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 فہرست

  سورة الفاتحہ
  اسمائے سوره اور وجہ تسميہ 

  خصوصيات سوره۔
  اجما ل قرآن۔)١(
  قرآن کا مرادف۔) ٢(
  منفرد لب ولہجہ۔)٣(
  دعا اور گفتگو کے منفرد انداز کی تعليم۔)۴(
  اکرم کے لئے خصوصی اعزاز۔رسول )۵(
  شيطان کی فرياد کا موجب۔)۶(
  نماز کا الزمی جز۔)٧(
  کتاب الہی کا آغاز۔)٨(
  قرآن ميں نازل ہونے واال پہال سوره۔)٩(
  آسمانی صحيفوں کا جامع۔) ١٠(

  سوره حمد کے فضائل
  اسم اعظم:) ١(
  قرب الہی :) ٢(
  دو تہائی قرآن :) ٣(
  شفاء :): ۴(
  تمام آسمانی کتب کی برکات وثواب۔)۵(

  سوره کے موضوعات۔
  تفسير آيات

  ۔خدا شناسی۔١
  ب استعانت۔
  ج اسم خدا۔

  نماز ميں مکرر۔) ۶(
  پہلی آيت کے فضائل

  تمام اعمال پر غالب ہے۔) ١(
  ان کی دوری کا موجب۔شيط) ٢(
  گناہوں کی بخشش کا ذريعہ۔) ٣(

  ب۔تعليم حمد
  تربيت الہی:۔) ٢(

  پرورشالف خدائی 
  (ب) ديگر ارباب کی نفی

  جہان بينی)٣(
  وحدت کلمہ ) ۴(

  خصوصيات آيت
  تمام انوع حمد کی جامع۔ )١(
  نماز ميں الحمد رب عالمين پڑھنا)٢(

  فضائل آيت دوم
  شکر نعمت



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

 
 

  خصوصيات۔
  سب سے پہال تکرار
  الف:استحقاق حمد

  ب:۔ تربيت کی دليل۔
  (ج)حقيقی مالک اور مجازی مالک ميں فرق

  معاد
  الف:۔ آخرت پر ايمان

  (ب)روز حساب
  عبادت) ١(

  (ب)وہی ذات الئق عبادت ہے
  (ج)انحصار بندگی
  خضوع و خشوع

  مطابق عبادت ھ۔ خدا کی مر ضی کے
  عبادات کی شرائط اور اقسام

  عبادت مختلف طرح سے کی جاتی ہے
  احتياج عبد

  (ج) عبادت اختياری
  اصل خدا ہے

  عبادت کيوں مقدم ہے
  لطف حضور

  وحدت کلمہ)٢(
  استعانت

  الف ضرورت استعانت
  انحصار استعانت

  خصوصيات آيت پنجم
  ن تکرار لفظاولي

  پہال بال واسطہ فعل
  پہلی ضمير

  پہال مطلوب الہی)۴(
  فضائل

  نماز حضرت امام زمانہ ميں تکرار )١(
  ھدايت تکوينی) ١(
  ہدايت تشريعی) ٢(

  دعا
  صراط مستقيم)٣(

  الہی نعمتيں
  تر بيت الہی

  مغضوبين کی راه سے دوری
  گمراہوں کی راه سے دوری

  سوره بقره
  اسماء وجہ تسميہ

  بقره) ١(
  القرآنسنام ) ٢(
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  فسطاط القرآن :) ٣(
  سيد القرآن)۴(
  سوره۔ا۔ل۔م:) ۵(

  مقام نزول وتعداد آيات
  خصوصيات سوره بقره

  سب سے بڑا سوره ہے۔)١(
  مدينہ ميں نازل ہونے والی پہلی سوره۔) ٢(
  ام پر مشتمل۔سب سے زياده احک)٣(
  سب سے زياده آيات)۴(

  فضائل سوره
  افضل ترين سوره :)١(
  استحقاق رحمت :)٢(
  ياد کرنے کا انعام :)٣(

  موضوعات
  محور بحث،تقوی

  کيوں تقوی اختيار نہيں کرتے؟
  متقين کی راھنمائی۔

  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم کی نظر ميں تقوی
  مراتب تقوی

  يت۔قران ميں تقوی کی اہم
  ب، انبياء عليہم السالم کی دعوت کا اساس

  تقوی و آئمہ عليہ السالم
  تقوی کی عالمتيں

  کی صفات متقين
  تعارف قرآن

  کتاب
  ذالک کس کی طرف اشاره ہے؟

  معجزه
  متقين کی ہدايت
  پہال گروه ۔ متقين
  غيب پر ايمان

  ايمان
  ايمان بالغيب

  افضل اہل ايمان
  نماز قائم کرنا) ٢(

  نماز کے حقوق
  انفاق فی سبيل هللا

  قرآن پر ايمان
  (الف)قرآن مجيد تمام آسمانی کتب کا وارث ہے

  (ب)آخری کتاب
  سابقہ انبياء کی کتب پر ايمان)٢(

  وحدت اديان الہی
  آخرت کا يقين



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

 
 

  ہدايت اور کاميابی
  ايمان اور عمل ميں استمرار
  دوسرا گروه سرکش کفار۔

  شناخت کافر
  منکر حق

  ايمان فعل اختياری ہے
  الف :دلوں اور کانوں پر مہر۔

  توبہ و استغفار
  ب :تشخيص کی قدرت نہيں۔

  ج :مستحق عذاب
  شان نزول

  تيسرا گروه : منافقين
  منافق کی شناخت

  چال بازی
  خود فريبی
  بيمار دل

  جھوٹ کی سزا
  فساد فی االرض 
  اصالح کا دعوی
  بے شعور مفسد
  دعوت ايمان

  حقيقی بيوقوف
  شان نزول

  مومنين کے ساتھ مالقات کا رياکارانہ انداز
  اپنے بزرگوں سے مالقات کا انداز

  مومنين کی اہانت
  مو منين کی حمايت

  منافقين کا انجام
  الف ضاللت و گمراہی کے خريدار

  (ب)نقصان ده تجارت
  خصوصيات

  سب سے پہلی مثال :
  ضرب المثل کی اہميت

  تاريک زندگی
  نور رسالت وامامت سے محروم

  خلوقبد ترين م
  خوف و ہراس پر مشتمل زندگی

  عذاب خدا کا احاطہ
  مضطرب زندگی

  انتخاب ہدايت کی مہلت
  پہال فرمان الہی
  دعوت عمومی

  عبوديت پروردگار
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  الف، معرفت خداوندی
  ب،صحيح عقيده

  (ج) احترام اہل بيت عليہم السالم 
  خالق اولين و آخرين کی عبادت

  وٰی ہےفلسفہ عبادت تق
  نعمت زمين
  نعمت آسمان

  شرک کی نفی 
  گزشتہ آيات کے ساتھ ربط

  قرآن مجيد کا تعارف
  ب عبوديت کا مقام۔

  قرآن کا چيلنج
  الف۔قرآن مجيد تمام شکوک سے پاک ہے
  قرآن ہميشہ رہنے واال ايک معجزه ہے

  قرآن کی حقانيت يقينی ہے
  مخالف قرآن جھوٹے ہيں

  الف۔ قرآن کا چيلنج ال جواب ہے
  ب :دعوت ايمان

  ج: اتمام حجت کے بعد انکار کا نتيجہ
  بشارت الہی

  ايمان اور عمل صالح
  بہشت اور اس کی نعمتيں
  الف :بہشت کے باغات

  ب:پاکيزه بيوياں
  نعمتوں ميں دوام و ہميشگی

  شان نزول
  قرآنی تمثيل

  مچھر کی مثال کيوں
  قرآنی مثاليں اور انسانی رويہ

  ہدايت اور گمراہی
  جبر کی نفی

  عہد شکنی) ١(
  قطع تعلق

  فساد فی االرض
  فاسق خسارے ميں ہيں

  توحيد شناسی۔
  خدا کی سر زنش
  دنياوی زندگی

  عالم برزخ کی زندگی
  قبر کے سواالت

  عالم آخرت کی زندگی
  عظمت انسان
  نعمت آسمان
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  سات آسمان
  علم مطلق خداوند
  نعمت خالفت۔

  حقيقی خليفہ کون؟
  لفاءچار خ

  عظمت رسول اعظم۔
  فساد اور خونريزی۔منافی خالفت
  تقديس اور تسبيح۔الزمہ خالفت

  م الہی۔المحدود عل
  علم آدم :

  علم آدم اورخزائن غيب:
  فضيلت آدم۔

  کيافرشتے سچے نہيں؟
  خاصان خدا کا انداز گفتگو:
  انسان اورفرشتے ميں فرق

  علم معيار خالفت:
  مسجود مالئکہ:

  آياسجده عبادت ذاتی ہے؟
  حقيقت سجده:
  حقيقت ابليس:

  تشکيل خانواده:۔
  حقيقت جنت:

  آدم کا گناه کياتھا:۔
  شيطانی وسوسہ:

  انسانی نسل کا دشمن :
  گاه: عارضی قرار

  حقيقت توبہ:
  کلمات توبہ :۔

  اھبطواکا تکرارکيوں؟
  ھدايت کی پيروی :۔

  ايک سوال اوراسکا جواب !
 جہنمی کون؟

 

 

  

   تفسير انوار الحّجت

  حجة االسالم والمسلمين سيد نياز حسين نقوی

  
  باسمہ تعالی 
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   تفسير انوار الحّجت
  

  زير نظر 
  حجة االسالم والمسلمين سيد نياز حسين نقوی 

  
  ناشر 

  مؤسسہ امام المنتظر قم ايران 
  

 -----------   
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  سورة الفاتحہ
  مکی، سات آيات 

  الفاتحہ  سورة
  عدد الفاظ: حروف: ٧آيات:

مقام مکہ، ا ور کہا گيا ہے کہ مدينہ ميں بھی نازل ہوامگر کچھ لوگوں کا خيال ہے کہ يہ صرف مدنی سوره ہے ليکن يہ 
بات درست نہيں ہے کيونکہ يہ سوره ہجرت سے پہلے مکہ ميں نازل ہوا ہے اس سلسلے ميں کافی ادلہ موجود ہيں ليکن

  نظر رکھتے ہوئے تين دليليں پيش کرتے ہيں۔ اختصارکو مد 
  جيسا کہ اميرالمومنين حضرت علی عليہ السالم کا فرمان ہے۔ ) ١(

  
  نزلت فاتحة الکتاب بمکة من کنز تحت العرش۔ 

  ۔ )٨۶ص  ١سوره فاتحہ الکتاب عرش کے نيچے سے ايک خزانے ميں سے مکہ ميں نازل ہوا (منہج الصاديقين ج 
  ثت کے فورا بعد ہی واجب ہوئی اور سوره فاتحہ اس کا الزمی جز ہے کيونکہ حديث ميں ہے کہ نماز چونکہ بع) ٢(

  ال صالة االبا لفاتحة۔ 
  سوره فاتحہ کے بغير نماز نہيں ہوتی 

  لہذا يقينا يہ سوره مکہ ميں نازل ہوا ہے اورشروع ہی سے نماز ميں پڑھا جاتا ہے۔ 
ا ايک معنی يہ ہے کہ اس کی سات آيتيں ہر نماز ميں دو مرتبہ پڑھی جاتی يہ سوره سبع مثانی ہے (سبع مثانی ک) ٣(

  ہيں۔) اور سبع مثانی کا ذکر قران ميں ان الفاظ کے ساتھ ہوا ہے۔ 
   )٨٧ولقد آتيناک سبعا من المثانی( سوره حجر کی آيت

  سوره حجر يقينا مکی سوره ہے اسی بنا پر سوره فاتحہ بھی مکی ہے 
اتنا کہنا کافی ہے کہ يہ بعثت کے بعد بلکل ابتدائی ايام ميں نازل ہوا اور اس کا سبب نزول نماز  زمان نزول کے بارے

   )۴۴، ص ١ہے چونکہ يہ سوره نماز کا الزمی جز ہے۔( مناقب ابن شہر آشوب ج 

  اسمائے سوره اور وجہ تسميہ 
  ں چندمندرجہ ذيل ہيں۔ سيوطی نے کتاب االتقان ميں اس سوره کے پچيس تک نام گنوائے ہيں،ان مي

  فاتحةالکتاب۔کيونکہ اس سے قرآن مجيد کا آغاز ہوتا ہے۔ )١(
  حمد۔کيونکہ اس ميں حمد الہی ہے۔ ) ٢(
  ام الکتاب۔کيونکہ قرآن مجيد کے بنيادی مفاہيم پر مشتمل ہے۔ ) ٣(
  سبع المثانی۔کيونک يہ نام سوره حجر ميں ذکر ہوا ہے۔ )۴(
  ن مجيد کی بنياد اور جڑہے۔ اساس۔کيونکہ يہ سوره قرآ)۵(
  شفاء۔ کيونکہ يہ ہر مرض کے لئے شفاء ہے۔ )۶(
  کافيہ۔کيونکہ نماز ميں اس کا پڑہنا ضروری ہے اور اس کے عالوه کوئی اور سوره کفايت نہيں کرتا۔ ) ٧(
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  صالة۔ کيونکہ يہ نماز کا الزمی جز ہے۔ ) ٨(
  زانہ ہے۔ کنز۔کيونکہ يہ خدا کے خزانوں ميں سے عظيم ترين خ)٩(
  دعاء۔ کيونکہ اس ميں دعا کا طريقہ سيکھايا گيا ہے۔ )١٠(

 ان ميں سے پہلے چار نام مشہور ہيں۔ 

 

 تفسير انوار الحّجت

 

  خصوصيات سوره۔

  اس مبارک سوره کی مندرجہ ذيل خصوصيات ہيں۔ 

  اجما ل قرآن۔)١(
قرآن مجيد ميں ہر خشک وتر کا ذکر موجود ہے اور يہ سوره اس کا اجمال چونکہ سنت الہی يہ ہے کہ پہلے ايک چيز کو 
اجمال سے ذکرکيا جاتا ہے اور پھر تدريجا اسے تفصيل سے بيان کيا جاتا ہے يہ سوره جن بنيادی اصولوں پرمشتمل ہے 

  پورا قرآن ان کی وضاحت کرتا ہے۔ 

  مرادف۔قرآن کا ) ٢(
  خود قرآن ميں اس سوره کو قرآن کے برابر قرار ديا گيا ہے جيساکہ ارشاد ربالعزت ہے۔ 

  ولقد آتيناک سبعا من المثانی والقرآن العظيم۔ 
  اور ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظيم عطاء کيا ہے۔ 

  يا ہے۔ چونکہ اس سوره کا ايک نام سبع مثانی ہے اور اسے قرآن کے مرادف قرار ديا گ

  منفرد لب ولہجہ۔)٣(
اس سوره کا لب ولہجہ اور انداز بيان باقی سورتوں سے بنيادی فرق رکھتا ہے قرآن مجيد کی باقی سورتيں کالم خدا ہيں مگر 

  اس سوره ميں خدا وند عالم مخلوق کے کالم کو بيان فرمارہاہے۔ 

  دعا اور گفتگو کے منفرد انداز کی تعليم۔)۴(
خدا وند متعال اپنی ذات سے بال واسطہ دعا مانگنے اور گفتگوکرنے کا طريقہ سکھال رہاہے اور درس دے اس سوره ميں 

  رہاہے کہ پروردگار عالم کے حضور کيا درخواست پيش کی جائے اور کس انداز سے التجاء کی جائے۔ 

  رسول اکرم کے لئے خصوصی اعزاز۔)۵(
ہ الہی ہے جيسا کہ حضرت اميرالمومينين عليہ السالم پيغمبر گرامی سے يہ يہ سوره پيغمبر کے لئے عظيم اعزاز اور عطي

  حديث نقل کرتا ہيں کہ آپ نے فرمايا۔ 
  ا ن هللا تعالی افرداالمتنان علی بفاتحة الکتاب وجعلھابا زائالقرآن العظيم۔ 

  د کے برابر قرار ديا ہے۔ خالق کائنات نے سوره حمددے کر مجھ پر خاص طور پر احسان کيا ہے اور اس کو قرآن مجي

  شيطان کی فرياد کا موجب۔)۶(
قرآن کی سورتوں ميں فقط يہ سوره ہے جو شيطان کے فرياد ونالہ کا موجب بنا جيسا کہ حضرت امام جعفر صادق عليہ 

  السالم فرماتے ہيں۔ 
  سلم و حين انزلت ام الکتاب۔ ان ابليس اربع رنات اولھن حين اھبط ا لی االرض و حين بعث محمدصلی هللا عليہ وآلہ و

شيطان نے چار مرتبہ بلند آواز سے فرياد کی پہلی مرتبہ جب بار گاه الہی سے لعنت کا مستحق ٹھرا دوسری مرتبہ جب 
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   )٣حضرت محمد صلی هللا عليہ و آلہ وسلم مبعوث ہوئے چوتھی اور آخری مرتبہ جب سوره فاتحہ نازل ہوئی۔(

  نماز کا الزمی جز۔)٧(
دين کا ستون ہے اور يہ اس کا الزمی جز ہے اور يہ اسی سوره کی خصوصيت ہے کہ اس کے بغير نماز نہيں ہوتی  نماز

  الصلواةاال بفاتحةالکتاب۔ ) ١باقی سورتوں ميں يہ خصوصيت نہيں ہے (

  کتاب الہی کا آغاز۔)٨(
  اس سوره سے قرآن مجيد کا آغاز ہوتا ہے۔ 

  ہال سوره۔قرآن ميں نازل ہونے واال پ)٩(
  يہ قرآن ميں نازل ہونے واال پہال سوره ہے۔ 

  آسمانی صحيفوں کا جامع۔) ١٠(
يہ سوره تمام آسمانی صحيفوں کے علوم،برکات اور ثواب کا جامع ہے جيسا کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا ارشاد

اور ان ميں سے چار کا انتخاب کيا، اور باقی سو کتابوں ہے خدا وند متعال نے آسمان سے ايک سو چار کتابيں نازل فرمائيں 
  کے علوم کو ان چار کتابوں ميں جمع فرمايا اور وه چار کتابيں توريت، انجيل،زبور اور قرآن تھيں۔ 

پھر ان چاروں کے علوم و برکتوں پڑھنے اور جاننے کے ثواب کو قرآن ميں رکھا اور پھر قرآن کے علوم اور برکتوں کو 
ا اور ايک مفصل سوره ميں رکھا اور پھر مفصل سوره کے علوم اور برکتوں کو فاتحةالکتاب ميں جمع کر ديا اور جمع کي

  فاتحةالکتاب کا پڑھنے واال اس طرح ہو گا جيسے اس نے ايک سو چار کتابيں پڑھی ہوں۔ 

  سوره حمد کے فضائل
  کے تذکره پر اکتفاء کرتے ہيں۔ اس سوره کے فضائل کا احصاء نا ممکن ہے البتہ ہم تبرکا پانچ 

  اسم اعظم:) ١(
روايات ميں اس سوره کی فضيلت ميں بيان ہوا ہے کہ اس ميں يقينی طور پر اسسم اعظم موجود ہے جيسا کہ امام جعفر 

  صادق عليہ السالم فرماتے ہيں۔ 
  اسم هللا االعظم مقطع فی ام الکتاب۔ 

   )١قطعی طور پر سوره حمد ميں اسم اعظم الہی موجود ہے۔ (

  قرب الہی :) ٢(
  اس سوره کی تالوت قرب الہی کا موجب ہے اور اسی وجہ سے شيعہ وسنی روايات ميں اسکی 

 ------------   

  ۔۴تفسير نور الثقلين ج،ص)٣(

  ارادے کو مظبوط کرتی ہے اور انسان کو گناه اور گمراہی سے بچاتی ہے۔ 

  دو تہائی قرآن :) ٣(
  اس سوره کی تالوت کا ثواب دو تہائی قران کی تالوت کے ثواب کے برابر ہے اسی وجہ سے پيغمبر اکرم کا ارشاد ہے۔ 

   )٣ايما مسلم قراء فاتحة الکتاب اعطی من االجر النما قراء ثلثی القرآن اعطی من االجر کانما تصدق علی کل مومن و مومنة(
سوره حمد کی تالوت کرتا ہے اسے قرآن کی دو تہائی پڑھنے کا ثواب عطا کيا جائے گا اور اس ے تمام  جو مسلما ن بھی

  مومنين اور مومنات کو صدقہ دينے کا بھی ثواب عطاہو گا۔ 

  شفاء :): ۴(
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رم (ص) سے يہ سوره تمام جسمانی اور روحانی تکاليف کے ليئے شفاء ہے جيسا کہ جابر ابن عبدهللا انصاری نے رسول اک
  نقل کيا ہے۔ 

  ،ص) ١ھی شفاء من کل داء اال السام والسام الموت۔ (جوامع الجامع ج 
  يہ سوره موت کے عالوه ہر مرض کے لئے دوا ہے۔ 

 ---------------   

  ، ٢٣٣، نقل از ثواب االعمال ص ٢۵، ص١تفسير شہيد مصطفی خمينی ج )١(
  ۵٢،ص١مجمع البيان ج)٣(

  
  قر عليہ السالم کا فرمان ہے کہ نيز حضرت امام محمد با

   )٢٢ح۴٢٣ص  ۴من لم يبرئہ الحمد لم يبرئہ شئی۔ (اصول کافی جلد 
  جس کو سوره حمد سے شفاء نہ ملے اسے کوئی چيز بھی شفاء نہيں دے سکتی۔ 

  اسی وجہ سے حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں۔ 
   )٣الروح ما کان ذلک عجبا ( لو قرئت الحمد علی ميت سبعين مرة ثم ردت فيہ

  اگر سوره حمد کسی ميت پر ستر مرتبہ پڑھی جائے اور اس کی روح پلٹ آئے تو تعجب کی بات نہيں ہے۔ 

  تمام آسمانی کتب کی برکات وثواب۔)۵(
حة الکتاب اس سوره ميں تمام آسمانی کتابوں کے جاننے اور پڑھنے کا ثواب رکھا گيا ہے جيسا کہ حديث مين ہے جو بھی فات

 پڑھے گا ايسے ہی ہے جيسے ايک سو چار آسمانی کتابيں پڑھی ہوں۔ 

 

 تفسير انوار الحّجت

 

  سوره کے موضوعات۔

يہ سوره قرآن مجيد کے بنيادی نکا ت پر مشتمل ہے اس کے موضوعات کا احصاء وشمار نہايت مشکل ہے لہذا ہم چند اہم 
  موضوعات کو فہرست وار ذکرکرتے ہيں۔ انکی تفصيل بعد کے صفحات پر مالحظہ فرمائيں۔ 

  
  خداشناسی ) ١(
  توحيد و صفات الہی ) ٢(
  حمد الہی ) ٣(
  تربيت الہی ) ۴(
  جہان بينی ) ۵(
  وحدت کلمہ ) ۶(
  حاکميت اعلی )٧(
  معاد ) ٨(
  عبادت ) ٩(
  استعانت ) ١٠(
  خصوصی ہدايت ) ١١(
  دعا ) ١٢(
  صراط مستقيم ) ١٣(
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  الہی نعمتيں ) ١۴(
  مغضوبين کے راه کی نفی ) ١۵(
  ضالين کے راه کی نفی ) ١۶(

  سير آياتتف
ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ   بِْسِم هللاِ الرَّ

  سہاره هللا کے نام کا جو سب کو فيض پہنچانے واال بڑا مہربان ہے۔ 
  بسم هللا الرحمن الرحيم ميں مندرجہ ذيل چار موضوعات بيان ہوئے ہيں۔ 

  ۔خدا شناسی۔١
طريقہ پر انجام پانے کا موجب بنتا ہے پروردگار هللا کے نام سے شروع کرنا انتہائی بابرکت عمل ہے جو ہر کام کے احسن 

عالم اس آيت سے اپنے پاک کالم کا آغازکر کے يہ رسم قائم کر رہا ہے اور تربيت دے رہا ہے کسی بھی کام ميں ياد خدا 
اور اس سے غافل نہيں ہونا چاہيے۔ جس کو ہر کام ميں خدا ياد رہے گا اس کا کوئی کام قانون خدا وندی کے خالف نہ ہوگا 

  کی زندگی گناہوں سے پاک رہے گی۔ جيساکہ حضرت پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و الہ وسلم کی معروف حديث ميں ہے۔ 
  کل امر ذی با ل لم يزکر فيہ اسم هللا فھوابتر۔ 

   )۵٨، ب ١۶کسی بھی اہم کام ميں اگر خدا کے نام کا ذکر نہ ہو تو ناکامی ہو گی۔( بحار االنوار ج 
  نبوی کو حضرت اميرالمومينين علی عليہ السالم نے نقل فرمايا ہے اور اس کے بعد اس حديث 

فرماتے ہيں کہ انسان کوئی بھی کام انجام دينا چاہے تو الزم ہے کہ بسم هللا کہے يعنی مين اس کام کو هللا کے نام سے شروع 
  کرتا ہوں اورجوکام هللا کے نام سے شروع ہو گا وه مبارک ہو گا۔ 

  مام محمد باقر عليہ السالم فرماتے ہيں۔ نيز ا
   )١٩، ص ١وينبغی االيتان بہاعندافتتاح کل امر عظيم او صغر ليبارک فيہ۔ (تفسير عياشی ج 

  بہتر يہ ہے کہ ہر چھوٹے يا بڑے کام کے آغاز پر بسم هللا کہا جائے تاکہ وه کام مبارک ہو۔ 

  ب استعانت۔
رہا ہے کہ مسلمان زندگی کے ہر قدم پر هللا سے سہارا مانگيں تاکہ يہ احساس  اس آيت سے آغاز کر کے يہ درس ديا جا

ہميشہ قائم رہے کہ تنہا وہی برتر ذات ايسی ہے جو مدد دے سکتی ہے۔ہميشہ اسی کے سامنے سرتسليم خم کياجائے اور اسی 
را ہو سکتا ہے اپنی عاجزی کو تسليم سے توفيق طلب کی جائے تاکہ بلند ہمتی سے امور انجام پائيں يہ عظيم مقصد تبھی پو

  کرتے ہوئے تنہا قادر مطلق پر اعتماد کيا جائے حضرت امام علی نقی عليہ السالم کا فرمان ہے۔ 
   )٧٩، ص ١استعين علی اموری کلھا با الذی ال تحق عباده اال لہ۔( تفسير الفرقان ج 

رتا ہوں جس کے عالوه کوئی بھی بندگی کا استحقاق نہيں رکھتا۔ ميں اپنے تمام امور ميں اسی خدا سے مدد اور سہارا طلب ک

  ج اسم خدا۔
خدا کا جامع ترين نام هللا ہے اور يہی ايک نام خدا کے تمام اسماء و صفات کاجامع ہے اور اسی ليئے بسم هللا کہا جاتاہے بسم 

  اسی الخالق، يا بسم الرازق نہيں کہا جاتا،چونکہ بقيہ تمام اسماء وصفات کو 
کلمہ هللا کی صفت کی حيثيت سے بيان کيا جاتا ہے دوسرے نام کسی ايک کمال اور صفت کو منعکس ہيں مثال کے طور پر 

  غفور و رحيم سے خدا کی بخشش و رحمت کی طرف اشاره ہے۔ 
  لہذا جس طرح خدا اپنی ذات ميں واحد ہے اسی طرح اپنے نام هللا ميں بھی 

  دفعہ ذکر کياگيا ہے۔  ٢۶٩٧ے زياده اسی کا ذکر کيا گيا ہے يعنی واحد ہے قرآن مجيد ميں سب س
  حضرت امير المومنين علی عليہ السالم کا فر مان ہے۔ 

۔تفسير صافی ٨٢هللا اعظم اسماء من اسماء هللا وھواالسم الذی ال ينبغی ان يسمی بہ غير هللا لم يتسم بہ مخلوق۔( وہی ماخذ ص
   )٨١، ص ١ج

ميں سب سے عظيم نام ہے۔ يہ ايسا نام ہے کہ خدا کے عالوه کوئی بھی اس نام سے موسوم نہيں ہو سکتا هللا خدا کے ناموں 
  اور مخلوق بھی يہ نام نہيں رکھ سکتی۔ 
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  جيسا کہ موال کائنات حضرت علی عليہ السالم کا فرمان ہے 
  داء لالخری والتسميتہ فی اول کل سورة آية منہا وانما کان يعرف انقضاء السورةبنزولھا ابت

بسم هللا ہر سوره کی ابتدائی آيت ہے اور ہر سوره کی ابتداء اور انتہاء اسی آيت کے نزول سے معلوم ہوتی ہے (منہج 
   )٩٩،ص ١الصاديقين ج 

  نماز ميں مکرر۔) ۶(
مرتبہ پڑھی  ٢٠يہ آيت ہر نماز ميں الزمی طور پر کم از کم چار مرتبہ پڑھی جاتی ہے اس طرح فقط فرض نمازوں ميں ہی 

 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ ۶٨جاتی ہے اور روزانہ کی نافلہ نمازوں ميں کم از کم 

 

 تفسير انوار الحّجت

 

  پہلی آيت کے فضائل

  اس آيت کے فضائل کا احصی قوت بشری سے باہر ہے بہرحال مندرجہ ذيل تين فضائل مالحظہ فرمائيں 

  تمام اعمال پر غالب ہے۔) ١(
اس آيت ميں ذات خداوندی کے تين ايسے باعظمت نام بيان ہوئے ہيں جو تمام ناموں اور صفات کے جامع ہيں اور يہ تين نام 

امت مسلمہ کی نجات کے موجب بن جائيں گے اور يہ نام بنی آدم کے تمام اعمال پر بھاری ہيں جيسا کہ حديث نبوی ميں 
  وارد ہوا ہے کہ آپ(ص) نے فرمايا۔ 

امت کو قيامت کے دن حساب کتاب کے ليئے اليا جائے گا اور ان کے اعمال کو ميزان ميں توالجائے گا تو ان کی جب ميری
  نيکياں ان کے گناہوں پر غالب آجائيں گی۔ 

انبياء سلف کی امتيں سوال کريں گی پيغمبراسالم کی امت کے اعمال بہت کم تھے ليکن ان کی نيکيوں کا پلڑا کيوں بھاری 
انبياء سلف جواب ديں گے۔کيونکہ يہ امت اپنے کالم کا آغاز خالق متعال کے تين ناموں سے کرتی تھی۔ اور اگر يہی ہے تو 

تين نام ميزان کے ايک پلڑے پر رکھے جائيں۔ بنی آدم کے تمام حسنات وسيئات دوسرے پلڑے پر رکھے جائيں تو يہ پلڑا 
  حيم ہيں بھاری ہوگا اور وه تين نام بسم هللا، الرحمن،الر

  شيطان کی دوری کا موجب۔) ٢(
جس کام ميں بھی يہ آيت پڑھی جائے شيطان اس کام ميں شريک نہيں ہوتامثال کھانا کھاتے وقت اس آيت کے پڑھنے سے 

