۔ يعنی 
هللا نے آپ صلی هللا عليہ وسلم کے مولد و مسکن کی قسم کھائی، جس سے اس کی عظمت کی 

  وضاحت ہوتی ہے۔مزيد 
 

ـۢلٌّ ِهبَٰذا الَْبدَلِ     Ąَۙوَانَْت ِح
  )١اور آپ اس شہر ميں مقيم ہيں (

يہ اشاره ہے اس وقت کی طرف جب مکہ فتح ہوا، اس وقت هللا نے نبی صلی هللا عليہ وسلم  ١۔٢
کے لئے اس شہر حرام ميں قتال کو حالل فرما ديا تھا جب کہ اس ميں لڑائی کی اجازت نہيں ہے 
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چنانچہ حديث ميں ہے، نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا اس شہر کو هللا نے اس وقت سے 
حرمت واال بنايا ہے، جب سے اس نے آسمان و زمين پيدا کئے۔ پس يہ هللا کی ٹھہرائی ہوئی 

حرمت سے قيامت تک حرام ہے، نہ اس کا درخت کاٹا جائے نہ اس کے کانٹے اکھيڑے جائيں، 
رف دن کی ايک ساعت کے لئے حالل کيا گيا تھا اور آج اس کی حرمت پھر ميرے لئے اسے ص

اسی طرح لوٹ آئی ہے جيسے کل تھی۔ اگر کوئی يہاں قتال کے لئے دليل ميری لڑائی کو پيش 
کرے تو اس سے کہو کہ هللا کے رسول کو تو اس کی اجازت هللا نے دی تھی جب کہ تمہيں يہ 

  ی)اجازت اس نے نہيں دی (صحيح بخار
 

َما َودَلَ      Ǽَۙوَوادِلٍ وَّ
  )١اور (قسم ہے) انسانی باپ اور اوالد کی (

بعض نے اس سے مراد حضرت آدم عليہ السالم اور ان کی اوالد لی ہے اور بعض کے  ١۔٣
  نزديک يہ عام ہے، ہر باپ اور اس کی اوالد اس ميں شامل ہے۔

 
نَْساَن ِيفْ َكَبٍد      Ćۭلََقْد َخلَْقنَا اْالِ

  )١يقيناً ہم نے انسان کو (بڑی) مشقت ميں پيدا کيا ہے (
يعنی اس کی زندگی محنت و مشقت اور شدائد سے معمور ہے۔ امام طبری نے اس مفہوم کو  ١۔٤

  اختيار کيا ہے، يہ جواب قسم ہے۔
 

َّْقِدَر عَلَْيِه َاَحٌد   َّْن ي َسُب َاْن ل   Ĉَۘاَحيْ
  )١يں نہيں (کيا يہ گمان کرتا ہے کہ يہ کسی کے بس م

  يعنی کوئی اس کی گرفت کرنے پر قادر نہيں۔ ١۔٥
 

َُّبًدا     Čۭيَُقْوُل َاْهلَْكُت َماًال ل
  )١کہتا (پھرتا) ہے کہ ميں نے بہت کچھ مال خرچ کر ڈاال (

يعنی دنيا کے معامالت اور فضوليات ميں خوب پيسہ اڑاتا ہے، پھر فخر کے طور پر  ١۔٦
  ے۔لوگوں کے سامنے بيان کرتا ہ

 
َّْم يََرٗهٓ َاَحٌد    َسُب َاْن ل   Ċَۭاَحيْ

  )١کيا (يوں) سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے ديکھا ہی نہيں۔ (
۔ اس طرح هللا کی نافرمانی ميں مال خرچ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی اسے ديکھنے ١۔٧

 تعاٰلی اپنے واال نہيں؟ حاالنکہ هللا سب کچھ ديکھ رہا ہے جس پر وه اسے جزا دے گا، آگے هللا
  بعض انعامات کا تذکره فرما رہا ہے تاکہ ايسے لوگ عبرت پکڑيں۔

 
ٗ َعْينَْنيِ    َعْل هلَّ   Ďَۙالَْم َجنْ

  )١کيا ہم نے اس کی دو آنکھيں نہيں بنائيں (
  جن سے ديکھتا ہے۔ ١۔٨
 

َشَفتَْنيِ     Ḍَۙوِلَسااًن وَّ
  )١زبان اور ہونٹ (نہيں) بنائے۔ (
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تا ہے اور مافی الضمير کا اظہار کرتا ہے ہونٹوں سے وه بولنے اور کھانے زبان سے وه بول١۔٩
کے ليے مدد حاصل کرتا ہے عالوه ازيں وه اس کے چہرے اور منہ کے ليے خوب صورتی کا 

  بھی باعث ہيں۔
 

  ۚ 10َوَهَديْٰنُه النَّْجَدْيِن   
  )١ہم نے دکھا ديئے اس کو دونوں راستے (

کی بھی اور ايمان کی بھی، سعادت کی بھی اور بد بختی کی بھی، يعنی خير کی بھی شر  ١۔١٠
جيسے فرمايا، بعض نے يہ ترجمہ کيا ہے، ہم نے انسان کی (ماں کے) دو پستانوں کی طرف 
رہنمائی کر دی يعنی وه عالم شير خوارگی ميں ان سے خوراک حاصل کرے ليکن پہال مفہوم 

  زياده صحيح ہے۔
 

  ڮ11َة   فََال اْقتََحَم الَْعَقبَ 
  )١سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی ميں داخل ہوتا (

عقبہ گھاٹی کو کہتے ہيں يعنی وه راستہ جو پہاڑ ميں ہو يہ عام طور پر نہايت دشوار گزار ١۔١١
) ڮ11ہوتا ہے۔ يہ جملہ يہاں استفہام بمعنی انکار کے مفہوم ميں ہے يعنی (فاََل اْقتََحَم اْلَعقَبَةَ  

کيا وه گھاٹی ميں داخل نہيں ہوا؟ مطلب ہے نہيں ہوا۔ يہ ايک مثال ہے اس محنت و ) 11۔البلد:90
مشقت کی وضاحت کے لئے جو نيکی کے کاموں کے لئے ايک انسان کو شيطان کے وسوسوں 
اور تقاضوں کے خالف کرنی پڑتی ہے، جيسے گھاٹی پر چڑھنے کے لئے سخت جدو جہد کی 

  ضرورت ہوتی ہے (فتح القدير)
 
  ۭ 12آ َاْدٰرىَك َما الَْعَقَبُة   َومَ 

  اور کيا سمجھا کہ گھاٹی ہے کيا؟
 

  ۙ 13فَكُّ َرقََبٍة  
  کسی گردن (غالم لونڈی) کو آزاد کرنا۔

 
  ۙ 14َاْو ِاْطٰعٌم ِيفْ يَْوٍم ِذْي َمْسَغَبٍة   

  يا بھوکے کو کھانا کھالنا۔
 

ِتْيًمـا َذا َمْقَربٍَة    َـّ   15ۙي
  و۔کسی رشتہ دار يتيم ک

 
بٍَة     ۭ 16َاْو ِمْسِكْينًا َذا َمْرتَ

  )١يا خاکسار مسکين کو۔ (
يعنی جو فقر و غربت کی وجہ سے مٹی پر پڑا ہو، اس کا گھر بار بھی نہ ہو، مطلب يہ ہے ١۔١٦

کہ کسی گردن کو آزاد کرنا، کسی بھوکے رشتے دار کو کھانا کھال دينا، يہ دشوار گزار گھاٹی 
ے ذريعے سے انسان جہنم سے بچ کر جنت ميں جا پہنچے گا يتيم کی ميں داخل ہونا ہے جس ک

کفالت ويسے ہی بڑے اجر کا کام ہے، ليکن اگر وه رشتے دار بھی ہو تو اس کی کفالت کا اجر 
بھی دگنا ہے ايک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا، اسی طرح غالم آزاد کرنے کی بھی بڑی 
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ايک صورت کسی مقروض کو قرض کے بوجھ  فضيلت احاديث ميں آئی ہے، آج کل اس کی
  سے نجات دال دينا ہو سکتی ہے، يہ بھی ايک گونہ فک رقبہ ہے۔

 
ِة    ْربِ َوتََواَصْوا اِبلَْمْرَمحَ ْيَن ٰاَمنُْوا َوتََواَصْوا اِبلصَّ ِ   17ُۭمثَّ َاكَن ِمَن اذلَّ

بر کی اور رحم ) اور ايک دوسرے کو ص١پھر ان لوگوں ميں ہو جاتا ہے جو ايمان التے (
  )٢کرنے کی وصيت کرتے ہيں (

اس سے معلوم ہوا کہ مذکوره اعمال خير، اسی وقت نافع اور اخروی سعادت کا باعث  ١۔١٧
  ہونگے جب ان کا کرنے واال صاحب ايمان ہوگا۔ 

  اہل ايمان کی صفت ہے کہ وه ايک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقين کرتے ہيں۔ ٢۔١٧
 

َك َاْحصٰ 
ِٕ
  ۭ 18ُب الَْمْيَمنَِة   ُاوٰلۗى

  يہی لوگ ہيں دائيں بازو والے (خوش بختی والے)۔
 

َمِة     َـٔ ُب الَْمْش يِٰتنَا ُمهْ َاْحصٰ ْيَن َكَفُرْوا اِبٰ ِ   ۭ 19َواذلَّ
  اور جن لوگوں نے ہماری آيتوں کے ساتھ کفر کيا يہ کم بختی والے ہيں۔

 
ْؤَصَدٌة    ْم اَنٌر مُّ   ۧ 20عَلَْهيِ

  )١گ ہوگی جو چاروں طرف سے گھيری ہوئی ہوگی۔ (انہی پر آ
يعنی ان کو آگ ميں ڈال کر چاروں طرف بند کر ديا جائے گا تاکہ ايک تو آگ کی پوری ١۔٢٠

  شدت وحرارت ان کو پہنچے، دوسرے وه بھاگ کر کہيں نہ جا سکيں گے۔
 
 

 سورة الشمس
 )١٥۔ تعداد آيات  ٩١(سورة الشمس ۔ سوره نمبر 

 
 ِ ِحْميِ       ِبْسِم اهلّلٰ ِن الرَّ ْمحٰ    الرَّ

 شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

َا    ْمِس َوُحضٰ   ۽Ǻَوالشَّ
  )١قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ (

  يا اس کی روشنی کی، يا مطلب ضحٰی سے دن ہے، يعنی سورج کی اور دن کی۔١۔١
 

َا   َوالَْقَمرِ    ۽Ąِاَذا تَٰل
  )١قسم ہے چاند کی جب اس کے پيچھے آئے۔ (

۔ يعنی جب سورج غروب ہونے کے بعد وه طلوع ہو، جيسا کہ پہلے نصف مہينہ ميں ايسا ١۔٢
  ہوتا ہے۔
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َا   ّٰ َاِر ِاَذا َجل   ۽Ǽَوالهنَّ
  )١قسم ہے دن کی جب سورج کو نماياں کرے۔ (

ہلے ذکر تو نہيں ہے ليکن سياق اس پر داللت کرتا ہے۔ يا تاريکی کو دور کرے،ظلمت کا پ١۔٣
  (فتح القدير)

 
َا   َّْيِل ِاَذا يَْغٰشـ   ۽Ćَوالل

  )١قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے۔ (
  ۔ يعنی سورج کو ڈھانپ لے اور ہر سمت اندھيرا چھا جائے۔١۔٤
 

َماِۗء َوَما بَنٰىهَا     ۽Ĉَوالسَّ
  )١کی۔ ( قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے

  يا اس ذات کی جسے اس نے بنايا۔١۔۵
 

َا     ۽Čَواْالَْرِض َوَما َطٰح
  )١قسم ہے زمين کی اور اسے ہموار کرنے کی۔ (

  يا جس نے اسے ہموار کيا۔١۔٦
 

َا   َما َسّوٰ   ۽Ċَونَْفٍس وَّ
  )١قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی (

طلب اسے مناسب اال عضاء بنايا بےڈھنگا يا جس نے اس درست کيا۔ درست کرنے کا م ١۔٧
  نہيں بنايا۔

 
َا     ۽Ďفََالْهََمهَا فُُجْوَرَها َوتَْقٰو

  )١پھر سمجھ دی اسکو بدکاری سے اور بچ کر چلنے کی۔ (
الہام کا مطلب يا تو يہ ہے کہ انہيں اچھی طرح سمجھايا اور انہيں انبياء اور آسمانی کتابوں ١۔٨

پہچان کروا دی، يا مطلب يہ ہے کہ ان کی عقل اور فطرت ميں  کے ذريعے سے خير وشر کی
خير اور شر، نيکی اور بدکاری کا شور وديعت کر ديا، تاکہ وه نيکی کو اپنائيں اور بدی سے 

  اجتناب کريں۔
 

َا      ۽Ḍقَْد َافْلََح َمْن َزّكٰ
  )۔١جس نے اسے پاک کيا وه کامياب ہوا (

ی آالئشوں سے پاک کيا، وه اخروی فوز و فالح سے شرک سے، معصيت سے اور اخالق ١۔٩
  ہمکنار ہوگا۔

 
َا   ـ   ۭ 10َوقَْد َخاَب َمْن َدّسٰ

  )١اور جس نے اسے خاک ميں مال ديا وه ناکام ہوگا (
يعنی جس نے اسے گمراه کر ليا وه خسارے ميں رہا جس کے معنی ہيں ايک چيز کو  ١۔١٠

س کا چھپا ديا اور اسے بےکار چھوڑ ديا اسے هللا دوسری چيز ميں چھپا دينا، جس نے اپنے نف
  کی اطاعت اور عمل صالح کے ساتھ مشہور نہيں کيا۔
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َآ   بَْت ثَُمْوُد ِبَطْغٰو   ۽11َكذَّ
  )١(قوم) ثمود نے اپنی سرکشی کی باعث جھٹاليا۔ (

  يا۔طغيان، وه سرکشی جو حد سے تجاوز کر جائے اسی طغيان نے انہيں تکذيب پر آماده ک١۔١١
 

  ۽12ِاِذ انَْۢبَعَث َاْشٰقىهَا  
  )۔١جب ان ميں ايک بد بخت کھڑا ہوا (

  جس کا نام مفسرين قدار بن سالف بتالتے ہيں سب سے بڑا شقی اور بد بخت۔ ١۔١٢
 

ِ َوُسْقٰهيَا   ِ اَنقََة اهلّلٰ   13ۭفََقاَل لَهُْم َرُسْوُل اهلّلٰ
  )١اس کے پينے کی باری کی حفاظت کرو (

ی اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اسی طرح اس کے لئے پانی پينے کا جو دن يعن ١۔١٣
ہو، اس ميں بھی گڑ بڑ نہ کی جائے، اونٹنی اور قوم ثمود دونوں کے ليے پانی کا ايک دن مقرر 

  کر ديا گيا تھا اس کی حفاظت کی تاکيد کی گئی ليکن ان ظالموں نے اس کی پروا نہ کی۔
 

بُْوُه فَ  َا   ۱َعَقُرْوَها    فََكذَّ ْم فََسّوٰ ُْم ِبَذْنِۢهبِ ْم َرهبُّ   ۽14فََدْمَدَم عَلَْهيِ
)، پس ان کے ١ان لوگوں نے اپنے پيغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کوچيں کاٹ ديں (

) ہالکت کو عام کر ديا اور اس بستی ٢رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہالکت ڈالی پھر (
  )٣کر ديا۔ ( کو برابر

يہ کام ايک شخص قدار نے کيا تھا ليکن چوں کہ اس شرارت ميں قوم بھی اس کے ساتھ ١۔١٤
تھی اس ليے اس ميں سب کو برابر کا مجرم قرار ديا گيا، اور تکذيب اور اونٹنی کی کوچيں 

کاٹنے کی نسبت پوری قوم کی طرف کی گئی، جس سے يہ اصول معلوم ہوا کہ ايک برائی پر 
کرنے کے بجائے اسے پسند کرتی ہو تو هللا کے ہاں پوری قوم اس برائی کی مرتکب قرار  نکير

  پائے گی اور اس جرم يا برائی ميں برابر کی شريک سمجھی جائے گی۔
  ان کو ہالک کر ديا اور ان پر سخت عذاب نازل کيا۔٢۔١٤
ا بڑا، سب کو نيست ۔ يعنی اس عذاب ميں سب کو برابر کر ديا، کسی کو نہيں چھوڑا،چھوٹ٣۔١٤

  ونابود کر ديا گيا يا زمين کو ان پر برابر کر ديا يعنی سب کو تہ خاک کر ديا۔
 

  15َۧوَال َخيَاُف ُعْقٰهبَا  
  وه نہيں ڈرتا اس کے تباه کن انجام سے۔

 
 

 سورة الليل
 )٢١۔ تعداد آيات  ٩٢(سورة الليل ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ  ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ          ِبْسِم اهلّلٰ

 شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
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َّْيِل ِاَذا يَْغٰىش      Ǻَۙوال
  )١قسم ہے رات کی جب چھا جائے، (

  يعنی افق پر چھا جائے جس سے دن کی روشنی ختم اور اندھيرا ہو جائے۔١۔١
 

ّىلٰ    َاِر ِاَذا َجتَ   Ąَۙوالهنَّ
  دن کی جب روشن ہو۔ اور قسم ہے

  ۔ يعنی رات کا اندھيرا ختم ہو جائے اور دن کو اجاال پھيل جائے۔١۔٢
 

نْٰىثٓ    َكَر َواْالُ   Ǽَۙوَما َخلََق اذلَّ
  )١اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر ماده کو پيدا کيا (

  يہ هللا نے اپنی قسم کھائی ہے، کيونکہ مرد و عورت دونوں کا خالق هللا ہی ہے ١۔٣
 

ّىتٰ     Ćِۭانَّ َسْعَيُمكْ لَشـَ
  )١يقيناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے (

يعنی کوئی اچھے عمل کرتا ہے، جس کا صلہ جنت ہے اور کوئی برے عمل کرتا ہے جس  ١۔٤
  کا بدلہ جہنم ہے۔ يہ جواب قسم ہے۔

 
َّٰقى    ا َمْن َاْعٰطى َوات   Ĉۙفََامَّ

  )١اپنے رب سے)۔ (جس نے ديا (هللا کی راه ميں) اور ڈرا (
  يعنی خير کے کاموں ميں خرچ کرے گا اور محارم سے بچے گا۔١۔۵
 

ٰىن    َق اِبلُْحسـْ   ۙ Čَوَصدَّ
  )١اور نيک بات کی تصديق کرتا رہے گا۔ (

يا اچھے صلے کی تصديق کرے گا، يعنی اس بات پر يقين رکھے گا کہ انفاق اور تقوی هللا ١۔٦
  کی طرف سے عمده صلہ ملے گا۔

 
ى  فَسـَ  ٗه ِللْيُْرسٰ ُ   ۭ Ċُنيَّرسِ

  تو ہم بھی اسکو آسان راستے کی سہولت ديں گے۔
يعنی ہم بھی اس کو اس سے نيکی اور اطاعت کی توفيق ديتے اور ان کو اس کے ليے آسان ٢۔٧

کر ديتے ہيں۔ مفسرين کہتے ہيں کہ يہ آيت حضرت ابو بکر کے بارے ميں نازل ہوئی ہے 
، جنہيں اہل مکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے سخت اذيت ديتے جنہوں نے چھ غالم آزاد کيے

  تھے۔ (فتح القدير)
 

تَْغٰىن   َل َواسـْ ا َمْنۢ َخبِ   ۙ Ďَوَامَّ
  )١ليکن جس نے بخيلی کی اور بےپرواہی برتی۔ (

  يعنی هللا کے راه ميں خرچ نہيں کرے گا اور هللا کے حکم سے بےپرواہی کرے گا۔١۔٨
 

ٰىن    َب اِبلُْحسـْ   Ḍَۙوَكذَّ
  )١اور نيک بات کو جھٹاليا۔ (

  يا آخرت کی جزاء وسزا اور حساب وکتاب کا انکار کرے گا۔١۔٩
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ى    ٗه ِللُْعْرسٰ ُ ُنيَّرسِ   ۭ 10فَسـَ

  )١تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامان ميسر کر ديں گے۔ (
استہ تنگی سے مراد کفر ومعصيت اور طريق شر ہے، يعنی ہم اس کے ليے نافرمانی کا ر١۔١٠

آسان کر ديں گے، جس سے اس کے ليے خير وسعادت کے راستے مشکل ہو جائيں گے، قرآن 
مجيد ميں يہ مضمون کئی جگہ بيان کيا گيا ہے کہ جو خير و رشد کا راستہ اپناتا ہے اس کے 

صلے ميں هللا اسے خير و توفيق سے نوازتا ہے اور جو شر و معصيت کو اختيار کرتا ہے هللا 
ے حال پر چھوڑتا ہے يہ اس کی تقدير کے مطابق ہوتا ہے جو هللا نے اپنے علم اس کو اس ک

  سے لکھ رکھی ہے۔ (ابن کثير)
 

ى    ٓ ِاَذا تََرّدٰ   ۭ 11َوَما يُْغِينْ َعْنُه َماهُلٗ
  )١اس کا مال اسے (اوندھا) کرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا۔ (

  رچ نہيں کرتا تھا، کچھ کام نہ آئے گا۔يعنی جب جہنم ميں گرے گا تو يہ مال جسے وه خ١۔١١
 

  ڮ12ِانَّ عَلَْينَا لَلْهُٰدى   
  )١بيشک راه دکھا دينا ہمارا ذمہ ہے۔ (

يعنی حالل اور حرام، خير و شر، ہدايت وضاللت کو واضح اور بيان کرنا ہمارے ذمے ١۔١٢
  ہے۔ (جو کہ ہم نے کر ديا)

 
ِخَرَة َواْالُْوٰىل       13َوِانَّ لَنَا لَـْالٰ

  )۔١اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت اور دنيا ہے (
يعنی دونوں کے مالک ہم ہی ہيں، ان ميں جس طرح چاہيں تصرف کريں اس لئے ان  ١۔١٣

دونوں کے يا ان ميں سے کسی ايک کے طالب ہم سے ہی مانگيں کيونکہ ہر طالب کو ہم اپنی 
  مشيت کے مطابق ديتے ہيں۔

 
  ۚ 14ى   فََانَْذْرتُُمكْ اَنًرا تَلَظّٰ 

  ميں نے تو تمہيں شعلہ مارتی ہوئی آگ سے ڈرا ديا ہے۔
 

َآ ِاالَّ اْالَْشَقى      ۙ 15َال يَْصٰل
  جس ميں صرف وہی بد بخت داخل ہوگا۔

 
َب َوتََوّىلٰ     ْي َكذَّ ِ   ۭ 16اذلَّ

  جس نے جھٹاليا اور (اس کی پيروی سے) منہ پھير ليا۔
 

ُيَجنَُّهبَا اْالَتَْقى      ۙ 17َوسـَ
  )١اور اس سے ايسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہيزگار ہوگا۔ (

  يعنی جہنم سے دور رہے گا اور جنت ميں داخل ہوگا۔١۔١٧
 

ّىكٰ    ْي يُْؤِيتْ َماهَلٗ يََزتَ ِ   ۚ 18اذلَّ
  )١جو پاکی حاصل کرنے کے لئے اپنا مال ديتا ہے (
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ہے تاکہ اس کا نفس بھی اور اس کا يعنی جو اپنا مال هللا کے حکم کے مطابق خرچ کرتا  ١۔١٨
  مال بھی پاک ہو جائے۔

 
ٰزٓى       19َۙوَما ِالََحٍد ِعْنَدٗه ِمْن ِنّْعَمٍة ُجتْ

  کسی کا اس پر کوئی احسان نہيں کہ جس کا بدلہ ديا جا رہا ہو۔
 

ِِّه اْالَْعٰىل      20ِۚاالَّ ابِْتَغاَۗء َوْجِه َرب
  کی رضا چاہنے کے ليے۔بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند 

  بلکہ اخالص سے هللا کی رضا اور جنت ميں اس کے ديدار کے لئے خرچ کرتا ہے۔ ١۔٢٠
 

  ۧ 21َولََسْوَف يَْرٰىض    
  )١يقيناً وه (هللا بھی) عنقريب رضامند ہو جائے گا (

يعنی جو شخص ان صفات کا حامل ہوگا، هللا تعاٰلی اسے جنت کی نعمتيں اور عزت و  ١۔٢١
عطا فرمائے گا۔ جس سے وه راضی ہو جائے گا، اکثر مفسرين نے کہا ہے بلکہ بعض  شرف

نے اجماع تک نقل کيا ہے کہ يہ آيات حضرت ابو بکر کی شان ميں نازل ہوئی ہيں۔ تاہم معنی 
ومفہوم کے اعتبار سے عام ہيں جو بھی ان صفات عاليہ سے متصف ہوگا، وه بارگاه الہی ميں 

  ائے گا۔ان کا مصداق قرار پ
 
 

 سورة الضحى
 )١١۔ تعداد آيات  ٩٣(سورة الضحى ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

 شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

ٰحى       ۙ Ǻَوالضُّ
  )١قسم ہے چاشت کے وقت کی (

  ں، جب سورج بلند ہوتا ہے۔ يہاں مراد پورا دن ہے۔چاشت اس وقت کو کہتے ہي ١۔١
 

َّْيِل ِاَذا َسـٰجى     Ąَۙوال
  )١اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ (

جب ساکن ہو جائے، يعنی جب اندھيرا مکمل چھا جائے، کيونکہ اس وقت ہرچيز ساکن ہو ١۔٢
  جاتی ہے۔

 
َُّك َوَما قَٰىل    عََك َرب   ۭ Ǽَما َودَّ
  )١ے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وه بيزار ہوگيا ہے۔ (نہ تو تيرے رب ن

  جيسا کہ کافر سمجھ رہے ہيں۔١۔٣
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َ ِمَن اْالُْوٰىل    ِخَرُة َخْريٌ كلَّ   Ćَۭولَْالٰ

  )١يقيناً تيرے لئے انجام آغاز سے بہتر ہوگا (
  يا آخرت دنيا سے بہتر ہے، دونوں مفہوم معانی کے اعتبار سے صحيح ہيں۔ ١۔٤
 

ٰىض   َولََسْوَف يُعْ  َُّك فََرتْ   Ĉِۭطْيَك َرب
  )١تجھے تيرا رب بہت جلد (انعام) دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا (

اس سے دنيا کی فتوحات اور آخرت کا اجر و ثواب مراد ہے، اس ميں وه حق شفاعت بھی  ١۔٥
  داخل ہے جو آپ صلی هللا عليہ وسلم کو اپنی امت کے گناه گاروں کے لئے ملے گا۔

 
ْدَك يَِتْيًمـا فَٰاٰوى   اَ    Č۠لَْم َجيِ

  )١کيا اس نے يتيم پا کر جگہ نہيں دی (
  يعنی باپ کے سہارے سے بھی محروم تھا، ہم نے تيری دست گيری اور چاره سازی کی۔ ١۔٦
 

  Ċَ۠وَوَجَدَك َضاۗالًّ فََهٰدى   
  )١اور تجھے راه بھوال پا کر ہدايت نہيں دی (

اور ايمان کا پتہ نہيں تھا، ہم نے تجھے راه ياب کيا، نبوت سے  يعنی تجھے دين شريعت ١۔٧
  نوازا اور کتاب نازل کی، ورنہ اس سے قبل تو ہدايت کے لئے سرگرداں تھا۔

 
ًال فََاْغٰىن   

ِٕ
  Ďَۭوَوَجَدَك عَاۗى

  )١اور تجھے نادار پا کر تونگر نہيں بنا ديا۔ (
ک سے بےنياز کر ديا، پس تو فقر ميں صابر تونگر کا مطلب ہے کہ اپنے سوا تجھ کو ہر اي١۔٨

اور غنا ميں شاکر رہا ہے۔ جيسے خود نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا کہ تونگری کثرت ساز 
  و سامان کا نام نہيں اصل تونگری تو دل کی تونگری ہے۔ (صحيح مسلم)

 
ا الَْيِتْميَ فََال تَْقهَْر      Ḍۭفََامَّ

  )١کيا کر۔ ( پس يتيم پر تو بھی سختی نہ
  بلکہ اس کے ساتھ نرمی واحسان کا معاملہ کر۔١۔٩
 

َل فََال تَْهنَْر   
ِٕ
اۗى ا السَّ   ۭ 10َوَامَّ

  )١اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ۔ (
يعنی اس سے سختی اور تکبر نہ کر، نہ درشت اور تلخ لہجہ اختيار کر، بلکہ جواب بھی ١۔١٠

  دينا ہو تو پيار اور محبت سے دو۔
 

ْث    َِّك فََحّدِ ا ِبِنْعَمِة َرب   11َۧوَامَّ
  )١اور اپنے رب کی نعمتوں کو بيان کرتا ره۔ (

يعنی هللا نے تجھ پر جو احسانات کيے ہيں، مثال ہدايت اور رسالت و نبوت سے نوازا، ١۔١١
يتيمی کے باوجود تيری کفالت و سرپرستی کا انتظام کيا، تجھے قناعت وتونگری عطا کی 

  وغيره۔
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 سورة الشرح
 )٨۔ تعداد آيات  ٩٤(سورة الشرح ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

 شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

ْح كَلَ َصْدَرَك       Ǻَۙالَْم نَْرشَ
  )١کيا ہم نے تيرا سينہ نہيں کھول ديا (

گزشتہ سورت ميں تين انعامات کا ذکر تھا، اس سورت ميں مزيد تين احسانات جتالئے جا  ١۔١
رہے ہيں، سينہ کھول دينا ان ميں پہال ہے۔ اس کا مطلب ہے سينے کا منور اور فراخ ہو جانا، 

تاکہ حق واضح ہو جائے اور دل ميں بھی سما جائے اسی مفہوم ميں قرآن کی يہ آيت ہے (فََمْن 
ْساَلِم)  يُِّردِ  ُ اَْن يَّھِديَٗه يَْشَرْح َصْدَرٗه لاِْلِ ) جس کو هللا ہدايت سے نوازنے کا اراده 125۔االنعام:6ّهللاٰ

کرے، اس کا سينہ اسالم کے لئے کھول ديتا ہے، يعنی وه اسالم کو دين حق کے طور پر پہچان 
بھی آتا ہے جو  بھی ليتا ہے اور اسے قبول بھی کر ليتا ہے اس شرح صدر ميں وه شق صدر

  معتبر روايات کی رو سے دو مرتبہ نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کا ہوا
 

  Ąَۙوَوَضْعنَا َعْنَك ِوْزَرَك   
  )١اور تجھ پر سے تيرا بوجھ ہم نے اتار ديا (

يہ بوجھ نبوت سے قبل چاليس سالہ دور زندگی سے متعلق ہے۔ اس دور ميں اگرچہ هللا نے  ١۔٢
يہ وسلم کو گناہوں سے محفوظ رکھا، کسی بت کے سامنے آپ صلی هللا عليہ آپ صلی هللا عل

وسلم سجده ريز نہيں ہوئے، کبھی شراب نوشی نہيں کی اور بھی ديگر برائيوں سے دامن کش 
رہے، تاہم معروف معنوں ميں هللا کی عبادت و اطاعت کا نہ آپ صلی هللا عليہ وسلم کو علم تھا 

م نے کی، ليکن آپ صلی هللا عليہ وسلم کے احساس و شعور نے اسے نہ آپ صلی هللا عليہ وسل
بوجھ بنا رکھا تھا هللا نے اسے اتار دينے کا اعالن فرما کر آپ صلی هللا عليہ وسلم پر احسان 

  فرمايا۔
 

ْيٓ َانْقََض َظهَْرَك    ِ   Ǽۙاذلَّ
  جس نے تيری پيٹھ توڑ دی تھی۔

 
  ۭ Ćَوَرفَْعنَا كَلَ ِذْكَرَك   

  )١تيرا ذکر بلند کر ديا۔ ( ہم نے
يعنی جہاں هللا کا نام آتا ہے وہيں آپ کا نام بھی آتا ہے، مثال اذان، نماز، ديگر بہت سے ١۔٤

مقامات پر، گزشتہ کتابوں ميں آپ کا تذکره اور صفات کی تفصيل ہے۔ فرشتوں ميں آپ کا ذکر 
اطاعت کے ساتھ آپ کی  خير ہے آپ کی اطاعت کو هللا نے اپنی اطاعت قرار ديا اور اپنی

  اطاعت کا بھی حکم ديا۔
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ا      Ĉۙفَِانَّ َمَع الُْعْرسِ يُْرسً
  پس يقيناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔

 
ا      ۭ Čِانَّ َمَع الُْعْرسِ يُْرسً

  )١بيشک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ (
اسالم کی يہ آپ صلی هللا عليہ وسلم کے ليے اور صحابہ کرام کے ليے خوشخبری ہے کہ تم ١۔٦

راه ميں جو تکليفيں برداشت کر رہے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہيں اس کے بعد ہی هللا تمہيں 
  فراغت وآسانی سے نوازے گا چنانچہ ايسا ہی ہوا جيسے ساری دنيا جانتی ہے۔

 
  Ċۙفَِاَذا فََرْغَت فَانَْصْب   

  )١پس جب تو فارغ ہو تو عبادت ميں محنت کر (
يا تبليغ سے يا جہاد سے، تو دعا ميں محنت کر، يا اتنی عبادت کر کہ تو  يعنی نماز سے، ١۔٧

  تھک جائے۔
 

َِّك فَاْرغَْب      Ďَۧوِاٰىل َرب
  )١اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا (

يعنی اسی سے جنت کی اميد رکھ، اسی سے اپنی حاجتيں طلب کر اور تمام معامالت ميں  ١۔٨
  کھ۔اسی پر اعتماد اور بھروسہ ر

 
 

 سورة التين
 )٨۔ تعداد آيات  ٩٥(سورة التين ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

 شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

يُْتْوِن       Ǻَۙوالتِّْنيِ َوالزَّ
  قسم ہے انجير کی اور زيتون کی۔

 
ْيِنْنيَ   َوُطْوِر    Ąۙسـِ

  )١اور طور سينين کی (
  يہ وہی کوه طور ہے جہاں هللا تعاٰلی حضرت موسٰی عليہ السالم سے ہم کالم ہوا تھا ١۔٢
 

  Ǽَۙوٰهَذا الَْبدَلِ اْالَِمْنيِ   
  )١اور اس امن والے شہر کی (

اس ميں اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جس ميں قتال کی اجازت نہيں ہے۔ عالوه ازيں جو  ١۔٣
داخل ہو جائے، اسے بھی امن حاصل ہوتا ہے۔ بعض مفسرين کہتے ہيں کہ يہ دراصل تين 
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مقامات کی قسم ہے جن ميں سے ہر ايک جگہ ميں جليل القدر پيغمبر مبعوث ہوئے، انجير اور 
زيتون سے مراد وه عالقہ ہے جہاں پر اس کی پيداوار ہوئی اور وه ہے بيت المقدس، جہاں 

پيغمبر بن کر آئے، سنين پر حضرت موسٰی کو نبوت ملی، اور شہر مکہ ميں حضرت عيسٰی 
  سيدالرسل حضرت محمد کی بعثت ہوئی۔