شيطان دور ہو جاتا ہے۔ جيسا کہ اہليبيت اطہار عليہم السالم سے روايت منقول ہے۔جو شخص کھانا کھاتے وقت بسم هللا کہے 
ن اس سے دور ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ کھانے ميں شريک نہين ہوتا اور اگر کوئی شخص بسم هللا کے بغير کھانا شيطا

  کھائے شيطان اس کے ساتھ شريک ہو جاتا ہے۔ 

  گناہوں کی بخشش کا ذريعہ۔) ٣(
عادت بن جاتی ہے يہی يہ آيت آخرت ميں بھی نجات کی موجب ہے۔ اور دنيا ميں بھی اس آيت کے تکرار کرنے سے جو 

عادت آخرت ميں گناہوں کے محو ہونے اور جہنم کی آگ سے دوری کا باعث ہو گی۔ جيسا کہ پيغمبر عظيم الشان اسالم کی 
  ان تين روايتوں ميں وارد ہو ہے کہ۔ 

سے پر ہو گا جب قيامت کے دن جب انسان کو حساب کتاب کے ليئے ال يا جائے گا اوراس کا اعمال نامہ گناہوں اور برائيوں 
يہ اعمال نامہ اس کے ہاتھ ميں ديا جائے گا تو وه اپنی دنيوی عادت کے مطابق بسم هللا الرحمن الرحيم زبان پر جاری کرے 
گا تو وه اعمال نامہ اسے سفيد نطر آ ئے گا۔ فرشتوں سے سوال کرے گا کہ ميرا اعمال نامہ تو سفيد ہے اور اس ميں کچھ 

ص  ١جواب ديں گے بسم هللا کی برکت سے تمام سيئات و خطيئات محو ہو گئے ہيں۔( منہج الصاديقين ج نہيں لکھا ہو اتو وه 
١٠١(   
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دوسری روايت، اور فرمايا جب قيامت کے دن کسی بندے کو حکم ديا جائے گا کہ وه دوزخ ميں جائے تو جب وه کنارے پر 
   )٢ھزار سال دور ہو جائے گی۔( ٧٠گ اس سے پہنچے گا اور بسم هللا الرحمن الرحيم کہے گا تو جہنم کی آ

  
  تيسری روايت 

   انہ اذا قال المعلم للصبی قل بسم هللا الرحمن الرحيم فقال الصبی بسم هللا الرحمن الرحيم کتب هللا برائتہ ال بويہ و برائتہ للمعلم۔
بسم هللا الرحمن الرحيم تو خداوند متعال،  نيز فرمايا جب استاد بچے سے کہتا ہے کہ بسم هللا الرحمن الرحيم کہو اور وه کہے

   )٩٠ص ١مجمع البيان ج ٢٢٣ص ١اس کے والدين اور استاد کو بخش ديتا ہے۔( جامع االخبار،بصائر ج
ِ َربِّ اْلَعالَِميَن  َّ ِ   اْلَحْمُد 

  چار موضوعات ہيں تمام حمد وثناء اس خدا کے ليئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے واال ہے۔ اس آيت ميں مندرجہ ذيل 
  
  حمد الہی ) ١(
  تربيت الہی ) ٢(
  جہاں بينی ) ٣(
  وحدت کلمہ۔ ) ۴(
  الف حمد الہی ) ١(

اختصاص حمد صرف خدا کے ساتھ ہے۔ خالق متعال الحمد رب العالمين کہ کر اس حقيقت کو بشريت کے ليئے واضع اور 
ات مقدس الہی سے مختص ہے کيونکہ اس کی ذات کمال مطلقآشکار کر رہا ہے کہ حمد الہی کا مفہوم اور اس کی حقيقت، ذ

  ہے جو تمام عيوب و نقائص سے منزه ہے۔ 
لہذا وه ذاتی لياقت رکھتا ہے کہ ہر قسم کی حمد صرف اسی سے مختص ہو حمد اختياری عمل پر ہوتی ہے اور رب العالمين 

ے بلکہ وه اپنی ذات،صفات،اور افعال کے حوالے سے کے پاس اختيا رکل ہے لہذا حقيقی حمد کا استحقاق بھی وہی رکھتا ہ
ہر قسم کی حمد و تعريف کا حقدار ہے اور اس کے عالوه کوئی دوسرا ايسی تعريف کا حقدار نہيں ہے ہاں وه خود کسی کو 

  محمد بنا دے تو اور بات ہے۔ 

  ب۔تعليم حمد
اصل کريں اور رب العالمين کی بے شمار اور ال بندوں کی پہلی ذمہ داری يہ ہے کہ وه اپنے پالنے والے کی معرفت ح

متناہی نعمتيں ہی ہميں اس کی شناخت کی طرف رہنمائی کرتی ہيں کيونکہ جب کسی انسان کو نعمت حاصل ہو تو وه فطری 
طور پر عطا کرنے والے کا شکر گزار ہوتا ہے شکريے کا حق ادا کرنے کے ليئے منعم اور محسن کی پہچان ضروری 

  ہے۔ 
ميں پہچان ہو جائے کہ خدا کی ذات ہی تمام نعمتوں اور رحمتوں کو عطا کرنے والی ہے توشکر ادا کرنے کا طريقہ جب ہ

سکھا رہی ہے کہ جب بھی تم ميری عظيم نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہوتو ميری حمد کرو اور جب حمد کرنا مقصود ہو تو 
حمد ہو جائے گی۔ اگر خداوند متعال حمدوشکر کی تعليم کر دے تو کہو الحمد  رب العالمين اس طرح ميری مکمل ترين 

  انسان ذاتی طور پر اس کمال مطلق کی تعريف کے قابل نہيں ہو سکتا۔ 

  تربيت الہی:۔) ٢(
  

  الف خدائی پرورش

د کرنے واال قادر سے يہ بيان فرمايا جا رہا ہے کہ تمام جہانوں موجودات کی تخليق اور ايجا“ رب العالمين ” خداوند متعال 
مطلق ہے اور چونکہ اسی نے وجود بخشا ہے لہذا وہی بہتر پرورش کر سکتا ہے وہی تمام موجودات کا رب اور پالنے واال 

ہے۔کائنات وجود پانے کے بعد بھی ہميشہ رب العالمين کی محتاج ہے پرورش اور رشد کے تمام عوامل اسی نے پيدا کيے 
  کی ہوتی ہے۔ ہيں۔تربيت اور پرورش دو قسم 

  تکوينی تربيت ) ١(
  تشريعی تربيت ) ٢(
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ہمارا خالق دونوں لحاظ سے رب ہے ہماری خلقت ميں بھی ہميں پالنے واال وہی ہے اور تعليم وتربيت ميں بھی وہی رب ہے 
ان وسائل کے  اور راه دکھالتا ہے۔اور تمام مخلوقات کے تکامل اور ترقی کے تمام وسائل کا انتظام اسی نے کيا ہے اور پھر

  استعمال کا طريقہ بھی اسی نے سکھايا ہے۔ 
خالق متعال نے نہ صرف طبعيت اور جسمانی تربيت کا مکمل انتظام کيا ہے بلکہ اپنی مخلوق ناطقہ کے ليئے روحانی اور 

ہر رکھا ہے اخالقی تربيت کا بھی پورا اہتمام فرمايا ہے۔اس امر کے ليئے فطرت بشری ميں ھدايت کی راه پرچلنے کا جو
اور صحيح راه کی شناخت کے ليئے عقل جيسی ممتاز نعمت عطا فرمائی ہے۔ چونکہ بشريت کو ارتقائی منازل طے کرنے 
کے ليئے راہنما کی ضرورت تھی تو اس کا انتظام انبياء الہی کو ہدايت بشری کے ليے مبعوث فرمايا اور آسمانی کتب نازل 

  نتظامات مکمل ہو گئے۔ فرمائی جس سے رشد وتکامل کے تمام ا

  (ب) ديگر ارباب کی نفی
خالق مطلق چونکہ ہر چيز کا مالک ہے اور ان کی تربيت بھی صرف وہی کر سکتا ہے اور رب حقيقی اور مطلق بھی وہی 

ہے تو کسی اور کا رب ہونا يا تربيت ميں شريک ہونا اس حقيقت کے منافی ہے۔اس آيت کے ذريعہ کائنات کی ہر چيز کی 
بيت کو صرف خدا وند متعال سے مختص کر ديا گيا ہے اور بقيہ تمام تخيلی ارباب کی نفی کر دی گئی ہے اور اس طرح تر

  توحيد ويگانگی کی اساسی وجہ بيان کر دی ہے۔ 

  جہان بينی)٣(
ترقی سے  عالم سے مراد وه جہان ہے جو ايک شمسی نظام اور اس ميں موجود تمام سيارات سے تشکيل پاتا ہے سا ئنسی

انسان نے بہت سے کہکشاں اور ہر کہکشاں ميں متعددشمسی نظام اور ہر شمسی نظام ميں موجود مختلف سياروں کا پتہ چال 
ليا ہے البتہ سائنس کی ترقی سے بہت پہلے ہمارے معصومين عليہما ا لسالم نے اس کی خبر دے رکھی تھی جيسا کہ 

  ان ہے۔ حضرت امام محمد باقر عليہ ا لسالم کا فرم
  ان هللا قد خلق الف الف آدم۔ 

  بے شک هللا نے ہزار ہزار (ايک ملين )جہان پيدا کيے اور ہزار ہزارآدم کو خلق فرماياہے۔ 
اس سے عالمين يعنی بہت سے جہان کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ کائنات ميں جتنے عالم ہيں ان تمام کا خالق اور رب 

  صرف خدا کی ذات ہے۔ 
تذکرے سے مراد يہ ہے کائنات کی وسعت،جہانوں کے تعدد،ان کی خلقت اور ان کی تربيت پر غور کيا جائے  عالمين کے

اور ايک جہان بينی اور کلی نظر پيداہو کہ وه ذات بر تر و جامع کماالت ہے اس کی خالقيت اتنی وسعت رکھتی ہے کہ انسان
کيا بلکہ تخليق کے بعد ان کی تربيت کر نے والی ذات بھی وہی ان کے جزئيات کو نہيں پا سکتا اور صرف تخليق ہی نہيں 

  ہے۔ 
  يعنی وه ذات کائنات اور اس ميں موجود تمام جہانوں،نظاموں،سياروں 

،آسمانوں،زمينوں،جمادات،نباتات،حيوانات اور مالئک،جن اور انس نيز ديگر مخلوقات کی ان کے مناسب حال تدريجی طور 
  کی منزل تک پہنچاتی ہے۔  پر تربيت کرتا ہے اور کمال

اس سے عالمين کی تربيت پر ايک کلی نظر پيدا ہوتی ہے کہ کتنا بڑا اور پھيال ہوا عمل ہے کہ خالق کے عالوه اس کام کو 
  کوئی انجام نہيں دے سکتا اسی ليے تمام حمد اور تعريفوں کو اسی ٓذت سے مخصوص کر نا ضروری ہے۔ 

  وحدت کلمہ ) ۴(
لقيت اور تربيت ميں وحدانيت الہی معلوم ہو گئی اور ہر روز نئے خدا اور ہر کام کے ليے عليحده عليحده جب ذات،صفات،خا

خدا نيز قبلہ کا الگ الگ خدا ہو نے کی نفی کر دے گئی اور يہ حقيقت واضح طور پر سامنے آگئی کہ وه اس ايک جہان ہی 
  ر پالنے واال ہے۔ خالق نہيں بلکہ وه ايسے بہت سے جہانوں کا خالق،مدبر او

اس سے ايک طرف سے ہر طرح کے شرکت کا سد باب کيا اور دوسری طرف اتحاد عالمی کی ايک مستحکم بنياد قائم کر 
  دی تاکہ سب لوگ وحدت کلمہ کے ساتھ ترقی وکمال کے مدارج طے کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچيں۔ 

ی کے باوجود اس بنياد پر کوئی مضبوط عمارت قائم نہيں کر سکی اوراگرچہ ابھی تک انسانيت تہذيب وتمدن کين انتہائی ترق
جب تک اس اخوات کا سنگ بنياد رکھنے والے دين اسالم اور کتاب (قرآن ) کو عمومی طور پر تسليم نہ کر ليا جائے اس 

  وقت تک يہ عظيم مقصد حاصل نہ ہو گا۔ 
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  اس سلسلے ميں قرآن کا وعده ہے کہ 
  ليظھر الدين کلہ ؛ 

  تا کہ اس دين کو ہر دين پر غلبہ عطاء کرے۔ 
يہ وعده حتمی ہے جو پورا ہو کر رہے گا جب حضرت حجت کا ظہور ہو گا اور دنيا کی تمام بے تابياں اور پريشانياں اس 
 وقت ختم ہو جائيں گی۔اور ايمان۔نظم اور اتحاد عالم کی نہايت ہی شاندار عمارت بنے گی اور دنيا کے مضطربانہ اٹھتے

  ہوئے قدم آخر ميں اس منزل پر پہنچ کر دم ليں گے اور اطمينان اور سکون کی فضا قائم ہو جائے گی۔ 

  خصوصيات آيت
  اس آيت کی مندرجہ ذيل خصوصيات ہيں۔ 

  تمام انوع حمد کی جامع۔ )١(
وصاف کماالت ہيں ہر کمال يہ آيت حمدکی تمام انوع و مراتب کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور خدا وند متعال کے جتنے ا

پر وه الئق حمد ہے اس کی جتنی نعمتيں اور آثار ہيں سب کے سب حمد الہی کے موارد ہيں۔ کسی انسان ميں طاقت نہيں ہے 
کہ جس طرح وه حمد کا حقدار ہے اس طرح حمد الہی بجا الئے اور اس آيت ميں خدا کی جامع حمد ہے جيسا کہ امام جعفر 

  ے فر مايا۔ صادق عليہ السالم ن
اگر خدا وند متعال ميری سواری مجھے لوٹادے تو ميں اس کی ايسی حمد کروں گا جو اسے پسند آئے گی سواری مل گئے 

  اور اس پر سوار ہوئے تو آسمان کی طرف سر اٹھاکر فرمايا الحمد  اور اس سے زياده کچھ نہ فرمايا اور پھر فرمايا۔ 
  ع انوع المحامد  عزو جل فما من اال و ھو داخل فی ما قلت۔ ما ترکت وال ابقيت شےئا جعلت جمي

  ميں نے خدا کی حمد سے کسی قسم کی چيز کو نہيں چھوڑاحمد کی اقسام اس جملے ميں داخل ہيں۔ 
ہم تمام انوع حمد کی وضاحت ميں چند جملے دعا افتتاح کے بيان کرتے ہيں امام زمانہ (عج)نے اپنے خاص نائب ابو جعفر 

  ابن عثمان کو تعليم فرمائی تھی۔  محمد
الحمد  بجميع محامده کلہا، علی جميع نعمہ کلہا۔الحمد  الذی ال مضاد لہ فی ملکہ،والس منازع لہ امره۔الحمد  الذی ال 

لحوريده،الذی شريک لہ فی خلقہ وال شبيہ لہ فی عطمتہ۔ الحمد  الفا شی فی الخلق امره وحمده،الظاھر بالکرم مجده،الباسط با
  ال تنقض خزائنہ وال تزيد کثرة العطاء اال حور ا وکرما انہ ھو العزيز الوھاب 

حمد هللا ہی کے لئے ہے اس کی تمام خوبياں اور ساری نعمتوں کے ساتھ، حمد اس هللا کے لئے ہے جس کی افرينش ميں کئی
حمد اس هللا کے لئے ہے جس کا حکمپوری مخلوق اس کا ساجھی نہيں ہے اور اس کی بڑائی ميں کوئی اس جيسا نہيں ہے،

ميں آشکار ہے اس کی شان اس کی بخشش کے ساتھ ظاہر ہے بن مانگے دينے ميں اس کا ہاتھ کھال ہے۔يہ وہی ہے جس کے 
خزانے کم نہيں ہوتے اور کثرت کے ساتھ عطا کرنے ميں اس کی بخشش و سخاوت ميں اضافہ ہوتا ہے کيونکہ وه زبردست 

واال ہے۔بہرحال پوری دعا ہی پروردگار عالم کی حمد پر مشتمل ہے اور ہر قسم کی حمد کو انتہائی خوبصورت  عطا کرنے
  انداز ميں پيش کيا ہے۔ 

  نماز ميں الحمد رب عالمين پڑھنا)٢(
اس آيت کا حمد کے بعد نماز ميں پڑھنا مستحب ہے يہ اس آيت کی خصوصيت ہے چونکہ باجماعت نماز ميں سوره حمد اور 

بعد والی سوره کا پڑھنا صرف پيشنماز کے ليے ضروری ہوتا ہے اور مقتدی صرف سنتا ہے اور جب پيشنماز سوره حمد 
  کہے الحمد  ر ب العالمين۔ کی قر ائت ختم کرتا ہے تو مقتدی کے ليے مستحب ہے وه 

  جيسا امام جعفر صادق (ع) کا ارشاد ہے 
  اذا کنت خلف امام ففرغ من قرائةالفاتحہفقل انت من خلفہ الحمد  ر ب العالمين 

  جب آپ با جماعت نماز پڑھيں اور پيشنماز سوره فاتحہ پڑھ چکيں تو کہيں الحمد  رب العالمين۔ 
بھی حمد کے بعد اس آيت کو پڑھنا سنت ہے جيسا کہ امام عليہ ا لسالم کا اس بارے ميں ارشاد اسی طرح فرادی نماز ميں 

  ہے۔ 
  فاذا قرائات الفاتحة ففرغٹ من قرائتھا و انت فی الصلوة فقل الحمد  رب العالمين۔ 

ومين عليہمالسالم کے فرامين کے جب آپ سوره الفاتحہ کو نماز ميں قرائت کريں تو کہيں الحمد رب العالمين۔البتہ آئمہ معص
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مطابق سوره فاتحہ کے بعد آمين کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ 

 

 تفسير انوار الحّجت

 

  فضائل آيت دوم

  

  شکر نعمت

خدا وند متعال کی بے پناه نعمتوں پر شکر واجب ہے اور شکر الہی ادا کرنا بھی انسان کے بس کی بات نہيں چونکہ کائنات 
کی وسعتوں ميں موجود بے شمار نعمتوں کا وه احصاء کرنے سے قاصر ہے تو پھر کيسے شکر ادا کرے حضرت امام 

  جعفر صادق عليہ السالم ارشاد فرماتے ہيں۔ 
   )٣۵۶اصول باب الشکر ص ۴۵۵ علی عبد بنعمة صغرت و کبرت فقال الحمد  اال ادی شکرھا۔( البيان صماانعم هللا

  خدا وند متعال نے کوئی ايسی چھوٹی يا بڑی نعمت اپنے بندے کو عطا نہيں فرمائی 
ِحيِم  ْحَماِن الرَّ   الرَّ

  وه سب کو فيض پہنچانے واال بڑامہربان ہے۔ 
بيان ہوچکی ہے ليکن ايک نکتہ کا يہاں ذکر کرنا مناسب ہے کہ رحمن سے مراد دنيا ميں اسکی  اس آيت کی تفسير پہلے

  رحمت ہے اور رحيم سے اسکی اخروی رحمت مراد ہے۔ 
اسکا واضح برہان يہ ہے کہ لفظ رحمان۔الحمدهللا رب العالمين کيساتھ متصل ہے اور يہ دنيا ميں اسکے رحمن ہونے کو بتاتا 

يم مالک يوم الدين کيساتھ متصل ہے اور يہ اسکی اخروی رحمت پر داللت کرتا ہے، يہ دونوں صفات منشاء ہے اور لفظ رح
  الہی کے فيضوض و برکات پر مشتمل ہے۔ 

  خصوصيات۔
  

  سب سے پہال تکرار

يں بھی بے فائدهيہ قرآن مجيد کی سب سے پہلی آيت ہے جس کے تمام الفاظ بسم هللا ميں ذکر ہو چکے ہيں۔ قرآن مجيد ميں کہ
تکرار نہيں ہوا بلکہ خاص معنی اور مفہوم کو بيان کرنے کيلئے تکراری الفاظ استعمال ہوئے ہيں اور يہاں تکرار کی 

  مندرجہ وجوہات ہيں۔ 

  الف:استحقاق حمد
ے کيونکہ وه ذات بسم هللا ميں رحمن اور رحيم کا تذکره امداد طلب کرنے کے ذيل ميں تھا اور يہاں استحقاق حمد کے ليئے ہ

سر چشمہ رحمت ہے اور اس نے ہميں اپنی رحمت سے بے شمار نعمتيں عطا فرمائی ہيں، لہذا وه ذات حق رکھتی ہے کہ 
اس کی حمد کی جائے گرچہ رحمت کے عالوه اس کی عالمی تربيت اور ديگر تمام اوصاف کمال بھی اسی ذات کو مستحق 

  حق گردانتی ہيں۔ 

  ب:۔ تربيت کی دليل۔
يہاں رحمن اور رحيم ميں خدائی تربيت کی دليل موجود ہے کيونکہ وہی کائنات کا خالق اور رب ہے ليکن يہ سوال پيدا ہو 

سکتا ہے کہ اس کی يہ تخليق اور تربيت کس بنياد پر ہے؟ يہ واضع حقيقت ہے کہ وه ذات ہر چيز سے بے نياز ہے اور 
  تا۔ عالمين کی تربيت اپنی ضرورت کے ليئے نہيں کر
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اس کی وسيع اور دائمی رحمت کا تقاضہ ہے کہ سب کو فيض پہنچائے اور اپنے لطف وکرم اور رحم سے ان کی تربيت 
کرے اور انہيں رشد وکمال کے راستے پر چالئے اور آخرت ميں بھی اپنے دامن عفو ورحمت ميں جگہ عطاء فرمائے 

يں ہے بلکہ وه اپنی رحمت سے ہميں نعمتيں عطاء فرماتا ہے ہماری تربيت اور بخشش سے اس ذات کو ذاتا کوئی فائده نہ
  اوررحمت کی وجہ سے ہماری تربيت کرتا ہے۔ 

  (ج)حقيقی مالک اور مجازی مالک ميں فرق
دينوی مالک کسی بھی چيز کے مالک نہيں ہيں بلکہ حقيقی اور اصلی مالک ان کو وجود اور زندگی عطاکرنے واال 

وی مالک اپنی اس جھوٹی مالکيت کو جتالنے کے لئے اور اپنی انا اور خواہشات نفسانی کے تحتپروردگار ہے ليکن يہ دنيا
  پر قسم کے ظلم و ستم،قتل و غارت اور بے راه روی کو اپناتے ہيں۔ 

لہذا رب العالمين کے بعد الرحمن الرحيم کو النا اس کی طرف اشاره کرتا ہے کہ وه حقيقی مالک ہونے کے باوجود اپنے 
دوں پر مہربانی ولطف و کرم کرتا ہے،اور اپنی رحمت کے سائے ميں تو بہ کرنے والے تمام خطاکاروں کو بخشش ديتا بن

  ہے۔اسی لئے ارشاد الہی ہے۔ 
قل يا عبادی الذين اسر فو ا علی انفسہم ال تقنطوا من رحمتہ هللا ان هللا تغفرالذنوب جميعا ھو والغفورالرحيم پيغمبر (ص) آپ 

نچا سيجيے کہ اے مير ے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر زيادتی کی، رحمت خدا سے مايوس نہ ہونا هللا تمام گناہوں کو پيغام پہ
  معاف کرنے واال ہے اور وه يقينا بہت زياده بخشنے واال اور مہربان ہے۔ 

يِن    َمالِِک يَْوِم الدِّ
  وه خدا روز جزا کا ما لک ہے۔ 

  
  حاکميت اعلی۔ 

  الف :۔ 
يں اقتدار اعلی خداوند عالم زمان ومکان کی تمام حالتوں پر حاکم ہے۔اور اس کی حاکميت تمام جہانوں پر محيط ہے۔ہر دنيا م

چيز پر اس کا تسلط اور احاطہ ہے اور جہاں ہستی کے ليئے وہی ذات ہی حقيقی حاکم ہے اور وه اپنی حکومت ميں کسی 
اعلی ہے خداوندمتعال کی تربيت اور پرورش فقط اس دنيا تک محدود  چيز کا محتاج نہيں ہے اور علی االطالق وہی حاکم

  نہيں ہے۔ 
  

  ب :۔ 
آخرت ميں اقتدار اعلی، يہاں خداوندمتعال مالک يوم الدين کہ کر روز جزا کی حاکميت فقط اپنی ذات کے ساتھ ہی مخصوص 

س دنيا ميں بھی لوگوں کی تربيت اور تدبير کر رہا ہے اور آج تک کسی نے اس دن کی حاکميت کا دعوی نہيں کيا۔ جيسا کہ ا
کرنا خدا کے ہاتھ ميں ہے۔ اسی طرح آخرت کی تدبير اور حساب کتاب بھی اسی ذات کے ہاتھ ميں ہوگا جيسا کہ خداوندمتعال

  ارشاد فرماتا ہے۔ 
  لمن الملک اليوم  واحد القہار۔ 

  ہار کی حکمرانی ہے۔ آج کس کی حکومت ہے (جواب ديا جائے ) صرف خدا يگانہ اور ق

  معاد
  

  الف:۔ آخرت پر ايمان

خالق متعال کی ربوبيت اور رحمانيت کا تقاضہ يہ ہے کہ جزا اور سزا کا ايک مکمل نظام ہو،خدا نے انسان کو ترقی اور 
اب اگر کمال کے مراحل طے کرنے کے ليئے راه دکھالئے اس کی تربيت کا انتظام کيا اسے شعور اور اختيا رعطا فرمايا 

  انسان صحيح راه کا انتخاب کرے جو کہ اطاعت اور ايمان ہے،تو وه جزا پائے گا۔ 
ليکن اگر بری راه يعنی کفر ومعصيت کو اختيار کرے تو وه سزا کا مستحق ہے۔ اس آيت کے ذريعے خداوندمتعال انسان کو 

  اور يہی معاد ہے۔ اس حقيقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ تمام لوگوں کا پلٹنا اسی کيطرف ہے 
ان کے تمام اعمال وامور،قيامت کے دن خدا وند متعال کی حکومت اور سلطنت ميں پيش کيے جائيں گے اور وہيں سزا وجزا
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کا تعين ہو گا،تو اسی بنا پر فقط اسی سے اميد رکھنی چاہيے اور اسی سے ڈرنا چاہيے اور اس ذات کی مخالفت اور نافرمانی
پر ايمان انسان کو غلط راستے سے بچاتا ہے اور اس کے کردار اور اخالق کی اصالح ہوتی ہے۔اس سے بچنا چاہيے۔معاد 

  بنا پر دين کی ايک بنيادی اصل 
  معاد اور قيامت ہے۔ 

  (ب)روز حساب
ل ہوئی قرآن مجيد ميں عالم آخرت کو مختلف الفاظ کے ساتھ تعبير کيا گياہے،يوم الدين،يوم حساب اور دوسری تعبيريں استعما

ہيں اور يوم دين سے مراد روز حساب ہے جيسا کہ حضرت امام جعفرصادق عليہ السالم سے پوچھا گيا کہ مالک يوم الدين 
  سے کيا مراد ہے۔آپ نے ارشاد فرمايا اس سے مراديوم الحساب ہے۔ 

يں گے اور ہر چھوٹے بڑے يہ وه دن ہے جس دن تمام پوشيده حقائق واضع ہو جائيں گے اور تمام الہی وعدے پورے ہو جائ
عمل کو عدالت الہی کے ترازو ميں پرکھا جائے گا ہر شخص کی نيکيوں اور اچھائيوں،اسی طرح گناہوں اور برائيوں 

  کاحساب وکتاب ہو گا۔ 
حاکم مطلق کی بارگاه ميں ہر ظلم وذيادتی کے خالف شکايت کی جائے اور حقدار کو اس کا حق ملے گا اور کسی کو 

ہو گی اور ہر عمل کا عدل وانصاف کے ساتھ حساب ہو گا جب نيک اور برے افراد عليحده عليحده ہو جائيں گے  مايوسی نہ
تو ان کا اجر وسزا معين ہو گا اور جو اجر پانے والے ہو نگے انہيں جنت ميں داخل کيا جائے گا اور جو لوگ سزا اورعذاب 

  ۔ کے مستحق ہونگے انہيں جہنم ميں دھکيل ديا جائے گا
  إِيَّاَک نَْعبُُد َوإِيَّاَک نَْستَِعيُن 

  ہم تيری ہی عبادت کرتے ہيں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہيں 

  عبادت) ١(
الف:۔حق کی ادائيگی، گزشتہ آيات ميں اوصاف خداوندی کا تذکره ہو ہے اس ذات(خدا وندی) کی شناخت اور معرفت کے 

ذات ہماری خلقت کے بعد،ہماری تربيت اور ہدايت کے تمام اسباب مہيا کرتی  مراحل سے گزرتے ہوئے يہ علم ہوا کہ وه
ہے،اس دنيا ميں اس کی رحمت اور لطف وکرم ہم پر سايہ فگن ہے اور آخرت ميں اس کی حاکميت مطلقہ کے باوجود اس 

  کی رحمت مومنين کے شامل حال ہے۔ 
ہيں اور جن کی صحيح معنوں ميں ادائيگی ہمارے بس ميں اس وجہ سے برتروباال ذات کے بہت سے حقوق ہماری گردن پر 

نہيں ہے،ان ميں سے ايک منعم کا شکر ادا کرنا ہے،شکر کو حمد خداوندی کے ذريعہ ادا کيا جاتا ہے اسی طرح ايک حق يہ 
  کہ ہم اپنے رحيم وکريم مالک کی اطاعت اور فرمانبرداری کريں اس کا واضع مظہر عبادت خداوندی ہے۔ 

ہ کہ جب کسی سے کوئی حاجت طلب کی جائے تو اس کا الذمہ يہ ہے کہ اس کے حقوق ادا کيے جائيں اور جو انسان مزيد ي
اپنی ذمہ داری ادا نہيں کرتا وه اس کی عنايت کا حق دار نہيں ہوتا۔اس مقام پر بيان ہونے والی آيات بتاتی ہيں کہ ہم نے کس 

ان آيات ميں اس کے حق کی ادائيگی کا اقرار کيا گيا ہے کہ ہم تيری ہی طرح بارگاه خداوندی سے حاجات طلب کرنی ہيں 
  عبادت کرتے ہيں اور صرف تجھ ہی سے حاجات طلب کرتے ہيں۔ 

  (ب)وہی ذات الئق عبادت ہے
خداوندمتعال بے پناه کماالت کا مالک ہے اور اس کی ذات کمال مطلق ہے اور اس کی ہر صفت بھی کمال ہی کمال ہے،وہی 

بھی ہے اور مالک بھی اسی ليئے وه ذات بندگی اور پرستش کی حق دار ہے يعنی اس کی عبادت کا موجب صرف اور رب 
  صرف اس کی ذات ہے کوئی اور شیء نہيں ہے۔ 