 
ٓ َاْحَسِن تَْقِوْميٍ    نَْساَن ِيفْ   Ćۡلََقْد َخلَْقنَا اْالِ

  )١يقيناً ہم نے انسان کو بہترين صورت ميں پيدا کيا (
کو اس طرح پيدا کيا کہ اس کا منہ نيچے کو  يہ جواب قسم ہے، هللا تعاٰلی نے ہر مخلوق ١۔٤

جھکا ہوا ہے صرف انسان کو دراز قد، سيدھا بنايا ہے جو اپنے ہاتھوں سے کھاتا پيتا ہے، پھر 
  اس کے اعضا کو نہايت تناسب کے ساتھ بنايا، ان ميں جانوروں کی طرح بےڈھنگا پن نہيں ہے۔

 
  Ĉُۙمثَّ َرَدْدنُٰه َاْسَفَل ٰسِفِلْنيَ   

  )١ر اسے نيچوں سے نيچا کر ديا۔ (پھ
يہ اشاره ہے انسان کی ارذل العمر کی طرف جس ميں جوانی اور قوت کے بعد بڑھاپا اور ١۔۵

ضعف آ جاتا ہے اور انسان کی عقل اور ذہن بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ بعض نے اس سے 
سانپ بچھو سے بھی کردار کا وه سفلہ پن ليا ہے جس ميں مبتال ہو کر انسان انتہائی پست اور 

گيا گزرا ہو جاتا ہے بعض نے اس سے ذلت ورسوائی کا وه عذاب مراد ليا ہے جو جہنم ميں 
کافروں کے ليے ہے، گويا انسان هللا اور رسول کی اطاعت سے انحراف کر کے اپنے احسن 

  تقويم کے بلند رتبہ واعزاز سے گرا کر جہنم کے اسفل السافلين ميں ڈال ليتا ہے۔
 
ِلٰحِت فَلَهُْم َاْجٌر غَْريُ َمْمُنْوٍن   ِاالَّ  لُوا الّصٰ ْيَن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ  Čۭ اذلَّ

ليکن جو لوگ ايمان الئے اور (پھر) نيک عمل کئے تو ان کے لئے ايسا اجر ہے جو کبھی ختم 
  نہ ہوگا۔

 
ْيِن    بَُك بَْعُد اِبدّلِ   Ċۭفََما يَُكّذِ

  )١ن سی چيز آماده کرتی ہے (پس تجھے اب روز جزا کے جھٹالنے پر کو
يہ انسان سے خطاب ہے کہ هللا نے تجھے بہترين صورت ميں پيدا کيا اور وه تجھے اور  ١۔٧

اس کے برعکس ذلت ميں گرانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے لئے دوباره 
  ہے۔ پيدا کرنا کوئی مشکل نہيں۔ اس کے بعد بھی تو قيامت اور جزا کا انکار کرتا

 
ْحَمكِ الْٰحِمكِْنيَ    ُ اِبَ   Ďَۧالَيَْس اهلّلٰ

  )١کيا هللا تعاٰلی سب حاکموں کا حاکم نہيں ہے۔ (
جو کسی پر ظلم نہيں کرتا اور اس کے عدل ہی کا يہ تقاضا ہے کہ وه قيامت برپا کرے اور ١۔٨

  ان کی داد رسی کرے جن پر دنيا ميں ظلم ہوا۔
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 سورة العلق
 )١٩۔ تعداد آيات  ٩٦ره نمبر (سورة العلق ۔ سو

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

 شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

ْي َخلََق    ِ َِّك اذلَّ   ۚ Ǻِاْقَرْا اِبْمسِ َرب
  )١پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پيدا کيا (

حی ہے جو نبی صلی هللا عليہ وسلم پر اس وقت آئی جب آپ غار حرا يہ سب سے پہلی و ١۔١
ميں مصروف عبادت تھے، فرشتے نے آ کر کہا، پڑھ آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا، ميں تو 
پڑھا ہوا نہيں ہوں، فرشتے نے آپ صلی هللا عليہ وسلم کو پکڑ کر زور سے بھينچا اور کہا پڑھ، 

پھر وہی جواب ديا۔ اس طرح تين مرتبہ اس نے آپ صلی هللا عليہ آپ صلی هللا عليہ وسلم نے 
وسلم کو بھينچا (تفصيل کے لئے ديکھئے صحيح بخارِی بدء الوحی، مسلم، باب بدء الوحی، اقرا) 

  جو تيری طرف وحی کی جاتی ہے وه پڑھ، جس نے تمام مخلوق کو پيدا کيا۔
 

نَْساَن ِمْن عَلٍَق      ۚ Ąَخلََق اْالِ
  )١سان کو خون کے لوتھڑے سے پيدا کيا۔ (جس نے ان

مخلوقات ميں سے بطور خاص انسان کی پيدائش کا ذکر فرمايا جس سے اس کا شرف واضح ١۔٢
  ہے۔

 
ْكَرُم   َُّك اْالَ   Ǽِۙاْقَرْا َوَرب

  )١تو پڑھتا ره تيرا رب بڑے کرم واال ہے (
 نے فرمايا، هللا بہت کرم واال ہے آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ميں تو قاری ہی نہيں هللا ١۔٣

  پڑھ، يعنی انسانوں کی کوتاہيوں سے درگزر کرنا اس کا وصف خاص ہے۔
 

َ اِبلَْقَملِ  ْي عَملَّ ِ   Ćۙاذلَّ
  )١جس نے قلم کے ذريعے (علم) سکھايا۔ (

قلم کا معنی ہے قطع کرنا، تراشنا، قلم بھی پہلے زمانے ميں تراش کر ہی بنائے جاتے تھے۔ ١۔٤
  ليے آلہ کتابت کو قلم سے تعبير کيا۔اس 

 
نَْساَن َما لَْم يَْعَملْ  َ اْالِ   ۭ Ĉعَملَّ

  جس نے انسان کو وه سکھايا جسے وه نہيں جانتا تھا۔
 

نَْساَن لََيْطٰغٓى    ٓ ِانَّ اْالِ   Čۙالَكَّ
  سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔

 
تَْغٰىن   ٰاُه اسـْ   Ċَۭاْن رَّ

  نے آپ کو بےپرواه (يا تونگر) سمجھتا ہے۔اس لئے کہ وه اپ
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ْجٰعى   َِّك الرُّ   Ďِۭانَّ ِاٰىل َرب

  يقيناً لوٹنا تيرے رب کی طرف ہے۔
 

ْي يَْهنٰـى    ِ   Ḍَۙاَرَءيَْت اذلَّ
  (بھال) اسے بھی تو نے ديکھا جو بندے کو روکتا ہے۔

 
  10َۭعْبًدا ِاَذا َصّىلٰ   

  )۔١جبکہ وه بنده نماز ادا کرتا ہے (
  مفسرين کہتے ہيں کہ روکنے والے سے مراد ابو جہل ہے جو اسالم کا شديد دشمن تھا۔ ١۔١٠

 
  ۙ 11َاَرَءيَْت ِاْن َاكَن عََيل الْهُٰدٓى    

  )١بھال بتال تو اگر وه ہدايت پر ہو (
  يعنی جس کو يہ نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، وه ہدايت پر ہو۔ ١۔١١

 
  12َۭاْو َاَمَر اِبلتَّْقٰوى   

  )١يا پرہيزگاری کا حکم ديتا ہو۔ (
يعنی اخالص، توحيد، اور عمل صالح کی تعليم، جس سے جہنم کی آگ سے انسان بچ سکتا ١۔١٢

ہے تو کيا يہ چيزيں (نماز، روزه وغيره) ايسی ہيں کہ ان کی مخالفت کی جائے اور اس پر اس 
  کو دھمکياں دی جائيں۔

 
َب َوتََوّىلٰ     ۭ 13 َاَرَءيَْت ِاْن َكذَّ

  )١بھال ديکھو تو اگر يہ جھٹالتا ہو اور منہ پھيرتا ہو تو (
  يعنی يہ ابو جہل هللا کے پيغمبر کو جھٹالتا ہو اور ايمان منہ سے پھيرتا ہو (مجھے بتالؤ) ١۔١٣

 
َ يَٰرى       ۭ 14َالَْم يَْعَملْ اِبَنَّ اهلّلٰ

  )١(کيا اس نے نہيں جانا کہ هللا تعاٰلی اسے خوب ديکھ رہا ہے۔ 
مطلب يہ ہے کہ يہ شخص جو مذکوره حرکتيں کر رہا ہے کيا نہيں جانتا کہ هللا سب کچھ ١۔٣

  ديکھ رہا ہے وه اس کو اسکی سزا دے گا۔
 

َّْم يَنْتَِه ڏ لَنَْسَفًعا اِبلنَّاِصَيِة        ۙ 15الَكَّ لَِىْن ل
  )١گے ( يقيناً اگر يہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پيشانی کے بال پکڑ کر گھسيٹيں

يعنی نبی صلی هللا عليہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی سے اور آپ صلی هللا عليہ وسلم کو  ١۔١٥
نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اس سے باز نہ آيا تو ميں اس کی گردن پر پاؤں رکھ دونگا۔ (يعنی 

صلی هللا  اسے روندوں گا اور يوں ذليل کرونگا) نبی صلی هللا عليہ وسلم کو يہ بات پہنچی تو آپ
  عليہ وسلم نے فرمايا۔ اگر وه ايسا کرتا تو فرشتے اسے پکڑ ليتے (صحيح بخاری)

 
  ۭ 16اَنِصَيٍة َاكِذبٍَة َخاِطئٍَة     

  ايسی پيشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔
  ) پيشانی کی يہ صفات بطور مجاز ہيں، جھوٹی ہے اپنی بات ميں، خطاکار ہے اپنے فعل ميں۔۵(
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  ہ صفات بطور مجاز ہيں، جھوٹی ہے اپنی بات ميں، خطاکار ہے اپنے فعل ميں۔) پيشانی کی ي۵(

  يہ اپنی مجلس والوں کو بال لے۔
 

اَبِنَيَة       ۙ 18َسـنَْدُع الزَّ
  ہم بھی (دوزخ کے) پيادوں کو بال ليں گے۔

 ) حديث ميں آتا ہے کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو٦(
جہل گزرا تو کہ اے محمد!(صلی هللا عليہ وسلم ) ميں نے تجھے نماز پڑھنے سے منع نہيں کيا 
تھا؟ اور آپ صلی هللا عليہ وسلم سے سخت دھمکی آميز باتيں کيں، آپ صلی هللا عليہ وسلم نے 

کڑا جواب ديا تو کہنے لگا اے محمد! (صلی هللا عليہ وسلم ) تو مجھے کس چيز سے ڈراتا ہے؟ 
 کی قسم، اس وادی ميں سب سے زياده ميرے حمايتی اور مجسل والے ہيں، جس پر يہ آيت هللا

نازل ہوئی حضرت ابن عباس رضی هللا عنھما فرماتے ہيں، اگر وه اپنے حمايتيوں کو بالتا تو 
وتفسير  ٣٢٩/١اسی وقت مالئکہ عذاب اسے پکڑ ليتے۔ (ترمذی، تفسير سوره اقرأ مسند أحمد 

ر صحيح مسلم کے الفاظ ہيں کہ اس نے آگے بڑھ کر آپ صلی هللا عليہ وسلم کی ابن جرير) او
گردن پر پير رکھنے کا راده کيا کہ ايک دم الٹے پاؤں پيچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ 
کرنے لگا، اس سے کہا گيا، کيا بات ہے؟ اس نے کہا کہ "ميرے اور محمد (صلی هللا عليہ صلم 

گ کی خندق، ہولناک منظر اور بہت سارے پر ہيں"رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم ) کے درميان آ
نے فرمايا، اگر يہ ميرے قريب ہوتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ ليتے (کتاب صفۃ القيامۃ، 

باب ان األنسان ليطغٰی ) الزبانيۃ ، داروغے اور پوليس۔ يعنی طاقتو لشکر، جس کا کوئی مقابلہ 
  تا۔نہيں کر سک

 
  ڙ{السجدە}19الَكَّ ۭ َال تُِطْعُه َواْجسُْد َواْقَرتِْب     

  خبردار! اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا اور سجده کر اور قريب ہو جا۔
 
 

 سورة القدر
 )٥۔ تعداد آيات  ٩٧(سورة القدر ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

 اٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں ميں هللا تع
*اس سورت کے مکی اور مدنی ہونے ميں اختالف ہے۔ اس کی وجہ تسميہ ميں بھی اختالف 

ہے۔ قدر کے معنی قدور منزلت بھی ہيں ، اس ليے اسے شب قدر کہتے ہيں، اس کے معنی 
ے کيے جاتے ہيں، اسی ليے اندازه اور فيصلہ کرنا بھی ہيں، اس ميں سال بھر کے ليے فيصل

اسے ليلۃ الحکم بھی کہتے ہيں، اس کے معنی تنگی کے بھی ہيں۔ اس رات اتنی کثرت سے 
زمين پر فرشتے اترتے ہيں کہ زمين تنگ ہو جاتی ہے۔ شب قدر يعنی تنگی کی رات، يا اس ليے 

ہے اور اس  يہ نام رکھا گيا کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے، هللا کے ہاں اس کی بڑی قدر
پر بڑا ثواب ہے۔ اس کی تعيين ميں بھی شديد اختالف ہے۔(فتح القدير) تاہم احاديث و آثار سے 
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واضح ہے کہ يہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں ميں سے کوئی ايک رات ہوتی ہے۔ 
اس کو مبہم رکھنے ميں يہی حکمت ہے کہ لوگ پانچوں ہی طاق راتوں ميں اس کی فضيلت 

  ے کے شوق ميں، هللا کی خوب عبادت کريں۔حاصل کرن
 

ٓ َانَْزلْٰنُه ِيفْ لَْيةَلِ الَْقْدِر      ښǺِاانَّ
  )١يقيناً ہم نے اس شب قدر ميں نازل فرمايا (

يعنی اتار نے کا آغاز کيا، يا لوح محفوظ سے بيت العزت ميں، جو آسمان دنيا پر ہے، ايک  ١۔١
سال  ٢٣قعہ نبی صلی هللا عليہ وسلم پر اترتا رہا تاآنکہ ہی مرتبہ اتار ديا، اور وہاں سے حسب وا

ميں پورا ہو گيا۔ اور ليلۃ القدر رمضان ميں ہی ہوتی ہے، جيسا کہ قرآن کی آيت (َشْھُر َرَمَضاَن 
  ) سے واضح ہے۔185۔البقرة:2الَِّذْيٓ اُْنِزَل فِْيِه اْلقُْرٰاُن) 

 
  Ąَۭوَمآ َاْدٰرىَك َما لَْيةَلُ الَْقْدِر   

  )١تو کيا سمجھا کہ شب قدر کيا ہے؟ (
اس استفہام سے اس رات کی عظمت و اہميت واضح ہے، گويا کہ مخلوق اس کی تہ تک  ١۔٢

  پوری طرح نہيں پہنچ سکتی، يہ صرف ايک هللا ہی ہے جو اس کو جانتا ہے۔
 

ْن َالِْف َشهٍْر     ڼǼلَْيةَلُ الْقَْدِر ڏ َخْريٌ ِمّ
  )١سے بہتر ہے۔ (شب قدر ايک ہزار مہينوں 

 ٨٣يعنی اس ايک رات کی عبادت ہزار مہينوں کی عبادت سے بہتر ہے اور ہزار مہينے ١۔٣
سال چار مہينے بنتے ہيں يہ امت محمديہ پر هللا کا کتنا احسان عظيم ہے کہ مختصر عمر ميں 

  زياده ثواب حاصل کرنے کے ليے کيسی سہولت عطا فرما دی۔
 

َكةُ 
ِٕ
ْم ۚ ِمْن ُلكِّ َاْمٍر  تََزنَُّل الَْمٰلۗى ِ ْذِن َرّهبِ ْوُح ِفْهيَا اِبِ   ڒĆَوالرُّ

اس ميں (ہر کام) کے سر انجام دينے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح (جبرائيل 
  )١عليہ السالم) اترتے ہيں۔ (

روح سے مراد حضرت جبرائيل ہيں يعنی فرشتے حضرت جبرائيل سميت، اس رات ميں ١۔٤
ہيں ان کاموں کو سر انجام دينے کے ليے جن کا فيصلہ اس سال ميں هللا فرماتا زمين پر اترتے 

  ہے۔
 

  Ĉَۧسٰملٌ    ڕِيهَ َحّىتٰ َمْطلَعِ الَْفْجِر 
  )١يہ رات سالمتی کی ہوتی ہے اور فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے (

طان کے يعنی اس ميں شر نہيں۔ يا اس معنی ميں سالمتی والی ہے کہ مومن اس رات کو شي ١۔٥
شر سے محفوظ رہتے ہيں يا فرشتے اہل ايمان کو سالم عرض کرتے ہيں، يا فرشتے ہی آپس 

ميں ايک دوسرے کو سالم کرتے ہيں۔ شب قدر کے لئے نبی صلی هللا عليہ وسلم نے بطور 
ھُمَّ اِنََّک َعفُو تُِحبُّ الَعْفَو فَاْعُف۔   خاص يہ دعا بتالئی ہے، اللّٰ
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 سورة البينة
 )٨۔ تعداد آيات  ٩٨لبينة ۔ سوره نمبر (سورة ا

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

 شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
*اس کا دوسرا نام سوره لم يکن بھی ہے۔ حديث ميں ہے، نبی صلی هللا عليہ وسلم نے حضرت 

 عنہ سے فرمايا، الہ نے مجھے حکم ديا ہے کہ ميں سوره (لَْم يَُكِن الَِّذْيَن ابی بن کعب رضی هللا
) تجھے پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی رضی هللا عنہ نے پوچھا، کيا هللا نے آپ 1۔البينہ:98َكفَُرْوا) 