  اسی ليئے موال علی عليہ السالم کا فرمان ہے۔ 
  ،الہی وجدتک اھال للعباده فعبدتک۔ 

  ئق پايا،اسی ليئے تيری عبادت کرتا ہوں۔ بارالہا ميں نے تجھے بندگی اور عبادت کے ال
  جب وه ذات ہی بندگی کی لياقت رکھتی ہے تو پھر عبادت بھی فقط اسی کی قربت کی نيت سے ہونی چاہيے۔ 

  (ج)انحصار بندگی
ان آيات سے جب اس ذات کا عبادت کے الئق ہونا واضع ہو گيا تو اب ايک اور موضع کی طرف توجہ دالئی جا رہی ہے کہ 
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  عبادت فقط اسی ذات ميں منحصر ہے اور اس کے عالوه کوئی بھی عبادت کے الئق نہيں ہے۔ 
ھر صرف اسی کی اطاعت کی جائے عقل وفطرت کا بھی يہی تقاضا ہے جب وہی ذات خالق کل اور مالک حقيقی ہے تو پ

اور جب ہم اس کے بندے ہيں تو معبود بھی اسی کو ہونا چاہيے۔لہذا خداوندمتعال کے عالوه کسی کی عبادت سلب آزادی اور 
غالمی کے مترادف ہے ليکن اگر انسان دوسروں کی عبوديت اور نفس اماره سے آزاد ہونا چاہے اور فقط اور فقط خدا کی 

  ار کرے تو اس کا مستحق ہوگا کہ خود کو خدا کا بنده کہے کيونکہ اس کی بندگی ميں عزت ہے۔ عبادت پر انحص
دنياوی طاقتوں اور طاغوتوں کے سامنے جھکنے ميں ذلت ہے۔ بہرحال قرآن مجيد کی يہ آيت صاحبان ايمان کے ليئے 

عالوه کسی کی عبادت نہ کرے اور اپنی روحی لحاظ سے علو کو پيش کرتی ہے۔اس ايمان کا تقاضا يہ ہے کہ انسان اس کے
احتياج اسی کے سامنے پيش کرے اور اس کے عالوه کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے۔ اسی کے عالوه کسی پر 

اعتماد اور توکل نہ کرے کسی کو خدا کا شريک قرار نہ دے اور خدا کی سلطنت کے مقابلہ ميں کسی کی حاکميت کو 
  خداوندمتعال کا حتمی فيصلہ يہ ہے کہ  محبوب نہ جانے کيونکہ

  و قضی ربک ان ال تعبدواالاياه 
  اور آپ کے پروردگار کا فيصلہ ہے کہ تم اس کے عالوه کسی کی عبادت نہ کرنا۔ 

دين کا حکم بھی يہی ہے کہ ہميں شرک نہيں کرنا چاہيے کيونکہ شرک در عبادت واطاعت بھی انسان کو دائره توحيد سے 
ہے۔ نيز اس مطلب کی طرف بھی متوجہ رہنا چاہيے کہ کائنات کی ہر چيز خداوندمتعال کی مطيع ہے اور اس  خارج کر ديتا

  کی عبادت کرتی ہے اس مقام پر خداارشاد فرماتا ہے۔ 
  ان کل من فی السموات واالرض اال اتی الرحمن عبدا۔ 

  زمين و آسمان ميں ہر چيز خدا کا بندا اور (اسکی) فرمانبردار ہے۔ 
خداوندمتعال کی تمام مخلوقات ميں صرف انسان اور جن ہی اس کی نافرمانی اور سرکشی کرتے ہيں حاالنکہ انہيں عبادت 

  کے ليئے خلق کيا گيا ہے جيسا کہ ارشاد خدا و ندی ہے۔ 
  وما خلقت الجن والنس اال ليعبدون۔ 

  جن و انس کو صرف عبادت کے ليئے پيدا کيا گيا ہے۔ 
جب يہ واضع ہو گيا کہ عبادت و پرستش صرف ذات الہی کے ساتھ مختص ہے اور غير هللا کی عبادت المختصر يہاں پر 

جس صورت اور جس طرز فکر سے ہو،شرک ہے کيونکہ جو شخص غير هللا کی عبادت کرتا ہے تو وه اسے معبود سمجھ 
مشرک ہے۔خدا پرست اوراھل توحيد اسی بيٹھتا ہے اور جو معبود حقيقی کے عالوه کسی اور کو معبود سمجھے وه کافر اور 

  عقيده کی وجہ سے مشرک اور غير موحد لوگوں سے ممتاز ہيں۔ 

  خضوع و خشوع
اس بات ميں کوئی شک وشبہ کی گنجائش نہيں ہے کہ مخلوق کو خدا کی اطاعت کے ساتھ ساتھ خضوع و خشوع بھی کرنا 

يں ہر چيز صحيح ہے۔ يہی وجہ ہے کہ ہم هللا اکبر کہہ کر اپنی چاہيے کيونکہ وه ذات اس قدر عظيم ہے کہ اس کے مقابلے م
  ناچيزی کا اقرار کرتے ہيں اور اس کے سامنے اپنی ذات اور بندگی کا اظہار ہمارے لئے ضروری ہے۔ 

يہ ايک ايسی مسلمہ حقيقت ہے جس پر عقل اور شريعت دونوں شاہد ہيں اس کے عالوه کسی استدالل اور برہان کی 
  ں ہے۔عبادات ميں خضوع وخشوع انسان کے مقام کی بلندی ضرورت نہي

کاموجب بنتا ہے بنده کی اسی ميں عزت ہے کہ بندگی ميں کمال پيدا کرے اور يہ کمال صرف خشوع وخضوع ميں مضمر 
  ہے۔ 

  اس سے بڑا فخر اور بڑی عزت کوئی نہيں ہے کہ انسان غنی مطلق کی بارگاه ميں سجده ريز 
  ر عليہ ا لسالم ارشاد فرماتے ہيں۔ ہوجيسا کہ حضرت امي

  الہی کفانی فخراان تکون لی ربا وکفانی عزا ان کون لک عبدا۔ 
پروردگار اميرے لئے صرف يہ بہت بڑا فخر ہے کہ تو ميرا رب ہے اور ميرے لئے يہ بہت بڑی عزت ہے کہ ميں تيرا عبد 

  ہوں۔ 

  ھ۔ خدا کی مر ضی کے مطابق عبادت
کی مرضی کے مطابق ہونی چاہيے،اور عبادت تقرب خدا وندی کے لئے،ہو تی ہے تو اسے اس کے عبادت خدا وند متعال 

حکم کے مطابق ہونا چاہيے خواه خاص حکم ہو يا عام،اسے اپنے وہم وگمان اور مرضی کے مطابق بجا النا چاہيے، کيونکہ 
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  مکمل احاطہ نہيں کر سکتی ہے۔  خدا وند متعال تمام مصالح اور نقصانات سے آگاه ہے اور انسانی عقل اس کا
لہذا عبادت اور اطاعت کا صحيح طريقہ وہی ذات معين کر سکتی ہے اور اس کے حکم اور اجازت کے بغير کوئی عبادت 

  خدا کی عبادت نہيں ہو سکتی بلکہ وه ھو وھوس اور تخيل کی عبادت ہوگی۔ 
  اس سلسلے ميں امام جعفر صادق عليہ السالم کا فرمان ہے۔ 

ابليس :رباعفنی من السجودآلدم وانا اعبدک عبادة ال يعبدکھا ملک مقرب والبنيمرس فقال جل جاللہ ال حاجة لی فی عبادتک  قال
  انہ اعبادتی من حيث اريد المن حيث تريد۔ 

 جب شيطان نے کہا بارالہا اگر مجھے آدم کو سجده کرنے سے معا ف کر دو تو ميں تمہاری ايسی عبادت کروں گا جو کسی
مقرب فرشتے اور مرسل نبی نے نہ کی ہوگی۔ اس وقت هللا جل جاللہ نے فرمايا مجھے تمہاری عبادت کی کوئی حاجت نہيں 

 ہے بلکہ ميری عبادت وه ہے جو ميری مرضی کے مطابق ہو نہ کہ تيری مر ضی کے مطابق ہو۔ 

 

 تفسير انوار الحّجت

 

  عبادات کی شرائط اور اقسام

خدا کی عبادت تبھی خالص ہو سکتی جب انسان اس کی ذات پر يقين کامل رکھتا ہو اور دوسرے تمام اسالمی اصولوں کا بھی
معترف ہو کيونکہ عبادت ان اصولوں کی فرع ہے خدا وند متعال کی حمد وثنا،اس کی ذات کی عظمت اور يوم قيامت کے 

  ئيت کر جائيں تو يہ انسان کے عقيدے کے استحکام کا موجب ہيں۔ حساب کتاب جيسے مفاہيم جب انسان کی روح ميں سرا
عبادت کی تکميل بھی اس مشروط ہے کہ انسان معرفت پروردگار،عقيده کی دوستی۔اخالص و ايمان سے عبادت کو بجاالئے 

  اور مقام بندگی ميں خود کو اس کے حضورميں سمجھے اور خدا کا خالص بنده 
  اور دنيا،لذات، خواہشات وشہوات اور دنيا داروں سے بريده ہو کر فقط اس کی عبادت کرے۔  کر اس کی بار گاه ميں جائے

  عبادت مختلف طرح سے کی جاتی ہے
کبھی انسا ن اس لئے عبادت کرتا ہے تاکہ اسے اجر اور ثوا ب ملے يعنی خداکے احسان اور وعده کے اللچ ميں عبادت ) ١(

  کرتا ہے۔ 
  شاد فرماتا ہے۔ جيسا کہ خدا وند عالم ار

  ومن يطع هللا ورسولہ يد خلہ جنات تجری من تحتھا النھار 
  جو هللا اور رسول کی اطاعت کرے گا هللا اسے ان جنتوں ميں داخل کرے گا جن کے نيچے نہريں جاری ہونگی 

  اور فرمايا۔ 
  وعد هللا الذين امنو وعملو الصالحات لہم مغفرة واجر عظيم۔ 

  ، نيک عمل کرنے والوں سے وعده کيا ہے کہ ان کے لئے مغفرت اور اجرعظيم ہے۔ هللا نے صاحبان ايمان
  کبھی انسان جہنم کے عقاب و عذاب کے خوف کی وجہ سے هللا کی عبادت کرتا ہے جيسا کہ خدا وند عالم نے فرمايا۔ ) ٢(

  انی اخاف ان عصيت ربی عذاب يوم عظيم 
  و مجھے ايک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اگر ميں اپنے پروردگار کی نا فرمانی کروں،ت

کبھی انسان هللا کی عبا ت اور پرستش اس لئے کرتا ہے کيونکہ وہی الئق عبادت اور يہ عبادت اولياء خدا کے ساتھ ) ٣(
  مخصوص ہے جيسا کہ حضرت اميرالمومنين عليہ ا لسال م ارشاد فرماتے ہيں 

  بک ولکن وحدئک اھال لعبادة معبدئک۔ الہی ما عبداک خوفا من عقابک وال طمعا فی ثوا
خدايا ميری عبادت تيرے عذاب کے خوف،اور ثواب کے طمع و اللچ ميں نہيں ہے بلکہ ميں تيری عبادت اس لئے کرتا ہوں 

  کہ تو اس کے الئق ہے۔ 
کرتے  ہر شخص اپنی معرفت اور ظرف کے مطابق عبادت کرتا ہے جتنی معرفت ہو اتنی ہی عبادت کی تين قسميں بيان

  ہوئے ارشاد فرماتے ہيں۔ 
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قوم عبدوهللا عزوجل خوفا فتلک عبادة العبيد،وقوم عبده هللا تبارک و تعالی طلب الثواب فتلک عبادة االجر اء و قوم عبد و هللا 
  عز وجل حتی لہ فتلک عبادة االجراره ھی افضل العبادة۔ 

رتی ہے يہ غالموں کی سی عبادت ہے اور ايک گروه هللا ايک قوم هللا تبارک وتعالی کی عبادت جہنم کے خوف کی وجہ ک
کی عبادت ثواب حاصل کرنے کے لئے کرتا ہے اور يہ اجير کی عبادت کار وباری عبادت ہے۔ ايک قوم خدا کی محبت ميں 

  اس کی عبادت کرتے ہيں يہی احرار لوگوں کی عبادت ہے اور يہی افضل ترين عبادت بھی ہے۔ 
  حبت ميں عبادت بجا التے ہيں ان کے لئے خدا وند عالم ارشاد فرماتا ہے۔ اور جو لوگ هللا کی م

  قل ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی يحببکم هللا۔ 
  ائے رسول کہہ ديجيے اگر تم هللا کے ساتھ محبت کرتے ہوتو ميری پيروی کرو هللا تم سے محبت کرے گا۔ 

  احتياج عبد
د کسی طرح کی کوئی احتياج نہيں رکھتا ہے۔انسان نے اپنا وجود بھی اسی ذات انسان ايک محتاج موجود ہے اور بذات خو

سے حاصل کياہے اور اس ذات کے عالوه کوئی بھی وجود دينے کی قدرت نہيں رکھتا ہے انسان اپنی تمام زندگی ميں خدا 
  کی مرضی کے بغير کسی چيز کو حاصل نہيں کر سکتا۔ 

محتاج ہے ماديات ميں بھی محتاج ہے اور معنويات ميں بھی خدا کی مدد اور توفيق کے  لہذا تمام عمر ہر امر ميں اس ذات کا
  بغير کچھ حاصل نہيں ہو سکتا اور عبادت بھی انسان کی ايک ضرورت ہے 

  چونکہ دين انسان کی فالح و سعادت کے لئے ہے اور اس کے احکام پر عمل کرنے سے ہی يہ مقصد حاصل ہو گا 
ن اپنی ہی بہتری کے لئے انجام ديتا ہے اور خدا کی ذات کو عبد کی عبادت کا کوئی فائده اور ضرورت لہذا عبادت کو انسا

  نہيں ہے جيسا کہ هللا تعالی قرآن مجيد ميں فرماياہے۔ 
  يا ايھاالناس انتم الفقراء الی ا  وهللا ھو ا لغنی الحميد 

  قابل حمد و ثنا ء ہے۔  اے لوگوتم سب خدا کے محتاج ہو اور هللا بے نياز ہے اور
اب اس مقام پر انسان محتاج اپنی ذات اور تشخص کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہے ہم صرف تيری ہی عبادت کرتے ہيں جمع 

کہنے ميں انائيت کا شائبہ ہوتا ہے اور مقام بندگی ميں جب “ ميں”کی ضمير اس ليے استعمال کی ہے کہ مفرد ضمير يعنی 
کا يہ مقصد ہوتا ہے ميں ناچيز اور محتاج ہوں اور اس قابل ہی نہيں کہ اپنی ذات کا اظہار کرسکوں  کہا جاتا ہے تو اس“ ہم”

  اور مقام عبادت اور طلب ميں ناداری اور نياز مندی کا اظہار ضروری ہے۔ 
اج کمال هللا تعالی بے نياز مطلق ہے اور کائنات کی کوئی چيز اس کی ضرورت نہيں بن سکتی ہے اور ضرورت اور احتي

  کے منافی ہو تی ہے اور عبادت جن وانس کی خدا کو ذره بھر ضرورت نہيں ہے۔ 
بلکہ اگر کائنات ميں ايک فرد بھی خدا کو مانتا ہے اور اس کی عبادت کرنے واال کوئی نہ ہو تو پھر بھی خداکی خدائی ميں 

  فرق نہيں پڑتا اور اس کے کمال ميں کوئی کمی پيدانہيں ہو سکتی۔ 
  کہ قرآن مجيد ميں ارشاد الہی ہے۔ جيسا 

  انسان عبادت بھی خدا کی مددکے بغير انجام نہيں دے سکتا بندگی اور اطاعت کے تمام مراحل ميں اس کا محتاج ہے۔ 
اسی لئے عبادت اور بندگی ميں توفيق الہی اور استعانت طلب کی جاتی ہے عبادت کے شروع کرنے ميں بھی خدا وند متعال 

روری ہے چونکہ شيطان انسان کو بندگی اور اطاعت کرنے سے روکتا ہے اور مختلف حيلوں سے موانع کی استعانت ض
  ايجاد کرتا ہے۔ 

اس وقت انسان مصمم اراده کے ساتھ خدا کی مدد طلب کرتا ہے اور جب الہی توفيق شامل حال ہو جاتی ہے تو وه عبادت کا 
  بادت ميں خلل ڈالنے اور بٹھکانے کی کوشش کرتا ہے۔ آغاز کرتا ہے اس وقت شيطان ناکام ہونے کے بعد ع

اس کے ليئے عبادت کو بجا النے اور اس ميں اخالص اور حضور قلب رکھنے ميں خدا کی طرف محتاج ہے اوراس کی مدد
  کی ضرورت ہے لہذا عبادت کے آغاز،اس کے مال اور اس کی تکميل فقط خدا کے لطف و کرم سے ہو سکتی ہے۔ 

انسان ہر سانس ميں اس غنی مطلق کا محتاج ہے اور دنياوآخرت کے تمام امورخداوندمتعال کی مدد کے بغير  نتيجہ يہ کہ
  انجام نہيں پا سکتے۔اور خداوندمتعال کسی بھی امر ميں کسی بھی چيز کا محتاج نہيں ہے۔ 

  (ج) عبادت اختياری
  ری فعل ہے اور خداوند يہ آيت اس بات کی طرف متوجہ کررہی ہے کہ عبادت بنده کا اختيا

  نيز سوره محمد کی آخری آيت ميں بھی يہ مفہوم موجود ہے ١۵فاطرآيت 
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متعال نے انسانوں کو اختيارعطافرماياہے کہ اگر بندگی اور فرمانبرداری سے خدا وند متعال کی اطاعت اور عبادت ميں 
ہوے کفر کی زندگی اختيار کرے تو عذاب شديد زندگی گزارے تو اس کی آخرت سنور جائے گی اور اگر وه نافرمانی کرتے 

  کا مستحق ہو گا۔ 
لہذا مسلمان اپنی عبادت اختيار سے انجام ديتا ہے ليکن اس عبادت کے کمال اور تکميل پر اس کا اختيار نہيں ہے کيونکہ 

  ۔ ثواب اور اجر اخروی،صحيح اور کامل عبادت پر ہی عطا ہوتا ہے اسی ليئے استعانت طلب کی جاتی ہے
اس آيت کريمہ ميں عبادت کو عبد کا فعل کہا ہے اور استعانت اور مدد کرنا خدا کا فعل ہے لہذا خدا کے فعل پر انسان کو 
کوئی اختيار نہيں ہے۔ہاں اگر انسان اطاعت اور بندگی ميں ايسے عالی اور بلند مرتبہ پر فائز ہو جائے کہ قرب الہی کے 

  وه خود خدا کی مرضی بن جاتا ہے يہ مقام نہايت ہی خاص ہستيوں کا نصيب ہے۔  عظيم درجہ کا حامل ہو جائے تو پھر
اگر انسان خدا کی اطاعت اور بندگی کو اختيار نہيں کرتاتو وه اپنہ ہوی اور ہوس کا بنده ہے اور ہوس اور ہوی نفس کی 

  ہے۔  غالمی اختيار کرتا ہے وه غير خدا کی پرستش کرتا ہے اور جيسا کہ فرمان رب العزت
  ارايت من اتخذ الہہ ہواه۔ 

کيا آپ نے ديکھا اس شخص کو جو اپنی ہوا وہوس کو اپنا خدا بناتا ہے۔ اور اگر انسان خدا کی اطاعت اور بندگی کو اختيار 
ميں مخلص اور سچا ہو تو اس تکبر اور غرور کی نفی کرتا ہے۔ عبادت انسان کو اچھائی کی راه دکھالتی “ نعبد” کرے اور 

اور تمام برائيوں سے دور کر ديتی ہے چونکہ جب انسان بندگی کو تسليم کر ليتا ہے تو پھر سر اٹھانے اور نافرمانی ہے 
  کرنے کی نفی کرتا ہے اور راه نجات پر گامزن ہوتے ہوئے سعادت اخروی کو پا ليتا ہے۔ 

  اصل خدا ہے
عبد و نستعين کو بعد ميں ذکر کيا ہے چونکہ عبادت و ذات خداوند چونکہ اصل ہے اس ليئے اياک کو مقدم کيا ہے اور ن

  استعانت ذات خدا پر فرع ہے اور هللا ہر چيز سے پہلے اور مقدم ہے جيسا کہ موال کائنات فرماتے ہيں۔ 
  ما رائيت شيئا اال وقد رايئتا قبلہ۔ 

  ميں نے ايسی کوئی چيز نہيں ديکھی کہ مگر يہ کہ خدا کو اس سے پہلے پايا۔ 
ی خدامتعال کی ذات ہر چيز پر مقدم ہے، لہذا عبادت پر بھی مقدم ہے اسی طرح استعانت پر بھی مقدم ہے نيز اياک کو يعن

مقدم کرنے ميں حصر عبادت اور حصر استعانت کا مفہوم بھی بيان ہو رہا ہے صڑف تيری ذات کی عبادت کرتے ہيں اور 
  صرف تيری ذات سے مدد مانگتے ہيں۔ 

  قدم ہےعبادت کيوں م
عبادت کو استعانت پر اس ليئے مقدم کيا ہے کہ عبادت مطلوب خداوندی ہے اور استعانت عبد کی طلب ہے اور عبد کی طلب 
کا ذريعہ بھی عبادت ہے اور عبادت اور اطاعت واجب ہے اور اس کی تکميل گرچہ استعانت ہی سے ہو گی ليکن اسے انجام

تاکہ ہماری “ ہم تيری عبادت کرتے ہيں اور تم سے مدد چاہتے ہيں ” کہتا ہے کہ  دينا عبد کا اختياری فعل ہے۔ لہذا عبد
عبادت تکميل پائے اور عبادت کے ذريعہ تم سے مدد چاہتے ہيں اور دعا کرتے ہيں اور اس طرح سے تيرے قرب کے طلب 

خوبصورتی بھی اسی ميں ہے کہ  گار ہيں اور تعلق اور تقرب عبادت ہی سے متحقق ہو سکتا ہے۔ نيز کالم کی ھماھنگی اور
  اياک نستعين بعد ميں آئے تاکہ آيات کے اختتام ميں يکسانيت پيدا ہو۔ 

  لطف حضور
ادب کا تقاضا ہے کہاس بلند وباال ذات سے تدريجا قرب پيدا کياجائے اس سوره ميں نام سے آغاز کيا پھر ذات کا ذکر کيا اس 

رف خداوندی کے مراحل طے کيے اسطرح درجہ بدرجہ تعلق پيدا کيا جا رہا ہےکے بعد مختلف اوصاف کا تذکره کيا اور مع
هللا، رب،رحمن،الرحيم اور مالک کہنے کے بعد اب عبد اپنا انداز گفتگو تبديل کر رہا ہے اور اپنے آپ کو خدا کے حضور 

ا ہے اور اب مخاطب اور حاضر اور اسکی بارگاه ميں محوس کر رہا ہے۔ اسی ليئے پہلے غيبت کے الفاظ استعمال کرتا رہ
کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صرف آپ کی عبادت کرتے ہيں اور پھر جب بارگاه ميں گفتگو کا شرف پاليا تو 
اب عبد مزيد قرب حاصل کرنے کے ليئے اپنی گزارشات کو پيش کرتے ہوئے استعانت کا طلب گار ہوتا ہے اور بعد والی 

  دی دعا کو طلب کرتا ہے چونکہ حضور ميں پہنچ کر درخواست جلدی قبول ہوتی ہے۔ آيات ميں اپنی بنيا
نماز ميں جب انسان اس سوره کو پڑھا جاتا ہے تو انسان روحانی پروازاور معراج کے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے جب 

  اس آيت پر پہنچتا ہے تو اس وقت اس کے لئے يہ نقطہ عروج ہے۔ 
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الہی کا مقام ہے لہذا اس کے بعد دعا کرتا ہے،يعنی پرواز روحانی حمد،تعلق وقرب،اور درخواست  اور يہاں تعلق اور قرب
  کے مراحل پر مشتمل ہے۔ 

  وحدت کلمہ)٢(
اس آيت مبارکہ ميں اس امر کی طرف اشاره ہے کہ مسلمانوں کو وحدت اور يگانگی سے اپنے امور بجا النا چاہيں اور اتحاد

اور بندگی ميں زندگی گزاريں،اپنی عبادات ميں بھی وحدت کو ملحوظ رکھيں جيسے اجتماعی  کے ساتھ خدا کی اطاعت
  عبادات مانند حج،نماز جماعت،نماز جمعہ جہاد وغيره ميں ضروری ہے۔ 

سوره حمد چونکہ نماز کا الزمی جز ہے اور جب بنده نماز ميں يہ جملہ کہتا ہے تو اپنے آپ کو جماعت اور اجتماع ميں 
کرتے ہوئے نعبد و نستعين کہتا ہے ہر قسم کی انفراديت، عليحدگی،گوشہ نشينی اور ہر قسم کی دوسری چيزيں قرآن شمار 

اور روح اسالم کے منافی ہيں اور عبادت تو خاص طور پر اجتماعی پہلو رکھتی ہے اور مخصوصا نماز کی بہترين حالت 
  جماعت کی صورت ميں ہے۔ 
تام نماز يعنی السالم عليکم و رحمة و بر کاتہ تک جماعت اور اجتماع کی ضرورت کو بيان اذان اور اقامت سے لے کر اخت

کيا جاتا ہے گرچہ انفرادی نماز بھی صحيح ہے ليکن يہ دوسرے درجے کی عبادت ہے اور اجتماعی عبادت اور دعا جلد 
  قبول ہوتی ہے اور اس کا ثواب بھی زياده ہوتا ہے۔ 

  استعانت
  

  تعانتالف ضرورت اس

انسان دنيا ميں بہت سی قوتوں سے نبرد آزما ہے کچھ بيرونی قوتيں ہيں اور کچھ انسان کی اندرونی قوتيں ہيں جو اسے تباه و
برباد کرنا چاہتی ہيں اور بندگی اور اطاعت ميں بھی بہت سی قوتيں انسان کو انحراف،خود پسندی،رياکاری،سستی اور ايسے

  ہيں جيسا کہ شيطان نے بھی انسانوں کو گمراه کرنے کی کی قسم اٹھا رکھی ہے۔  ديگر امور ميں مبتال کرسکتی
نفس اماره بھی برائيوں کی طرف رغبت دالتا ہے تو اس مقام پر عبد کو ايک طاقتور اور قادر مدد گار کی ضرورت کا ہوتا 

تا ہے اور جو انسان نماز ميں بار بار ہے تو وه خدا سے مدد مانگتا ہے اور خود کو پروردگار کے سايہ حمايت کے سپرد کر
  اس کا تذکره کرتا ہو۔ 

اس کا ايمان بندگی کا اعتراف اور اسی سے مدد مانگتا ہو تو وه پھر کسی طاقت سے نہيں گھبراتا، ثابت قدمی کے ساتھ 
يات کی کشش اطاعت اور بندگی کے راستے پر گامزن رہتا ہے اور کسی دوسری قوت کے سامنے سر نہيں جھکاتا اور ماد

  سے دھوکا نہيں کھاتا ہے اور اپنی حيات و ممات کو خدا کے لئے قرار ديتا ہے۔ 

  انحصار استعانت
خدا وند متعال چونکہ قادر مطلق ہے اور کائنات کی ہر طاقت اور قوت پر حاوی ہے لہذا صرف وہی ذات ہے جو ہر معاملہ 

ی چاہيے اور اس ذات کے عالوه کسی ديگر قوت کی مدد ناقص ميں مددگار ہو سکتی ہے لہذ ا صرف اسی ذات سے مانگن
  ہوگی مگر يہ کہ خداوند متعال خود کسی کو خصوصی طور مدد گار کامل بنادے۔ 

بلکہ اس سے باال “ کن فيکون” اب اگر انسان اس سے مدد لے تو يہ بھی خدا کی عطا کرده قوت کی مدد ہو گی خدا کی ذات
کا ارده فرمائے تو دنيا وی کسی طاقت کو ہر مارنے کی مجال نہ ہوگی اور ہر طاقت کی  تر طاقت لہذا جب وه کسی چيز

قوت دم توڑ دے گی اسی لئے انسان اپنے تمام امور ميں اسی ذات سے مدد مانگتا ہے تکميل ايمان وعبادت ميں بھی اس کی 
  مدد کا محتا ج ہے۔ 

کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جائے گرچہ يہ بہت بڑی بد بختی ہے اگر کوئی انسان غفلت ميں زندگی گذار رہا ہو اور خدا 
ليکن يہ انسان جب کسی بڑی مشکل اور مصيبت ميں مبتال ہو تا ہے اور دنيا کی ہر طاقت سے ما يوس ہو جا تا ہے تو پھر 

 فقط اور فقط ايک ہی طاقت ہے کہ جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور وه خدا وند متعال کی ذات ہے۔ 
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 تفسير انوار الحّجت

 

  خصوصيات آيت پنجم

  

  اولين تکرار لفظ
دو مرتبہ آيا ہے اس طرح يہ قرآن مجيد کا ايک ہی آيت ميں ہونے واال پہال تکرار ہے يہ “ ايا ل”اس آيت ميں ايک لفظ 

معنوی مفاہيم کے عالوه لفظی خوبصورتی کا باعث ہے اس مقام پر يہ تکرار کالم ميں لطافت بھی پيدا کرتا ہے اور محبوب 
  کے تکرار سے طويل کيا جاتا ہے۔ سے گفتگو چونکہ شيرين ہو تی ہے تو الفاظ 

  پہال بال واسطہ فعل
اس آيت مبارکہ کی يہ خصوصيت ہے کہ آسمانی کتاب ميں عبد پہلی دفعہ اپنے مالک کو بال واسطہ پکارا ہے اور اس کو 
اپنے خطاب کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے گرچہ انسان گذشتہ آيات ميں مختلف مرا حل ميں يہ اعزاز حاصل کر رہا ہے کہ

  کہہ کر گفتگو کا آغاز کرے جس ميں اپنا ئيت پائی جا تی ہے۔ “ تم”مالک اور خالق سے صرف 

  پہلی ضمير
ہے يہ اس آيت مبارکہ کی خصوصيت ہے کہ سب سے پہلی ضمير “ اياک ”قرآن مجيد ميں استعمال ہو نے والی پہلی ضمير 

ہے اور ضمير بھی ضمير مخاطب ہے اور يہ ضمير ايک آيت  اس آيت مينآ ئی ہے اور وه بھی خدا کے لئے استعمال ہوئی
  ميں دو مرتبہ آئی ہے۔ 

ضمير کا استعمال عظمت مقام معبود کی وجہ سے ہے اور اس ميں يہ مفہوم ہے معرفت اور شناخت کے مراحل طے ہو 
کہ تعلق کا اظہار کيا چکے ہيں لہذا اب اس ذات برتر کے ليئے ضمير استعمال ہو رہی ہے اور ضمير خطاب اس ليئے ہے 

  جائے ہم تيرے ہيں اور تيری ہی عبادت کرتے ہيں۔ 

  پہال مطلوب الہی)۴(
مطلوب الہی اور عبد کا پہال تذکره اس آيت ميں ہے۔ مقصد تخليق بھی عبادت ہے اور خدا بھی چاہتا ہے کہ انسان عبادت 

کہ جہاں الہی طلب جو کہ عبادت ہے اس کا تذکره ہو رہا کرياور اطاعت کی زندگی گزارے لہذا قرآن مجيد ميں پہال مقام ہے 
  ہے کہ ہم تيرے حکم کے مطابق صرف تيری ہی عبادت کرتے ہيں۔ 

پس مرضی الہی کے مطابق عمل کرتے ہيں۔اور پھر عبد اپنی طلب کا اظہار بھی کرتا ہے کہ بار الہی ہم تمام معامالت ميں 
  پہلی طلب اور دعا قرار پائی کہ جو قران مجيد کی اس آيت کا خاصہ ہے۔  تم سے ہی مدد طلب کرتے ہيں لہذا يہ عبد کی

  پہال اظہار وجود)۵(
کے الفاظ سے اظار وجود کرتے ہوئے خدا کی بارگاه ميں حاضری دے رہا “ نستعين” اور “نعبد ” اس آيت مبارک ميں عبد

مدد طلب کرتے ہيں اور بنده اپنے مالک سے  ہے اور کہ رہا ہے کہ ہم صرف تيری ہی عبادت کرتے ہيں اور تجھ سے ہی
اپنی ہی بھالئی کے دو کاموں کا تذکره کر رہا ہے کہ ہم اپنے کام اور ذمہ داری پوری کرتے ہيں اسی ليئے فعل مضارع کا 

  صيغہ استعمال ہوا ہے اور (يہ قرآن مجيد ميں آنے واال پہال فعل بھی ہے)۔ 
ہوا ہے اس ميں اس امر کا اظہار ہے کہ ہماری عبادت مجموعی طور پر ( يعنی اولياء البتہ يہاں جمع متکلم کا صيغہ استعمال

انبياء اور آئمہ کی عبادت سے ملکر )ہی عبادت کہال سکتی ہے وگرنہ ايک بنده عبادت خدا انجام دينے کو اپنی طرف نسبت 
  دينے ميں کاذب بھی ہو سکتا ہے۔ 

  فضائل
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  تکرارنماز حضرت امام زمانہ ميں  )١(

اس آيت مبارکہ کی ايک فضيلت يہ ہے کہ ہمارے موجوده زمانہ کے امام آخرالزمان عليہ السالم کی مخصوصہ نماز کی ہر 
  مرتبہ تکرار ہوتی ہے۔  ١٠٠رکعت ميں يہ آيت 

َراطَ اْلُمْستَقِيَم    اْہِدنَا الصِّ
  ہميں سيدھے راستے کی ھدايت فرما تا ره 

ے اپنی بندگی کا اظہار،اسکی وحدانيت کی گواہی،اسے اس کائنات اور عالم آخر ت کامربی ھدايت، پروردگار عالم کے سامن
اور مالک ماننے اور اس سے طلب و استعانت کے مرحلہ تک پہنچ جانے کے بعد ہم بارگاه خداوندی ميں درخواست کرتے 

ت کے ليئے ہمارا ہادی ہو،اس ہدايت کی ہيں کہ ہميں دنياکے اس بيابان ميں راه مستقيم پر گامزن رکھ اور يہی راستہ جن
  دوصو رتيں ہيں۔ 

  ھدايت تکوينی) ١(
خالق کائنات نے اس ہدايت کے ذريعے تمام حيوانات، جمادات،نباتات کو رشد،نمو اور ترقی فرماتی ہے جس طرح 

کر شھد فراہم  پرندوں،چرندوں کا گرمی اور سردی کے مطابق انتظام کرنا، شھد کی مکھيوں کا پھولوں سے رس نکال
  کرناہدايت تکوينی ہے جيسا کہ خداوندعالم نے ارشاد فرمايا۔ 

  ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی 
(حضرت موسی نے فرمايا )ہمارا پروردگاروه ہے جس نے ہر موجود کو لباس ہستی بخشا ہے اور پھر اس کی ھدايت اور 

  رہبری کی ہے۔ 

  ہدايت تشريعی) ٢(
  خداوندعالم نے تمام افراد بشر کی ہدايت کی ہے انبياء اور آسمانی کتب اس کے ذريعہ سے 

کے بھيجنے کيساتھ خدا نے تمام انسانوں پر اتمام حجت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو حق و باطل کی پہچان کے 
و ان کے سامنے بيان کيا ہے۔ اس ليئے عقل جيسی قوت عطا فرمائی ہے اور انبياء عليہم السالم نے احکام اور قوانين الہی ک

ہدايت تشريعی کی وجہ سے بعض لوگوں نے ہدايت حاصل کی ہے اور بعض لوگوں نے ضاللت وگمراہی کاراستہ اختيار کيا
  جيسا خداوندعالم نے فرمايا 

  ا ما ھديناه السبيل اما شاکرا واما کفورا 
  گزار ہو جائے يا کفران نعمت کرنے واال ہو۔ يقينا ہم نے انسان کو راه(سعادت)کی ہدايت کی خواه وه شکر 

ہدايت سے کيا مرادہے؟جن لوگوں نے اس وجہ سے ہدايت حاصل کی ہے اب وه بارگاه خداوندی ميں خصوصی ہدايت کی 
درخوا ست کر رہے ہيں کہ ہميں سيدہی راه کی ہدايت فرما اور يہی اھدناالصراط المستقيم ميں بھی مراد ہے۔ يہ عنايت ربانی 

خداوندعالم اپنی حکمت کے تقاضوں کے ساتھ اپنے خاص بندوں کے ليئے يہ ہدايت فرما رہا ہے۔بہرحال يہاں عمومی  ہے
ہدايت مراد نہيں ہے يعنی جو خداوندعالمنے پوری کائنات کو عطا کی ہے۔ لہذا يہاں ہدايت سے مراد وہی اعانت ہے جس کی 

وفيق خداوندی جو بنده کے شامل حال ہوتی ہے اور وه اسی کی بدولت وه خواہش کا اظہار ايک نستعين ميں کيا تھا يہ وه ت
  خير و فالح کے قريب آجاتا ہے۔ 

  دعا
مقام الہی کی معرفت رکھنے والے انسان کے لئے اہم ترين دعا ہے،صراط مستقيم کی طرف ہدايت کی دعا ہے يعنی ہميں 

لين دين اور دوسرے تمام امور جيسے قبر و برزخ،ميدان حشر، دنياوی امور جيسے عبادت،عتقاد، اخالق، سياست،معا مالت،
  پل صراط اور صر اط مستقيم پر ثابت قدم رہنے کے دعا حساب کتاب کے مشکل حاالت سے نجات عطا فرمائے۔ 

رہنے  يعنی انسان کی تمام دنياوی اور اخروی ميدانوں ميں کاميابی اور سعادت کا ذريعہ ہے البتہ صراط مستقيم پر ثابت قدم
  ميں ہم ہر آن اور لحظہ،خدا کے فضل و کرم اور توفيق کے محتاج ہيں جيسا کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے۔ 

  يا ايھاالناس انتم الفقراء الی هللا۔ 
  اے لوگو تم سب خدا کے محتاج ہو 

  صراط مستقيم)٣(
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ض مقامات پر راه اعتدال،اتحاد اور استقامت صراط مستقيم کی وضاحت قرآن مجيد نے مختلف مقامات پر بيان فرمائی ہے بع
  مراد ہے کيونکہ انسان کو ہر لمحہ لغزش اور کجروی کا خوف رہتا ہے۔هللا تبارک وتعالی فرماتا ہے۔ 

  ان ھذاصراطی مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق لکم عن سبيلہ 
  ی طرف نہ جاؤ کہ راه خدا سے الگ ہو جاؤ گے۔ يہ ہماره سيدھا راستہ ہے اس کی اتباع کرو اور دوسرے راستوں ک

اسالم کا تربيتی راستہ معتدل اور درميانی راه ہے اس ميں کوئی افراط وتفريط نہيں پائی جاتی ہے۔قرآن مجيد نے صراط 
  مستقيم سے آئنده کا آئين،دين حق اور احکام خدا وندی کی پا بندی بھی مراد لی ہے جيسا کہ هللا کا فرمان ہے۔ 

  اننی ھدانی ربی الی مستقيم دينا قيما، ملة ابراہيم حنيفا و کان من المشرکين۔  قل
کہہ ديجيے کہ ميرے پروردگار نے مجھے صراط مستقيم کی ہدايت کی ہے جو کہ سيدھا دين ہے اور اس ابراہيم کا آئين ہے 

  جس نے کبھی خدا نے شرک نہيں کيا۔ 
  کا نام بھی صراط مستقيم رکھا ہے جيسا کہ فرمان خدا وندی ہے۔  اسی طرح هللا تبارک و تعالی نے اپنی عبادت

  وان اعبد ونی ھذا صراط مستقيم 
  اور ميری ہی عبادت کرو کيونکہ يہی صراط مستقيم ہے۔ 

 صراط مستقيم تک پہنچنے کا راستہ هللا سے تعلق و ربط کے ساتھ ممکن ہے اس سلسلے ميں خدا وند والم رشاد فرماتا ہے۔ 
  م با فقد ھدی الی صراط المستقيم من يعتص

  جنہوں نے هللا تعالی کے دامن کو تھامے ر کھا انہو ں نے ہی صراط مستقيم کی ھدايت پائی۔ 
خدا پر اعتقاد رکھنے والے انسانوں کے لئے ضروری ہے کہ وه خدا ور اؤ ليا ء خدا کی راه کا انتخاب کرے کيونکہ فقط يہی

راہيں تغير وتبدل کا شکار رہنے کے ساتھ متعدد بھی ہيں لہذا انسان فقط خدا سے ہی سيدھی  راه ثابت ہے اور دوسری تمام
  راه ثابت قدم رہنے کا تقاضا کرے۔ 

اگر ہم ظلم اور راه روی جيسے گناہوں ار تکاب کريں تو منبع ہدايت سے ہمارا رابطہ منقطع ہو جا ئے گا لہذا ہم يہی دعا 
يش نہ آئيں تا کہ ہم انحراف اور تباہی سے بچے رہيں جيسا کہ حضرت امام جعفر صادق کرتے ہيں کہ ہميں اسے موانع پ
  عليہ السالم ارشاد فرماتے ہيں۔ 

يعنی ارشد نا للزوم الطريق المئودی الی محبتک والمبلغ الی جنتک والما نع من ان يتبع اھئوا نا فنعطب اوان نا خذبا را ئينا 
  فنھلک 

ہدايت فرما جو تيری محبت اور جنت تک لے جاتا ہے اور جو راستہ خواہشات کی اتباع اور  خدايا ہميں ايسے راستے کی
اپنی آرا ئپر عمل کرنے سے ہالکت ميں پڑنے سے روکتا ہے اس آيت سے واضح طور ہر معلوم ہوتا ہے دين حق کی حقيقی 

  معرفت ان اشخاص کے ذريعہ ہو سکتی ہے۔ 
  معنی ميں عمل کيا ہے اور اس دنے کے لئے ايک بہترين نمونہ ہيں۔ جنہوں نے اس دين کے اصولوں پر صحيح 

لہذا صراط مستقيم پر پہنچنے کيلئے ان ہستيوں کی شناخت کے ساتھ ساتھ ان کی پيروی انتہائی ضروری ہے کيونکہ اس کا 
  اتم اور اکمل نمونہ صرف اورصرف اہليبيت و 

  طہارت وعصمت عليہم السالم ہی ہيں۔ 
  ميں بھی موجود ہے حضرت امام سجاد عليہ السالم ارشاد فرماتے ہيں۔  جيسا کہ روايت

ليس بين هللا و بين حجتہ حجاب وال  دون حجتہ ستر: نحن ابواب هللا و نحن صراط المستقيم و نحن ملبستہ علمہ و نحن تراجمة
  وحيہ و نحن ارکان توحيده و نحن مو صع سره۔ 

حجاب نہيں ہے خدا کی شناخت کے لئے حجت کی شناخت ضروری ہے ہم ہی باب خدا اور اس کی حجت کے درميان کوئی 
هللا ہيں،ہم ہی صراط مستقيم ہيں،اور خدا کے علم کا خزانہ بھی ہيں ہم ہی خدا کی وحی کے ترجمان ہيں اس کی تو حيد کے 

  ستون ہم ہيں،اور اس کے اسرار کا خزانہ بھی ہم ہيں۔ 
ا ت ہيں جو بتاتی ہيں کہ صراط مستقيم سے مراد محبت اہلبيت ہے اس مطلب پر ابن اسی مطلب پر اور بھی بہت سی رواي

  شھر آشوب نے ابن عباس سے روايت نقل کی ہے کہ اھد نا الصراط 
  المستقيم سے مراد اہلبيت اور محبت اہلبيت عليہم السالم ہے۔ 

  ے ہيں۔ اسی طرح ايک روايت ميں ہے کہ امام جعفر صادق عليہ السالم ارشاد فرمات
ہی الطريق الی معر فتہ و ہما صراطان صراط الدنيا، صراط االخرة،فا ما الصراط فی الدنيا دہو االمام المعتر ض الطا عة من 

عرفہ فی الدنيا واقتدی بہداه مر علی الصراط الذين ھو حسر جہنم فی اال خراة ومن لم يعرفہ فی الدنيا زلت قدمہ فياالخراة 
  فتردی فی نار جہنم 
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راط مستقيم خدا کی معرفت کا راستہ ہے اس مراد دو راستے ہيں صراط دنيا صراط آخرت، صراط دنيا سے مراد وه امام ص
ہيں جن کی اطاعت مخلوق پر واجب ہے۔ لہذا جس نے اس دنيا ميں اس امام کی معرفت حاصل کی اور اس کی پيروی 

ر جس نے اس دنيا ميں امام بر حق کی معرفت حاصل نہ کی کی،قيامت والے دن وه پل صراط کو با آسانی عبور کرے گا او
  قيامت والی دن اس کے قدم ڈگمگا جا ئيں گے اور جہنم کی آگ ہی اس کا ٹھکا نا ہو گی۔ 

  پل صراط کے بارے ميں حضرت ابو بکر کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت رسول اعظم( ص) کو يہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ 
  تب لہ علی الجواز ال يجوز احد الصراط اال من ک

بہر الحال بعض مفسريں نے صراط مستقيم سے اسالم،بعض نے قرآن بعض نے انبياء بعض نے حضرت رسول اعظم (ص) 
  بعض نے معرفت امام بعض نے حضرت امير المومنين اور بعض آئمہ بر حق مراد لئے ہيں۔ 

ہے تا کہ تمام موارد کو شامل ہو جائے يعنی  مرحوم طبرسی فرماتے ہيں کہ اس آيت کريمہ کو عموم پر حمل کرنا بہتر
صراط مستقيم وه دين ہے جس کا خدا وند ولم نے ہميں حکم ديا ہے اور توحيد،عدل اور (نبوت امامت) اور واليت کی اطاعت 

  کو ہم پر واجب اور ضروری قرار دياہے۔ 
   ٠٠٠رياض النضرة ج ص و صواعق محرقہ ٠٠٠

الِّيَن ِصَراطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت عَ    لَْيِہْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِہْم َوالَالضَّ
جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تم نے نعمتيں نازل کيں ہيں،ان کا راستہ نہيں جن پر تم نے غضب نازل ہوا ہے جو گمراه 

  ہوئے ہيں۔ 

  الہی نعمتيں
يہ آيت مبارکہ اس راه حق اور سيدھے راستے کی وضاحت ہے جس کی پہلی آيت ميں دعا مانگی گئی تھی بہر حا ل يہاں 

نعمت سے مرا د مادی اور دنياوی نعمتيں نہيں ہيں کيو نکہ دنياوی نعمتيں خدا کا عمومی انعام ہيں ان کے لئے بقاء نہيں ہے 
ے جس کے حصول کے لئے انسان کو پيدا کيا گيا ہے اور وه نعمت ہدايت اور تو لہذا يہاں وه ابدی اور دائمی نعمت مراد ہ

فيق ہدايت ہے۔ يہی انسان کو صراط مستقيم پر ثابت قدم رکھتی ہے اور يہ نعمت صرف اور صرف ايمان،آئمہ اطہار عليہم 
ت پر ثابت قدم رہنا ضروری ہے السالم کی واليت کا اقرار،اور اطاعت اور پيروی ميں مضمر ہے اور آخری دم تک اس ہداي

اور جو لوگ نعمتوں کے حصول کے بعد ان پر ثابت قدم نہيں رہے تو ان پر هللا کا عذاب نازل ہوا جيسا کی هللا رب العزت کا 
  فرمان ہے 

  الم تر الی الذين بدلو انعمت هللا کفرا واحلو اقومھم دارالبوار 
 کی نعمت کو کفران نعمت کے ساتھ تبديل کر ديا اور اپنی قوم کو ہالکت کی کيا تم نے ان لوگوں کو نہيں ديکھا جنہں نے هللا

  منزل تک پہنچا ديا۔ 
لہذا جنہں نے جان بوجھ کر حق سے انحراف کيا ہے ان پر تو هللا کا غذب ہو ہے اور جنہوں نے حق کو طلب کرنے ميں 

ہيں وه انعام يافتگان الہی ہيں اور انہی کے لئے سعادت کوتا ہی کی ہے وہی بھٹکے ہوئے ہيں اور جو اس ہدايت پر ثابت قدم 
  ہے۔ 

حضرت فاطمةالزاھرا سالم هللا عليہا نے بھی فدک کے مسئلہ پر اپنے تاريخی خطبہ مسجد نبوی ميں اسی چيز کی طرف 
  اشاره کرتے ہوئے هللا تعالی کے اس فرمان کو تالوت فرمايا۔ 

  فال تموتن اال وانتم مسلمون 
  ہوئے اس دنيا سے مرنا۔  مسلمان رہتے

لہذا اس ہدايت پر ثابت قدم رہنا ضروری ہے فقط اسالم کو قبول کر لينا کافی نہيں ہے بلکہ مرنے تک ثابت قدم رہنے سے ہی
  سعادت اور خوش بختی نصيب ہو سکتی ہے۔ 

  تر بيت الہی
د عالم نے اس کی تربيت کے لئے ايک الکھ انسان اپنے آغاز لے کر انجام تک تربيت کا محتاج ہے يہی وجہ ہے کہ خدا ون

  چوبيس ہزار انبياء بھيجے ہيں۔ 
ان کے بعد ائمہ اطہار عليہم ا لسالم تا قيام قيامت انسانيت کے مربی ہيں اور انسان بھی يہی درخواست پيش کر رہاہے کہ 

وں کا قرآن مجيد ميں اس طرح تذکرااه فرمايا مجھے ان انعام يافتہ لوگوں کی راه کا مسافر بنا خدا وند عالم نے انعام يافتہ لوگ
  ہے۔ 
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  ومن يطع هللا والرسول فئا ولئيک مع الذين انعم ا  عليہم من النبيين الصديقين والشھدا ء والصالحين 
جو لوگ خدا اور رسول کے احکا م کی اطاعت کرتے ہيں خدا نے انہيں ان لوگوں کے ساتھ قرار دے ديا ہے جنہيں نعمات 

  زا گيا ہے اور وه انبياء،صديقين،شھداء اور صالحين لوگ ہيں۔ سے نوا
  اسی طرح معانی اخبار ميں حضرت رسول اعظم (ص) سے روايت موجود ہے۔ 

  انعمت عليہم شيعتہ علی يعنی انعمت عليہم بواليت علی ابن ابی طالب لم تغضب عليہم ولم يضلوا 
علی ابن ابی طالب کی واليت کا انعام دياگيا ہے ان پر نہ تو غضب الہی ہو  انعام يافتگان الہی علی کے شيعہ ہيں کيونکہ انہيں

  گا اور نہ ہی وه گمراه ہيں 

  مغضوبين کی راه سے دوری
قرآن مجيد ميں مغضوبين کے عنوان سے مختلف افراداور امتوں کا تذکره موجود ہے جن پر خدا کا غضب ہو اہے ا ور ہم ہر 

ييہی دعا مانگتے ہيں کہ ہميں ان مغضوبين کے عقائد،اخالق اور عمل سے دور رکھ يعنی ان کیروز نماز ميں خدا وندعالم س
راه سے دوری اور ان سے نفرت کا اظہار ضروری ہے کيونکہ ان پر هللا کا غضب بھی ہے اور هللا نے ان پر لعنت کی ہے 

  جيسا کہ هللا نے فرمايا۔ اور انہيں جنت کی خوشبو تک نصيب نہ ہو گی اور جہنم کا ٹھکا نا ہو گا 
ويعذب المنافقين والمنا فقاتوالمشرکين والمشرکا ت الظانين با ظن السوء عليہم دآئرةالسوء وغضب هللا عليہم و لعنہم و اعد لہم 

  جہنم 
منافق اورمشرک مرد اور عورتيں جو خدا کے بارے ميں برے خياالت رکھتے ہيں ان سب پر عذاب نازل کرے،ان پر عذاب 

  کی گردش ہے، ان پر هللا کا غضب ہے اور هللا نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لئے جہنم کو کو مہيا کيا ہے۔ 
بہر حال کفر کی راه اختيار کرنے والے،حق سے دشمنی والے ہيں انبياء مرسلين اور آئمہ اطہار کو اذيت دينے والے ہی 

  م ارشاد فرماتے ہيں۔ مغضوبين ہيں جيسا کہ حضرت امام جعفر صاق عليہ السال
  ان المغضوب عليہم الضاب 

  بيشک مغضوب عليہم سے مراد اہلبيت سے عداوت کا اظہار کرنے والے (ناصبی) ہيں 
  لہذا مغضوبين کی راه سے دوری اور ان سے نفرت کرنے والے ہی انعام يافتگان کی اتباع اور پيروی کرنے والے ہيں۔ 

  گمراہوں کی راه سے دوری
راہوں کی راه سے دوری اور نفرت کا اظہار کرنا چاہيے کيونکہ يہ لوگ بھی مغضوبين کی طرح ہی ہيں فرق ہميں گم

صرف اتنا ہے کہ يہ خود گمراه ہيں جبکہ مغضوبين خود بھی گمراه ہيں اور دوسروں کو بھی گمراه کرتے ہيں شايد يہی وجہ
فرمايا ہے اور پھر بال فاصلہ گمراہوں کی راه سے اجتناب ہے کہ خدا نے پہلے مغضوبين کی راه سے دوری کا حکم صادر 

کا کہا ہے قرآن مجيد ميں دونوں گروہوں کے متعلق مختلف آيات سے يہ ظاہر ہوتا ہے مغضوبين کا مرحلہ،گمراہوں کی 
ے نسبت سخت اور بد تر ہے بعض مفسرين نے ضالين سے منحرف عيسائی مراد لئے ہيں اور مغضوبين سے يہودی مراد لئ
ہيں اور بعض مفسرين نے اس کے عکس کو بيان کيا ہے حقيقت يہ ہے مغضوبين اور ضالين دو عنوان ہيں چونکہ يہودی 

  اور عيسائی ہر وقت اسالم سے دشمنی رکھتے تھے 
لہذا يہ دونوں گروه مغضوبين اور ضالين ہيں کيو نکہ يہ خود بھی گمراه ہيں اور دوسرں کو بھی گمراه کرنے کی کوشش 

  تے رہتے ہيں جيسا کہ حضرت اميرالمومنين علی ابن ابی طالب عليہ السالم فرماتے ہيں۔ کر
  کل من کفر با فھو مغضوب عليہ وضال عن سبيل هللا 

  جو بھی حق خدا کو چھپاتا ہے وه مغضوب عليہ اور سبيل خدا سے گمراه ہے۔ 
  حضرت امام جعفرصادق عليہ السالم فرماتے ہيں 

  کوک الذين ال يعرفون االمام الضالين اہل الش
  ضالين سے مراد وه اہل شکوک ہيں جو امام کو نہيں پہچانتے۔ 

 لہذا ان دونوں گروہوں سے نفرت ان کی راه سے دوری اور انعام يافتگان کی راه پر ثابت قدم رہنا صراط مستقيم ہے۔ 
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 تفسير انوار الحّجت

 

   سوره بقره

  اسماء وجہ تسميہ

  

  بقره) ١(

، اس سوره مبارکہ کے چند نام بيان ہوئے ہيں ان ميں مشہور ترين نام سوره بقره ہے،بقره کا معنی گائے ہے چونکہ اس 
سوره ميں گائے کو ذبح کرنے کا قصہ بيان ہو اہے۔، يہ قصہ کسی اور سوره ميں بيان نہيں ہوا ہے اس ليئے اس سوره کو 

  سوره بقره کہا جاتا ہے۔ 

  سنام القرآن) ٢(
اس سوره کا نام سنام القرآن بھی ہے اور اسے سنام القرآن اس ليئے کہتے ہيں کہ سنام سے مراد بلندی ہے اور يہ سوره بھی 

  رفيع اور بلند ہے جيسا کہ سہل بن سعد بيان کرتے ہيں کہ حضرت رسول اعظم (ص)نے فرمايا۔ 
  ان لکل شیء سناما،وسنام القرآن البقره۔ 

  ر بلندی ہے اور قرآن مجيد کی بلندی سوره بقره ہے ہر چيز کے ليئے رفعت او

  فسطاط القرآن :) ٣(
اس سوره کا ايک نام فسطاط القرآن بھی ہے۔فسطاط کا معنی خيمہ ہے اور خيمہ کسی چيز کا جامع ہوا کرتا ہے اور اسے 

دوسری سورتوں ميں مذکور فسطاط القرآن اس ليئے کہتے ہيں کيونکہ يہ عظيم سوره ايسے احکام کا جامع ہے جو احکام 
  نہيں ہيں جيسا کہ حضرت رسول اعظم (ص) نے ارشاد فرمايا 

  السورةاللتی يذکر فيہا البقره،فسطاط القرآن 
  جس سوره ميں گائے کا تذکره موجود ہے وه فسطاط القرآن ہے۔ 

  سيد القرآن)۴(
  ا کہ آپ کا فرمان ہے۔ حضرت رسول اعظم (ص) کے فرمان کے مطابق سوره بقره سيد القرآن ہے، جيس

  قرآن سيد الکالم ہے اور سيد قران سوره بقره ہے۔ 

  سوره۔ا۔ل۔م:) ۵(
اس سوره کا ايک نام سوره ا۔ل۔ م بھی ہے اور اس نام کی وجہ اس سوره کے آغاز ميں موجود حروف مقطعات ( ا۔ل۔م ) 

  ہيں۔جيسا کہ بعض لوگوں کا نظريہ بھی ہے۔ 
 ------------   

  ۔ ٢٠ص  ١ودر منصور جلد  ١٢٠ص  ١صاديقين ج منہج ال ٠٠٠
   ٢٠ص  ١در منثورالمعانی جلد ٠٠٠
  ۔١٢١ص  ١منہج اصاديقين جلد ٠٠٠

  
  انھا اسماء السوره و مفاتحھا۔ 

  يہ سورتوں کے نام اور آغاز پر داللت کرتے ہيں۔ 

  مقام نزول وتعداد آيات
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البتہ اس سوره کی ايک آيت حجت الوداع کے موقع پر منی ميں اس بات پر تمام مفسرين کا اتفاق ہے کہ يہ مدنی سوره ہے 
آيات ہيں،يہی تعداد حضرت  ٢٨۶نازل ہوئی ہے اور وه آيت واتقو يو ما تر جعون فيہ الی هللا ہے۔اس سوره مبارکہ کی کل 

  امير المومنين علی ابن ابی طالب عليہ السالم سے مروی ہے 
  

زول نہيں ہے کيونکہ اس سوره کی مختلف آيات اہم مواقع پر نازل ہوتی رہی ہيں شان نزول اس سوره مبارکہ کا ايک شان ن
اسی مناسبت سے مختلف آيات کا مختلف شان نزول ہے اس کے متعلق آيات کے ضمن ميں ہی تفصيلی بحث کريں گے جب 

  بھی کوئی اہم واقع بيان ہوگا تو اس کے ساتھ ہی اس کا شان نزول بھی بيان کر ديا جائے گا 
---------   

   ٠٠٠۵ص  ٢تفسير کبير جلد دو ٠٠٠
 ٠٠٠١١١ص ١مجمع البيان ج٠٠٠

 

 تفسير انوار الحّجت

 

  خصوصيات سوره بقره

  

  سب سے بڑا سوره ہے۔)١(

  اس سوره کی ايک خصوصيت يہ ہے کہ يہ قرآن مجيد کا سب سے بڑا سوره ہے جو تقريبا اڑھائی سپاروں پر مشتمل ہے۔ 

  مدينہ ميں نازل ہونے والی پہلی سوره۔) ٢(
  يہ مدينہ ميں نازل ہونے واال پہال سوره ہے جيسا کہ سيوطی عکرمہ سے بيان کرتے ہيں کہ۔ 

  اول سورة نز لت بالمدينہ،سورة البقره۔ 
  مدينہ ميں سب سے پہلے نازل ہونے سوره سوره بقره ہے۔ 

  سب سے زياده احکام پر مشتمل۔)٣(
کام کسی اور سوره ميں بيان نہيں ہوئے ہيں جيسا کہ روايت ميں قرآن مجيد کا يہ سوره جتنے احکام پر مشتمل ہے اتنے اح

  موجود ہے کہ 
--------   

  ١٧ص ١در منثورجلد ٠٠٩٨ص ١روح المعانی ج٠٠٠

  ان فی البقره ضمس مئا ة حکم۔ 
  سوره بقره پانچ سو احکام پر مشتمل ہے۔ 

  سب سے زياده آيات)۴(
ر مشتمل ہے جيسا کہ حضت امير المومنين علی عليہ السالم سے مروی قرآن مجيد کا يہ سوره سب سے زياده آيات قرآنی پ

  آيات ہيں۔  ٢٨۶ہے کہ اس سوره کی 
--------   
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  ٠٠٠٠وقمی ج ص  ٣٩ص  ١و فصل الخطاب ج ٩٨ص ١روح المعا نی ج ٠٠٠

  

  فضائل سوره
  

  افضل ترين سوره :)١(

رسول اعظم (ص)نے اپنے اصحاب سے پوچھا  يہ قرآن مجيد کی سورتوں ميں سب سے افضل سوره ہے جيسا کہ حضرت
  ای القرآن افضل :قرآن مجيد کی کونسی سوره افضل ہے۔ 

  انہوں نے کہا 
  هللا و رسولہ اعلم۔ هللا اور اس کے رسول بہتر جانتے ہيں 

  حضرت نے فرمايا 
  سورةالبقرة 

  افضل ترين سوره،بقره ہے۔ 

  استحقاق رحمت :)٢(
  ت خدا وندی کی موجب ہے جيسا کہ ابی بن کعب کہتے ہيں حضرت اس سوره مبارکہ کی تالوت رحم