کے سامنے ميرا نام ليا ہے آپ نے فرمايا،"ہاں"جس پر(مارے خوشی کے ) حضرت ابی رضی 
  نکھوں ميں آنسو آگئے۔(صحيح البخاری ، تفسير سورة لم يکن)هللا عنہ کی آ

 
نَُة     ِّ ِتَهيُُم الَْبي يَْن َكَفُرْوا ِمْن َاْهِل اْلِكٰتِب َوالُْمْرشِِكْنيَ ُمنَْفكِّْنيَ َحّىتٰ اَتْ ِ   Ǻۙلَْم يَُكِن اذلَّ

باز رہنے ) اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دليل نہ آ جائے ١اہل کتاب کے کافر (
  والے نہ تھے (وه دليل يہ تھی کہ)

  اس سے مراد يہود ونصاری ہيں، ١۔١
مشرک سے مراد عرب و عجم کے وه لوگ ہيں جو بتوں اور آگ کے پجاری تھے۔ منفّکين ٢۔١

باز آنے والے، بيّنۃ (دليل) سے مراد نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم ہيں۔ يعنی يہود و نصارٰی اور 
کين اپنے کفرو شرک سے باز آنے والے نہيں ہيں يہاں تک کہ ان کے پاس عرب وعجم کے مشر

محمد (صلی هللا عليہ وسلم) قرآن لے کر آ جائيں اور وه ان کی ضاللت و جہالت بيان کريں اور 
  انہيں ايمان کی دعوت ديں۔

 
َطهََّرًة    ًفا مُّ ِ يَْتلُْوا ُحصُ َن اهلّلٰ   Ąَۙرُسْوٌل ِمّ

  )٢) جو پاک آسمانی کتاب پڑھے۔ (١سول (هللا تعاٰلی کا ايک ر
  حضرت محمد صلی هللا عليہ وسلم۔١۔٢
  يعنی قرآن مجيد جو لوح محفوظ ميں پاک صحيفوں ميں درج ہے۔ ٢
 

َمٌة      Ǽِۭفْهيَا ُكُتٌب قَيِّ
  )١جن ميں صحيح اور درست احکام ہوں۔ (

  يہاں کتب سے مراد احکام دينيہ، قيمہ، معتدل اور سيدھے۔ ١۔٣
 
نَُة   َومَ  ِّ يَْن ُاْوتُوا اْلِكٰتَب ِاالَّ ِمْنۢ بَْعِد َما َجاَۗءْهتُُم الَْبي ِ َق اذلَّ   Ćۭا تََفرَّ

  )١اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دليل آ جانے کے بعد ہی (اختالف ميں پڑ کر) متفرق ہوگئے (
يہاں يعنی اہل کتاب، حضرت نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم کی آمد سے قبل اکھٹے تھے،  ١۔٤

تک کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم کی بعث ہوگئی، اس کے بعد يہ متفرق ہوگئے، ان ميں سے کچھ 
مومن ہوگئے ليکن اکثريت ايمان سے محروم ہی رہی۔ نبی صلی هللا عليہ وسلم کی بعث و رسالت 

کو دليل سے تعبير کرنے ميں يہی نقطہ ہے کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم کی صداقت واضح تھی 
يں مجال انکار نہيں تھی۔ ليکن ان لوگوں نے آپ صلی هللا عليہ وسلم کی تکذيب محض جس م

حسد اور عناد کی وجہ سے کی۔ يہی وجہ ہے کہ يہاں تفرق کا ارتکاب کرنے والوں ميں صرف 
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اہل کتاب کا نام ليا ہے، حاالنکہ دوسروں نے بھی اس کا ارتکاب کيا تھا، کيونکہ يہ بہرحال علم 
ور آپ صلی هللا عليہ وسلم کی آمد اور صفات کا تذکره ان کی کتابوں ميں موجود والے تھے۔ ا

  تھا۔
 

ٰلوَة َويُْؤتُوا الزَّ  ْيَن ڏ ُحنََفاَۗء َويُِقْيُموا الصَّ َ ُمْخِلِصْنيَ هَلُ ادّلِ ا ِاالَّ ِلَيْعُبُدوا اهلّلٰ َمِة   َوَمآ ُاِمُرْوٓ   Ĉٰۭكوَة َوٰذكِلَ ِدْيُن الَْقيِّ
) کہ صرف هللا کی عبادت کريں اسی کے لئے دين ١کے سوا کوئی حکم نہيں ديا گيا (انہيں اس 

کو خالص رکھيں۔ ابراہيم حنيف کے دين پر اور نماز قائم رکھيں اور زکوة ديتے رہيں يہی ہے 
  دين سيدھی ملت کا۔

  يعنی ان کی کتابوں ميں انہيں حکم تو يہ ديا گيا تھا کہ۔۔۔ ١۔٥
مائل ہونا، کسی ايک طرف يکسو ہونا، حنفآء جمع ہے۔ يعنی شرک  حنيف کے معنی ہيں،٢۔۵

سے توحيد کی طرف اور تمام اديان سے منقطع ہو کر صرف دين اسالم کی طرف مائل اور 
  يکسو ہوتے ہوئے۔ جيسے حضرت ابراہيم عليہ والسالم نے کيا۔

ا األّمۃ المستقيمۃ ا؛قيّمۃ محذوف موصوف کی صفت ہے۔ دين الملۃ القيّمۃ ائ: المستقيمۃ ي٣۔۵
المعتدلۃ، يہی اس ملت يا امت کا دين ہے جو سيدھی اور معتدل ہے۔ اکثر ائمہ نے اس آيت سے 

  اس بات پر استدالل کيا ہے کہ اعمال، ايمان ميں داخل ہيں (ابن کثير)
 

منََّ  ْيَن َكَفُرْوا ِمْن َاْهِل اْلِكٰتِب َوالُْمْرشِِكْنيَ ِيفْ اَنِر هَجَ ِ َِّة    ِانَّ اذلَّ َك ُمهْ َرشُّ الَْربِي
ِٕ
يَْن ِفْهيَا   ۭ ُاوٰلۗى   Čٰۭخدِلِ

بيشک جو لوگ اہل کتاب ميں سے کافر ہوئے اور مشرکين سب دوزخ کی آگ ميں جائيں گے 
  )١جہاں وه ہميشہ ہميشہ رہيں گے يہ لوگ بدترين خالئق ہيں (

ا انجام۔ نيز انہيں تمام مخلوقات يہ هللا کے رسول اور اس کی کتابوں کا انکار کرنے والوں ک ١۔٦
  ميں بدترين قرار ديا گيا۔

 
َِّة    َك ُمهْ َخْريُ الَْربِي

ِٕ
ِلٰحِت ۙ ُاوٰلۗى لُوا الّصٰ يَْن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ   Ċِۭانَّ اذلَّ

  )١بيشک جو لوگ ايمان الئے اور نيک عمل کئے يہ لوگ بہترين خالئق ہيں (
ر جنہوں نے اعضا کے ساتھ عمل کئے، وه تمام يعنی جو دل کے ساتھ ايمان الئے او ١۔٧

مخلوقات سے بہتر اور افضل ہيں۔ جو اہل علم اس بات کے قائل ہيں کہ مومن بندے مالئکہ سے 
شرف فضل ميں بہترين ہيں۔ ان کی ايک دليل يہ آيت بھی ہے۔ البريۃ ، يرأ (خلق) سے ہے۔ اسی 

ريئۃ ہے، ہمزه کو يا سے بدل کر يا کا يا سے هللا کی صفت الباری ہے۔ اس ليے بريّہ اصل ميں ب
  ميں ادغام کر ديا گيا

 
 ُ يَْن ِفْهيَآ َابًَدا   َۭرِيضَ اهلّلٰ ِهتَا اْالَْهنُٰر ٰخدِلِ رِْي ِمْن َحتْ ْم َجنُّٰت عَْدٍن َجتْ ِ َّٗه   َجَزاُۗؤُمهْ ِعْنَد َرّهبِ   Ďۧ َعْهنُْم َوَرُضْوا َعْنُه   ۭ ٰذكِلَ ِلَمْن َخِيشَ َرب

کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہميشگی والی جنتيں ہيں جنکے نيچے نہريں بہہ رہی ہيں جن ان 
) يہ ہے ١ميں وه ہميشہ ہميشہ رہيں گے۔ هللا ان سے راضی ہوا اور يہ اس سے راضی ہوئے (

  اس کے لئے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔
سے بڑی چيز ہے  ان کے ايمان وطاعت اور اعمال صالحہ کے سبب۔ هللا کی رضامندی سب١۔٨

  (ورضوان من هللا اکبر)
اس لئے کہ هللا نے انہيں ايسی نعمتوں سے نواز ديا، جن ميں ان کی روح اور بدن دونوں  ٢۔٨

  کی سعادتيں ہيں۔ 
يعنی يہ جزا اور رضامندی ان لوگوں کے لئے ہے جو دنيا ميں هللا سے ڈرتے رہے اور اس  ٣۔٨

ارکاب سے بچتے رہے۔ اگر کبھی نافرمانی کر لی  کے ڈر کی وجہ سے هللا کی نافرمانی کے
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بھی تو توبہ کر لی۔ اور آئنده کے ليے اپنی اصالح کر لی، حتٰی کہ ان کی موت اسی اطاعت پر 
ہوئی نہ کہ معصيت پر۔ اس کا مطلب ہے کہ هللا سے ڈرنے واال معصيت پر اصرار اور دوام 

  کا دل هللا کے خوف سے خالی ہے۔نہيں کر سکتا اور جو ايسا کرتا ہے، حقيقت ميں اس 
 
 

 سورة الزلزلة
 )٨۔ تعداد آيات  ٩٩(سورة الزلزلة ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

 شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
فضيلت ميں متعدد روايات منقول ہيں *اس کے مدنی اور مکی ہونے ميں اختالف ہے، اس کی 

  ليکن ان ميں سے کوئی روايت صحيح نہيں ہے۔
 

  ۙ Ǻِاَذا ُزلْزِلَِت اْالَْرُض زِلَْزالَهَا   
  )١جب زمين پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی (

اس کا مطلب ہے سخت بھو نچال سے ساری زمين لرز اٹھے گی اور ہرچيز ٹوٹ پھوٹ  ١۔١
  گا جب پہال نفخہ پھونکا جائے گا۔جائے گی، يہ اس وقت ہو

 
  Ąَۙوَاْخَرَجِت اْالَْرُض َاثَْقالَهَا  

  )١اور اپنے بوجھ باہر نکال پھينکے گی (
يعنی زمين ميں جتنے انسان دفن ہيں، وه زمين کا بوجھ ہيں، جنہيں زمين قيامت والے دن  ١۔٢

ل آئيں گے۔ يہ دوسرے باہر نکال پھينکے گی اور هللا کے حکم سے سب زنده ہو کر باہر نک
  نفخے ميں ہوگا، اسی طرح زمين کے خزانے بھی باہر نکل آئيں گے۔

 
نَْساُن َما لَهَا     Ǽَۚوقَاَل اْالِ

  )١انسان کہنے لگے گا اسے کيا ہوگيا ہے۔ (
يعنی دہشت زده ہو کر کہے گا کہ اسے کيا ہوگيا ہے يہ کيوں اس طرح ہل رہی ہے اور اپنے ١۔٣

  ۔خزانے اگل رہی ہے
 

ُث َاْخَباَرَها   ٍذ ُحتَّدِ
ِٕ
  Ćۙيَْوَمى

  )١اس دن زمين اپنی سب خبريں بيان کر دے گی (
حديث ميں ہے کہ نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم نے جب يہ آيت تالوت فرمائی اور صحابہ ١۔٤

سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ اس کی خبريں کيا ہيں صحابہ نے عرض کيا کہ هللا اور اس کا 
ياده جانتے ہيں آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا، اس کی خبريں يہ ہيں کہ جس رسول ہی ز

بندے يا بندی نے زمين کی پشت پر جو کچھ کيا ہوگا، اس کی گواہی دے گی۔ کہے گی فالں فالں 
  شخص نے فالں فالں عمل، فالں فالں دن ميں کيا تھا۔
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ََّك َاْوىٰح لَهَا   نَّ َرب   ۭ Ĉاِبَ
  )١رب نے اسے حکم ديا ہوگا۔ (اس لئے کہ تيرے 

يعنی زمين کو يہ قوت گويائی هللا تعاٰلی عطا کرے گا اس ليے اس ميں تعجب بات نہيں۔، جس ١۔۵
طرح انسانی اعضا ميں هللا تعاٰلی يہ قوت پيدافرمادے گا، زمين کو بھی هللا تعاٰلی متکلم بنا دے گا 

  اور وه هللا کے حکم سے بولے گی۔
 

َّْص  ٍِٕذ ي
الَهُْم يَْوَمى ْوا َاْمعَ َتااًت   ڏ ِلُّريَ   ۭ Čُدُر النَّاُس َاشـْ

) تاکہ انہيں ان کے اعمال دکھا ديئے ١اس روز لوگ مختلف جماعتيں ہو کر (واپس) لوٹيں گے (
  )١جائيں (

يصدر، يرجع (لوٹيں گے) يہ ورود کی ضد ہے يعنی قبروں سے نکل کر موقف حساب کی ١۔٦
ر دوزخ کی طرف لوٹيں گے۔ اشتاتا، متفرق، يعنی ٹولياں طرف ، يا حساب کے بعد جنت او

ٹولياں، بعض بےخوف ہوں گے، بعض خوف زده، بعض کے رنگ سفيد ہوں گے جيسے 
جنتيوں کے ہوں گے اور بعض کے رنگ سياه ، جو ان کے جہنمی ہونے کی عالمت ہوگی۔ 

اديان ومذاہب اور اعمال  بيض کا رخ دائيں جانب ہوگا تو بعض کا بائيں جانب۔ يا يہ مختلف گروه
  وافعال کی بنياد پر ہوں گے۔

يعنی زمين اپنی خبريں اس لئے بيان کرے گی تاکہ انسانوں کو ان کے اعمال دکھا ديئے  ١۔٦
  جائيں۔

 
ا يََّرٗه    ٍة َخْريً َّْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ   ۭ Ċفََمْن ي

  )١پس جس نے ذره برابر بھی نيکی کی ہوگی وه اسے ديکھ لے گا۔ (
  پس وه اس سے خوش ہوگا۔١۔٧
 

ََّرٗه    ا ي ٍة َرشًّ َّْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ   Ďَۧوَمْن ي
  )١اور جس نے ذره برابر برائی کی ہوگی وه اسے ديکھ لے گا۔ (

وه اس پر سخت پشيمان اور مضطرب ہوگا۔ذرة بعض کے نزديک چيونٹی سے بھی چھوٹی ١۔٨
پر ہاتھ مارتا ہے، اس سے اس کے ہاتھ پر جو چيز ہے۔ بعض اہل لغت کہتے ہيں، انسان زمين 

مٹی لگ جاتی ہے وه ذره ہے۔ بعض کے نزديک سوراخ سے آنے والی سورج کی شعاعوں ميں 
گردوغبار کے جو ذرات سے نظر آتے ہيں، وه ذره ہے۔ ليکن امام شوکانی نے پہلے معنی کو 

ے بارے ميں نازل ہوئی ہے جن اولٰی کہا ہے۔ امام مقاتل کہتے ہيں کہ يہ سورت ان دو آدميوں ک
ميں سے ايک شخص، ساءل کو تھوڑا سا صدقہ دينے ميں تامل کرتا اور دوسراشخص چھوٹا 

  گناه کرنے ميں کوئی خوف محسوس نہ کرتا تھا۔ (فتح القدير)
 
 

 سورة العاديات
 )١١۔ تعداد آيات  ١٠٠(سورة العاديات ۔ سوره نمبر 

 
حِ  ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ْميِ       ِبْسِم اهلّلٰ
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 شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

  Ǻَۙوالْٰعِديِٰت َضْبًحا   
  )١ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم (

عاديات، عاديۃ کی جمع ہے۔ يہ عدو سے ہے جيسے غزو ہے غازيات کی طرح اس کے  ١۔١
يا ہے۔ تيز رو گھوڑے۔ ضبح کے معنی بعض کے نزديک ہانپنا اور واؤ کو بھی يا سے بدل ديا گ

بعض کے نزديک ہنہنانا ہے۔ مراد وه گھوڑے ہيں جو ہانپتے يا ہنہناتے ہوئے جہاد ميں تيزی 
  سے دشمن کی طرف دوڑتے ہيں۔

 
  Ąۙفَالُْمْوِريِٰت قَْدًحا  

  )١پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم (
سے ہے آگ نکالنے والے۔ قدح کے معنی ہيں۔ صبک چلنے ميں گھٹنوں يا موريات، ايراء  ١۔٢

ايڑيوں کا ٹکرانا، يا ٹاپ مارنا۔ اسی سے قدح بالزناد ہے۔ چقماق سے آگ نکالنا۔ يعنی گھوڑوں 
کی قسم جن کی ٹاپوں کی رگڑ سے پتھروں سے آگ نکلتی ہے جيسے چقماق سے نکلتی ہے 

  (جو کہ ايک قسم کا پتھر ہے)
 
ِت ُصْبًحا  فَالْ    Ǽُۙمِغْريٰ

  )١پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم (
مغيرات،أغار يعير سے ہے، شب خون مارنے يا دھاوا بولنے والے۔ صبحا صبح کے وقت،  ١۔٣

عرب ميں عام طور پر حملہ اسی وقت کيا جاتا تھا، شب خون تو مارتے ہيں، جو فوجی گھوڑوں 
ی نسبت گھوڑوں کی طرف اسلئے کی ہے کہ دھاوا بولنے ميں پر سوار ہوتے ہيں، ليکن اس ک

  فوجيوں کے يہ بہت زياده کام آتے ہيں۔
 

  Ćۙفََاثَْرَن ِبٖه نَْقًعا  
  پس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہيں۔