---------   

   ٠٠٠١١١ص ١مجمع البيان ج ٠٠٠

  رسول اعظم (ص) نے ارشاد فرمايا۔ 
  من قراء سورةالبقره فصلوات هللا عليہ و رحمتہ و اعطی من االجر کا عرابط فی سبيل هللا سنتہ ال تسکن روعتہ۔ 

ے گا وه هللا کے درود و سالم اور المتناہی رحمتوں کا مستحق ہو گا اور اسے ايک سال تک جو بھی اس سوره کی تالوت کر
  هللا کی راه ميں جہاد کرنے والے کاثواب عطا ہوگا اور کفار کا اس پر کوئی خوف و دبدبہ نہ ہو گا۔ 

  اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمايا اے ابی مسلمانوں سے کہو کہ۔ 
  فان تعلمھا برکتہ و ترکھا حسرةوال يستطيعھا البطلة،قلت يا رسول هللا ما البطلةقال السحره۔  ان يتعلموا سوره البقره

سوره بقره کو ياد کريں کيونکہ اسے سيکھنا برکت ہے اور اسے ترک کرنا ندامت ہے،جادو گر اس سوره کو پڑھنے اور 
  سننے کی طاقت نہيں رکھتے۔ 

---------   

  ٠٠ ٩٨ص ١روح المعانی ج ٠٠٠٠

  

  ياد کرنے کا انعام :)٣(

اس سوره مبارکہ کو سيکھنے کی بہت بڑی فضيلت ہے جيسا کہ روايت ميں موجود ہے کہ حضرت رسول اعظم (ص)نے 
اپنے اصحاب کو کسی مقام پر بھيجنے کا اراده فرمايا اور ان کے امير کے انتخاب کے لئے ايک ايک صحابی کو بال کر 

اد ہے يہ مختلف سورتوں کے نام بتاتے باال خر ايک نو جوان آيا اور اس نے کہا مجھے پوچھتے کہ قرآن کا کونسا سوره ي
  سوره بقره ياد ہے تو حضرت نے فرمايا : 

  اخبر حوا و ھذا عليکم اميرا۔ 
  يہی آپ کا امير ہے اس کی سربراہی ميں جاؤ ان لوگوں نے اعتراض کيا 
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  اارسول هللا ھوا حدثنا سنا قال معہ سورة البقره۔ 
  يا رسول هللا يہ تو ہم سے کم سن ہے حضرت نے فرمايا ليکن اسے سوره بقره ياد ہے۔ 

 اس مبارک حدتث سے واضح ہو گيا کہ منصب امارت علم و حکمت کے ساتھ ہے زياده سن رسيده ہونے کے ساتھ نہيں ہے۔ 
ور پورے قرآن کے علوم پر حاوی حضرت امير المومنين عليہ السالم شريعت نبوی حکم متشابہ ناسخ منسوخ مجمل مبين ا

مشکل کشاء اور غيب کے متعلق قرآنی آيات سے آگاه کرنے والے اور پوری کائنات سے افضل تھے يہی وجہ ہے کہ پيغمبر
  اسالم (ص)کے بعد آپ کی ہستی خليفہ بال فصل ہے۔ 

----------   

   ٠٠٠٠ ٢۴٣ص ١و کشاف ج  ١١١ص ١مجمع البيان ج٠٠٠٠
  ٠٠٠ ١٢١ص  ١،منہج الصاديقين ج ١١١ص  ١،مجمع البيان ج ٢١ص ١در منثور ج٠٠٠٠

  

  موضوعات

 اس سوره مبارکہ کا بنيادی موضوع تقوی ہے اور اس کے موضوعات کو مندجہ ذيل چھ حصوں ميں تقسيم کيا جا سکتا ہے۔ 
   ٢۔١تقوی چاہنے والوں کی خالفت اور جنت کی طرف ہدايت :آيت ) ١(
   ٢٩۔٣لف گروه،متقی،کافر،منافق،: آيت ہدايت قران کے مطابق مخت) ٢(
   ٣٩۔٣٠خالفت آدم۔تقوی اور غير تقوی کی نشانياں۔آيت )٣(
   ١٢٣۔۴٠بنو اسرائيل کی خالفت۔غير تقوی کا نمونہ ظلم،فساد، ظلم،خون ريزی وکفر نفاق،) ۴(
طرف خالفت و امامت کا خاندان ابراھيم کی امامت،تقوی کا نمونہ،خالفت، امامت کی لياقت،ظالموں سے عادلوں کی )۵(

   ١۵٧۔١٢۴انتقال،آيت
  ۔ ١۵٧حدود تقوی الہی،احکام شرعيہ،مسائل فقہيہ آيت ) ۶(

  محور بحث،تقوی
کلمہ تقوی اس سوره ميں بنيادی حيثيت رکھتا ہے اور تقوی ہی تمام آسمانی کتب کا محور ہے جيسا کہ هللا تعالی ارشاد فرماتا 

  ہے۔ 
   )١من قبلکم و اياکم ان اتقو هللا( ولقد وصينا الذين اوتوالکتاب

  ہم نے تم سے پہلے اھل کتاب کو اور اب تمہيں يہ وصيت کی ہے کہ تقوی اختيار کرو۔ 
لہذا اگر تقوی کی نسبت کوئی اور جامع وصيت ہوتی تو يقينا خدا وند عالم اس کا ذکر کرتا دنيا وآخرت کی تمام اچھائياں اسی 

  عليہ السالم بھی توحيد کے بعد يہی وصيت کرتے ہيں۔ لفظ تقوی ميں مضمر ہيں انبياء 
   )٢اال تتقون۔(

-------   

  ٠٠٠١٧٧، ١٠۶،١٢۴،١۶١سوره شعراء  ٠٠٠ ٠٠٠ ١٣١سوره نساء آيت  ٠٠٠

  کيوں تقوی اختيار نہيں کرتے؟

  تقوی ہی قران مجيد کا محور بھی ہے جيسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔ 
   )٣الم ذلک الکتاب فيہ ھدی للمتقين (

  يہ وه کتاب ہے جس ميں متقيوں کے کلئے ہدايت ہے 
ھدی اللمتقين ہی سوره بقره کا محور ہے تام موضوعات تقوی کے ساتھ ہی مربوط ہيں،جيسا کہ آپ تفسير ميں مالحظہ 

  فرمائيں گے۔ 

  متقين کی راھنمائی۔
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ہے اور تقوی کا لغوی معنی اپنی حفاظت  يہ کتاب ( قران مجيد)متقی لوگوں کی حقيقی راہنما ہے اس سوره کا محور تقوی
کرنا ہے يعنی مضر چيزوں سے نفس کو بچانا اور مفيد چيزوں کی طرف رغبت کرنا ہی تقوی کہالتا ہے بالفاظ ديگر 

  واجبات کا بجا النا اور محرمات سے بچنا تقوی کہالتا ہے۔ 

  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم کی نظر ميں تقوی
  ر صادق عليہ السالم تقوی کی تعريف بيان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہيں۔ حضرت امام جعف

  ان ال يفقدک هللا حيث امرک وال يراک حيث نھاک۔ 
  جہاں هللا نے ھکم ديا ہے اسے بجا النے کی کوشش کرواور جس چيز سے نہی فرمائی ہے وہاں نہ ديکھو۔ 

----------   

 بحوالہ کاشف ٣٧ص  ١ومجمع البيان ج  ٢٢٩ص  ٢سفينتہ البحار ج  ٢٠٠٠سوره بقره آيت  ٠٠٠
 

 تفسير انوار الحّجت

 

  مراتب تقوی

  تقوی کے تين مراتب ہيں 
  تقوی بدن،جسم کو نجاسات سے دور رکھنا تقوی بدنی ہے۔ ) ١(
  تقوی نفس،نفس کو شيطانی وسوسوں اور صفات رذيلہ و خبيثہ سے دور رکھنا تقوی نفس ہے۔ ) ٢(
تقوی قلب،دل کو حضرت حق تعالی کے ليئے عالوه ہر چيز سے پاک و صاف کرنا تقوی قلب ہے جس جگہ يہ تينوں ) ٣(

   )١٢۵اقسام موجود ہوں وه هللا تعالی کی خاص عنائيت اورلطف کا مستحق ہے۔( عنوان الکالم ص

  قران ميں تقوی کی اہميت۔
ايمان کا مرحلہ اسالم سے بلند ہے اور تقوی کا مرحلہ ايمان سے بھی  الف،قرآن مجيد ميں تقوی کو بہت اہميت دی گئی ہے

  بلند تر ہے جيسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔ 
   )٢اتقو هللا ان کنتم مومنين۔(

  اگر تم مومن ہو تو تقوی اختيار کرو۔ 
  اسی طرح ارشاد رب العزت ہے۔ 

)    )٣يا ايھا الذين امنو ا اتقو 
  تقوی اختيار کريں۔  صاحبان ايمان هللا کے ليئے

----------   

  ١٠٢۔٣ال عمران ٠٠ ٠٠٠، ۵٧۔ ۵مائده ٠٠٠

  

  ب، انبياء عليہم السالم کی دعوت کا اساس

تقوی انبياء عليہم السالم کی دعوت ميں بنيادی مقام رکھتا ہے انبيا عليہم السالم خدا اور اس کی وحدانيت کی دعوت دينے کے 
ھے جيسا کہ هللا تعالی قرآن مجيد ميں حضرت محمد مصطفی (ص) کو خطاب کرتے بعد سب سے پہلے تقوی کا فرماتے ت

  ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ 
   )١قل افال تتقون(

  (اے محمد ) ان سے کہ ديجئے کہ آپ تقوی کيوں نہيں اختيار کرتے۔ 
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   )٢اسی طرح باقی انبياء نے اپنی تبليغ ميں توحيد کے بعد تقوی کو بہت اہميت دی ہے۔(

  ی و آئمہ عليہ السالمتقو
آئمہ عليہم السالم کا کردار وه گفتار، تقوی پر مشتمل تھا يہی وجہ ہے کہ جب ہماری نگاه نہج البالغہ پر پڑتی ہے تو اس 
کتاب مين تقوی ہی محور کالم ہے حضرت امير المؤمنين عليہ السالم تقوی کو تمام اخالقی مسائل کا سردار سمجھتے ہيں 

  ماتے ہيں۔ جيسا کہ ارشاد فر
  التقی رئيس االخالق۔ 

----------   

   ٨٧ ٢٣مومنون  ٠٠٠
) ۵حضرت لوط،() ۴(١۴٢حضرت صالح شعراء ) ٣(١٢۴حضرت ھود،شعراء،) ٢،(١٠۶حضرت نوح،شعراء )١مالحظہ فرمائيں (

 حضرت) ٩(١٢٨حضرت موسی،اعراف ) ٨(١۶حضرت ابراہيم،عنکبوت ) ٧(١٢۴حضرت الياس،صافات )۶( ١٧٧حضرت شعيب، 
   ٠٠٠وغيره۔ ۵عيسی،ال عمران 

   )١تقوی اخالق کا سردار ہے۔(
حضرت امير المومنين علی ابن ابی طالب کی نظر ميں وہی شخص حقيقی متقی ہے جس کے تمام اعمال ايک طشت ميں رکھ 

   )٢۔(کر پوری دنيا کو دکھائے جائيں،اور اس ميں ايک عمل بھی ايسا نہ ہو جس کی وجہ سے اسے شرمندگی اٹھانی پڑے
  حضرت امام باقر عليہ السالم اپنے سچے شيعوں کی عالمت بيان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہيں۔ 

   )٣فوهللا ما شيعتنا اال من اتقی هللا وطاعہ۔(
  خدا کی قسم ہمارا شيعہ وہی ہے جو تقوی اختيار کرے اور هللا کی اطاعت کرتا ہو۔ 

  تقوی کی عالمتيں
کرنے والوں کی بہت سی عالمتيں بيان ہوئی ہيں ان تمام کا احصی انتہائی مشکل ہونے کے ساتھ قرآن مجيد ميں تقوی اختيار 

  ساتھ اختصار کا منافی ہے ان ميں ايک عالمت عزت وتکريم ہے جيسا کہ خداوندمتعال ارشاد فرماتا ہے۔ 
   )۴ان اکرمکم عندهللا اتقاکم۔(

----------   

  ۔ ٧٣٣،ص١سفينة البحار،ج  ١٢٣٠٠٠ص  ١لصادقين ج منہج ا ٠٠٠۔ ۴٠٢نہج البالغہ حکمت ٠٠٠،
  ، ١٣سوره حجرات آيت ٠٠٠

بے شک هللا کے نزديک تم ميں سب سے زياده عزت واال وه ہے جو سب سے زياده پرہيز گار ہو۔ اس کے عالوه بھی هللا 
   )٣تعالی نے قرآن مجيد ميں تقوی کی عالمتيں ذکر فرمائيں ہيں۔ (

  متقين کی صفات
يد نے متقين کی بہت سی صفات بيان کی ہيں ہم انشاء هللا تفسير کے ضمن ميں ان پر اچھی طرح روشنی ڈاليں قرآن مج

   )٢گے۔(
  مالحظہ فرمائيں ٠٠٠٠

اصالح عمل،احزاب )۴،(٣،رزق حالل ميں اضافہ طالق ٢)٣سختيوں سے نجات () ٢،(١٩۴تائيد و نصرت الہی،بقره )١(
حفاظت ال عمران )٨، (۵،٧کاموں ميں آسانی،ليل )٧،(٧محبت الہی توبہ )۶،(٧١گناہوں سے معافی،احزاب )۵،(٧٠
اخروی بہشت )١٢،(٧٢جہنم سے نجات مريم )١١،(۶۴دينوی و اخروی بشارت يونس)١٠،(٢٨قبولی اعمال مائده )٩،(١٢٠

خدا سے مالقات بقره )١۵، (٢٠٠فالح ال عمران )١۴،(٩۶زمين وآسمان کی برکت اعراف )١٣،(١٩٨ال عمران 
  ، ١٩خدا سے دوستی جاثيہ ) ١٨،(٢٨٢علم و دانش بقره )١٧،(١٢٨اقتدار عدن اعراف )١۶،(٢٢٣

  مالحظہ فرمائيں )١(
سابقہ انبياء پر )۵(۴حضرت کی نبوت پر ايمان بقره) ۴(٣اتفاق بقره ) ٣(٣ادائيگی نماز بقره ) ٢( ٢،٣غيب پر ايمان بقره )١(

مصائب ميں ) ١٠(١٧٧عہد کی وفا بقره ) ٩(۵فالح بقره ) ٨(۵ط ہدايت بقره خ) ٧(۴آخرت پر ايمان بقره ) ۶(۴ايمان بقره 
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عبادت وقنوت ) ١۴(١۶تعليم دعا ال عمران ) ١٣(٢۶وقار وبرد باری فتح ) ١٢(١٧٧راست گوئی بقره ) ١١(١٧٧صبر بقره 
درگزر ال ) ١٧(١٣۴غصہ پينے والے ال عمران ) ١۶(١٧سہر خيزی اور گناہوں سے معافی ال عمران ) ١۵(١٧ال عمران 

گناہوں پر اصرار نہيں کرتے ال عمران ) ١٩(١٣۵جب گناه کر بيٹھيں تو استغفار کرتے ہيں ال عمران ) ١٨( ١٣۴عمران 
   ٠٠٠۔١٣۵

  
   تفسير آيات

ِحْيِم الم ( ْحٰمِن الرَّ    )١بِْسِم هللاِ الرَّ
  سہارا هللا کے نام کا جو سب کو فيض پہنچانے واال بڑا مہربان ہے ا۔ل۔م 

  معانی بيان کيے ہيں ان ميں چند ايک درج ذيل ہيں۔  ٣۵۔ ا۔ ل۔م کے متعلق مفسر ين نے تقريبا 
  حروف قرآن ) ١(
  معجزه خداوندی ) ٢(
  قسم ) ٣(
  خدا اور اس کے رسول کے درميان اسرار ورموز )۴(
  سوره کا خالصہ )۵(
  اسم اعظم ) ۶(
  ہر سوره کا نام )٧(
  مخالفين کی خاموشی۔ )٨(

مقامات پر ان کے بعد قرآن اور معجزه ٢۴سورتوں کے آغاز ميں يہ حروف مقطعات موجود ہيں جب کہ  ٢٩جيد کی قرآن م
  کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔جيسا کہ مندرجہ ذيل آيات ميں ہے 

  ،الم۔ذلک الکتاب ال ريب فيہ۔ 
  الم تلک ايت الکتاب الحکيم۔ 

  الر،کتب احکمت اية۔ 
  المص،کتب انزل اليک۔ 

  لک ايات القرآن و کتاب مبين۔ طس،ت
بہر حال انہيں حروف سے يہ با عظمت کتاب مرتب ہوئی ہے جيسا کہ حضرت امام علی ابن موسی رضا عليہ السالم ارشاد 

  فرماتے ہيں۔ 
علی ان  ان هللا تبارک و تعالی انزل ھذا القرآن بھذه الحروف التی تيدو ا لھا جميع العرب ثم قال قل التی اجتمعت االنس والجن

  ياتوابمثل ھذا القرآن۔ 
خداوند عالم نے قرآن مجيدانہيں حروف کے ساتھ نازل فرمايا ہے جنہيں اھل عرب بولتے ہيں پھر فرمايا ان سے کہيں کہ اگر 

   )١جن و انس اس کی مثل النے کے ليئے جمع ہو جائيں تب بھی اس کی مثل نہيں ال سکتے۔(
  تے ہوئے حضرت امام زين العابدين عليہ السالم ارشاد فرماتے ہيں۔ انہيں حروف مقطعات کی تفسير بيان کر

  کذب قريش واليھود بالقرآن و قالواھذا سحر مبين تقولہ قتال هللا،الم ذلک الکتاب ای يا محمد 
   ٠٠٠، بحوالہ تفسير نمونہ١۶٢توحيد صدوق ص٠٠٠

  ا بلغتکم فاتوابمثلہ ان کنتم صاديقين۔ ھذا الکتاب الذی انزلتہ اليک الحروف المقطعہ التی منھا،ا، ل،م،وھو
قريش اور يہوديوں نے يہ کہ کر قرآن مجيد کی طرف غلط نسبت دی ہے کہ يہ جادو،اور خود ساختہ ہے اور اسے خدا سے 

  منسوب کر ديا گيا ہے۔خدا نے انہيں خبردارکرتے ہوئے ارشاد فرمايا۔ 
  الم ذلک الکتاب۔ 

نازل کی ہے اور وه انہی حروف پر مشتمل ہے جو آپ لوگ استعمال کرتے ہيں اگر تم يعنی اے محمد جو کتاب ہم نے آپ پر 
   )١سچے ہو تو اس کی مثل پيش کرو۔(

يہ حروف بتاتے ہيں کہ قرآن مجيد ايک با عظمت کتاب ہے اور ان حروف نے عرب و عجم کے تمام سخنرانوں کو حيرت 
ے جو ان لوگوں کے اختيار ميں ہيں۔ اس کے باوجود علماء ومحقق ميں ڈال ديا ہے حاالنکہ يہ انہيں حروف کا مجموعہ ہ

اسے سمجھنے سے عاجز ہيں کيونکہ خدائی ترکيب نے اسے درجہ اعجاز تک پہنچا ديا ہے جس طرح هللا تعالی نے 
ی طرححضرت آدم عليہ السالم کو بے جان مٹی سے خلق کيا جب اس ميں روح پھونکی تو آدم عليہ السالم وجود ميں آئے اس
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قرآن مجيد انہی الفاظ سے مرتب ہو اجب اسے خدائی ترکيب نصيب ہوئی تو ايسا معجزه بنا کہ کوئی اس کا مثل نہيں ال سکتا 
)٢(   

---------   

  ٣٠ص  ٢قرآن ناطق ج  ٠٠٠بحوالہ تفسير نمونہ۔ ۵۴ص  ١تفسير برہان ج ٠٠٠

حضرت نبی اکرم (ص) اور ان کے بعد ان کے حقيقی  لہذا يہ بہت بڑا معجزه ہے اور يہ ايسے اسرار و رموز ہيں جسے
   )١وارث ہی جانتے ہيں۔(

--------   

  ٠٠٠۔ ١٠٠ص  ١روح معانی ج ٠٠٠

   )٢َذلَِک اْلِکتَاُب الََرْيَب فِيِہ ہًُدی لِْلُمتَّقِيَن (
 نما ہے۔ يہ وه با عظمت کتاب ہے جس ميں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہيں ہے اور يہ تقوی چاہنے والوں کی راہ

 

 تفسير انوار الحّجت

 

  تعارف قرآن

  الف،الکتاب :۔ 
  ب،معجزه:۔ 

  ج،متقين کی ہدايت 

  کتاب
قرآن مجيد کے ناموں ميں سے پہال نام کتاب ہے کتاب بمعنی مکتوب ہے قرآن مجيد ميں ايک اور مقام پر ارشاد رب العزت 

  ہے 
  کتب انزلنہ مبرک ليدبروا۔ 

يہ کتاب جسے ہم نے آپ پر نازل کيا ہے ايک بابرکت کتاب ہے تا کہ لوگ اس ميں غور وفکر کريں قرآن مجيد کے ہر ہر 
  جز کو قرآن،اور کتاب کہا جاتا ہے۔ 

اسی طرح جو الفاظ لکھنے کے قابل ہوں اگرچہ انہيں ابھی تک نہ لکھا گيا ہو اسے بھی کتاب کہا جا سکتا ہے اسی وجہ سے 
  يہ اعتراض نہيں کر سکتا کہ يہاں پہلی ہی آيت ميں لفظ کتاب کيوں استعمال ہوا ہے۔  کوئی شخص

مندرجہ باال جواب کے عالوه اس کا ايک جواب يہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ لوح محفوظ پر مکمل قرآن مجيد موجود ہے اس 
   )١ليئے يہاں اس کو کتاب کہا گيا ہے۔(

  ذالک کس کی طرف اشاره ہے؟
ين کے نزديک يہ (ذلک)اس بات کی طرف اشاره ہے کہ خداوندعالم نے سابقہ کتب تورات و انجيل ميں بنی نوع بعض مفسر

کہ ميں ايسی کتاب نازل کروں گا جس سے حق کے متالشی ہدايت حاصل کريں گے جيسا کہ ) ٢انسان سے وعده فرمايا تھا(
  خداوند عالم نے فرمايا۔ 

  فلما جاء ھم ما عرفو اکفروابہ۔ 
   )٣ب ان کے پاس وه کتاب آئی جسے وه پہلے سے جانتے تھے تو وه اس کے منکر ہو گئے۔(ج

حاالنکہ يہ لوگ تورات و انجيل کی پيش گوئی کے مطابق اس کتاب کی نشانيوں سے بھی آگاه تھے اور قرآن مجيد نازل 
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  ہونے کا بھی انتظار کيا کرتے تھے جيسا کہ خداوندعالم کا ارشاد ہے۔ 
  نکم منی ھدی فمن تبع ھدی فال خوف عليھم وال ھم يحزنون۔ فاما ياتي
   ٠٠٠٨٩سوره بقره آيت  ٠٠٠١١٨٠٠٠ص  ١مجمع البيان ج ٠٠٠ ٠٠٠ ١٨٨ص  ١مجمع البيان ج ٠٠٠

   )١اگر ہماری طرف سے ہدايت آجائے تو جو اس کی اتباع کرے گا اس کے ليئے کوئی خوف اور حزن نہ ہو گا۔(
  ے متعلق خداوندعالم بنی آدم سے عہد وپيمان کر چکا ہے۔ يہ کتاب وہی ہدايت ہے جس ک

  معجزه
آيت کے ضمن ميں کرينگے البتہ يہاں اتنا بتانا  ٢٣قرآن مجيد کے معجزه ہونے کے متعلق ہم تفصيلی گفتگو اس سوره کی 

  ضروری ہے کہ اس مقام پر هللا تعالی پوری کائنات کو چيلنج کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے۔ 
ن مجيد ميں ايک مسئلہ بھی ايسا نہيں ہے جس کی حقانيت ميں شک کيا جا سکے اور اس کے اعجاز اور وحی ہونے ميں قرآ

کسی قسم کی ترديد نہيں ہے قرآن برمال کہ رہا ہے کہ اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہے تو اس جيسا کوئی ايک سوره لے 
  آئے جيسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔ 

  ما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورة من مثلہ وان کنتم فی ريب م
   )٢اگر اس ميں آپ کو شک ہے،جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کيا ہے تو اس کی مثل ايک سوره ہی لے آؤ۔(

  ۔ ٢٣سوره بقره آيت  ٠٠٠ ٠٠٠٣٨سوره بقره آيت ٠٠٠

  متقين کی ہدايت
ايت ہے يہ جداگا نہ ہدايت ہے يعنی متقين کے ليئے دو کتاب اپنا تعارف اس انداز سے کرا رہی ہے کہ وه متقين کے ليئے ہد

  ہدايتيں ہيں ايک وه ہدايت جس کی وجہ سے وه متقی بنے۔ 
دوسری وه ہدايت ہے جو هللا تعالی نے تقوی اختيار کرنے کے بعد انہيں عنايت فرمائی ہے يعنی پہلی ہدايت انسانی عقل اور 

ے ہميں اپنی اس فطرت کی سالمتی کی کوشش کرنی چاہيے جب ہم فطرت ہے اور يہ فطرت سب لوگوں کے وجود ميں ہ
  ميں يہ تقوی آجائے گا تق پھر قرآن مجيدہميں ہدايت کرئے گا۔ 

بالفاظ ديگر جن لوگوں کے پاس ايمان نہيں ہے ان کے دوگروه ہيں ايک گروه حق کا متالشی ہے جہاں اسے حق وہدايت نطر 
گروه ہوس پرستوں کا ہے کہ ہدايت و حق کے مخالف ہيں يہ گروه ہدايت سے بہر آئے گا،اسے قبول کر ليں گے اور دوسرا 

  ور نہيں ہو سکتا لہذ اقرآنی ہدايت صرف پہلے گروه کے ليئے ہے۔ 
  

ا َرَزْقنَاہُْم يُنفِقُوَن ( الَةَ َوِممَّ    )٣الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب َويُقِيُموَن الصَّ
رکھتے ہيں،پابندی اور پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہيں جو کچھ ہم نے انہيں رزق  متقين وه ہيں جو غيب پر ايمان

  ديا ہے اس ميں سے (هللا کی راه ميں) خرچ کرتے ہيں۔ 
عموما تمام مکاتب اور مذاہب کا تين گروہوں کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے ايک گروه اس مکتب کے سامنے سر تسليم خم کرتا 

طرح اس کا مخالف ہوتا ہے،اور ايک گروه منافق ہوا کرتا ہے قرآن مجيد بھی اس سوره مبارکہ کے ہے۔ايک گروه پوری 
  آغاز ہی سے ان تينوں گروہوں کا تذکره کرتا ہے۔ 

  متقين،يہ گروه اسالم کا پيروکار اور اس کے سامنے سر تسليم خم کرنے والے لوگوں پر مشتمل ہے۔ ) ١(
  اور مدمقابل ہيں اور ظاہر بظاہر اسالم کے دشمن ہيں۔ کافر،يہ لوگ اسالم کے مخالف )٢(
منافق،يہ دورخ اور دوچہرے رکھنے والے لوگ ہيں يہ مسلمانوں کے سامنے مسلمان بن بيٹھتے ہيں اور کافروں کے ) ٣(

  سامنے اسالم کے جانی دشمن نظر آتے ہيں۔ 

  پہال گروه ۔ متقين
چاہنے والے لوگوں کی قرآن مجيد نے ان آيات ميں چھ صفات بيان کی ہيں اسالم کے سامنے سرتسليم کرنے والے اور تقوی 

  جبکہ اس آية مبارکہ ميں مندرجہ ذيل تين صفات کا تذکره ہے۔ 
  
  غيب پر ايمان )١(
  نماز قائم کرنا )٢(
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  انفاق فی سبيل هللا ) ٣(

  غيب پر ايمان
  

  ايمان

ر عمل سے اظہار ضروری ہے يعنی ايسا اعتقاد جس ميں شک و ترديدقلبی اعتقادکا نام ايمان ہے اس ميں زبان سے اقرار،او
کی گنجائش نہ ہو۔ايمان کے کئی مراتب ہيں کھبی تو فقط ايک چيز پر اعتقاد ہوتا ہے مثال هللا کے وجود پر اعتقاد رکھتے 

ه آسمانی کتب اور مالئکہ ہوئے ايمان النا کبھی اس اعتقاد کا درجہ ايک حد تک بڑھ جاتا ہے جيسے هللا کے وجود کے عالو
پر اعتقاد رکھنا اور ان سب پر ايمان النا اور کبھی يہ آخری درجہ تک پہنچ جاتا ہے جيسے هللا،انبياء عليہم السالم،مالئکہ 

   )١کے عالوه اصول دين اور فروع دين پر تہ دل سے ايمان النا ايمان کا يہی درجہ ہی حقيقی ايمان ہے۔(
  عليہ السالم ارشاد فرماتے ہيں۔ جيسا کہ حضرت امام رضا 

   )٢االيمان ھو تصديق با لقلب،واالقرار بالسان،العمل باالرکان (
  دل سے تصديق زبان سے اقرار اور فروع دين پر عمل کا نام ايمان ہے۔ 

--------   

  ۔١٣۶ص  ١منہج الصاديقين ج ٠٠٠کچھ تبديلی کے ساتھ )( ٨٧س  ١ميزان ج  ٠٠٠

  

  ايمان بالغيب

ر شہود ايک دوسرے کے مدمقابل ہيں کيونکہ عالم محسوسات کا نام شہود ہے اور محسوسات سے ماورا دنيا ہماری غيب او
حس سے پوشيده ہے يعنی ہر غير محسوس چيز جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے اسے غيب کہتے ہيں،ليکن ہر غيب پر 

جو غائب بھی ہيں اور جزو ايمان بھی ہيں مثال خداوند  ايمان الن ايمان کا جز نہيں ہے بلکہ اس سے ايسے امور مراد ہيں
  متعال کی با برکت ذات پر ايمان رکھنا ضروری ہے۔جيسا کہ قرآن مجيد ميں ہے۔ 

   )١عالم الغيب والشھاده(
  (خداہی)غيب اور شہود کو جاننے واال ہے 

  قرآن مجيد خدا کی صفت بيان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے 
  و ھو يدرکہ االبصار۔ وال يدرکہ االبصار 

  ۔ )٢ہماری آنکھيں اسے نہيں ديکھ سکتيں جبکہ وه ہميں ديکھتا ہے (
اس مقام پر صرف ذات پروردگار پر ايمان النا مراد نہيں ہے کہ غائب کا ايک وسيع معنی ہے يعنی قرآن 

ب اس مفہوم غيب ميں مجيد،قيامت،وحی،فرشتے،اور عالم حس سے ما ورا ہر وه چيز جس پر ايمان النا ضروری ہے س
  شامل ہيں تفسير اھل بيت عليہم السالم ميں اس غيب سے حضرت امام زمانہ عج 

   )١هللا تعالی الشريف کی غيبت مراد ہے۔(
  پر ايمان کی النے کی تفسير کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہيں “ غيب ” جيسا کہ حضرت امام جعفر عليہ السالم 

  م ) انہ حق۔ من آمن بقيام القائم ( عليہ السال
   )٢جو شخص بھی قيام قائم (عجل هللا الشريف) پر ايمان الئے اور انہيں حق سمجھے وہی غيب پر ايمان رکھنے واال ہے۔(

  حضرت امام زمانہ عجل هللا الشريف کے قيام کے متعلق حضرت نبی اکرم (ص) ارشاد فرماتے ہيں۔ 
اليوم حتی تخرج رجل من اھل بيتی بواطئی اسمہ اسمی وکنيتہ و کنيتی يمال ء لو لم بيق من الدنيا اال يوم واحد لطول هللا ذالک 

  االارض عدل و مستطا کما قلت جورا وظلما 
اگر اس دنيا کا فقط ايک دن ہی باقی ره جائے تو هللا تعالی اس دن کو اس قدر طويل کر دے گا يہاں تک کہ ميری اھل کا ايک 

ا اور اس کی کنيت ميری کنيت ہو گی ( يعنی هللا اسے ميرا نام اور کنيت عطا کرے گا فرد آئے گا اس کا نام ميرا نام ہو گ
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  )اور وه ظلم و جور سے بھری ہوئی 
-------   

  ، ٣١ص  ١و نور الثقلين ج  ١٣٧ص  ١منہج الصاديقين ج٠٠٠٢٨ص ٢تفسير کبير ج
  ٠٠٠ ۴۶ص  ١ميزان ج ٠٠٠

  
   )١دنيا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔(

ر ميں امام زمانہ عجل هللا الشريف کی غيبت پر ايمان رکھنا ضروری ہے کيونکہ ہمارے عقيدے کے مطابق امام زمانہاس دو
کے کئی مصاديق ہيں اسے چند مصاديق ميں “ غيب” ( عج) زنده وسالمت ہيں اور ہماری نگاہوں سے پوشيده ہيں۔ بہرحال 

وسيع مفہوم ہے هللا،قيامت، جنت، جہنم،انبياء،مالئکہ،اور امام زمانہ  منحصر کر دينا درست نہيں ہے بلکہ ايمان بالغيب کا
  (عج) اس کے مختلف مصاديق ہيں۔ 

  افضل اہل ايمان
حضرت رسول اکرم(ص) ايک دن اپنے اصحاب کے درميان تشريف فرما تھے،آپ نے فرمايا مجھے بتاؤ غيب پر ايمان 

  رکھنے والوں ميں افضل کون ہے؟ 
  انہوں نے کہاوه مالئکہ ہيں۔ 

  حضرت نے فرمايا يہ ميری مراد نہيں ہے۔ 
  انہوں نے کہا وه انبياء جنہيں کتب اور رسالت ملی ہے،فرمايا نہيں۔ 

  کہنے لگے اس سے شہداء مراد ہيں،فرمايا يہ بھی نہيں ہيں بلکہ ميری مرادحضرت نے ارشاد فرمايا۔ 
   اقوام فی اصالب الرجال،ياتون من بعدی،

-------   

   ١٢۴ص  ۵٢، اسی مطلب پر روايت بحار االنوار ج ١٣٧، ص ١، منہج الصاديقين،ج ٢٨، ص ٢تفسير کبير ج )١(
  ١٢۴ص ۵٢اسی مطلب پر بحار النوار ج

  يومنون بی و لم يرونی ويصدقونی ولم يرونی يجدون الورق المعلق فيعلمون بما فيہ فھواالء افضل اہل االيمان ايمانا۔ 
لوگوں کے صلب ميں ہيں، ميرے بعد دنيا ميں آئيں گے اور مجھ پر ايمان الئيں گے،ميری تصديق کريں گے حاالنکہ يہ ابھی 

انہوں نے مجھے نہيں ديکھا ہو گا، ميری احاديث ان تک پہنچيں گی اور وه اس کے مطابق عمل کريں گے،يہی لوگ افضل 
   )١اہل ايمان ہيں۔(

ی تالوت فرمائی يعنی يہ غيب پر ايمان رکھنے والے ہيں اور پھر فرمايا يہ لوگ ميرے اس کے بعد آپ نے يومنون با لغيب ک
   )٢بھائی ہيں،اصحاب نے سوال کيا۔يا رسول هللا ہم آپ کے بھائی نہيں ہيں۔(

  آپ نے ارشاد فرمايا 
  انتم اصحابی و ہم اخوانی 

  آپ ميرے اصحاب ہو اور وه ميرے بھائی ہيں۔ 

  نماز قائم کرنا) ٢(
  تقين ايمان پر غائب رکھتے ہيں اور غائب پر ايمان رکھنا عمل سے جدا نہيں ہے يہی وجہ م

--------   

   ١٣٨،ص ١منہج الصاديقين ج  ٠٠٠٠٠٠ ٢۶ص  ١در منثور ج ٠٠٠
   ١٢٣، ص ۵٢اسی مطلب کے مشابہ حديث بحار االنوار، ج 

پر بيان کيا جا رہا ہے يہ متقين کی دوسری  ہے کہ عمل باالرکان ميں ايمان کے بعد سب سے افضل عمل کو اس مقام
خصوصيت ہے کہ يہ لوگ نماز قائم کرتے ہيں يعنی نماز کو مکمل اہتمام،کمال وضو،اورسنت نبوی کے عين مطابق بجا النا 
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 واجب اور ضروری ہے کيونکہ يہاں صرف نماز پڑھنا مراد نہيں ہے بلکہ انسانی زندگی ميں نماز کوزنده کرنا اور نماز کی
  ترغيب دالنا مراد ہے۔ 

  نماز کے حقوق
  نماز کے دو حقوق ہيں 

  ظاہری حقوق )١(
  باطنی حقوق۔ ) ٢(

ظاہری حقوق سے مراد يہ ہے کہ نماز کو اس کے شرائط اور آداب سے بجا النا چاہيے،نماز کے متعلق تمام ضروری مسائل
  کا علم ہونا چاہيے۔ 

کے حضور حقيقی خشوع و خضوع اور اس کا محتاج ہونے کا احساس کرتے باطنی حقوق سے مراد يہ ہے کہ هللا تعالی 
  ہوئے نماز ادا کی جائے اسالمی معاشره ميں نماز کو زنده کيا جائے،لوگوں کی توجہ نماز کی طرف مبذول کرائی جائے۔ 

ہے اس مقام پر قرآن يہی نماز تقوی چاہنے والوں کے ليئے خدا اور عالم غيب کيساتھ دائمی رابطہ اور اتصال کی موجب 
مجيد متقی اور پرہيز گاروں کی صفت بيان کرتے ہوئے انہيں والمتقين الصلوة يعنی نماز قائم کرنے والوں ميں شمار کرتا 

   )١ہے۔(
جو متقی نہيں ہيں،نماز کو زياده اہميت نہيں ديتے اور نماز کی صحيح منوں ميں حفاظت نہيں کرتے،قرآن مجيد ان کی مذمت 

  کہتا ہے۔  کرتے ہوئے
  فويل للمصلين الذين ھم عن صلوتھم ساھون 

   )١ايسے نمازيوں کے ليئے ہالکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہيں (

  انفاق فی سبيل هللا
قرآن مجيد متقين کی صفات بيان کرتے ہوئے انہيں تلقين کر رہاہے کہ اپنے رزق ميں سے هللا کی راه ميں خرچ کريں يہ 

ا کے رابطہ کے ساتھ ساتھ آپس ميں بھی رابطہ کا موجب ہے متقين ايثار کے جذبہ کی وجہ سے خود پسندی اور بندوں کا خد
خود پرستی سے کناره کشی اختيار کر ليں گے اس سے انہيں قلبی اور روحانی سکون ميسر ہوگا اور ان کا دل قرآنی ہدايت 

   )٢کے نور سے منور ہو جائے گا۔(
پہلی صفت ميں نماز قائم کرنے پر زور ديا ہے کيونکہ نماز تمام دينی اعمال ميں افضل ترين عمل  خداوند عالم نے اس سے

   )٣ہے جب کہ يہاں انفاق کی طرف اشاره فرمارہاہے کيونکہ عبادت ماليہ ميں افضل ترين عبادت زکوة واجبی ہے۔(
اہے اور فرمارہاہے کہ جو کچھ ہم نے رزق ادا کيا البتہ يہاں خدا وند عالم تمام نعمتوں ميں سے انفاق کرنے کا حکم دے رہ

ہے اسے هللا کی راه ميں خرچ کريں يعنی اس کے مفہوم ميں وسعت پائی جاتی ہے،يہ صرف واجبی زکوة مراد نہيں ہے 
  بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر وه چيز جو نعمت خدا وندی ہے اس 

 -----------   

  ٠٠١٣٨ص ١منہج ج ٠٠٠ ٠٠٠۴۵ص ١ناطق ج ٠٠٠ ۴،۵سوره ماعون آيت  ٠٠٠

ميں انفاق کرنا ضروری ہے يعنی علم،عقل، فن،ہنر وغيره هللا کی راه ميں خرچ کرنے واال متقی کہالنے کا حق دار ہے جيسا
کہ حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے جب مما رزقنہم کی تفسير کے متعلق سوال کيا گيا تو آپ نے اس سے يہی 

اد ليا کہ ہر وه چيز جو آپ کو ملی ہے اسے هللا کی راه ميں خرچ کتنے واال متقی ہے معصوم عليہ وسيع مفہوم اور معنی مر
  السالم ارشاد فرماتے ہيں۔ 

   )١ان معناه و مما علمنا ہم يبثون۔(
  اس کا معنی يہ ہے کہ جن علوم کی ہم نے انہيں تعليم دی ہے يہ اس علم کو لوگوں ميں پھيالتے رہيں۔ 

ی لوگوں کو تعليم ديتے ہيں لہذا اس آيت مجيده سے فقط واجبی زکوة مراد نہيں ہے بلکہ اس کے مفہوم اور يعنی اس علم ک
معنی ميں وسعت پائی جاتی ہے اور اس سے مرا د هللا کی طرف سے ملنے واال ہر رزق ہے ہميں اس رزق سے هللا کی راه 

   )٢ميں انفاق کرنا ہوگا خواه وه واجب ہو يا مستحب ہو۔(
--------   
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  ٠٠٠١٢٢ص ١،مجمع البيان ج٣١ص١تفسير کبير ج ۶۵٠٠٠ص ١جوامع الجامع ج٠٠٠

   )۴َوالَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بَِما أُْنِزَل إِلَْيَک َوَما أُْنِزَل ِمْن قَْبلَِک َوبِاآْلِخَرِة ہُْم يُوقِنُوَن (
يمان رکھتے ہيں اور آخرت کايقين رکھتے ہيں۔ (يہی لوگ )آپ اور آپ سے پہلے (انبياء)پر جو کچھ نازل کيا گيا ہے اس پر ا
  خدا وند متعال اس آيت ميں بھی متقين کی تين صفات اور بيان فر ما رہا ہے 

  
  قرآن پر ايمان )١(
  سابقہ انبياء کی کتب پر ايمان )٢(
  آخرت کايقين )٣(

  قرآن پر ايمان
لوگ قرآن پر ايمان رکھتے ہيں اور دل اور زبان سے  قرآن مجيد متقين کے اوصاف بيان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہاہے يہ

اس کی تصديق کرتے ہيں اس کے فرمودات اور ارشادات پر عمل پيرا ہو کر قلبی سکون حاصل کرتے ہيں يعنی قرآن مجيد 
پر ايمان النے کا مطلب يہ ہے کہ انسان قرآنی علوم کو سيکھے،اس پر عمل کرے اور اس عظيم کتاب سے سبق حاصل 

   کرے۔

  (الف)قرآن مجيد تمام آسمانی کتب کا وارث ہے
يہی وجہ ہے کہ ہميں اس پر تفصيال ايمان رکھنا ہو گا جب کہ اس سے پہلی کتابوں پر اجمالی ايمان رکھنا ہی کافی ہے يعنی 

ے تمام قرآن مجيد کی اتباع اورچ پيروی واجب ہے۔جب ہم لوگ قرآن مجيد اور اس شريعت پر عمل کريں گے تو گويا ہم ن
الہی کتب اور تمام سابقہ شريعتوں کی پيروی کی ہے کيونکہ قرآن مجيد تمام آسمانی کتابوں کا وارث ہے اس پر عمل تمام 

کتب پر عمل ہے شايد اسی وجہ سے هللا تعالی نے پہلے قرآن مجيد پر عمل و ايمان کا حکم ديا ہے اور اس کے بعد دوسری 
  کتابوں پر ايمان رکھنے کا کہا۔ 

  (ب)آخری کتاب
جس طرح حضرت محمد مصطفی (ص )خاتم االنبياء قرآن مجيد بھی خاتم الکتب ہے اور يہ آيت بھی اس مطلب کی طرف 

اشاره کر رہی ہے يعنی خدا کہہ رہاہے کہ ہم نے جو کچھ آپ اور آپسے پہلے انبياء پر نازل کيا ہے اس پر ايمان النے واال 
ں کہا کہ آپ کے بعد جو نبی اور شريعت ہوگی اس پر بھی ايمان الئيں اس سے معلوم ہوتا ہی پرہيزگار اور متقی ہے۔ يہ نہي

ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہيں ہے اور قرآن کے بعد اور کوئی کتاب نہيں ہے يعنی آپخاتم االنبياء ہيں اور قرآن مجيد هللا 
  کی آخری کتاب ہے۔ 

  سابقہ انبياء کی کتب پر ايمان)٢(
ے والوں کی ايک خصوصيت يہ ہے کہ وه اپنے نبی(ص)کے عظيم اور بے مثال معجزه (قرآن )پر ايمان رکھنے تقوی چاہن

کے ساتھ ساتھ تمام انبياء اور ان کی کتب پر بھی ايمان رکھتے ہيں خدا وند عالم نے کائنات کو انسان کے لئے خلق کيا ہے 
ء اور آئمہ اطہار کے بغير حقيقی راه کی تالش اس کے بس کا اور اس کی تربيت کے لئے وحی نازل فرمائی کيونکہ انبيا

  روگ نہيں ہے۔ 
اسی وجہ سے خدا وندعلم نے متقين کے لئے واجب قرار ديا ہے کہ وه تمام انبياء عليہم السالم اور ان کی کتب پر ايمان 

   )١بوں پر ايمان رکھنا واجب ہے۔(کتا)١٠۴رکھيں يعنی ايک الکھ چوبيس ہزار انبياء عليہم السالم کے ساتھ ساتھ ان کی (

  وحدت اديان الہی
تمام انبياء کا ايک ہی ہدف تھا وه احکام خدا وندی کے بجا النے يعنی واجبات کی ادائيگی کا کہنے کے ساتھ ساتھ محرمات 

ی،تضاد اور سے ہميں روکتے رہے ہيں ان کے ہدف کا ايک ہونا ہی اديان الہی کی وحدت کی عالمت ہے يہ اديان فرقہ بند
  نفاق کے موجب نہيں ہيں بلکہ انسان ی فکر اور روح کو تعصب سے دور رکھتے ہيں۔ 

يہی وجہ ہے کہ گذشتہ انبياء کے دستورات ہر ايمان رکھنا قرآن پر ايمان رکھنے سے دور نہيں کرتا بلکہ سب پر ايمان 
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پنی شريعت اور کتاب پر ايمان رکھنے کے رکھنے کے مترادف ہے نيز امت محمديہ (ص) کی ہی يہ خصوصيت ہے کہ وه ا
  ساتھ ساتھ گذشتہ انبياء اور ان کی کتابوں پر بھی ايمان رکھتے 

جيسا کہ حضرت ابوذر آسمانی کتب کی تعداد کے حوالہ سے حضرت رسول اکرم (ص) سے حديث بيان کرتے ہيں کہ )١(
  ہيں۔ )١٠۴آسمانی کتب (

صحفے ) ٣٠صحيفے حضرت ادريس عليہ السالم پر () ۵٠السالم پر (ان کی تفصيل اس طرح ہے کہ حضرت شيث عليہ 
) ١٠صحيفے تورات سے پہلے حضرت موسی عليہ السالم پر () ١٠حضرت ابراہيم عليہ السالم پر (

  صحيفے،تورات،زبور،انجيل،اور قرآن مجيد۔ 
  ہيں۔ 

تھے مثال يہودی صرف حضرت موسی  باقی اديان اس طرح نہ تھے بلکہ صرف اپنے اپنے نبی اور کتاب پر ايمان رکھتے
اور توريت پر ايمان رکھتے ہيں اور عيسائی حضرت عيسی اور انجيل ہی کو مانتے ہيں اور سابقہ اور آنے والی تمام 

شريعتوں کا انکار کرتے ہيں۔ ليکن قرآن سے ہدايت حاصل کرنے والی امت کے لئے حضرت محمد مصطفی (ص) کے ساتھ
  ی حقانيت پر ايمان رکھنا ضروری ہے۔ ساتھ تمام اديان الہی ک

  آخرت کا يقين
متقين کی چھ صفات ميں سے چھٹی صفت يہ ہے کہ انہيں آخرت کا يقين ہوتا ہے پہلی پانچ صفات پر ايمان رکھنے واال متقی 

پرہيز گار کہلوانے کا حق دار تھا ليکن اب کہا جا رہاہے کہ آخرت کا يقين ہو نا ضروری ہے۔دل سے تصديق،زبان سے 
کرنے کا نام ايمان ہے جب کہ يقين کا درجہ ايمان سے زياده ہے کيونکہ  اقرار اور اصول دين اور فروع دين پر صحيح عمل

  يقين ايسا اعتقاد ہے جو واقعہ کے مطابق ہو،اس ميں شک وشبہ کی گنجائش بھی نہ ہو اور يہ زائل بھی نہ ہوتا ہو۔ 
يقين ميں دوسرا يہ عقيد ه بھی  مرحلہ يقين ميں دو اعتقاد ہيں ايک تو يہ ہے کہ يہ شئی اس طرح ہے مثال قيامت يقينا ہے اور

پايا جا تا ہے کہ جس طرح يہ چيز ہے اس کے عالوه اس کا امکان نہيں ہے يعنی اس ميں کسی قسم کا شک بھی نہيں ہے 
اور اس کے عالوه بھی اس کی کوئی صورت نہيں ہے۔ مثال آخرت ميں ہميں کوئی شک و شبہ نہيں ہے ہر صورت ميں 

ہونے کا امکان نہيں ہے مرحلہ يقين تک پہنچنے کے لئے عبادت خدا وندی کرنا ہو گی جيسا کہ  قيامت واقع ہوگی اس کے نہ
  خدا وند متعال ارشاد فرماتا ہے۔ 
  واعبد ربک حتی يا تيک اليقين۔ 

   )١اپنے پروردگار کی اتنی عبادت کرو کہ مرحلہ يقين تک پہنچ جاؤ(
يں ہوسکتا،آخرت پر يقين سے مراد يہ ہے کہ ہميں آخرت،حساب بہر حال حقيقی تقوی آخرت ہر يقين کے بغير پيدا نہ

وکتاب،سوال،جنت،جہنم۔منکر،نکير وغيره ميں کوئی شک و شبہ نہيں ہو نا چاہيے اور ہر وقت آخرت ياد رہنی چاہيے آخرت 
  پر قلبی يقين نہ رکھنے والوں کے متعلق حضرت رسول اکرم (ص) تعجب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہيں۔ 

بنا ممن يعرف ا لنشاء ة االولی ثم ينکر النشاء ه االخرة،و عجبنا ممن ينکر البعث والنشور وھو فی کل يوم و ليلہ عوت و و عج
  يحيا و عجبنا ممن يومن بالجنہ وما فيھا من النعيم ثم يسعی لداالغرور 

ٹھنے کا منکر ہر اور مجھے اس مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو اپنی خلقت کا تو قائل ہے ليکن قيامت والے دن دوباره ا
پر تعجب ہے جو ہر روز مرنے اور جينے کے باوجود (سونے اور جاگنے )اور مرنے اور جينے کا منکر ہے اور جسے 

   )٢ايسے شخص پر تعجب ہے کہ جنت پر ايمان رکھنے واال شخص کس طرح مغرور دنيا کی چا ہت رکھتا ہے(
-------   

  ١۴٣ص ١،منہج الصادقين ج٣٣ص ٢تفسير کبير ج )٢(٩٩حجرآيت)١(

   )۵أُْولَئَِک َعلَی ہًُدی ِمْن َربِِّہْم َوأُْولَئَِک ہُْم اْلُمْفلُِحوَن (
  يہی وه لوگ ہيں جو پروردگار کی طرف سے ہدايت يافتہ ہيں اور يہی لوگ کامياب ہيں۔ 

  ہدايت اور کاميابی
اور عظمت کو بيان کرتے ہوئے ارشاد فرمارہاہے کہ جو خدا وند متعال متقين کی صفات بيان کرنے کے بعد ان کے مقام 

لوگ اپنی ساری زندگی،عقيده،عدل،خدا نبوت اور قيامت پر يقين رکھتے ہيں خدا اور مخلوق کے ساتھ ان کا گہرا تعلق قائم 



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

 
 

  ہے و ہی لوگ هللا کی طرف سے ہدايت پر ہيں۔ 
کا ہدف تقوی ہے اور تقوی کی انتہا کاميابی پر ہے اسی وجہ اس کائنات کی افرينش کا ہدف عبادت خدا وندی ہے اور عبادت 

سے هللا تبارک و تعالی ان صفات کے حامل متقين کی عظمت بيان کرتے ہوئے فر ما رہاہے کہ يہ لوگ جنت ميں داخل 
  ہونگے اور کاميابی ان کا مقدر ہو گی۔ 

نے انہيں تقوی اختيار کرنے کے بعد ايک خصوصی  يہ ہدايت اور کاميابی بھی پروردگار عالم کی طرف سے ہے هللا تعالی
عنايت فرمائی ہے اس سے پہلے هللا تعالی نے اسے عقل اور فطرت عطا فرمائی تھی وه بھی ايک ہدايت تھی اوراب متقی 

ا اور پرہيزگار بن گيا اور تمام اوصاف کا حامل ہو گيا تو هللا تعالی نے اسے انعام ميں خصوصی ہدايت اور کاميابی عط
فرمائی ہے کيونکہ يہاں (ھدی)نکره ہے يہ بھی اسی مطلب کی طرف اشاره کر رہاہے کہ يہ لوگ خدا تعالی کی طرف سے 

   )١بہت عظيم ہدايت پر فائز ہيں(
خدا وند متعال نے انہيں ھم المفلحون کہہ کر ياد فرمايا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان صفات کے حامل ہی کامياب ہيں ان 

   )٢کسی کے لئے کاميابی نہيں ہے ( کے عالوه

  ايمان اور عمل ميں استمرار
فعل مضارع ہميشگی پر داللت کرتا ہے يعنی )٣قرآن مجيد نے متقين کی صفات کا تذکره فعل مضارع کے ساتھ کيا ہے (

تک ان تمام پر صرف ايک مرتبہ اس خصوصيت کا مالک ہونا کافی نہيں ہے بلکہ استمرار پر داللت کرتا ہے يعنی آخر دم 
عمل کرتے رہنا واجب ہے حقيقی متقی وہی ہيں جو ثابت قدمی کا مظاہره کرتے ہيں اور زندگی کے نشيب وفراز سے متاثر 
نہيں ہوتے بلکہ ايمان اور عمل ميں تسلسل اور دوام رکھتے ہيں اسی وجہ سے يہ لوگ هللا کی عظيم ہدايت اور کاميابی کے 

  حقدار ٹھيريں گے۔ 
------   

   ٩٣ص ١تفسير نمونہ ج)٢(١٢۴ص  ١روح المعانی ج )١(

  
  يومنون بالغيب،يقيمون الصلوة،ينفقون،يومنون بما انزل با الخرةھم يوقنون )٣(

  إِنَّ الَِّذيَن َکفَُروا َسَواٌء َعلَْيِہْم أَأَنَذْرتَہُْم أَْم لَْم تُنِذْرہُْم الَيُْؤِمنُوَن 
  يئے مساوی ہے خواه آپ انہيں ڈرائيں يا نہ ڈرائيں وه ايمان نہيں الئيں گے۔ بے شک جنہوں نے کفر اختيار کيا ان کے ل

  دوسرا گروه سرکش کفار۔
آيات ميں تين گروہوں کا تذکره ہو رہا ہے۔پہال گروه تقوی چاہنے والے متقين کا ہے،يہ لوگ پوری طرح حق  ٢٩قرآن کی ان 

ئے آماده تھا اب دوسرے گروه کو بيان کيا جا رہا ہے جو کفر کو پہچاننے، قبول کرنے اور اور اس پر عمل کرنے کے لي
چاہنے والے ہيں اور اپنی گمراہی ميں اس قدر مصر ہيں کہ انکے ليئے حق جتنا واضح ہو جائے يہ اسے قبول کرنے کے 

  ليئے تيار نہيں ہيں بلکہ دين اسالم کے دشمن ہيں۔ 

  شناخت کافر
ر ہے اور اس مقدس شريعت ميں وه شخص کافر ہے جو هللا ک تبارک وتعالٰی کی کسی چيز کا چھپانا اور انکار کرنا کف

   )١وحدانيت،صفات،کتب الہی،انبياء،اور ہر وه چيز جس کا هللا نے حکم ديا ہے ان تمام کو نہ مانے (
بعض کو يعنی حضرت محمد مصطفی (ص) جو کچھ الئے ہيں ان سب پر ايمان النا واجب ہے کوئی ان سب کا انکار کرے يا

يعنی اصول دين،فروع دين،قرآن اور آئمہ اطہار عليہم السالم کو تسليم )١مانے اور بعض کو نہ مانے تو بھی کافر کہالتا ہے(
  نہ کرنے واال اور ضروريات دين ميں سے کسی بھی چيز کا انکار کرنے واال کافر ہے۔ 

  منکر حق
اس کا انکار کر ديتے ہيں ان کی تعداد انتہائی کم ہے جيسا کہ  حق کے منکر وه لوگ ہيں جو حق کو پہچاننے کے باوجود

حضرت رسول اکرم (ص) کے زمانہ ميں بعض مشرکين مکہ اور کچھ يہودی ايسے تھے جو حضرت پہچاننے کے باوجود 
اپنے کفر پر ڈٹے رہے حاالنکہ حضرت کی بعثت سے پہلے يہ حضرت کے اوصاف بيان کيا کرتے تھے جيسا کہ قرآن 
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  ارشاد فرماتا ہے۔  مجيد
  فلما جاء ھم ما عرفوا کفروا بہ۔ 

  (جنہيں وه پہلے سے جانتے تھے )جب وه تشريف الئے تو انہوں نے کفر اختيار کيا۔ 
ان يہوديوں کی طرح مشرکين مکہ بھی آپ کے اوصاف سے آگاه تھے،انہيں يہ بھی معلوم تھا کہ آپ سيد االنبياء ہيں اس کے 

  د کی وجہ سے کفر پہ باقی رہے۔ باوجود يہ حسد اور عنا
  جيسا کہ مکہ ميں نازل ہونے والی سورة يس ميں هللا تبارک وتعالی فرماتا ہے۔ 

---------   

   ١۴٠ص  ١المنار ج ) ١(
  ۔ ٢۵عنکبوت آيت  ٠٠٠ ٠٠٠۔٣٨ص  ٢تفسير کبير ج  ٠٠٠

   )١وسوا ء عليھم ء انذرتھم ام لم تنذرھم ال يو منون۔(
  کہ آپ انہيں ڈرائيں يا نہ ڈرائيں وه ايمان نہيں الئيں گے۔ ان کے ليئے مساوی ہے 

لہذا مشرکين قريش ہوں يا يہودی جنہوں نے بھی دين اسالم قبول کرنے ميں جاہالنہ تعصب اور عناد کا اظہار کيا ہے اور 
ہدايت کا دروازه بند  دين اسالم کی دشمنی ميں ہر قسم کی سعی و کوشش کی ہے اور اسالم کو قبول نہيں کيا ہے ان کے ليئے

 ہے، حتی کہ اس قرآن مجيد سے جوتقوی چاہنے والوں کے ليئے منبع ہدايت ہے يہ لوگ اس سے بھی متاثر نہيں ہو سکتے۔ 
لہذا انہيں کچھ کہيں يا نہ کہيں ڈرائيں يا نہ ڈرائيں بشارت ديں يا نہ ديں،انہيں وعظ و نصيحت کريں يا نہ کريں،يہ لوگ حق 

  س کے سامنے سر تسليم خم کی پيروی اور ا
  کرنے کے ليئے آماده ہی نہيں ہيں جيسا کہ قرآن مجيد ان کی خواہش بيان کرتے ہوئے 

  ارشاد فرماتا ہے۔ 
   )٢قالو ا سواء علينا او عظت ام لم تکن من الواعظين۔(

  ہميں وعظ و نصيحت کريں يا نہ کريں ہم پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ 

  ايمان فعل اختياری ہے
مجيد کی ہدايت کا دروازه فقط جاہالنہ تعصب اور عناد رکھنے والے کفار کے ليئے بند ہے ليکن جو لوگ (کفار) عناد  قرآن

اور تعصب نہيں رکھتے ان کے ليئے ہدايت کا دروازه اب بھی کھال ہے۔ يہی وجہ ہے کہ اگر اس سے مراد کفروں کے تمام 
  نہ طبقات ہوتے تو پھر انہيں قرآنی ہدايت ہی نصيب 

----------   

  ٠٠٠۔١٣۶سوره شعراء آيت  ٠٠٠ ٠٠٠۔١٠سوره يس آيت ٠٠٠

ہو سکتی حضرت کے مبعوث ہونے کا کوئی فائده نہيں تھا جبکہ آپ تو رحمت العالمين بن کر آئے ہيں، آپ نے ہر طبقہ کو 
ن لوگوں نے اپنے اسالم کی دعوت دی ہے آپ کے انذار اور بشارت کی وجہ سے انہوں نے اسالم قبول کيا ہے اور ج

  نطريات اور عقائد کو چھوڑ کر ايمان کو اختيارکيا ہے انہيں ہدايت نصيب ہوتی ہے۔ 
جنہوں نے عناد اور سو اختيار کی وجہ سے اپنے باطل نطريات کو نہيں چھوڑا اور اسالم سے دشمنی اور بغض کو باقی 

  ہ ايمان ايک اختياری فعل ہے۔ رکھا انہيں يہ ہدايت نصيب نہيں ہو سکتی اس سے معلوم ہوتا ہے ک
   )٧َختََم هللاُ َعلَی قُلُوبِِہْم َوَعلَی َسْمِعِہْم َوَعلَی أَْبَصاِرِہْم ِغَشاَوةٌ َولَہُْم َعَذاٌب َعِظيٌم (

خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پرده پڑا ہوا ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب 
  ہے۔ 