أثار، اڑانا۔ نقع، گرد و غبار۔ يعنی يہ گھوڑے جس وقت تيزی سے دوڑتے يا دھاوا بولتے ہيں تو 
  ر چھا جاتا ہے ۔اس جگہ پر گرد و غبا

 
ًعا     Ĉۙفََوَسْطَن ِبٖه َمجْ

  )١پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درميان گھس جاتے ہيں۔ (
فوسطن، درميان ميں گھس جاتے ہيں۔ اس وقت، يا حالت گرد و غبار ميں۔ جمعا دشمن کے ١۔۵

لشکر۔ مطلب ہے کہ اس وقت، يا جبکہ فضا گردوغبار سے اٹی ہوئی ہے يہ گھوڑے دشمن کے 
  کروں ميں گھس جاتے ہيں اور گھمسان کی جنگ کرتے ہيں۔لش
 

ٖه لََكنُْوٌد    ِّ نَْساَن ِلَرب   ۚ Čِانَّ اْالِ
  يقيناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔

  يہ جواب قسم ہے۔ انسان سے مراد کافر، يعنی بعض افراد ہيں۔ کنود بمعنی کفور، ناشکرا۔ ٦۔١
 

َّٗه عَٰيل ٰذكِلَ لََشهِْيٌد     Ċَۚوِان
  )١اور يقيناً وه خود بھی اس پر گواه ہے۔ (
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يعنی انسان خود بھی اپنی ناشکری کی گواہی ديتا ہے۔ بعض لشہيد کا فاعل هللا کو قرار ديتے ١۔٧
ہيں۔ ليکن امام شوکانی نے پہلے مفہوم کو راجح قرار ديا ہے، کيونکہ مابعد کی آيات ميں ضمير 

  سان ہی ہونا زياده صحيح ہے۔کا مرجع انسان ہی ہے۔ اس ليے يہاں بھی ان
 

َّٗه ِلُحّبِ الَْخْريِ لََشِديٌْد     Ďَۭوِان
  )١يہ مال کی محبت ميں بھی بڑا سخت ہے (

َخْير،ُ سے مراد مال ہے، اور ايک دوسرا مفہوم يہ ہے کہ نہايت حريص اور بخيل ہے جو  ١۔٨
  مال کی شديد محبت کا الزمی نتيجہ ہے۔

 
  Ḍِۙرثَ َما ِيف الُْقُبْوِر  َافََال يَْعَملُ ِاَذا بُعْ 

  )١کيا اسے وه وقت معلوم نہيں جب قبروں ميں جو (کچھ) ہے نکال ليا جائے گا (
  بعثر، نثر وبعث يعنی قبروں کے مردوں کو زنده کر کے اٹھا کھڑا کر ديا جائے گا۔١۔٩
 

ُدْوِر    َل َما ِيف الصُّ   ۙ 10َوُحّصِ
  جائيں گی۔اور سينوں کی پوشيده باتيں ظاہر کر دی 

  حصل، ميز وبين يعنی سينوں کی باتوں کو ظاہر اور کھول ديا جائے گا۔
 

ََّخِبْريٌ    ٍذ ل
ِٕ
ْم يَْوَمى ُْم ِهبِ   ۧ 11ِانَّ َرهبَّ

  )١بيشک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا (
ے گا يعنی جو رب ان کو قبروں سے نکال لے گا ان کے سينوں کے رازوں کو ظاہر کر د١۔١١

اس کے متعلق ہر شخص جان سکتا ہے کہ وه کتنا باخبر ہے؟ اور اس سے کوئی چيز مخفی نہيں 
پھر وه ہر ايک کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی يا بری جزا دے گا۔ يہ گويا ان اشخاص کو 

تنبيہ ہے جو رب کی نعمتيں تو استعمال کرتے ہيں ليکن اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے، اسکی 
ی کرتے ہيں۔ اسی طرح مال کی محبت ميں گرفتار ہو کر مال کے وه حقوق ادا نہيں ناشکر

  کرتے جو هللا نے اس ميں دوسرے لوگوں کے رکھے ہيں۔
 
 

 سورة القارعة
 )١١۔ تعداد آيات  ١٠١(سورة القارعة ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

 اٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں ميں هللا تع
 

  Ǻَۙالَْقاِرعَُة    
  کھڑ کھڑا دينے والی

 
  Ąَۚما الَْقاِرعَُة  
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  ) وه کھڑ کھڑا دينے والی۔١کيا ہے (
يہ بھی قيامت کے ناموں ميں سے ايک نام ہے جسے اس سے قبل متعدد نام گزر چکے ہيں  ١۔٢

ۃُ  اَعہُ، اْلَواقَِعۃُ وغيره، اسے اْلقَاِرَعۃُ اس لئے کہتے ہيں کہ مثالً اَ ْلحاقَّۃُ، الطَّاَمَّ ہُ، اَْلَغاِشيَۃُ، اْلسَّ اَخَّ ، صَّ
يہ اپنی ہولناکيوں سے دلوں کو بيدار اور هللا کے دشمنوں کو عذاب سے خبردار کر دے گی، 

  جيسے دروازه کھٹکھٹانے واال کرتا ہے۔
 

  ۭ Ǽَوَمآ َاْدٰرىَك َما الَْقاِرعَُة   
  تجھے کيا معلوم کہ وه کھڑ کھڑانے والی کيا ہے۔

 
  Ćۙيَْوَم يَُكْوُن النَّاُس َاكلَْفَراِش الَْمْبثُْوِث  

  )١جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائيں گے (
فراش، مچھر اور شمع کے گرد منڈالنے والے پرندے وغيره۔ مبثوث، منتشر اور بکھرے ١۔٤

  لے دن انسان بھی پروانوں کی طرح پراگنده اور بکھرے ہوئے ہوں گے۔ہوئے۔ يعنی قيامت وا
 

  Ĉَۭوتَُكْوُن الِْجَباُل َاكلِْعهِْن الَْمْنُفْوِش  
  اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگين اون کی طرح ہو جائيں گے۔

عھن، اس اون کو کہتے ہيں جو مختلف رنگوں کے ساتھ رنگی ہوئی ہو، منفوش، دھنی ہوئی۔ يہ 
وه کيفيت بيان کی گئی ہے جو قيامت والے دن انکی ہوگی۔ قرآن کريم ميں پہاڑوں  پہاڑوں کی

کی يہ کيفيت مختلف انداز ميں بيان کی گئی ہے، جسکی تفصيل پہلے گزر چکی ہے۔ اب آگے ان 
  دوفريقوں کا اجمالی ذکر کيا جا رہا ہے جو قيامت والے دن اعمال کے اعتبار سے ہوں گے۔

 
ا َمْن ثَـ   Čُۙقلَْت َمَواِزيُْنٗه   فََامَّ

  )١پھر جس کے پلڑے بھاری ہونگے۔ (
موازين، ميزان کی جمع ہے۔ ترازو، جس ميں صحائف اعمال تولے جائيں گے۔ جيسا کہ اس  ١۔٦

) 8االعراف:۔7 )Ďٕٮَِك ھُُم اْلُمْفلُِحْوَن  ۗ◌ فََمْن ثَقُلَْت َمَواِزْينُٗه فَاُولٰ  ۚ◌ اْلَحقُّ  ۨ◌ کا ذکر (َواْلَوْزُن يَْوَمٕٮِذِ 
) ١٠٥ٕٮِٖه فََحبِطَْت اَْعَمالُھُْم فاََل نُقِْيُم لَھُْم يَْوَم اْلقِٰيَمِة َوْزنًا ۗ◌ ٕٮَِك الَِّذْيَن َكفَُرْوا بِٰاٰيِت َربِِّھْم َولِقَاۗ◌ (اُولٰ 
َو اِْن َكاَن  ۭ◌ ٔ◌ً◌ا  ــــــيْ ـ) اور (َونََضُع اْلَمَواِزْيَن اْلقِْسطَ لِيَْوِم اْلقِٰيَمِة فاََل تُْظلَُم نَْفٌس شَ 105۔الکہف:18

ْن َخْرَدٍل اَتَْينَا بِھَا   ) ميں بھی گزراہے۔ 47۔االنبياء:21) 47بِْيَن ـَوَكٰفى بِنَا ٰحسِ  ۭ◌ ِمْثقَاَل َحبٍَّة مِّ
بعض کہتے ہيں کہ يہاں يہ ميزان نہيں، موزون کی جمع ہے يعنی ايسے اعمال جن کی هللا کے 

گا (فتح القدير) ليکن پہال مفہوم ہی راجح اور صحيح ہے۔ ہاں کوئی اہميت اور خاص وزن ہو
مطلب يہ ہے کہ جن کی نيکياں زياده ہوں گی تو وزن اعمال کے وقت ان کی نيکيوں واال پلڑا 

  بھاری ہو جائے گا۔
 

اِضَيٍة      Ċۭفَهَُو ِيفْ ِعيَْشٍة رَّ
  )١وه دل پسند آرام کی زندگی ميں ہوگا۔ (

  وه صاحب زندگی پسند کرے گا۔ يعنی ايسی زندگی جس کو١۔٧
 

ا َمْن َخفَّْت َمَواِزيُْنٗه      Ďَۙوَامَّ
  )١جن کے پلڑے ہلکے ہونگے۔ (

  جس کی برائياں نيکيوں پر غالب ہوں گی اور برائيوں کا پلڑا بھاری اور نيکيوں کا ہلکا ہوگا۔١۔٨
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ٗه َهاِويٌَة        Ḍۭفَُامُّ

  )١اس کا ٹھکانا ہاويہ (جہنم) ہے۔ (
ويہ جہنم کا نام ہے اس کو ہاويہ اس ليے کہتے ہيں کہ جہنمی اس کی گہرائی ميں گرے گا۔ ہا١۔٩

اور اس کو ام (ماں) سے اس ليے تعبير کيا کہ جس طرح انسان کے ليے ماں، جائے پناه ہوتی 
ہے اسی طرح جہنميوں کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔ بعض کہتے ہيں کہ ام کے معنی دماغ کے ہيں۔ 

  يں سرکے بل ڈالے جائيں گے۔(ابن کثير)جہنمی، جہنم م
 

  ۭ 10َوَمآ َاْدٰرىَك َما ِهَيْه   
  )١تجھے کيا معلوم کہ وه کيا ہے (

يہ استفہام اس کی ہو لناکی اور شدت عذاب کو بيان کرنے کے لئے ہے کہ انسان کے وہم  ١۔١٠
نہيں جان و تصور سے باال ہے انسانی علوم اس کا احاطہ نہيں کر سکتے اور اس کی کنہ 

  سکتے۔
 

  11ۧاَنٌر َحاِميٌَة    
  )١وه تند تيز آگ ہے (

جس طرح حديث ميں آتا ہے کہ انسان دنيا ميں جو آگ جالتا ہے، يہ جہنم کی آگ کا  ١۔١١
درجہ زياده ہے (صحيح بخاری، کتاب بدء  ٦٩سترواں حصہ ہے، جہنم کی آگ دنيا کی آگ سے 

، کتاب الجنۃ، باب فی شدة حرنار جھنم) ايک اور حديث  الخلق، باب صفۃ لنار وأنھا مخلوقۃ مسلم
ميں ہے کہ "آگ نے اپنے رب سے شکايت کی کہ ميرا ايک حصہ دوسرے حصے کو کھائے 
جا رہا ہے، هللا تعاٰلی نے اسے دو سانس لينے کی اجازت فرما دی۔ ايک سانس گرمی ميں اور 

ٹھنڈا سانس ہے، اور نہايت سخت ايک سانس سردی ميں پس جو سخت سردی ہوتی ہے يہ اس کا 
گرمی جو پڑتی ہے، وه جہنم کا گرم سانس ہے"(بخاری، کتاب و باب مذکور) ايک اور حديث 

ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا"جب گرمی زياده سخت ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، 
م، کتاب اس ليے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے۔(حوالہ مذکور، مسل

  المساجد)
 
 

 سورة التکاثر
 )٨۔ تعداد آيات  ١٠٢(سورة التکاثر ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

 شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

  Ǻَۙالْهٰىُمكُ التََّاكثُُر  
  )١فل کر ديا (ز يادتی کی چاہت نے تمہيں غا
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الھٰی يلھی کے معنی ہيں،غافل کردينا۔ تکاثر، زيادتی کی خواہش۔ يہ يہ عام ہے، مال، اوالد،  ١۔١
اعوان و انصار اور خاندان و قبيلہ وغيره سب کو شامل ہے۔ ہر وه چيز، جس کی کثرت انسان کو 

سے غافل  محبوب ہو اور کثرت کے حصول کی کوشش و خواش اسے هللا کے احکام اور آخرت
کر دے۔ يہاں هللا تعاٰلی انسان کی اس کمزوری کو بيان کر رہا ہے۔ جس ميں انسانوں کی اکثريت 

  ہر دور ميں مبتال رہی ہے۔
 

  Ąَۭحّىتٰ ُزْرُمتُ الَْمَقاِبَر  
  )١يہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ (

اور تم قبروں  اس کا مطلب ہے کہ حصول کی خاطر محنت کرتے کرتے تمہيں موت آ گئی ١۔٢
  ميں جا پہنچے۔

 
  Ǽۙالَكَّ َسْوَف تَْعلَُمْوَن  
  ) تم عنقريب معلوم کر لو گے۔١ہرگز نہيں (

  يعنی تم جن تکاثر و تفاخر ميں ہو، يہ صحيح نہيں۔ ١۔٣
 

  Ćُۭمثَّ الَكَّ َسْوَف تَْعلَُمْوَن   
  )١ہرگز نہيں پھر تمہيں جلد معلوم ہو جائے گا (

  ريب تم جان لو گے، يہ بطور تاکيد دو مرتبہ فرمايا۔اس کا انجام عنق ١۔٤
 

  Ĉۭالَكَّ لَْو تَْعلَُمْوَن ِعْملَ الَْيِقْنيِ   
  )١ہرگز نہيں اگر تم يقينی طور پر جان لو۔ (

مطلب يہ ہے کہ اگر تم اس غفلت کا انجام اسطرح يقينی طور پر جان لو جس طرح دنيا کی ١۔۵
  رتے ہو تو تم يقينا تکاثر وتفاخر ميں مبتال نہ ہو۔کسی ديکھی بھالی چيز کا تم يقين ک

 
ُونَّ الَْجــِحْميَ       Čۙلََرتَ

  )١تو بيشک تم جہنم ديکھ لو گے۔ (
يہ قسم مخذوف کا جواب ہے يعنی هللا کی قسم تم جہنم ضرور ديکھو گے يعنی اس کی سزا ١۔٦

  بھگتو گے
 

َا عَْنيَ الَْيِقْنيِ    ُوهنَّ   Ċُۙمثَّ لََرتَ
  )١تم اسے يقين کی آنکھ سے ديکھ لو گے۔ (اور 
پہال ديکھنا دور سے ہوگا يہ ديکھنا قريب سے ہوگا، اسی ليے اسے عين اليقين (جس کا يقين ١۔٧

  مشاہده عين سے حاصل ہو) کہا گيا۔
 

ٍِٕذ َعِن النَِّعْميِ   
لُنَّ يَْوَمى َـٔ   Ďُۧمثَّ لَتُْس

  )١وال ہوگا (پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا س
يہ سوال ان نعمتوں کے بارے ميں ہوگا، جو هللا نے دنيا ميں عطا کی ہونگی جيسے آنکھ،  ١۔٨

کان، دل، دماغ، امن اور صحت، مال و دولت اور اوالد وغيره۔ بعض کہتے ہيں کہ يہ سوال 
صرف کافروں سے ہوگا بعض کہتے ہيں کہ ہر ايک سے ہوگا۔ بعض سوال مستلزم عذاب نہيں۔ 
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نہوں نے ان نعمتوں کا استعمال هللا کے حکم کے مطابق کيا ہوگا وه عذاب سے محفوظ ہوں ج
  گے اور جنہوں نے کفران نعمت کا ارتکاب کيا ہوگا وه دھر ليے جائيں گے۔

 
 

 سورة العصر
 )٣۔ تعداد آيات  ١٠٣(سورة العصر ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

 کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے شروع
 

  Ǻَۙوالَْعْرصِ  
  )١زمانے کی قسم (

زمانے سے مراد، شب و روز کی يہ گردش اور ان کا ادل بدل کر آنا ہے، رات آتی ہے تو  ١۔١
ازيں کبھی رات  اندھيرا چھا جاتا ہے اور دن طلوع ہوتا ہے تو ہرچيز روشن ہو جاتی ہے۔ عالوه

لمبی، دن چھوٹا اور کبھی دن لمبا، رات چھوٹی ہو جاتی ہے يہی مرور ايام، زمانہ ہے جو هللا 
تعاٰلی کی قدرت اور کاريگير پر داللت کرتا ہے۔ اسی ليے رب نے اس کی قسم کھائی ہے۔ يہ 

کھا سکتا ہے پہلے بتاليا جا چکا ہے کہ هللا تعاٰلی تو اپنی مخلوق ميں سے جس کی چاہے قسم 
  ليکن انسانوں کے ليے هللا کی قسم کے عالوه کسی چيز کی قسم کھان جائز نہيں ہے۔

 
نَْساَن لَِفْي ُخْرسٍ      Ąِۙانَّ اْالِ

  )١بيشک (باليقين) انسان سراسر نقصان ميں ہے (
يہ جواب قسم ہے۔ انسان کا خساره اور ہالکت واضح ہے کہ جب تک وه زنده رہتا ہے، اس  ١۔٢

شب و روز سخت محنت کرتے ہوئے گزرتے ہيں، پھر جب موت سے ہمکنار ہوتا ہے تو کے 
  موت کے بعد آرام اور راحت نہيں ہوتی، بلکہ وه جہنم کا ايندھن بنتا ہے۔

 
ْربِ  ِلٰحِت َوتََواَصْوا اِبلَْحّقِ ڏ َوتََواَصْوا اِبلصَّ لُوا الّصٰ ْيَن ٰاَمنُْوا َوَمعِ ِ   Ǽِۧاالَّ اذلَّ

) اور نيک عمل کئے اور (جنہوں نے) آپس ميں حق ١وگوں کے جو ايمان الئے (سوائے ان ل
  )٢کی وصيت کی اور ايک دوسرے کو صبر کی نصيحت کی۔ (

ہاں اس خسارے سے وه لوگ محفوط ہيں جو ايمان اور عمل صالح کے جامع ہيں، کيونکہ  ١۔٣
ی نعمتوں اور جنت کی ان کی زندگی چاہے جيسی بھی گزری ہو، موت کے بعد وه بہر حال ابد

  پر آسائش زندگی سے بہره ور ہوں گے۔ آگے اہل ايمان کی مزيد صفات کا تذکره ہے۔
  يعنی هللا کی شريعت کی پابندی اور محرمات ومعاصی سے اجتناب کی تلقين۔٢۔٣
يعنی مصائب و آالم پر صبر، احکام و فرائض شريعت پر عمل کرنے ميں صبر، معاصی  ٣۔٣

ر، لذات و خواہشات کی قربانی پر صبر، صبر بھی اگرچہ تواصی بالحق ميں سے اجتناب پر صب
شامل ہے، تاہم اسے خصوصيت سے الگ ذکر کيا گيا، جس سے اس کا شرف و فضل اور 

  خصال حق ميں اس کا ممتاز ہونا واضح ہے۔
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 سورة الھمزة
 )٩۔ تعداد آيات  ١٠٤(سورة الھمزة ۔ سوره نمبر 

 
ْمحٰ  ِ الرَّ ِحْميِ       ِبْسِم اهلّلٰ   ِن الرَّ

 شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

َُّمَزِةۨ        Ǻَۙويٌْل ِلُّلكِّ ُمهََزٍة ل
  بڑی خرابی ہے ہر ايسے شخص کی جو عيب ٹٹولنے واال غيبت کرنے واال ہو۔

ميں کچھ فرق کرتے ہيں۔ھمزة وه ھمزة اور لمزة، بعض کے نزديک ہم معنی ہيں بعض اس 
شخص ہے جو رو در رو برائی کرے اور لمزة وه جو پيٹھ پيچھے غيمت کرے۔ بعض اس کے 

برعکس معنی کرتے ہيں۔ بعض کہتے ہيں ھمز، آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرنا 
  ہے اور لمز زبان سے۔

 
َدٗه    عَدَّ َع َماًال وَّ ْي َمجَ ِ   Ąۙاذلَّ

  )١جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔ ( جو مال کو
اس سے مراد مال جمع کرتا ہے اور هللا کے راستے ميں خرچ نہيں کرتا۔ ورنہ مطلق مال جمع 

کرکے رکھنا مذموم نہيں ہے۔ يہ مذموم اس وقت ہے جب اس ميں زکوة اور انفاق فی سبيل هللا نہ 
  کا اہتمام نہ ہو۔

 
ٗه   ٓ َاْخدَلَ َسُب َانَّ َماهَلٗ   Ǽَۚحيْ

  وه سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا۔
اخلده کا زياده صحيح ترجمہ يہ ہے کہ"اسے ہميشہ زنده رکھے گا" يعنی يہ مال، جسے وه ١۔٣

  جمع کر کے رکھتا ہے، اس کی عمر ميں اضافہ کر دے گا اور اسے مرنے نہيں دے گا
 

  ڮĆالَكَّ لَُينَْۢبَذنَّ ِيف الُْحَطَمِة  
  )٢) يہ تو ضرور توڑ پھوڑ دينے والی آگ ميں پھينک ديا جائے گا (١(ہرگز 

  يعنی معاملہ ايسا نہيں ہے جيسا اس کا وہم اور گمان ہے۔  ١۔٤
ايسا بخيل شخص حطمہ ميں پھينک ديا جائے گا يہ بھی جہنم کا ايک نام ہے، توڑ پھوڑ  ٢۔٤

  دينے والی ہے۔
 

  Ćَۭوَمآ َاْدٰرىَك َما الُْحَطَمُة  
  )١ور تجھے کيا معلوم کہ ايسی آگ کيا ہوگی۔ (ا
يہ استفہام اس کی ہولناکی کے بيان کے ليے ہے، يعنی وه ايسی آگ ہوگی کہ تمہاری عقليں  ١۔۵

  اس کا ادراک نہيں کر سکتيں اور تمہارا فہم و شعور اس کی تہہ تک نہيں پہنچ سکتا۔
 

ِ الُْمْوقََدُة      Čۙاَنُر اهلّلٰ
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  ی سلگائی ہوئی آگ ہوگی۔وه هللا تعاٰلی ک
 

َدِة   
ِٕ
ِلـُع عََيل اْالَفْـ َِّيتْ تَـطَّ   Ċۭال

  )١جو دلوں پر چڑھتے چلی جائے گی۔ (
يعنی اس کی حرارت دل تک پہنچ جائے گی۔ اگرچہ دنيا کی آگ کے اندر بھی يہ خاصيت ١۔٧

لے ہی ہو جاتی ہے کہ وه دل تک پہنچ جائے ليکن وه پہنچتی نہيں کيوں انسا کی موت اس سے پہ
  ہے ليکن جہنم کی آگ دلوں تک پہنچے گی ليکن موت نہ آئے گی۔ باوجود آرزو کے۔

 
ْؤَصَدٌة    ْم مُّ َا عَلَْهيِ   Ďِۙاهنَّ

  اور ان پر بڑے بڑے ستونوں ميں۔
مؤصدة جہنم کے دروازے اور راستے بند کر دئيے جائيں گے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے ١۔٩

خوں کے ساتھ باندھ ديا جائے گا، جو لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں اور انہيں لوہے کی مي
گی، بعض کے نزديک عمد سے مراد بڑياں يا طوق ہيں اور بعض کے نزديک ستون ہيں جن 

  ميں انہيں عذاب ديا جائے گا۔(فتح القدير)
 

َدٍة     َمدَّ ٍد مُّ   Ḍِۧيفْ َمعَ
  )١ہر طرف سے بند ہوئی ہوگی۔ (

 
 

 سورة الفيل
 )5۔ تعداد آيات  105ة الفيل ۔ سوره نمبر (سور

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

 شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 

ِب الِْفْيِل     َُّك اِبَْحصٰ   Ǻَۭالَْم تََر َكْيَف فََعَل َرب
  )١ے ہاتھی والوں کے ساتھ کيا کيا؟ (کيا تو نے نہيں ديکھا کہ تيرے رب ن

جو يمن سے خانہ کعبہ کی تخريب کے لئے آئے تھے، الم تعلم کيا تجھے معلوم نہيں؟  ١۔١
استفہام تقرير کے ليے ہے، يعنی تو جانتا ہے يا وه سب لوگ جانتے ہيں جو تيرے ہم عصر ہيں۔ 

نہيں ہوا تھا۔ مشہور ترين  يہ اس لئے فرمايا کہ عرب ميں يہ واقعہ گزرے ابھی زياده عرصہ
قول کے مطابق يہ واقعہ اس سال پيش آيا جس سال نبی صلی هللا عليہ وسلم کی والدت ہوئی 

تھی، اس لئے عربوں ميں اس کی خبريں مشہور اور متواتر تھيں يہ واقع مختصر! حسب ذيل 
  ہے :

  واقعہ اصحاب الفيل:
م گورنر تھا اس نے صنعاء ميں ايک بہت حبشہ کے بادشاه کی طرف سے يمن ميں ابرہتہ االشر 

بڑا گرجا (عبادت گھر) تعمير کيا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے عبادت اور حج 
عمره کے لئے ادھر آيا کريں۔ يہ بات اہل مکہ اور ديگر قبائل عرب کے لئے سخت ناگوار تھی۔ 
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ے کو غالظت سے پليد کر چنانچہ ان ميں سے ايک شخص ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خان
ديا، جس کی اطالع اس کو کر دی گئی کہ کسی نے اس طرح گرجا کو ناپاک کر ديا ہے، جس 
پر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر ليا اور ايک لشکر جرار لے کر مکے پر حملہ آور 

 تعاٰلی ہوا، کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب يہ لشکر وادی محسر کے پاس پہنچا تو هللا
نے پرندوں کے غول بھيج ديئے جن کی چونچوں اور پنجوں ميں کنکرياں تھيں جو چنے يا 

مسور کے برابر تھيں، جس فوجی کے بھی يہ کنکری لگتی وه پگل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ 
جاتا۔ خود ابرہہ کا بھی صنعاء پہنچتے پہنچتے يہی انجام ہوا۔ اسطرح هللا نے اپنے گھر کی 

فرمائی، مکے کے قريب پہنچ کر ابرہہ کے لشکر نے نبی صلی هللا عليہ وسلم کے دادا  حفاظت
کے، جو مکے کے سردار تھے، اونٹوں پر قبضہ کر ليا، جس پر عبدالمطلب نے آ کر ابرہہ سے 

کہا کہ تو ميرے اونٹ واپس کر دے جو تيرے لشکريوں نے پکڑے ہيں۔ باقی رہا خانہ کعبہ کا 
ے کے لئے تو آيا ہے تو وه تيرا معاملہ هللا کے ساتھ ہے، وه هللا کا گھر ہے، مسئلہ جس کو ڈھان

  وہی محافظ ہے، تو جانے اور بيت هللا کا مالک هللا جانے۔ (ايسر التفاسير)
 

َعْل َكْيَدُمهْ ِيفْ تَْضِلْيٍل      ۙ Ąَالَْم َجيْ
  )١کيا ان کے مکر کو بےکار نہيں کر ديا (

انے کا اراده لے کر آئے تھا، اس ميں اس کو ناکام کر ديا۔۔ استفہام يعنی وه خانہ کعبہ ڈھ ١۔٢
  تقريری ہے۔

 
ا َااَبِبْيَل    ْم َطْريً َاْرَسَل عَلَْهيِ   Ǽۙوَّ

  )١اور ان پر پرندوں کے جھنڈ پر جھنڈ بھيج ديئے۔ (
  ابابيل پرندے کا نام نہيں بلکہ اس کے معنی غول در غول۔١۔٣
 

ـَجاَرٍة  ْم ِحبِ ْيٍل   تَْرِمْهيِ ْن ِجسِّ   ۽Ćِمّ
  )١جو ان کو مٹی اور پتھر کی کنکرياں مار رہے تھے۔ (

سجيل مٹی کو آگ ميں پکا کر اس سے بنائے ہوئے کنکر۔ ان چھوٹے چھوٹے پتھروں يا ١۔٤
 کنکروں نے توپ کے گولوں اور بندوق کی گوليوں سے زياده مہلک کام کيا۔

 
ْاُكْوٍل     Ĉۧفََجـَعلَهُْم َكَعْصٍف مَّ

  )١پس انہيں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر ديا۔ (
  يعنی ان کے اجزائے جسم اس طرح بکھر گئے جيسے کھائی ہوئی بھوسی ہوتی ہے۔١۔۵
 
 

 سورة قريش
 )٤۔ تعداد آيات  ١٠٦(سورة قريش ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

 م سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نا
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  *اسے سوره ايالف بھی کہتے ہيں، اس کا تعلق بھی گزشتہ سورت سے ہے۔
 

يْٰلِف قَُريٍْش      Ǻِۙالِ
  قريش کے مانوس کرنے کے لئے

 
ْيِف    َتاِۗء َوالصَّ   Ąٖۚالِٰفهِْم ِرْحةَلَ الشـِّ

  )١۔ (يعنی انہيں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لئے
) ايالف کے معنی ہيں مانوس اور عادی بنانا، يعنی اس کام سے کلفت اور نفرت کا دور ہو ١(

جانا قريش کا گزران کا ذريعہ تجارت تھی، سال ميں دو مرتبہ ان کا تجارتی قافلہ باہر جاتا اور 
کی وہاں سے اشياء تجارت التا، سرديوں ميں يمن، جو گرم عالقہ تھا اور گرميوں ميں شام 

طرف جو ٹھنڈا تھا خانہ کعبہ کے خدمت گزار ہونے کی وجہ سے اہل عرب انکی عزت کرتے 
تھے۔ اسليے يہ قافلے بال روک ٹوک سفر کرتے، هللا تعاٰلی اس سورت ميں قريش کو بتال رہا ہے 

کہ تم جو گرمی، سردی ميں دو سفر کرتے ہو تو ہمارے اس احسان کی وجہ سے کہ ہم نے 
امن عطا کيا ہے اور اہل عرب ميں معزز بنايا ہوا ہے۔ اگر يہ چيز نہ ہوتی تو تمہيں مکے ميں 

تمہارا سفر ممکن نہ ہوتا۔ اور اصحاب الفيل کو بھی ہم نے اسی ليے تباه کيا ہے کہ تمہاری عزت 
بھی برقرار رہے اور تمہارے سفروں کا سلسلہ بھی، جس کے تم خوگر ہو، قائم رہے، اگر ابرہہ 

قصد ميں کامياب ہو جاتا تو تمہاری عزت و سيادت بھی ختم ہو جاتی اور سلسلہ اپنے مذموم م
  سفر بھی منقطع ہو جاتا۔ اس ليے تمہيں چاہيے کہ صرف اسی بيت هللا کے رب کی عبادت کرو۔

 
  Ǽۙفَلَْيْعُبُدْوا َربَّ ٰهَذا الَْبيِْت   

  پس انہيں چاہيے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہيں۔
 
 ِ ْن َخْوٍف   اذلَّ ٰاَمَهنُْم ِمّ ْن ُجْوعٍ   ڏ وَّ   ۧ Ćْيٓ َاْطَعَمهُْم ِمّ

  )۔٢) اور ڈر (اور خوف) ميں امن و امان ديا (١جس نے انہيں بھوک ميں کھانا ديا (
  مذکوره تجارت اور سفر کے ذريعے سے۔  ١۔٤
 عرب ميں قتل و غارت گری عام تھی ليکن قريش مکہ کو حرم مکہ کی وجہ سے جو ٢۔٤ 

  احترام حاصل تھا، اس کی وجہ سے وه خوف و خطرے سے محفوظ تھے۔
 
 

 سورة الماعون
 )٧۔ تعداد آيات  ١٠٧(سورة الماعون ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

 شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
  الدين سورة ارأيت اور سورة اليتيم بھی کہتے ہيں (فتح القدير) *اس سورت کو سورة

 
ْيِن     ُب اِبدّلِ ْي يُكَّذِ ِ   ۭ Ǻَاَرَءيَْت اذلَّ
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  )۔١کيا تو نے ديکھا جو (روز) جزا کو جھٹالتا ہے (
رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کو خطاب ہے اور استفہام سے مقصد اظہار تعجب ہے۔ رؤيت  ١۔١

ميں ہے اور دين سے مراد آخرت کا حساب اور جزا ہے۔ بعض کہتے ہيں کہ  معرفت کے مفہوم
کالم ميں حذف ہے۔ اصل عبادت ہے" کيا تو نے اس شخص کو پہچانا جو روز جزا کو جھٹالتا 

  ہے؟ آيا وه اپنی اس بات ميں صحيح يا غلط۔
 

ْي يَُدعُّ الَْيِتْميَ    ِ   ۙ Ąفَٰذكِلَ اذلَّ
  )١ديتا ہے۔ (يہی وه ہے جو يتيم کو دھکے 

اس ليے کہ ايک تو بخيل ہے، دوسرا قيامت کا منکر ہے بھال ايسا شخص يتيم کے ساتھ کيوں ١۔٢
کر حسن سلوک کر سکتا ہے؟ يتيم کے ساتھ وہی شخص اچھا برتاؤ کرے گا جس کے دل ميں 

مال کے بجائے انسانی قدروں اور اخالقی ضابطوں کی اہميت ومحبت ہوگی۔ دوسرے اسے اس 
  ا يقين ہو کہ اس کے بدلے ميں مجھے قيامت والے دن اچھی جزا ملے گی۔امر ک

 
  Ǽَۭوَال َحيُضُّ عَٰيل َطَعاِم الِْمْسِكْنيِ   

  )١اور مسکين کو کھالنے کے لئے ترغيب نہيں ديتا (
يہ کام بھی وہی کرے گا جس ميں مذکوره خوبياں ہونگی ورنہ يتيم کی طرح مسکين کو بھی  ١۔٣

  ۔دھکا ہی دے گا
 

ْنيَ    ِّ   Ćۙفََويٌْل ِلّلُْمَصل
  ان نمازيوں کے لئے افسوس (اور ويل نامی جہنم کی جگہ) ہے۔

 
ْم َساُهْوَن    يَْن ُمهْ َعْن َصَالِهتِ ِ   Ĉۙاذلَّ

  )١جو اپنی نماز سے غافل ہيں (
اس مراد وه لوگ ہيں نماز يا تو پڑھتے ہی نہيں يا پہلے پڑھتے رہے پھر سست ہوگئے يا  ١۔٥

کو اس کے اپنے مسنوں وقت ميں نہيں پڑھتے۔ جب جی چاہتا ہے پڑھ ليتے ہيں يا تاخير  نماز
سے پڑھنے کو معمول بنا ليتے ہيں يا خشوع خضوع کے ساتھ نہيں پڑھتے۔ يہ سارے ہی مفہوم 
اس ميں آ جاتے ہيں اس ليے نماز کی مذکوره ساری ہی کوتاہيوں سے بچنا چاہيے۔ کہاں اس مقام 

سے يہ بھی واضح ہے کہ نماز ميں ان کوتاہيوں کے مرتکب وہی لوگ ہوتے ہيں پر ذکر کرنے 
جو آخرت کی جزا اور حساب کتاب پر يقين نہيں رکھتے۔ اسی ليے منافقين کی ايک صفت يہ 