  کفار کی ضاللت :
  الف: دلوں اور کانوں پر مہر۔ 

  ب: تشخيص کی قدرت نہيں رکھتے۔ 
  ج :مستحق عذاب 
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خدا وند عالم اس آيت ميں کفار کی دو اہم نشانياں بيان فرمارہا ہے جس ميں واضح طور پربتايا گيا ہے کہ يہ لوگ تعصب اور
ر کانوں پر مہر لھا دی ہے اور آنکھوں پر پرده ڈال ديا گيا عناد ميں اس طرح ڈوبے ہوئے ہيں کہ خدا نے ان کے دکوں او

ہے کيونکہ قلب کا فائده حق کو درک کرنا ہے۔سماعت کا ثمره آيات قرآنی سننا ہے اور بصارت کا نتيجہ معجزات خداوندی 
ی ايمان نہيں الئيں گےکو ديکھنا ہے۔يہ تينوں خصوصيا ت ان کفار ميں موجود نہيں ہيں۔لہذا اس سے معلوم ہوا کہ يہ کھبی بھ

  اور اپنی ضاللت پر مصر رہيں گے۔ 

  الف :دلوں اور کانوں پر مہر۔
خداوند عالم کا ان کے دلوں اور کانوں پر مہر کر دينا اس بات کا کنايہ ہے کہ ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے خداوند عالم 

  نے مہر لگا دی ہے جيسا کہ حضرت امام رضا عليہ السالم ارشاد فرماتے ہيں۔ 
   )١الختم ھو الطبع علی قلوب الکفار عقوبةعلی کفرھم۔(

  ں پر ان کے کفر کی سزا کے طور پر مہر لگا دينا ہے۔ ختم سے مراد کافروں کے دلو
هللا کی طرف سے مہر لگ جانے کا فعل انسان کے کفر اختياری کے بعد ہوتا ہے،کفر سے پہلے نہيں ہوتا اور يہ کفر 

بھی اختياری کا نتيجہ ہے يعنی ہر انسان کو فطرت سليم عطا ہو تی ہے اور اس ميں دالئل حق پر غور وفکر کی استعداد 
شامل ہے ليکن جب انسان اپنے ارادے اور عقل کا غلط استعمال کرتا ہے تو پھر آسمانی ہدايتوں اور خداوندی نشانيوں سے 

  مسلسل منہ موڑ ليتا ہے اور شيطانی قانون پر چلنے کی ٹھان ليتا ہے۔ 
ہو جاتا ہے اس وقت نصرت اس وقت وه غضب کا مستحق ٹھرتا ہے اور انبياء عليہم السالم کے سلسلہ رحمت سے خارج 

الہی اس کا ساتھ چھوڑ ديتی ہے اور واضح دالئل حقاور روشن سے روشن آيات الہی بھی انہيں نظر نہيں آتيں يہ سب کچھ 
  کافروں کا اپنے ارادے اور اختيار سے دوری اور دانستہ کج روی اختيار کرنے کی وجہ سے ہے۔ 

نہ پہنچے وه کتنا ہی گمراه کيوں نہ ہو،قابل ہدايت ہوتا ہے ليکن جب وه  بہرحال يہ مسلم ہے جب تک انسان اس مرحلے تک
  اپنے بد اعمال کی وجہ سے پہچان کی قوت کھو بيٹھتا ہے تو اس کے ليئے کوئی راه نجات نہيں ہے۔ 

-------   

 ٠٠٠تفسير صافی۔٠٠٠
 

 تفسير انوار الحّجت

 

  توبہ و استغفار

يہ واضح حقيقت ہے کہ انسان جب ايک گناه پر اپنی عادت بنا ليتا ہے تو اے کچھ سجھائی نہيں ديتا وه اسے حق اور درست 
سمجھنے لگ جاتا ہے لہذا انسان کو ہميشہ اس طرف متوجہ رہنا چاہيے جب اس سے کوئی گناه سر زد ہو فورا اسے توبہ کر

  ائے جيسا کہ حضرت امام محمد باقر عليہ السالم ارشاد فرماتے ہيں۔ لينی چاہيے تا کہ اس کے دل پر مہر نہ لگ ج
ما من عبد مومن اال و فی قلبہ نکتة بيضاء فاذا اذنب ذنبا خرج فی تلک النکتةسواد فان تاب ذھب ذالک السواد فان تماری فی 

   )١دا۔(الذنوب ذاد ذالک السوادحتی يغتی البياض فاذا اغطی البياض لم يرجع صاحبہ الی خير اب
ہر شخص کے دن ميں ايک وسيع،سفيد اور چمکدار نکتہ ہو تا ہے جب اس سے گناه سر ذد ہو تو اس مقام پر ايک سياه نکتہ 

پيدا ہو تا ہے اگر وه توبہ کر لے تو وه سياہی ختم ہو جاتی ہے ليکن اگر مسلسل گناه کرتا رہے تو پھيل جا تی ہے اور تمام 
ور جب سفيدی ختم ہو جائے تو پھر اسے دل کا مالک کبھی بھی خير و بر کت کی طرف نہيں سفيدی کا احاطہ کر ليتی ہے ا

  پلٹ سکتا۔ 
-------   

  ٢٠باب الذنوب حديث٢اصول کافی ج)١(

لہذا جب بھی انسان ہوائے نفس کا غالم بن جائے تو ايسے کان جن سے پرہيز گار حق بات سن سکتا ہے سنتے اور عمل 
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جس سے متقی لوگ حقائق کا ادراک کرتے ہيں،کفار کے لئے بے کار ہيں ان کے کانوں اور دلوں کرتے ہيں اور ايسے دل 
  ميں سننے اور سمجھنے کی قوت ہی نہيں رہی ہے جيسا کہ هللا تعالی کا فرمان ہے۔ 

  افرائيت من اتخذ الھہ ھواه و ضلہ،هللا علی علم و ختم علی سمعہہ وقلبہ۔ 
ے جس نے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا ليا ہے خدا نے اسی حالت کو ديکھ کر اسے کيا آپ نے ايسے شخص کو ديکھا ہ

   )١گمراہی ميں چھوڑ ديا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگادی ہے۔(

  ب :تشخيص کی قدرت نہيں۔
آہستہ آہستہ يہ  يہ ايک فطری امر ہے کہ انسان جب ايک غلط کام کو مسلسل کرتا رہتا ہے تو اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور

اس کی عادت بن جاتی ہے اور روح انسانی کا جزو بن جاتی ہے اور اسے اپنی ذمہ داری سمجھنے لگتے ہيں جب معاملہ 
يہاں تک پہنچ جائے تو وه حس تشخيص ہی کھو بيٹھتے ہيں اور ان کی آنکھوں کے سامنے پرده آجاتا ہے يہ لوگ اپنی 

ت حاصل نہيں کرتے،صراط مستقيم کو اختيار نہيں کرتے بلکہ حق کو ديکھنے کے آنکھوں سے فائده نہيں اٹھا سکتے،عبر
  باوجود اپنی آنکھوں پر گمراہی اور کفر کا پرده ڈال رکھا ہے۔ 

--------   

  ٢٣آيت نمبر  ۴۵سوره جاثيہ )١

تے ہونگے کہ يہ ليکن قيامت والے دن بہت سے حقائق ان کے سامنے ہونگے۔عذاب الہی کو درک کريں گے۔اور يہ بھی جان
ان کے سوء اختيار کی وجہ سے ہے دنيا ميں خود کو اندھا بنا رکھا تھا اگرچہ ان کی آنکھيں جمال الہی کا مشاہده نہيں کر 

  سکتيں ليکن قيامت والے دن تيز نگاہوں سے عذاب الہی کا ضرور مشاہده کريں گی جيسا کہ خدا وندعلم فرماتا ہے۔ 
  فنا عنک غطائک فيصرک اليوم حديد۔ لقد کنت فی غفلة من ھذا فکش

   )١يقينا تم غفلت ميں تھے ہم نے تمہارے پردوں کو ہٹا ديا ہے اب تمہاری نگاه تيز ہو گئی ہے۔(

  ج :مستحق عذاب
جس طرح خدا وند عالم نے تقوی طاہنے والوں کا انعام ہدايت اورکاميابی قرار ديا تھا اسی طرح کفار کی سزا يہ ہے کہ 

  دن انہيں بہت بڑے عذاب کا سامنا ہو گا۔  قيامت والے
ِ َوبِاْليَْوِم اآْلِخِر َوَما ہُْم بُِمْؤِمنِيَن (    )٨َوِمْن النَّاِس َمْن يَقُوُل آَمنَّا بِا

  کچھ لوگ ايسے ہيں جو کہتے ہيں کہ ہم خدا اور روز آخرت پر ايمان الئے ہيں حاال نکہ وه صاحب ايمان نہيں ہيں۔ 

  شان نزول
ر کی مذمت کے بعد تيره آيات منافقين کے متعلق نازل ہوئی ہيں منافقين کے سردار عبدهللا ابن ابی سلول يعتصب بن قشير کفا

  اور ان کے پيروکار وں کے درميان طے پايا کہ ہم لوگ بھی زبانی کالمی تو اسالم کا اظہار کريں۔ 
کو جو شرف و منزلت نصيب ہے ہميں بھی حاصل ہو ہم رسول ليکن قلبی طور پر اپنے عقيده پر قائم رہيں تا کہ مسلمانوں 

خدا (صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) کے مقربين بن کر اسالم کے اسرار سے آگاه ہو سکيں اور کفار کو ان اہم رازوں سے باخبر 
وقت  رکھيں يہ لوگ سوچی سمجھی سازش کے تحت رسول اکرم کے پاس تشريف الئے اور اسالم کا اظہار کرنے لگے اس

خدا وند عالم نے حضرت رسول اکرم (ص) کو ان کی سازش سے اس طرح آگاه فرمايا کہ لوگوں ميں کچھ لوگ ايسے بھی 
ہيں جو کہتے ہيں کہ ہم خدااور روز آخرت پر ايمان الئے ہيں حاالنکہ يہ خدا اور آخرت پر ايمان نہيں الئے بلکہ يہ لوگ 

   )١جھوٹ بکتے ہيں۔(

  ينتيسرا گروه : منافق
  

  منافق کی شناخت

تاريخ کے ايک خاص موڑ پر اسالم کو ايک ايسے گروه کا سامنا کرنا پڑا جو ايمان النے کے جذبہ و خلوص سے عاری تھا 
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اور اسالم کی مخا لفت کرنے کی جرأت بھی نہيں رکھتا تھا قرآن مجيد اس گروه کو منافق کہہ کر پکار رہاہے قرآن کے 
  ہے کہ۔  نزديک منافق کی پہچان يہی

  المنافق الذی ستروا الکفر و و اظہروا اال سالم۔ 
   )٢جو کفر کو پوشيده رکھتے ہوئے اسالم کا اظہار کرے وه منفق ہے(

اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ اديان الہی کو سب سے زياده نقصان منافقين سے پہنچا ہے اسی گروه نے صدر اسالم سے 
کا سلسلہ جاری رکھا۔تاريخ گواه ہے اس گروه نے کافر وں سے زياده اسالم کو اسالم اور مسلما نوں کے خالف سازشوں 

نقصان پہنچايا ہے شايد اسی وجہ سے اس مقام پر تيره آيتوں ميں ان کی باطنی شخصيت اور اعمال کو بيان کيا گيا ہے جبکہ 
  کا واضح فيصلہ ہے۔  دوسری سورتوں ميں بھی ان کی بدکرداريوں کا تذکره ہے اور ان کے متعلق قرآن مجيد

  ان المنافقين فی الدرک االسفل من النار۔ 
-------   

  ١۴٣ص ١،روح المعانی ج۶٧ص ١البتيان ج)٢( ٠٠٠١۵٢ص  ١منہج الصادقين ج)١(

   )١بے شک منافقين جہنم کے سب سے نچلے طبقہ ميں ہونگے۔(
  کرتے ہوئے فرماتے ہيں۔  حضرت امير المومنين علی ابن ابی طالب عليہ السالم منافق کی شناخت بيان

اوصيکم عبادهللا بتقوی هللا،واحذر کم النفاق فانھم الضالون المضلون والزالون المنزلون يتلونون الوانا و يفتنون افتينا نا و 
يعمدونکم لکل عماد و تر صدونکم بکل مرصاد قلوبھم دويہ و صفاحھم نفيہ يمشون الخفا ء و تدبون الضراء وصفھم دواء و قولو

   )٢ھم شفاء وفعلھم الداء العيا ء خنسدة الرخا ء و مئو کدو البلد ء مقنطوالرخاء۔(
اے هللا کے بندوں :ميں تمہيں تقوی و پرہيز گاری کی وصيت کرتا ہوں اور منا فقين سے ڈراتا ہوں کيونکہ وه خود گمراه ہيں 

ڈالتے ہيں،مختلف رنگ اختيار کرتے  اور دوسروں کو گمراه کرتے ہيں،خود خطاء کار ہيں دوسروں کو خطاؤں ميں
  ہيں،مختلف چہروں اور زبانوں سے خود نمائی کرتے ہيں،ہر طريقہ سے پھانسنے اور برباد کرنے کی کوشش کرتے ہيں۔ 

--------   

  ١٩۴نہج البالغہ خطبہ )٢(١۴۵سوره نساء آيت )١(

ر اچھا اور باطن خراب ہے لوگوں کو دھوکہ يہ لوگ ہر کمين گاه ميں تمہارے شکار کے لئے بيٹھے رہتے ہيں ان کا ظاہ
دينے کے لئے خفيہ چاليں چلتے ہيں ان کی ظاہری گفتگو بھلی معلو م ہوتی ہے ليکن ان کا کردار ايسی بيماری ہے جس کا 

کوئی عالج نہيں ہے لوگوں کی خوش حاکی اور آسائش پر حسد کرتے ہيں اور اگر کسی پر مصيبت آن پڑے تو خوش ہوتے 
اميد رکھنے والوں کو مايوس کر ديتے ہيں۔ بہر حال زير نظر تيره آيتوں ميں منا فقين کی صفات بيان کی جارہی  ہيں اور

ہيں۔کيونکہ ايمان دل سے تصديق اور زبان سے اقرار کا نام ہے ليکن ان کے دلوں ميں کفر ہے اور زبان سے دعوی کرتے 
  ہيں يہ نفاق اور منافقت ہے۔ 

  چال بازی
ئی شخص کسی دوسرے گروه ميں اپنا اثر رسوخ پيدا کرنا چاہتا ہے يا کسی گروه ميں اپنا نفوذ کرنا چاہتا ہے تو جب بھی کو

اس کی سب سے پہلی کوشش يہ ہوتی ہے کہ اس گروه کے اصولوں کو اپنائے اور ان اصولوں کے پيروکاروں کے سامنے 
  امت پر ايمان اسالم کے اہم اعتقادی اصولوں ميں سے ہيں۔ يہی اظہار کرے کہ ميں ان اصولوں کا پابند ہوں خدا اور قي

جب کوئی شخص ان پر ايمان النے کا اظہارکرتا ہے تو اسے مسلمان تصور کيا جاتا ہے منافقين نے بھی مقصد کے حصول 
ن رکھتے ہيں کے لئے ان دو بڑے اصولوں کا سہارا ليتے ہوئے کہا ہے کہ ہم مسلمان ہيں کيونکہ ہم هللا اور آخرت پر ايما

ليکن قرآن مجيد قطعی طور پر ان کے ايمان کی نفی کر رہاہے کہ اگرچہ جب يہ مسلمانوں سے ملتے ہيں تو خود کو مومن 
کہتے ہيں ليکن يہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہيں رکھتے يعنی يہ لوگ نہ مومن تھے،نہ مومن ہيں اور نہ مومن ہونگے 

  اسالم اور مسلمانوں کو نقصان پہچانا ہے۔  بلکہ يہ چالباز ہيں ان کا مقصد
  يَُخاِدُعوَن هللاَ َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَما يَْخَدُعوَن إاِلَّ أَنفَُسہُْم َوَما يَْشُعُروَن 

وه خدا اور صاحبان ايمان کو دھو کہ دينا چاہتے ہيں حاالنکہ وه اپنے سوا ء کسی کو دھوکہ نہيں ديتے اور انہيں( اس کا 
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  نہيں ہے۔  )احساس تک

  خود فريبی
يہ ايک واضح حقيقت ہے جو بھی هللا تعالی کو اس کی صفات جالل وکمال کے ساتھ مانتا ہو وه اسے دھوکہ دينے کا تصور 
ہی نہيں کر سکتاکيونکہ وه ہستی ظاہر و باطن سے باخبر ہے البتہ ان کا يہ کہنا کہ ہم خداکو دھوکہ ديتے ہيں اس سے مراد 

کا هللا کے متعلق اقرار صرف زبانی ہے اس لئے يہ سوچتے ہيں کہ ہم خدا کودھوکہ يہ ہے کہ لوگ خدا کو نہيں پہنچانتے ان 
دے رہے ہيں۔نيز اس سے يہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ يہ لوگ خدا اور مومنين کو جو دھوکہ ديتے ہيں يہ شايد رسول خدا 

تعالی نے رسول خدا کے متعلق فرمايا (ص) اور مومنين کو دھوکہ دينے کی وجہ سے ہو کيو نکہ يہ لوگ جانتے ہيں کہ هللا 
  ہے۔ 

   )١من يطع الرسول فقد اطاع هللا۔(
------   

  ١٠سوره نساء آيت نمبر)١(

  جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی هللا اطاعت کرتا ہے۔ 
 کی بيعت کرنے اسی طرح هللا کا يہ فرمان بھی ہے۔ان الذين يبايعونک انما يبا يعون هللا جو بھی آپ کی بيعت کرتا ہے وہی هللا

  واال ہے۔ 
لہذا رسول خدا (ص)کی اطاعت اور بيعت هللا کی بيعت ہے اسی طرح ورسول خدا کو دھوکہ دينا هللا اور مومنين کو دھوکہ 
دينا ہے لہذا خدا،رسول،اور مونين کو دھوکہ دينا ان کی خود فريبی ہے يہ خدا کو دھوکہ نہيں دے رہے بلکہ خدا کو دھوکہ 

  ن کی اور جزا ء سزااور نقسان بھی انہی کے ساتھ ہے۔ دے رہے ہيں ا
يعنی ايمان کا نتيجہ نجات آخرت ہے يہ لوگ تمام کوششوں کے باوجود اس سے دور رہتے ہيں بلکہ اس فريب دہی کی وجہ 

  سے ان کا عذاب کافروں کے عذاب سے بھی سخت تر ہو تا ہے جيسا کہ خدا وند عالم کا ارشاد ہے۔ 
  ی الدرک االسفل من النار۔ ان المنافقين ف

   )١بے شک منافقين جہنم کے سب سے نچلے طبقہ ميں ہونگے۔(
ليکن ان منافقين کو اس کا احساس ہی نہيں ہے کيونکہ يہ لوگ دل سے آخرت کے قائل ہی نہيں ہيں يہ لوگ صرف مادی 

يبی ہے جيسا کہ روايت ميں ہے۔ خدامنافع حاصل کر کے خود کو فريب دہی ميں کامياب سمجھتا ہے حاالنکہ اس کی خود فر
  کو دھوکہ دينے کی کوشش خود فريبی ہے۔ 

  اسی طرح حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم، حضرت رسول اعظم (ص) کی حديث بيان فرماتے ہيں۔ 
----------   

  ١۴نساء آيت )١(

  مان و نفسہ يخدع لو يشعر انماالنجاة ان ال تخادعوا فينحد عکم فان من يخادع هللا يخدعہ ويخلع منہ االي
انسان کی نجات اس ميں ہے کہ وه هللا تعالی کو دھوکہ دينے کی کو شش نہ کرے وگرنہ وه خود دھوکہ ميں پڑ جائے گا 
کيونکہ جو هللا کو دھوکہ دينے کی کوشش کرتا ہے تو نتيجہ ميں خود دھوکہ کھائے گا اور اس سے ايمان کا لباس اتارليا 

   )١ھوڑا سا بھی احساس ہے تو يہ اس کی خود فريبی ہے۔(جائے گا اگر اسے ت
-------   

  ٣۵ص١صافی،نور الثقلين ج)١(

  
  فِی قُلُوبِِہْم َمَرٌض فََزاَدہُْم هللاُ َمَرًضا َولَہُْم َعَذاٌب أَلِيٌم بَِما َکانُوا يَْکِذبُوَن 

کی بيماری اور بڑھادی ہے،اور انہيں ايکان کے دلوں ميں ايک خاص طرح کی بيماری ہے هللا نے (نفاق کی وجہ سے) ان 
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  درد ناک عذاب اس وجہ سے ہو گا کہ وه جھوٹ بوال کرتے ہيں۔ 

  بيمار دل
اعتدالل طبعی سے ہٹ جانا بيماری اور مرض ہے جب انسانی بدن ميں کوئی آفت نہ ہو تو اس بدن کو صحيح و سالم کہتے 

وئی آفت و مصيبت نہ ہو تو اسے قلب سليم سے ياد کيا جاتا ہے اور ہيں اسی طرح اگر کسی دل ميں ہٹ دھرمی تعصب اور ک
  اس وقت اس کا دل حق کو قبول کرنے کی بھر پور صالحيت رکھتا ہے۔ 

جب کہ منافقين کے دل نفاق جيسی آفت کی وجہ سے بيمار ہيں ان کے جسم اور روح ميں ہم آہنگی نہيں ہے بلکہ يہ ايمان 
باطن اس انحراف کی نشاندہی کرتا ہے اس کے دل ميں شک و کفر اور نفاق پروان چڑھتا سے منحرف ہيں ان کاظاہر اور 

رہتا ہے اس بيماری کی وجہ سے ہدايت کے پيغام،واعظ و نصيحت کی آيات اسے فائده پہنچانے کے بجائے اس کے 
  عناد،تعصب اور جوش انکار ميں اور اضافہ کر ديتے ہيں۔ 

سوء مزاج پر ہے يعنی جب بھی کوئی قرآنی آيت نازل ہوتی ہے،معجزه ظاہر ہوتا اس کی ذمہ داری خود اس کے ذاتی 
ہے،رسول خدا کو فتح نصيب ہوتی ہے،هللا کی طرف سے ان انعام و اکرام ہوتا ہے تو منافق کی عداوت اور منافقت ميں 

  اضافہ ہوتا چال جاتا ہے۔ 

  جھوٹ کی سزا
اسالم ہی جھوٹ کا پلنده ہے يعنی يہ لوگ جب يہ دعوی کرتے ہيں کہ ہم هللا  منافقين کا اصل سرمايا جھوٹ ہے ان کا اظہار

  اور آخرت پر ايمان التے ہيں تو هللا تعالی حضرت رسول اکرم(ص) کو خبر ديتا ہے کہ يہ لوگ مومن نہيں ہيں۔ 
ماننے کا جو دعوی کرتے  لہذا اپنے دعوی ميں جھو ٹے ہيں يعنی در حقيقت يہ هللا اور اس کے رسول اور تمام فرمودات کو

  ہيں وه سفيد جھوٹ ہے بلکہ يہ لوگ منافق ہيں ان کے جھوٹ اور منافقت کی سزا درد ناک عذاب الہی ہے۔ 
اگرچہ جھوٹ بولنا گناه کبيره ہے ليکن يہ کفر سے بد تر نہيں ہے کيونکہ کفر و نفاق تمام گناہوں کی جڑ ہے لہذا اس دروغ 

و درد ناک عذاب ہو گا وه عام جھوٹ کی طرح نہيں ہے ان کے اس جھوٹ سے مراد گوئی کی وجہ سے منافقوں کو ج
  اعتقادی جھوٹ ہے اور اس کا عذاب سخت تر ہے۔ 

  َوإَِذا قِيَل لَہُْم الَتُْفِسُدوا فِی اأْلَْرِض قَالُوا إِنََّما نَْحُن ُمْصلُِحوَن 
  کہ ہم صرف اصالح کرنے والے ہيں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمين ميں فساد نہ کرو تو کہتے ہيں 

  فساد فی االرض 
انسان کی گمراہی اگر اس کی ذات تک محدود ہو تو اسے فساد فی االرض سے تعبير نہيں کيا جاتا جيسے کفر اور شرک 

وغيره فساد فی االرض نہيں ہے ليکن جب ان لوگوں سے ايسی بد اعمالياں سر ذد ہو جن کی وجہ سے دوسروں کو نقصان 
  وتا ہو يعنی انہيں راه راست سے ہٹا کر معصيت اور گناه کی راه پر طالنا مقصود ہو تو يہ فساد فی االرض ہے۔ ہ

البتہ بعض گناه تو برا ه راست اس عنوان کے تحت ہيں جيسے چغل خوری کرنا، ايک دوسرے کو لڑانا، فسق ظلم اور 
وئی شخص ان غلط کاموں کی طرف لوگوں کو بال ئے اور انہيں اسراف کا اظہار کرنا،انفرادی طور پر فساد ہيں ليکن جب ک

  اپنا مشن قرار دے لے يعنی کفر، معاصی نفاق اور غلط کاموں پر ڈٹ جا نا فساد ہے جيسا کہ روايت ميں ہے۔ 
  الفساد ھو الکفر والعمل بالمعصية۔ 

   )١فساد،کفر اور معصيت کا تکرار ہے۔(
ف بغاوت، وحی اور نبوت کا انکار، مبداء اور معاد کی صحت ميں شک، لگائی بجھائی، لہذا تبليغ سوء، نظام اسالم کے خال 

مومنين کا استہزا ء اور تمسخر،کافروں کے منصوبوں کی حوصلہ افزائی اور ان کی مدد اور لوگوں کو ايمان کے راستہ 
  سے ہٹانا فساد فی االرض کے مصاديق ہيں۔ 

  اصالح کا دعوی
شک اور انکار ہے اگر يہ لوگ اسی حد تک محدود رہتے تو يہ ان کی انفرادی گمراہی تھی ليکن  منافقين کے دل ميں جو

منافقت کے سايہ ميں انہوں نے بہت سے ايسے کام انجام دئيے ہيں جن کی وجہ سے امن و عامہ خطره الحق ہونے کا قوی 
وه انہيں نصيحت کرتے کہ اس مفسدانہ روش کو امکان ہے اسی ليئے مومنين کو جب ان کے ناپاک منصوبوں کا علم ہوتا تھا

  چھوڑ ديں معارف کو درست اور صحيح سمجھنے کے ليے روشن فکر اور عقل سليم کی ضرورت ہے۔ 
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ان معارف کو عملی جامہ پہنانے کے ليئے صحيح اور پر خلوص عمل کی ضرورت ہے ان ميں يہ دونوں چيزيں نہيں ہيں 
ے ہيں فساد کو اصالح اور اصالح کو فساد کا نام ديتے ہيں يہ لوگ فساد پھيالتے ہيں حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھت

اور اصالح کا دعوی کرتے ہيں کہ ہم مفسد نہيں ہيں بلکہ ہم تو مصلح ہيں ليکن قرآن مجيد حق کو باطل اور باطل کو حق 
  سمجھنے والوں کو منافق کے اوصاف سے گردانتا ہے۔ 

--------   

  ٣٠ص ١در منثور ج)١(

  
  أاَلَإِنَّہُْم ہُْم اْلُمْفِسُدوَن َولَِکْن الَيَْشُعُروَن 

  آگاه ہو جاو يہ سب مفسدين ہيں ليکن شعور نہيں رکھتے ہيں۔ 

  بے شعور مفسد
قرآن مجيد اس مقام پر مومنين کو آگاه اور ہوشيار کر رہا ہے کہ دينی معاشرے ميں فساد پھيالنے والے منافقين سے آگاه رہو 

  ان کے جھوٹے اصالح کے دعوی کو نظر انداز کر کے کہتا ہے۔ اور 
ياد رکھو کہ يہی لوگ فساد پھيالنے والے ہيں ان کے کردار ميں اصالح کا نام و نشان تک نہيں ہے منافقت کے غلط اثرات 

شعور واقعی کا  ان کی روح، جان،رفتار،و کردار ميں ظاہر ہيں دنيا و آخرت ميں گمراہی ان کا مقدر بن چکی ہے،ان ميں
فقدان نماياں طور پرظاہر ہے۔ يہ فساد پھيالتے ہيں اور سمجھتے ہيں کہ ہم درست کام کر رہے ہيں يہ بے شعور مفسد ہيں ان 
کا اسالم کے اصولون پر قلبی اعتقاد نہيں ہے يہ لوگ نا سمجھی کی وجہ سے ان غلط کاموں کو درست سمجھتے ہيں ان کے

  حاالنکہ ان غلط کامون کی لپيٹ ميں اکثر خود بھی آجاتے ہيں۔ نتائج پر غور نہيں کرتے 
ليکن اگر يہ لوگ صرف اپنی منافقت پر باقی رہتے،اسالمی اسولوں کو دل وجان نہ مانتے اور صرف ان گلط کاموں کے 

فساد کو  نتائج پر غور کر ليتے تو اس مفسدانہ روش کو ضرور ترک کر ديتے ليکن اپنے نفس کو دھوکہ دينے اور اپنے
  محسوس نہ کرنے کی وجہ سے يہ بے شعور مفسد ہيں۔ 

فَہَاءُ  فَہَاُء أاَلَإِنَّہُْم ہُْم السُّ    َولَِکْن الَيَْعلَُموَن َوإَِذا قِيَل لَہُْم آِمنُوا َکَما آَمَن النَّاُس قَالُوا أَنُْؤِمُن َکَما آَمَن السُّ
سرے لوگ ايمان الئے ہيں تو کہتے ہيں کيا ہم بيوقوفوں کی جب ان سے کہا جاتا کہ اس طرح ايمان لے آؤ جس طرح دو

  طرح ايمان لے آئيں آگاه ہو جاؤ يہی لوگ بيوقوف ہيں ليکن جانتے نہيں ہيں۔ 

  دعوت ايمان
ايمان کا زبانی کالمی اظہار تو يہ منافق بھی کيا کرتے تھے ليکن چونکہ اسالمی اصولوں کو دل سے نہ مانتے تھے اس 

کہا جا رہا ہے کہ عام انسانوں کی طرح ايمان لے آؤ جو صرف خدا کے ليئے ہو اس ميں نفاق کی بو تک نہ  وجہ سے انہيں
ہو اور عقل و شعور کا ثبوت ديتے ہوئے ايسا ايمان لے آؤ کہ انسان کہلوانے کے حقدار بن سکو اور تمہارا کوئی عمل بھی 

ا کہ مومنين جيسا ايمان لے آؤ بلکہ کہا گيا ہے کہ عوام الناس جيسا انسانيت کے خالف نہ ہو۔اس آيت ميں يہ حکم نہيں ديا گي
ايمان لے آؤ کيونکہ انہيں ابھی کفر و نفاق سے نکال کر ايمان کے کم ترين درجہ کی طرف النا مقصود ہے جبکہ درجہ کمال

ناس جيسا ايمان النے تک پہنچنے کے ليئے تو انہين کئی مراحل طے کرنے ہوں گے بہرحال خلوص دل کے ساتھ عوام ال
  سے کفر نفاق کی وادی سے نکل کر مسلمان کہلوا سکيں گے۔ 