ٰلوِة قَاُمْوا ُكَساٰلى  ا اِلَى الصَّ َ ااِلَّ ُءْوَن النَّاَس َواَل يَْذكُ ۗ◌ يَُرا ۙ◌ بھی بيان کی گئی ہے۔(َواَِذا قَاُمْوٓ ُرْوَن ّهللاٰ
  )142۔النساء:4) ۡ◌ۙ◌ ١٤٢قَلِْياًل   

 
يَْن ُمهْ يَُراُۗءْوَن    ِ   ۙ  Čاذلَّ

  )١جو رياکاری کرتے ہيں۔ (
يعنی ايسے لوگوں کا شيوه ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہوئے تو نماز پڑھ لی بصورت ديگر ١۔٦

ئس اور ريا کاری کے ليے نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہيں سمجھتے، يعنی صرف نمود و نما
  نماز پڑھتے ہيں۔

 
  ۧ Ċَويَْمنَُعْوَن الَْماُعْوَن   

  )١اور برتنے کی چيز روکتے ہيں (
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معن شیء قليل کہتے ہيں۔ بعض اس سے مراد زکوة ليتے ہيں، کيونکہ وه بھی اصل مال کے ١۔٧
ں برتنے مقابلے ميں بالکل تھوڑی سی ہوتی ہے (ڈھائی فی صد) اور بعض اس سے گھروں مي

والی چيزيں مراد ليتے ہيں جو پڑوسی ايک دوسرے سے عاريتا مانگ ليتے ہيں۔ مطلب يہ ہے 
کہ گھريلو چيزيں عاريتا دے دينا اور اس ميں کبيدگی محسوس نہ کرنا اچھی صفت ہے اور اس 

  کے برعکس بخل اور کنجوسی برتنا، يہ منکرين قيامت ہی کا شيوه ہے۔
 
 

 سورة الکوثر
 )٣۔ تعداد آيات  ١٠٨ثر ۔ سوره نمبر (سورة الکو

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

 شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
  *اس کا دوسرا نام سورة النحر بھی ہے۔

 
ٓ َاْعَطْيٰنَك اْلَكْوثََر      Ǻِۭاانَّ

  )١وثر (اور بہت کچھ) ديا ہے (يقيناً ہم نے تجھے (حوض) ک
کوثر، کثرت سے ہے اس کے متعدد معنی بيان کيے گئے ہيں۔ ابن کثير نے "خير کثير"کے  ١۔١

مفہوم کو ترجيح دی ہے کيونکہ اس ميں ايسا عموم ہے کہ جس مييں دوسرے معانی بھی آ جاتے 
جو جنت ميں آپ صلی ہيں۔ مثالً صحيح حديث ميں بتاليا گيا ہے کہ اس سے ايک نہر مراد ہے 

هللا عليہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ اس طرح بعض حديث ميں مصداق حوض بتايا گيا ہے، 
جس سے اہل ايمان جنت ميں جانے سے قبل نبی صلی هللا عليہ وسلم کے دست مبارک سے پانی 

پيئں گے۔ اس حوض ميں بھی پانی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا۔ اسی طرح دنيا کی 
حات اور آپ صلی هللا عليہ وسلم کا رفع و دوام ذکر اور آخرت کا اجر و ثواب، سب ہی فتو

  چيزيں"خير کثير"ميں آ جاتی ہيں۔(ابن کثير)
 

ْر  َِّك َواْحنَ   Ąۭفََصّلِ ِلَرب
  )١پس تو اپنے رب کے لئے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ (

 کے ليے ہے مشرکين کی يعنی نماز بھی صرف هللا کے ليے اور قربانی بھی صرف هللا١۔٢
طرح اس ميں دوسروں کو شريک نہ کرو۔ نحر کے اصل معنی اونٹ کے حلقوم ميں چھری يا 

نيزه مار کر اسے ذبح کرنا۔ دوسرے جانوروں کو زمين پر لٹا کر ان کے گلوں پر چھری پھيری 
ازيں اس جاتی ہے اسے ذبح کرنا کہتے ہيں۔ ليکن يہاں نحر سے مراد مطلق قربانی ہے، عالوه 

ميں بطور صدقہ و خيرات جانور قربان کرنا، حج کے موقعے پر منٰی ميں اور عيداالضحٰی کے 
  موقعے پر قربانی کرنا، سب شامل ہيں۔

 
بَْرتُ    Ǽِانَّ َشاِنئََك ُهَو اْالَ

  )١يقيناً تيرا دشمن ہی ال وارث اور بےنام و نشان ہے (
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ل يا مقطوع الذکر ہو، يعنی اس کی ذات پر ابتر ايسے شخص کو کہتے ہيں جو مقطوع النس١۔٣
ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے يا کوئی اس کا نام ليوا نہ رہے۔ جب نبی صلی هللا عليہ وسلم 
کی اوالد نرينہ زنده نہ رہی تو بعض کفار نے نبی صلی هللا عليہ وسلم کو ابتر کہا، جس پر هللا 

تر تو نہيں، تيرے دشمن ہی ہونگے، چنانچہ هللا نے آپ صلی هللا عليہ وسلم کو تسلی دی کہ اب
تعاٰلی نے آپ صلی هللا عليہ وسلم کی نسل کو باقی رکھا گو اس کا سلسلہ لڑکی کی طرف سے 

ہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی هللا عليہ وسلم کی امت بھی آپ صلی هللا عليہ وسلم کی اوالد معنوی 
امت والے دن فخر کريں گے، عالوه ازيں ہی ہے، جس کی کثرت پر آپ صلی هللا عليہ وسلم قي

آپ صلی هللا عليہ وسلم کا ذکر پوری دنيا ميں نہايت عزت و احترام سے ليا جاتا ہے، جبکہ آپ 
صلی هللا عليہ وسلم سے بغض و عناد رکھنے والے صرف صفحات تاريخ پر ہی موجود ره گئے 

  ن کا ذکر نہيں۔ہيں ليکن کسی دل ميں ان کا احترام نہيں اور کسی زبان پر ا
 
 

 سورة الکافرون
 )٦۔ تعداد آيات  ١٠٩(سورة الکافرون ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

 شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
اف کی دو رکعتوں اور فجر *صحيح احاديث سے ثابت ہے کہ رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم طو

اور مغرت کی سنتوں ميں (قل ٰيٓايھا الٰکفرون) اور سوره اخالص پڑھتے تھے۔ اسی طرح آپ 
صلی هللا عليہ وسلم نے بعض صحابہ رضی هللا عنہ کو فرمايا کہ رات کو سوتے وقت، يہ 

 سورت پڑھ کر سوؤ گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ بعض روايت ميں خود آپ صلی هللا
  عليہ وسلم کا عمل بھی يہ بتاليا گيا ہے۔(ابن کثير)

 
َا اْلٰكِفُرْوَن     هيُّ َ   Ǻۙقُْل اٰيٓ

  )١آپ کہہ ديجئے کہ اے کافرو (
الکفرون ميں الف الم جنس کے ليے ہے ليکن بطور خاص صرف ان کافروں سے خطاب  ١۔١

۔ کيونکہ اس سورت کے ہے جن کی بابت هللا کو علم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر و شرک پر ہوگا
  نزول کے بعد کئی مشرک مسلمان ہوئے اور انہوں نے هللا کی عبادت کی (فتح القدير)

 
  Ąَۙالٓ َاْعُبُد َما تَْعُبُدْوَن   

  نہ ميں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔
 

  Ǽَۚوَالٓ َانُْمتْ ٰعِبُدْوَن َمآ َاْعُبُد   
  ہو جس کی ميں عبادت کرتا ہوں۔نہ تم عبادت کرنے والے 

 
   ْ ا َعَبْدمتُّ   Ćَۙوَالٓ َااَن عَاِبٌد مَّ

  اور نہ ميں عبادت کرونگا جسکی تم عبادت کرتے ہو۔
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  Ĉَۭوَالٓ َانُْمتْ ٰعِبُدْوَن َمآ َاْعُبُد   

  اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی ميں عبادت کر رہا ہوں۔
ے اور دوسری کو استقبال کے مفہوم ميں ليا ہے، ليکن امام بعض نے پہلی آيت کو حال ک

شوکانی نے کہا ہے کہ ان تکلفات کی ضرورت نہيں ہے۔ تاکيد کے ليے تکرار، عربی زبان کا 
عام اسلوب ہے، جسے قرآن کريم ميں کئی جگہ اختيار کيا گيا ہے۔ جيسے سوره رحٰمن، سوره 

ليے يہ جملہ دہرايا گيا ہے۔ مقصد يہ ہے کہ يہ  مرسالت ميں ہے۔ اسی طرح يہاں بھی تاکيد کے
کبھی ممکن نہيں کہ ميں توحيد کا راستہ چھوڑ کر شرک کا راستہ اختيار کرلوں ، جيسا کہ تم 
چاہتے ہو۔ اور اگر هللا نے تمہاری قسمت ميں ہدايت نہيں لکھی ہے، تو تم بھی اس توحيد اور 

قت فرمائی گئی جب کفار نے يہ تجويز پيش عبادت الہی سے محروم ہی رہو گے۔ يہ بات اس و
کی کہ ايک سال ہم آپ صلی هللا عليہ وسلم کے معبود کی اور ايک سال آپ صلی هللا عليہ وسلم 

  ہمارے معبودوں کی عبادت کريں۔
 

  ۧ Čلَُمكْ ِديُْنُمكْ َوِيلَ ِدْيِن   
  )١تمہارے لئے تمہارا دين ہے اور ميرے لئے ميرا دين ہے۔ (

ر تم اپنے دين پر راضی ہو اور اسے چھوڑنے کے ليے تيار نہيں ہو، تو ميں اپنے يعنی اگ١۔٦
  دين پر راضی ہوں ميں اسے کيوں چھوڑوں۔؟(لنا اعمالنا ولکم اعمالکم)

 
 

 سورة النصر
 )٣۔ تعداد آيات  ١١٠(سورة النصر ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

 ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں 
*نزول کے اعتبار سے يہ اخری سورت ہے۔(صحيح مسلم، کتاب التفسير) جس وقت يہ سورت 

نازل ہوئی تو بعض صحابہ رضی هللا سمجھ گئے کہ اب نبی صلی هللا عليہ وسلم کا آخری وقت آ 
کو تسبيح وتحميد اور استغفار کا حکم ديا گيا ہے  گيا ہے ، اسی ليے آپ صلی هللا عليہ وسلم

جيسے حضرت ابن عباس اور حضرت عمر رضی هللا عنھما کا واقعہ صحيح بخاری ميں 
  ہے۔(تفسير سورة النصر)

 
ِ َوالَْفْتُح       Ǻِۙاَذا َجاَۗء نَْرصُ اهلّلٰ

  جب هللا کی مدد اور فتح آ جائے۔
 

ِ َافَْواًجا   َوَرَايَْت النَّاَس يَْدُخلُْوَن ِيفْ    ۙ Ąِدْيِن اهلّلٰ
  )١اور تو لوگوں کو هللا کے دين ميں جوق در جوق آتا ديکھ لے (

هللا کی مدد کا مطلب، اسالم اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ ہے، اور فتح سے  ١۔٢
پ صلی مراد فتح مکہ ہے، جو نبی صلی هللا عليہ وسلم کا مولد و مسکن تھا، ليکن کافروں نے آ
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 ٨هللا عليہ وسلم کو صحابہ کرام کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر ديا تھا۔ چنانچہ جب 
ہجری ميں يہ مکہ فتح ہوگيا تو لوگ فوج در فوج اسالم ميں داخل ہونے شروع ہوگئے، جب کہ 

اس سے قبل ايک ايک دو دو فرد مسلمان ہوتے تھے فتح مکہ سو لوگوں پر يہ بات بالکل واضح 
گئی کہ آپ صلی هللا عليہ وسلم هللا کے سچے پيغمبر ہيں اور دين اسالم دين حق ہے، جس ہو 

  کے بغير اب نجات اخروی ممکن نہيں، هللا تعاٰلی نے فرمايا جب ايسا ہو تو۔
 

ااًب   َّٗه َاكَن تَوَّ تَْغِفْرُه     ڼ ِان َِّك َواسـْ ْمِد َرب ْح ِحبَ ّبِ   ۧ Ǽفَسـَ
حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بيشک وه  تو اپنے رب کی تسبيح کرنے لگ
  )١بڑا ہی توبہ قبول کرنے واال ہے (

يعنی يہ سمجھ لے کہ تبليغ رسالت اور احقاق حق کا فرض، جو تيرے ذمہ تھا، پورا ہوگيا  ١۔٣
اور اب تيرا دنيا سے کوچ کرنے کا مرحلہ قريب آ گيا ہے، اس لئے حمد و تسبيح اٰلہی اور 

ر کا خوب اہتمام کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے آخری ايام ميں ان چيزوں کا اہتمام استفغا
  کثرت سے کرنا چاہئے۔

 
 

 سورة المسد
 )٥۔ تعداد آيات  ١١١(سورة المسد ۔ سوره نمبر 
 

ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ
 بان نہايت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہر

اسے سورة المسد بھی کہتے ہيں۔ اس کی شان نزول ميں آتا ہے کہ جب نبی صلی هللا عليہ وسلم 
کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو انذار و تبليغ کريں تو آپ صلی هللا عليہ وسلم نے صفا 

المت سمجھی پہاڑی پر چڑھ کر يا صباحاه! کی آواز لگائی۔ اس طرح کی آواز خطرے کی ع
جاتی ہے،چنانچہ اس آواز پر لوگ اکٹھے ہوگئے۔ آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا، ذرا بتالؤ ، 
اگر ميں تمہيں خبردوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ايک گھڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوا 

پ صلی هللا چاہتا ہے، تو تم ميری تصديق کرو گے؟ انہوں نے کہا، کيوں نہيں۔ ہم نے کبھی آ
عليہ وسلم کو جھوٹا نہيں پايا۔ آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا کہ پھر ميں تمہيں ايک بڑے 

عذاب سے ڈرانے آيا ہوں۔(اگر تم کفرو شرک ميں مبتال رہے) يہ سن کر ابو لہب نے کہا تباً لنا 
نے يہ سورة نازل تيرے ليے ہالکت ہو، کيا تو نے ہميں اس ليے جمع کيا تھا؟جس پر هللا تعاٰلی 

فرما دی۔(صحيح بخاری، تفسير سورة تبت ) ابو لہب کا اصل نام عبدالعزٰی تھا، اپنے حسن جمال 
اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب (شعلہ فروزاں) کہا جاتا تھا۔ عالوه ازيں اپنے 

 عليہ وسلم کا انجام کے اعتبار سے بھی اسے جہنم کی آگ کا ايندھن بننا تھا ۔ يہ نبی صلی هللا
حقيقی چچا تھا، ليکن آپ صلی هللا عليہ وسلم کا شديد دشمن تھا اور اس کی بيوی ام جميل بنت 

  حرب بھی دشمنی ميں اپنے خاوند سے کم نہ تھی۔
 

تَبَّ     َّْت يََدآ َاِيبْ لَهٍَب وَّ   ۭ Ǻتَب
  )١ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وه (خود) ہالک ہوگيا (
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ا، يد (ہاتھ) کا تثنيہ ہے، مراد اس سے اس کا نفس ہے، جز بول کر کل مراد ليا گيا ہے يد ١۔١
يعنی ہالک اور برباد ہو جائے يہ بد دعا ان الفاظ کے جواب ميں ہے جو اس نے نبی صلی هللا 

عليہ وسلم کے متعلق غصے اور عداوت ميں بولے تھے۔ َو تَبَّ (اور وه ہالک ہوگيا) يہ خبر ہے 
د دعا کے ساتھ ہی هللا نے اس کی ہالکت اور بربادی کی خبر دے دی،چنانچہ جنگ بدر يعنی ب

کے چند روز بعد يہ عدسيہ بيماری ميں مبتال ہوگيا، جس ميں طاعون کی طرح گلٹی سی نکلتی 
ہے، اسی ميں اس کی موت واقع ہوگئی۔ تين دن تک اسکی الش يوں ہی پڑی رہی، حتٰی کہ سخت 

اآلخر اس کے لڑکوں نے بيماری کے پھيلنے اور عار کے خوف سے، اس کے بدبو دار ہوگئی۔ ب
  جسم پر دور سے ہی پتھر اور مٹی ڈال کر اسے دفنا ديا۔(ايسر التفاسير)

 
  Ąَۭمآ َاْغٰىن َعْنُه َماهُلٗ َوَما َكَسَب  

  )١نہ تو اس کا مال اس کے کام آيا اور نہ اس کی کمائی۔ (
حثييت اور جاه ومنصب اور اس کی اوالد بھی شامل ہے يعنی  کمائی ميں اس کی رئيسانہ١۔٢

  جب هللا کی گرفت آئی تو کوئی چيز اس کے کام نہ آئی۔
 

َيْصٰىل اَنًرا َذاَت لَهٍَب     ښǼسـَ
  وه عنقريب بھڑکنے والی آگ ميں جائے گا۔

 
اْمَرَاتُٗه   ۭ َمحَّاةَلَ الَْحَطِب     Ćۚوَّ

  )١لکڑياں ڈھونے والی ہے (اور اس کی بيوی بھی (جائے گی) جو 
يعنی جہنم ميں يہ اپنے خاوند کی آگ پر لکڑياں ال ال کر ڈالے گی، تاکہ مزيد آگ بھڑکے۔  ١۔٤

يہ هللا کی طرف سے ہوگا۔ يعنی جس طرح يہ دنيا ميں اپنے خاوند کی، اس کے کفر وعناد ميں 
بعض کہتے ہيں کہ وه  مددگار تھی آخرت ميں بھی عذاب ميں اس کی مددگار ہوگی۔ (ابن کثير)

کانٹے دار جھاڑياں ڈھو ڈھو کر التی اور نبی کريم کے راستے ميں ال کر بچھا ديتی تھی۔ اور 
بعض کہتے ہيں کہ يہ اس کی چغل خوری کی عادت کی طرف اشاره ہے۔ چغل خوری کے ليے 

کرتی اور يہ عربی محاوره ہے۔ يہ کفار قريش کے پاس جا کر نبی صلی هللا عليہ وسلم کی غيبت 
  انہيں آپ صلی هللا عليہ وسلم کی عداوت پر اکساتی تھی۔(فتح الباری)

 
َسٍد    ْن مَّ   Ĉِۧيفْ ِجْيِدَها َحْبٌل ِمّ

  اس کی گردن ميں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔
جيد گردن۔ مسد، مضبوط بٹی ہوئی رسی۔ وه مونج کی يا کھجور کی پوست کی ہو يا آہنی تاروں 

کہ مختلف لوگوں نے اس کا ترجمہ کيا ہے بعض نے کہا ہے کہ يہ وه دنيا ميں ڈالے کی۔ جيسا 
رکھتی تھی جسے بيان کيا گيا ہے۔ ليکن زياده صحيح بات يہ معلوم ہوتی ہے کہ جہنم ميں اس 

کے گلے ميں جو طوق ہوگا، وه آہنی تاروں سے بٹا ہوا ہوگا۔ مسد سے تشبيہ اس کی شدت اور 
  نے کے ليے دی گئی ہے۔مضبوطی کو واضح کر
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 سورة اإلخالص
 )٤۔ تعداد آيات  ١١٢(سورة اإلخالص ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ  ِبْسِم اهلّلٰ

 شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
 عليہ وسلم نے ثلث "*يہ مختصر سی سورت بڑی فضيلت کی حامل ہے، اسے نبی صلی هللا

) قرآن قرار ديا ہے اور اسے رات کو پڑھنے کی ترغيب دی ہے۔(بخاری) ١/٣(ايک تہائی 
بعض صحابہ رضی هللا ہر رکعت ميں ديگر سورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے، 

جس پر نبی صلی هللا عليہ وسلم نے انہيں فرمايا"تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہيں جنت ميں 
اخل کردے گی"(بخاری) اس کا سبب نزول يہ بيان کيا گيا ہے کہ مشرکين نے رسول هللا صلی د

  هللا عليہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بيان کرو۔(مسند احمد)
 

ُ َاَحٌد       Ǻۚقُْل ُهَو اهلّلٰ
  آپ کہہ ديجئے کہ وه هللا تعاٰلی ايک (ہی) ہے

 
َمُد    ُ الصَّ   ۚ Ąَاهلّلٰ
  )١بےنياز ہے (هللا تعاٰلی 

  يعنی سب اس کے محتاج ہيں، وه کسی کا محتاج نہيں۔ ١۔٢
 

  Ǽۙلَْم يدَِلْ ڏ َولَْم يُْودَلْ   
  )١نہ اس سے کوئی پيدا ہوا اور نہ وه کسی سے پيدا ہوا (

  يعنی نہ کوئی چيز اس سے نکلی ہے نہ وه کسی چيز سے نکال ہے۔١۔٣
 

ٗ ُكُفًوا َاَحٌد       Ćَۧولَْم يَُكْن هلَّ
  )١اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ (

اس کی ذات ميں اس کی صفات ميں اور نہ اس کے افعال ميں۔(ليس کمثلہ شئی) حديث قدسی ١۔٤
ميں ہے کہ هللا تعاٰلی فرماتا ہے"انسان مجھے گالی ديتا ہے يعنی ميرے ليے اوالد ثابت کرتا ہے، 

نہ کسی سے پيدا ہوا ہوں اور نہ  حاالنکہ ميں ايک ہوں بےنياز ہوں، ميں نے کسی کو جنا ہے
کوئی ميرا ہمسر ہے (صحيح بخاری) اس سورت ميں ان کا بھی رد ہو گيا جو متعدد خداؤں کے 
قائل ہيں اور جو هللا کے ليے اوالد ثابت کرتے ہيں اور جو اس کو دوسروں کا شريک گردانتے 

  ۔ہيں اور ان کا بھی جو سرے سے وجود باری تعاٰلی ہی کے قائل نہيں
 
 

 سورة الفلق
 )٥۔ تعداد آيات  ١١٣(سورة الفلق ۔ سوره نمبر 
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ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ
 شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے

ہے۔ * اس کے سورة الناس ہے، ان دونوں کی مشترکہ فضيلت متعدد احاچيث ميں بيان کی گئی 
مثال ايک حديث ميں نبی صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا"آج کی رات مجھ پر کچھ ايسی آيات نازل 

ہوئی ہيں جن کی مثل ميں نے کبھی نہيں ديکھی"يہ فرما کر آپ صلی هللا عليہ وسلم نے يہ 
دونوں سورتيں پڑھيں (صحيح مسلم) ابو حابس جہنی رضی هللا عنہ سے آپ صلی هللا عليہ وسلم 

ے فرمايا"اے ابو حابس! کيا ميں تمہيں سب سے بہترين تعويذ نہ بتاؤں جس کے ذريعے سے ن
پناه طلب کرنے والے پناه مانگتے ہيں انہيں نے عرض کيا، ہاں ضرور بتاليئے! آپ صلی هللا 

عليہ وسلم نے دونوں سورتوں کا ذکر کر کے فرمايا يہ دونوں معوذتان ہيں"(صحيح النسائی) نبی 
عليہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناه مانگا کرتے تھے، جب يہ دونوں  صلی هللا

سورتيں نازل لوئيں تو آپ صلی هللا عليہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا ليا اور باقی 
دوسری چيزيں چھوڑ ديں (صحيح الترمذی) حضرت عائشہ رضی هللا عنھا فرماتی ہيں جب آپ 

وئی تکليف ہوتی تو معوذتين (قل اعوذ برب الفلق ) اور (قل اعوذ برب صلی هللا عليہ وسلم کو ک
الناس) پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک ليتے، جب آپ صلی هللا عليہ وسلم کی تکليف زياده ہوگئی 

تو ميں يہ سورتيں پڑھ کر آپ صلی هللا عليہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی اميد سے، آپ صلی 
پھيرتی (بخاری) جب نبی صلی هللا عليہ وسلم پر جادو کيا گيا تو هللا عليہ وسلم کے جسم پر 

جبرائيل عليہ السالم يہی دو سورتيں لے کر حاضر ہوئے اور فرمايا کہ ايک يہودی نے آپ صلی 
هللا علی ولسم پر جادو کيا ہے، اور يہ جادو فالں کنويں ميں ہے، آپ صلی هللا عليہ وسلم نے 

کر اسے منگوايا، (يہ ايک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے حضرت علی رضی هللا کو بھيج 
ساتھ ايک دانتوں کے اندر گيا گرہيں پڑی ہوئی تھيں اور موم کا ايک پتال تھا جس ميں سوئياں 

چبھوئی ہوئی تھيں) جبرائيل عليہ السالم کے حکم مطابق آپ صلی هللا عليہ وسلم ان دونں 
يت پڑھتے ج اتے اور گره کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی سورتوں ميں سے ايک ايک ٓاٰ

خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہيں بھی کھل گئيں اور سوئياں بھی نکل گئيں آپ صل هللا 
علی وسلم اس طرح صحيح ہوگئے جيسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے (صحيح ) 

وقت سوره اخالص اور معوذتين آپ صلی هللا عليہ ولسم کا يہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے 
پڑھ کر اپنی ہتھيليوں پر پھونکتے اور پھر انہيں پورے جسم پر ملتے، پہلے سر،چہرے اور 

جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھيرتے، اس کے بعد جہاں تک آپ صلی هللا عليہ ولسم کے ہاتھ 
  پہنچتے تين مرتبہ آپ صلی هللا عليہ وسلم ايسا کرتے۔(صحيح بخاری)

 
  Ǻَۙاُعْوُذ ِبَرّبِ الَْفلَِق    قُْل 

  )١آپ کہہ ديجئے! کہ ميں صبح کے رب کی پناه ميں آتا ہوں (
فلَق کے معنی صبح کے ہيں۔ صبح کی تخصيص اس لئے کی کہ جس طرح هللا تعاٰلی رات  ١۔١

کا اندھيرا ختم کر کے دن کی روشنی ال سکتا ہے، وه هللا اسی طرح خوف اور دہشت کو دور کر 
اه مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے۔ يا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر کے پن

ہوتا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے گی، اسی طرح خوف زده آدمی پناه کے ذريعے سے صبح 
  کاميابی کے طلوع کا اميدوار ہوتا ہے۔ (فتح القدير)

 
ِ َما َخلََق      Ąِۙمْن َرشّ

  )١ے پيدا کی ہے۔ (ہر اس چيز کے شر سے جو اس ن
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يہ عام ہے اس ميں شيطان اور اس کی ذريت، جہنم اور ہر اس چيز سے پناه ہے جس سے ١۔٢
  انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

 
ِ غَاِسٍق ِاَذا َوقََب      Ǽَۙوِمْن َرشّ

  اور اندھيری رات کی تاريکی کے شر سے جب اس کا اندھيرا پھيل جائے۔
ک درندے اپنی کچھاروں سے اور موذی جانور اپنے بلوں رات کے اندھيرے ميں خطرنا١۔٣

سے اور اسی طرح جرائم پيشہ افراد اپنے مذموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے ليے نکلتے 
ہيں ان الفاظ کے ذريعے سے ان تمام سے پناه طلب کی گئی۔ غاسق، رات وقت داخل ہو 

  جائے،چھا جائے۔
 

ثِٰت ِيف الْ  ِ النَّفّٰ   Ćُۙعَقِد    َوِمْن َرشّ
  )١اور گره (لگا کر ان) ميں پھونکنے واليوں کے شر سے (بھی) (

نفاثات، مونث کا صيغہ ہے، جو النفوس (موصوف محذوف ) کی صفت ہے من شر النفوس ١۔٤
النفاثات يعنی گرہوں ميں پھونکنے والے نفسوں کی برائی سے پناه اس سے مراد جادو کا کاال 

رت دونوں ہيں يعنی اس ميں جادوگروں کی شرارت سے پناه عمل کرنے والے مرد اور عو
مانگی گئی ہے، جادوگر پڑھ پڑھ کر پھونک مارتے اور گره لگاتے جاتے ہيں۔ عام طور پر 

  جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال يا کوئی چيز حاصل کر کے اس پر يہ عمل کيا جاتا ہے۔
 

ِ َحاِسٍد ِاَذا َحَسَد      Ĉَۧوِمْن َرشّ
  )١ر حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وه حسد کرے۔ (او
حسد يہ ہے کہ حاسد، محسود سے زوال کی نعمت کی آرزو کرتا ہے چنانچہ اس سے بھی ١۔۵

پناه طلب کی گئی ہے کيونکہ حسد بھی ايک نہايت بری اخالقی بيماری ہے جو نيکيوں کو کھا 
  جاتی ہے۔

 
 

 سورة الناس
 )٦۔ تعداد آيات  ١١٤(سورة الناس ۔ سوره نمبر 

 
ِحْميِ        ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ   ِبْسِم اهلّلٰ

 شروع کرتا ہوں ميں هللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے
*اس کی فضيلت گزشتہ سورت کے ساتھ بيان ہو چکی ہے۔ ايک اور حديث جس ميں آتا ہے کہ 

و ڈس کيا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی هللا عليہ نبی صلی هللا عليہ وسلم کو نماز ميں بچھ
وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر اس کے اوپر مال اور ساتھ ساتھ (قل ٰيٓايھا الکفرون قل ھو هللا 

  احد اور قل اعوذ برب الناس) پڑھتے رہے
 

  Ǻۙقُْل َاُعْوُذ ِبَرّبِ النَّاِس    
  پناه ميں آتا ہوں۔آپ کہہ ديجئے! کہ ميں لوگوں کے پروردگار کی 
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رب (پروردگار) کا مطلب ہے جو ابتدا سے ہی جب کہ انسان ابھی ماں کے پيٹ ميں ہی ہوتا ہے 
اس کی تدبيرو اصالح کرتا ہے، حٰتی کہ وه بالغ عاقل ہو جاتا ہے پھر وه يہ تدبير چند مخصوص 

کے ليے ہی نہيں، افراد کے ليے نہيں، بلکہ تمام انسانوں کے ليے کرتا ہے اور تمام انسانوں 
بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے ليے کرتا ہے ، يہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس شرف 

  افضل کے اظہار کے ليے ہے جو تمام مخلوقات پر اس کو حاصل ہے۔
 

  Ąَۙمكِلِ النَّاِس   
  )١لوگوں کے مالک کی (

، وہی اس الئق ہے کہ جو ذات، تمام انسانوں کی پرورش اور نہگداشت کرنے والی ہے ١۔٢
  کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اسی کے پاس ہو۔

 
  ۙ Ǽِاهٰلِ النَّاِس   

  )۔١لوگوں کے معبود کی (پناه ميں) (
اور جو تمام کائنات کا پروردگار ہو، پوری کائنات پر اسی کی بادشاہی ہو، وہی ذات اس  ١۔٣

تمام لوگوں کا معبود ہو۔ چنانچہ ميں  بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور وہی
  اسی عظيم و برتر ہستی کی پناه حاصل کرتا ہوں۔

 
ِ الَْوْسَواِس ڏ الَْخنَّاِس      ۽Ćِمْن َرشّ

  )١وسوسہ ڈالنے والے پيچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ (
الوسواس، بعض کے نزديک اسم فاعل الموسوس کے معنی ميں ہے اور بعض کے نزديک  ١۔٤

الوسواس ہے۔ وسوسہ، مخفی آواز کو کہتے ہيں، شيطان بھی نہايت غير محسوس طريقوں يہ ذی 
سے انسان کے دل ميں بری باتيں ڈال ديتا ہے اسی کو وسوسہ کہتے ہيں۔ الخناس (کھسک جانے 
واال يہ شيطان کی صفت ہے۔ جب هللا کا ذکر کيا جائے تو يہ کھسک جاتا ہے اور هللا کی ياد سے 

  ئے تو دل پر چھا جاتا ہے)غفلت برتی جا
 

ْي يَُوْسِوُس ِيفْ ُصُدْوِر النَّاِس    ِ   Ĉۙاذلَّ
  جو لوگوں کے سينوں ميں وسوسہ ڈالتا ہے۔

 
  ۧ Čِمَن الِْجنَِّة َوالنَّاِس    

  )١(خواه) وه جن ميں سے ہو يا انسان ميں سے (
تعاٰلی نے انسانوں کو يہ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسميں ہيں، شياطين الجن کو تو هللا  ١۔٦

گمراه کرنے کی قدرت دی ہے عالوه ازيں ہر انسان کے ساتھ ايک شيطان اس کا ساتھی ہوتا ہے 
جو اس کو گمراه کرتا رہتا ہے چنانچہ حديث ميں آتا ہے کہ جب نبی صلی هللا عليہ وسلم نے يہ 

ھ بھی ہے؟ آپ صلی هللا بات فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ يارسول هللا! کيا وه آپ کے سات
عليہ وسلم نے فرمايا ہاں! ميرے ساتھ بھی ہے، ليکن هللا نے اس پر ميری مدد فرمائی ہے، اور 

ميرا مطيع ہوگيا ہے مجھے خير کے عالوه کسی بات کا حکم نہيں ديتا (صحيح مسلم) اسی طرح 
ی هللا عليہ وسلم کی حديث ميں آتا ہے کہ نبی صلی هللا عليہ وسلم اعتکاف فرما تھے کہ آپ صل

زوجہ مطہره حضرت صفيہ رضی هللا عنھا آپ صلی هللا عليہ وسلم سے ملنے کے ليے آئيں 
رات کا وقت تھا، آپ صلی هللا عليہ وسلم انہيں چھوڑنے کے ليے ان کے ساتھ گئے۔ راستے ميں 

ا کہ يہ دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے تو آپ صلی هللا عليہ وسلم نے انہيں بال کر فرماي
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ميری اہليہ، صفيہ بنت حيی، ہيں۔ انہوں نے عرض کيا، يا رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم کی بابت 
ہميں کيا بدگمانی ہو سکتی تھی؟آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا يہ تو ٹھيک ہے ليکن شيطان 

ارے انسان کی رگوں ميں خوف کی طرح دوڑتا ہے۔ مجھے خطره محسوس ہوا کہ کہيں وه تمہ
  دلوں ميں کچھ شبہ نہ ڈال دے۔(صحيح بخاری)

دوسرے شيطان، انسانوں ميں سے ہوتے ہيں جو ناصح، مشفق کے روپ ميں انسانوں کو 
گمراہی کی تر غيب ديتے ہيں۔ بعض کہتے ہيں کہ شيطان جن کو گمراه کرتا ہے يہ ان کی دو 

ت کو بھی۔ صرف انسانوں کا قسميں ہيں، يعنی شيطان انسانوں کو بھی گمراه کرتا ہے اور جنا
گمراه ہونے والوں ميں  ذکر تغليب کے طور پر ہے، ورنہ جنات بھی شيطان کے وسوسوں سے

اَنَّٗه َكاَن  شامل ہيں اور بعض کہتے ہيں کہ جنوں پر بھی قرآن ميں"رجال "کا لفظ بوال گيا ہے (وَّ
َن اْلِجنِّ  ْنِس يَُعْوُذْوَن بِِرَجاٍل مِّ َن ااْلِ ) اس ليے وه بھی ناس 6۔الجن:72) Čۙ  فََزاُدْوھُْم َرھَقًا ِرَجاٌل مِّ

  کا مصداق ہيں۔
  