  
  مومنين کی تحقير ان کا شيوا ہے 

منافق اپنے برے اعتقاد اور غلط رائے کی وجہ سے اہل ايمان کی تحقير اور توہين کو اپنا وطيره سمجھتے ہيں يہ اپنے آپ 
ن کو نادان ساده لوح،اور جلد دھوکہ کھانے والے سمجھتے ہيں اور ان کے کو تو عاقل و ہوشيار سمجھتے ہيں جبکہ مومني

  پاک دلوں کو حماقت اور بيوقوفی سے متہم کرتے ہيں۔ 
يعنی وه حق طلب اور حقيقی انسان جو پيغمبر اسالم کی دعوت پر سر تسليم خم کرنے کے ساتھ ساتھ دين کی حقانيت کا 

ادان ہيں اور يہ عقل مند ہيں کيونکہ مسلمانون کو سياست نہيں آتی جبکہ ہم سياست مشاہده کر چکے ہيں ان کی نظر ميں وه ن
  دان ہيں ہم نے کافروں کے ساتھ بھی بنا کر رکھی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہيں۔ 
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اتھی کہالئيں گے جبکہ اگر مشرکين کو فتح ہوئی تب بھی ہماری فتح ہو گی اور اگر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو ہم ان کے س
خالص مسلمان بيوقوف ہيں کيونکہ مشرکوں کو فتح ہوئی تو يہ نا عاقبت انديش مسلما ن مارے جا ئيں گے اور اپنے مستقبل 

  کو خطره ميں ڈال بيٹھيں گے يعنی خدا پرست اور راه حق ميں جہاد کرنے والوں کو يہ نا دانی کی تہمت لگاتے ہيں۔ 

  حقيقی بيوقوف
جيد ان کو حقيقی بيوقوف گردانتا ہے کيونکہ يہ لوگ اپنی کمزور اور ضعيف رائے کی وجہ سے اپنے نفع نقصان کو قرآن م

نہيں پہچان سکتے۔ان کی شناخت کا معيار حس اور ماده ہے جس کی وجہ سے يہ گيب اور غير محسوس چيز پر ايمان النے 
وحيد کے آئين سے منہ موڑ کر چند روزه دنياوی لذتوں ميں کی وجہ سے مسلمانوں کو بيوقوف سمجھتے ہيں حالنکہ جو ت

  مشغول ہو جائے اور اپنی عاقبت اور ابدی زندگی کو تباه کر لے وہی بيوقوف ہے۔ 
انہيں اس وقت پتہ چلے گا جب ا بدی عذاب کا منظر ان کے سامنے ہو گا اور يہ کافروں سے بھی بد تر عذاب کا ذئقہ چکھ 

ہت بڑی بيوقوفی ہے کہ يہ اپنی زندگی کے مقصد کی تعين ہی نہ کر سکے جو گروه ديکھا اسی کا رہے ہوں گے۔يہ ان کی ب
رنگ اختيار کر ليا اپنی قوت کو سازشوں اور تخريب کاری ميں صرف کرديا اس کے با وجود خود کو عقلمند سمجھتے ہيں۔ 

برداشت نہيں کر سکتے يہ لوگ،جاہل نادان،اور ضعيف ايسا ہرگز نہيں ہے بلکہ ان کی عقلون پر پرده پڑا ہو ا ہے يہ حق کو 
العقيده ہيں،راه راست سے منحرف ہيں،ضاللت و گمراہی پر گامزن ہيں،يہی سب کچھ ان کے حقيقی بيوقوف ہونے کا واضح 

  ثبوت ہے۔ 
  إِنَّا َمَعُکْم إِنََّما نَْحُن ُمْستَْہِزئُوَن َوإَِذا لَقُوا الَِّذيَن آَمنُوا قَالُوا آَمنَّا َوإَِذا َخلَْوا إِلَی َشيَاِطينِِہْم قَالُوا 

جب يہ صاحبان ايمان سے ملتے ہيں تو کہتے ہيں ہم تو ايمان ال چکے ہيں جب اپنے شيطانوں سے تنہائی مين ملتے ہيں تو 
  کہتے ہيں ہم تمہارے ساتھ ہيں ہم تو فقط (انہيں ) بنا رہے تھے۔ 

  شان نزول
ايک مرتبہ عبدهللا ابن ابی اپنے ساتھيوں کے ساتھ کہيں جا رہا تھا اس کی مومنين کی ايک جماعت کے ساتھ مالقات ہوئی 

پھر وه حضرت علی عليہ السالم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اے رسول خدا کے چچا زاد، اے بنی ہاشم کے سردار،ہم 
  مدح و ثناء کرنے لگا، حضرت علی عليہ السالم نے ارشاد فرمايا۔ بھی آپ کی طرح مومن ہيں پھر اپنے ايمان کی 

  يا عبدهللا اتق هللا وال تنافق فان المنافق شر خلق هللا تعالی۔ 
  اے عبد هللا هللا سے ڈرو اور منافقت نہ کرو کيونکہ منافق هللا کی بد ترين مخلوق ہے۔ 

  عبدهللا ابن ابی کہنے لگا 
کہو کيونکہ ہمارا ايمان بھی آپ کے ايمان کی طرح ہے اس کے بعد عبدهللا وہاں سے چال گيا اور اے ابوالحسن ہميں منافق نہ 

  اپنے ساتھيوں سے کہنے لگا۔ 
ميں نے حضرت علی کو کس طرح جواب ديا ہے۔وه سب بہت خوش ہوئے اور عبدهللا کے جواب کی تعريف کرنے لگے اس 

  ئيد ميں حضرت رسول خدا (ص) پراس آيت کو نازل فرمايا۔ وقت خداوندعالم نے حضرت علی عليہ السالم کی تا
جب ايمان والوں سے ملتے ہيں تو کہتے ہيں کہ ہم ايمان ال چکے ہيں اور جب اپنے شيطانوں سے تنہائی ميں ملتے ہيں تو 

کرنے کے ساتھ  کہتے ہيں کہ ہم تمہارے ساتھ ہيں لہذا يہ آيت حضرت علی عليہ السالم کے ظاہری اور باطنی ايمان کو بيان
ساتھ واضح طور پر بتا رہی ہے منافقين کے ساتھ دوستی نہيں رکھنا چاہيے بلکہ ان کے ساتھ عداوت کا اظہار کرنا 

بہر حال يہ آيت منافقين کی پوری طرح تصوير کشی کرتی ہے کہ ان کی منافقت کس طرح ہے؟ دو مختلف )١چاہيے۔(
  ے انداز پر روشنی ڈالتی ہے۔ گروہوں کے ليئے ميل جول رکھنے اور تعلقات ک

  مومنين کے ساتھ مالقات کا رياکارانہ انداز
منافق جب صاحبان ايمان سے ملتے تو کہتے کہ ہم بھی آپ لوگوں کی طرح هللا،رسول،آخرت اور قرآن مجيد پر ايمان الئے 

ان کا اظہار کرنا شروع کر ديتے اور ہيں ليکن ان کا يہ سب کچھ زبانی کالمی ہوتا اگر يونہی مالقات ہو جاتی تو اہنے ايم
  اپنی دو رنگی کی وجہ سے يہ لوگ قلبا انہيں ملنے کے مشتاق بھی نہ ہوتے اور مالقات پر اصرار نہ کرتے تھے۔ 

----------   
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  ۔۶٢ص  ١کچھ تبديلی کے ساتھ )اور روح البيان ج (  ١۶٠ص  ١،و منہج الصاديقين ج ٣٩۵غاية المرام  ٠٠٠

  
قراان مجيد نے مسلمانوں کے ساتھ ان کے ملنے کو اذا لقوا سے تعبير کيا ہے کہ جب مالقات ہو جاتی تو يہی وجہ ہے کہ 

ايمان کا اظہار کرنے بيٹھ جاتے اور يہ اظہار بھی صرف ظاہرا ہوتا تھا اسی وجہ سے يہاں جملہ فعليہ استعمال ہوا ہے جو 
  دعوی کرتے جبکہ باطنا کفر کا اظہار کرتے تھے۔  حدوث پر داللت کرتا ہے يعنی ظاہرا تو مسلما ن ہونے کا

  اپنے بزرگوں سے مالقات کا انداز
منافق جب اپنے شيطان صفت بزرگوں سے ملتے تو ان کا انداز ہی جدا ہوتا تھا اس وقت يہ اپنے شيطان صفت،مظہر 

اتھ اپنے باطنی کفر کی وجہ سےکفروعناداور بيوقوف بزرگوں سے خلوت ميں مالقاتيں کرتے يعنی يہ کافر سرداروں کے س
خفيہ مالقاتيں اورقلبی اعتقاد سے کہتے۔ہم آپ کے ساتھ ہيں يہاں ان کے ليئے لفظ،انا معکم،استعمال ہوتی ہے يہ جملہ اسميہ 

ہے اور دوام وثبوت پر داللت کرتا ہے يعنی وه دل و جان سے اس حقيقت کا اظہار کرتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہيں اور 
  و تو ہم نے ويسے ہی کہہ ديا تھا کہ ہم بھی ايمان رکھتے ہيں۔ مسلمانوں ک

  مومنين کی اہانت
خداوندعالم اس آيت ميں بتا رہا ہے کہ منافق کس طرح مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے اور وه ہر وقت ان کی توہين کی 

ں وه سردار لوگ ان سے کوشش ميں لگے رہتے تھے اور اپنے بزرگوں سے جا کر کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہي
  پوچھتے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ بھی تو ہيں اور ايمان کا اظہار بھی کرتے ہيں تو يہ انہيں جواب ميں کہتے۔ 

ہم تو انہيں بناتے ہيں ان کا يہ کہنا ان کے جہل نادانی اور تکبر کی عالمت ہے اور جس انسان ميں تکبر ہو اس کا عقل قرآنی
سے قاصر ہوتا ہے يہی وجہ ہے کہ اسالم نے کسی کی تحقير اور اہانت کو حرام قرار ديا ہے جبکہ ہدايت کو قبول کرنے 

  خدا،رسول آيات الہی،اورمومنين کی ايمان کی اہانت اورتحقير کرنا کفر ہے جيسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔ 
  کم۔ قل ا با  و آيا تہ و رسولہ کنتم تستھزؤن ال تتعذرو ا قد کفر تم بعد ايمان

آ پ کہہ ديجيے کہا ں (تم )هللا، اس کی آيات اور اسکے رسول کے بارے ميں مذاق اڑا رہے تھے تو امعذرت نہ کرو تم نے 
   )١ايمان کے بعد کفر اختيار کيا ہے۔(

--------   

  ۶۵،۶۶سوره توبہ آيت )١(

  
ہُْم فِی طُْغيَانِِہْم يَْعَمہُوَن    هللاُ يَْستَْہِزُء بِِہْم َويَُمدُّ

  اانہيں خود مذاق بنائے ہوئے ہے اور انہيں سر کشی ميں ڈھيل ديے ہوئے ہے تا کہ يہ اندھے پن ميں مبتال رہيں۔ خد

  مو منين کی حمايت
اس ايت مجيده ميں هللا تعالی نے منافقين کے مقابلہ ميں مو منين کی حمايت کر رہاہے کيونکہ منافقوں نے مسلمانوں کی توہين

يار کرنے کی وجہ سے کی ہے لہذا انہوں نے مومنين کے متعلق جو لفظ استعمال کيا ہے اور اس صرف دين الہی کے اخت
ميں مسلمانوں کی تحقير اور توہين تھی هللا تعالی نے ان کی حمايت ميں اپنی طرف سے وہی الفاظ ان کی طرف پلٹا ديے ہيں 

  ليہ السالم ارشادفرماتے ہيں۔ اور هللا نے ايسا کر کے انہيں سزادی ہے جيسا کہ حضرت امام رضا ع
  ان هللا ال يستھزی بھم الکن يجاز بھم جزاء اال ستھزاء۔ 

  هللا انکا از خود مذاق نہيں اڑاتا بلکہ ان کے مذاق اڑانے کی سزا ديتا ہے۔ 
اطن کفار منافقين کے عمل سزا بھی تمسخر اور استہزاء کے مشابہ ہيں يعنی ان کا ظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہے اور ان کا ب

  کے ساتھ ہے۔ 
يہ کفار سے کہتے ہيں کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ مذاق کيا ہے لہذا سزا کے وقت هللا تعالی بھی ان کے ساتھ ان جيسا 

معاملہ کر رہا ہے اس دنيا ميں ان کے لئے مسلمانوں کے احکام جاری فرمائے ہيں يعنی ان کے زبانی کالمی يہ کہنے سے 
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  احکام شرعيہ ان کے لئے جاری فرمائے ہيں۔  کہ ہم مومن ہيں تمام
دنيا ميں نماز روزه حج زکواة جيسے تمام احکام پر عمل کرنا ان کے لئے ضروری قرار ديا ہے مگر چونکہ باطن ميں يہ 

   )١کافر تھے اس لئے آخرت ميں انہيں کافروں سے بھی سخت عذاب ميں مبتال کرے گا۔(
اور تمسخر کوئی حقيقی اور تکوينی اثر نہيں رکھتا بلکہ انکا استہزاء محض اعتباری  منافقون کے ليئے مومنين کا استہزاء

ہے اس کی کوئی اہميت نہيں ہے اس کے مقابلے ميں مسلمانوں کی حمائت کرتے ہوئے هللا کا استہزاء اور تمسخر سزا کے 
  عنوان سے ہے اس کا تکوينی اور واقعی اثر مسلم ہے۔ 

ں اور عقلوں پر پرده ڈال ديتا ہے ان کا ہر عمل بيکار اور فضول ہے اس کے ليئے کوئی جزا نہيں هللا تعالی نے ان کے دلو
ہے قيامت والے دن ميزان پر ان کے اعمال کی کوئی قدروقيمت نہ ہو گی بلکہ ان کے اعمال کے ليئے ميزان کی ضرورت 

  بھی نہ ہو گی جيسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔ 
   )٢القيامت وزنا۔( ٍ◌فال نقيم يوم

  ہم قيامت والے دن ان کيلئے کوئی ميزان حساب بھی قائم نہ کريں گے۔ 
آپ کہہ ديجيے کہا ں (تم )هللا، اس کی آيات اور اسکے رسول کے بارے ميں مذاق اڑا رہے تھے تو امعذرت نہ کرو تم نے 

  ايمان کے بعد کفر اختيار کيا ہے۔ 
--------   

  ۔١٠۵کھف آيت )٢(١۶٢ص ١منہج الصادقين ج)١(

  
مومنين کے ساتھ استہزاء کرنے پر هللا تعالی منافقوں کو ايک سزا يہ ديتا ہے کہ يہ ہميشہ سرکشی اور تباہی کی تا ريکيوں 

ميں ڈوبے رہيں گے جس کی وجہ سے صراط مستقيم کو نہيں پا سکيں گے کيونکہ يہ آيات بينہ اور انبياء و آئمہ اطہار عليہم 
ميں تدبر و تفکر نہيں کرتے ان کے متعلق قلبی اعتقاد نہيں رکھتے اسی وجہ سے ان کا حق سے ہٹنا اور  السالم کے بارے

حق کو صحيح طور پر تسليم نہ کرنا ان کی باطنی عناد اور سوء اختيار کی وجہ سے ہے۔جبکہ هللا تعالی اپنی طرف سے کفر
رکشی خود ان کی طرف سے ہے هللا تعالی ان کی عمر کی رسی اور سرکشی ميں اضافہ کو پسند نہيں کرتا يہ طغيانی اور س

دراز کر ديتا ہے انہيں بہت مہلت ديتا ہے ليکن ان کی بد اعماليوں کی وجہ سے ان سے معارف الہی کو سمجھنے کی توفيق 
  سلب کر ليتا ہے اور يہ اپنے ہاتھوں سے کھودے ہوئے ضاللت و گمراہی کے گڑھے ميں جا گرتے ہيں۔ 

اور نور وقلب مومنين کے شامل حال ہے وه انہيں ميسر نہيں ہے بلکہ ان کے دلوں ميں نفاق اور کفر پر اصرار  جو لطف
کرنے کی وجہ سے ضاللت و گمراہی زياده ہو گئی ہے لہذا هللا تعالی کی اطاعت و عبادت کی محرک نعمتيں بھی ان کے 

تعالی کی طرف سے ڈھيل نے بھی انہيں کوئی فائده نہيں ليئے مزيد سرکشی اور ضاللت کا موجب بن گئی ہيں اور خدا
   )١پہنچايا جس طرح کافر اپنی خطاؤں کے گرداب ميں غرق ہيں۔(

اسی طرح منافق بھی اپنی ضاللت اور گمراہی و سرکشی کی وجہ سے اس ڈھيل سے فائده نہ اٹھا سکے اور اسی گرداب ميں
  پنی زندگی اچھائی برائی کی تميز کے بغير گزار ديتے ہيں۔ غرق ہو گئے ہيں اور اپنے اندھے پن کی وجہ سے ا

  
   ٨١احطت بہ بقره 

الَلَةَ بِاْلہَُدی فََما َربَِحْت تَِجاَرتُہُْم َوَما َکانُوا ُمْہتَِديَن    أُْولَئَِک الَِّذيَن اْشتََرْوا الضَّ
ئی فائده ہے اور نہ اس ميں کسی طرحيہی وه لوگ ہيں جنہوں نے ہدايت دے کر گمراہی خريد لی ہے جس تجارت سے نہ کو

 کی ہدايت ہے۔ 

 

 تفسير انوار الحّجت

   منافقين کا انجام 
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  الف ضاللت و گمراہی کے خريدار

گزشتہ آيات ميں منافقين کے مفسد اور باطل اوصاف کو بيان کيا گيا انہون نے متاع گراں،چشمہ ہدايت سے سيراب ہونے کی 
بجائے ضاللت و گمراہی کو ترجيح دی ہے ليکن اتنے بے شعور ہيں کہ مفسد اور مخرب کام کو اصالح کا نام دينے لگے 

نکہ يہ خود فسادی اور دھوکہ با ز اور نادان لوگ ہيں انہوں نے ہدايت پر مومنين کو ساده لوح اور نادان سمجھ بيٹھے حاال
جاللت کو ترجيح دی ہے۔ جبکہ ان کے پاس امکان تھا کہ ہدايت سے بال مانع فائده اٹھاتے کيونکہ يہ لوگ وحی کے 

ن انہوں نے اس خوشگوار چشمے کے کنارے پر تھے اس ماحول ميں صدق وصفا اور ايمان سے لبريز ہو سکتے تھے ليک
  ہدايت کے بدلے گمراہی کو خريد کر ليا ہے جس سے سب فائده اٹھا سکتے تھے۔ 

ليکن صرف متقين نے اس سے فائده اٹھايا جبکہ کافر اور منافق کے اختيارميں بھی تھا ليکن وه اپنے سوء اختيار کی وجہ 
  اتا ہے۔ سے ضاللت اور گمراہی کے خريددار بنے جيسا کہ خداوندعالم ارشاد فرم

  انا ھدينا السبيل ام شاکرا و اما کفورا۔ 
   )١يقينا ہم نے اسے راستہ کی ہدايت دے دی ہے چاہے وه شکر گزار ہو جائے يا کفران نعمت کرنے واال ہو جائے۔(

  (ب)نقصان ده تجارت
کا سرمايہ شمار کرتا  قرآن مجيد ہدايت فطری،فہم کی قدرت اور انسانی زندگی اور اس کے کام کرنے کی طاقت کو تجارت

ہے اگر يہ سرمايا صحيح عقائد اور معارف الہی کے حصول اور عمل صالح کی راه ميں استعمال ہو تو يہ نفع بخش تجارت 
  ہے جيسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔ 

  ان هللا اشتری من المومنين انفسھم واموالھم بان لھم الجنة 
   )٢مال کو جنت کے عوض خريد ليا ہے۔( بے شک هللا نے صاحبان ايمان سے ان کے جان و

ليکن اگر يہ سرمايہ ضاللت اور گمراہی کی راه ميں خرچ کيا ہو تو يہ نقصان ده تجارت ہے جيسا کہ اسی آيت ميں هللا تعالی 
منافقوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ انہوں نے فطرت،عقل اور ہدايت کو فروخت کر کے ضاللت و گمراہی کو خريد کر

  ا لي
----------   

  ١١١سوره توبہ آيت ) ٢۔ (٣سوره دھر آيت )١(

  ہے يہ نادان تاجر ہيں تاريک بيابان ميں ہدايت کے چراغ کے بغير حيران و سرگردان ہيں۔ 
انہيں دنيا نے فائده نہيں پہنچايا ہے کيونکہ ہميشہ فائده سرمايا سے زياده ہو اکرتا ہے اور ہدايت الہی کی بدولت انہيں جو 

تماعی اور انفرادی مفادات حاصل ہو سکتے تھے وه بھی انہيں ميسر نہ آسکے اور ان مفادات کے مساوی بھی انہيں کچھ اج
نہ مل سکا اور اس ہدايت سے بھی محروم رہے جو آخروی نجات کی ذمہ دار تھی لہذا ان کی يہ تجارت انہيں فائده نہ دے 

  يں قيامت والے دن دردناک عذاب ديا جائے گا۔ سکی بلکہ يہ ان کی نقصان ده تجارت ہے لہذا انہ
 ُ ا أََضائَْت َما َحْولَہُ َذہََب هللاُ بِنُوِرِہْم َوتََرَکہُْم فِی ظُل   َماٍت الَيُْبِصُروَن َمثَلُہُْم َکَمثَِل الَِّذی اْستَْوقََد نَاًرا فَلَمَّ

ورشنی پھيل گئی تو خدا نے ان کی ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ سلگائی مگر جب اس آگ سے ہر طرف 
  روشنی لے لی اور ان کو انھيروں ميں چھوڑ ديا کہ اب انہيں کچھ سجھائی نہيں ديتا۔ 

  خصوصيات 
  سب سے پہلی مثال :

  يہ قرآن مجيد کی سب سے پہلی مثال ہے جس کے ذريعے منافقين کی حالت کو اشکار اور واضح کيا گيا ہے۔ 

  ضرب المثل کی اہميت
تہ آيات ميں منافقوں کی اصليت بيان کی جا چکی ہے اب ان کی حقيقت کو زياده واضح انداز ميں بيان کرنے کے لئے گذش
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ضرب المثل کے ساتھ ان کی تصوير کشی کی گئی ہے۔ ہميشہ جب کوئی چيز زياده مشکل ہو اور اس کا سمجھنا آسان نہ ہو 
ل ايسا نور جس کی عظمت کسی سے مخفی پوشيده نہيں ہے يہ حقائق تو اسے مثال کے ذريعہ بيان کيا جاتا يعنی ضرب المث

  سے اس طرح پردے دور کرتی ہے کہ غائب بھی حاضر کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ 
  عظيم علمی معارف کو مثال کی شکل ميں بيان کرنا سابقہ کتابوں کا شيوا بھی رہا ہے جيسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔ 

  ھم فی االنجيل۔ ذالک مثلھم فی التورا ةومثل
   ٢٩سوره فتح آيت )١ان کی يہ مثال تورات اور انجيل ميں بھی ہيں۔ (

مثال کی خاصيت يہ ہے کہ علمی معارف کو اس سطح پر لے آتی ہے جس کی وجہ سے تمام افراد اسے سمجھ سکتے ہيں 
جيد کا بھی مثال بيان اس کی وجہ سے عظيم اورعلمی مطالب کے نقطہ عروج تک سب کی دسترس ہوتی ہے اور قرآن م

کرنے کا ہدف يہ ہے کہ عام آدمی بھی حقائق تک پہنچ سکيں اور ان کے لئے علمی مطالب کی معرفت کا حصول آسان اور 
  ساده ہو اور بات کو اچھی طرح سمجھ ليں۔ 

  تاريک زندگی
ندگی تاريک ہے ان کا مستقبل بھی قرآن مجيد نے ايک ساده اور عام فہم مثال کے ذريعے يہ بيان کيا ہے کہ منافقين کی ز

تاريک ہے اور اندھيری رات ميں،بيا باں ميں آگ سلگائی ہے تاکہ اسے راه سجھائی دے سکے يعنی انہوں نے پيغمبر 
اسالم(ص) کے پاس آکراظہار اسالم کيا ہے جس کی وجہ سے اس نور حقيقت کے قريب آگئے ہيں جو دين ودنيا کی ہدايت کا

  ذريعہ ہے۔ 
  نے ايک آگ سلگائی جس سے فائده اٹھانا ان کے لئے آسان تھا۔اس آگ کی انہوں 

گرد وپيش ميں پھيل گئی سينکڑوں لوگ اس نور سے منور ہوئے اور دنيا اورآخرت کی کاميابی پر فائز ہوئے ليکن منافقوں 
ہا چھوڑ ديا ان کی زندگی تا ريک نے اس سے فائده نہ اٹھايا هللا نے اس شعلہ کو خاموش کر ديا اور انہيں اس تاريکی ميں تن

سے تاريک تر ہو گئی اس کے سوء احثار کی وجہ سے توفيقات الہی سلب ہو گئيں اب انہيں کچھ سجھائی نہيں ديتا اور 
  تاريکی ان کامقدر بن گئی ہے۔ 

  نور رسالت وامامت سے محروم
ور امامت سے محروم ہيں کيونکہ اس کائنات ميں منافقين کی تاريکی اور گمراہی کی وجہ يہ ہے کہ لوگ نور رسالت اور ن

حضرت محمد وآل محمد عليہم السالم کے وجود سے نور اور روشنی ہے جيسا کہ حضرت امام محمد باقر عليہ السالم ارشاد 
  فرماتے ہيں۔ 

  اضاء ت االرض بنور محمد کما تضےئيالشمس فضرب هللا مثل محمد الشمس مثل الوصی القمر۔ 
نے روئے زمين کو آفتاب کی طرح محمد(ص) کے نور سے روشنی بخشی ہے حضرت محمد (ص) کو آفتاب خدا وند عالم 

   )٣۶ص١اور ان کے وصی ( علی) کوچاند سے تشبيہ دی ہے۔( نورالثقلين ج
منافقين حضرت محمد مصطفی (ص) کے دار فانی کی طرف کوچ کرنے کے بعد امامت کے نور سے فيض حاصل نہ کيا يہ 

(ص)کے زمانہ ميں بھی تاريک زندگی بسر کر رہے تھے اور حضرت (ص) کے بعد بھی اہل بيت کے نور  لوگ آنحضرت
  امامت سے روشنی نہ لے سکے اور ظلمت و تاريکی ميں 

  ڈوبے رہے۔ 
  جيسا کہ حضرت امام محمد باقر عليہ السالم ارشاد فرماتے ہيں۔ 

  قبض محمد مظھرت الظلم فلم يبصروا فضل اھل بيتہ۔ 
محمد (ص) کی وفات کے بعد تاريکی چھا گئی تب بھی ان لوگوں نے اہل بيت عليہم السالم کے فضل سے بصيرت  حضرت

  حاصل نہ کی۔ 
--------   

  ٢۶٨ص ٢۴بحاراالنوار ج)١(

  
  ُصمٌّ بُْکٌم ُعْمٌی فَہُْم الَيَْرِجُعوَن 
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  وه بہرے،گونگے اور اندھے ہيں اور اب گمراہی سے پلٹ کر آنے والے نہيں۔ 

  بد ترين مخلوق
آنکھ،کان زبان اور دوسرے ادراک کرنے والے حواس انسان کے لئے بہت عظيم سرمايہ ہيں انہی کے ذريعے انسان علمی 
اور عملی سعادت حاصل کرتا ہے ليکن منافقين نے حق سے رو گردانی کر کے اس عظيم سرمايہ کو کھو ديا ہے۔ يہی وجہ 

کی گونگے بہرے اور اندھے کے عنوان سے پہچان کرورہاہے يہ لوگ کال م حق کو ہے کہ هللا تعالی اس بد ترين مخلوق 
نہيں سنتے اسے زبان پر نہيں التے ان کے معانی اور مفاہيم ميں غور وفکر کرنے کی زحمت نہيں کرتے يہ هللا،رسول،آئمہ 

  اطہار معجزات اور اسالمی اصولوں کو نہيں مانتے۔ 
ور واضح دالئل ميں تفکر نہيں کرتے،خدا نے انہيں جو فہم کی قوت عطا ء فرنائی ہے يہ عناد يعنی يہ اوامر الہيہ،حجج بنيہ ا

  اور حق دشمنی ميں استعمال نہيں کر سکتے جيسا کہ خدا وندعالم فرماتا ہے 
   )١٧٩لھم قلوب ال يفقہون بھا ولھم اعين ال يبصرون ولھم اذان اليسمعون۔( اعراف آيت 

ان سے سمجھتے نہيں،ان کی آنکھيں ہيں مگر ديکھتے نہيں ہيں ان کے کان ہيں مگر اس سے  ان کے پاس دل تو ہيں مگر
  سنتے نہيں ہيں۔ 

يعنی وه اس معنی ميں بہرے نہيں ہيں کہ ان ميں سننے کی طاقت نہيں ہے بلکہ وه ان کانوں سے صدائے حق سننے کا کام 
،عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کلمہ حق کے ساتھ گويا نہيں ليتے اس لئے وه بہرے ہيں ان کی زبانيں ہيں مگر تعصب

نہيں ہوتيں اس عنوان سے يہ گونگے ہيں،ان کے ديکھنے والی آنکھيں بھی ہيں ليکن ان سے آيات بينات کو نہيں ديکھتے 
  تعصب کی وجہ سے انہيں جلوه حق نظر نہيں آتا اس لحاظ سے يہ اندھے ہيں۔ 

ہيں کہ اب ان کا ايمان کی طرف پلٹنا ممکن نہيں رہا کيونکہ انہوں نے گمراہی کو ہدايت يعنی يہ لوگ اس مقام پر پہنچ گئے 
کے بدلے ميں خريد ليا تھا لہذا ضاللت نفاق سے يقينی ہدايت کی طرف ان کا لوٹنا محال ہے انہوں نے معرفت الہی جيسا 

ے کا راستہ بند ہو گيا ہے اور يہ کائنات کی بد اساسی سرمايا اپنے ہاتھ سے دے ديا ہے لہذا اب ان کا ہدايت کی طرف لوٹن
  ترين مخلوق کہلوانے کے حقيقی حقدار ہيں۔ 

َواِعِق حَ  َماِء فِيِہ ظُلَُماٌت َوَرْعٌد َوبَْرٌق يَْجَعلُوَن أََصابَِعہُْم فِی آَذانِِہْم ِمْن الصَّ   )١٩( َذَر اْلَمْوِت َوهللاُ ُمِحيطٌ بِاْلَکافِِرينَ أَْو َکَصيٍِّب ِمْن السَّ
يا (ان کی مثال) آسمان کی اس بارش کی ہے کہ جس ميں تاريکياں اور گرج چمک ہو موت کے ڈر سے اس کی کڑک ديکھ 

  کر کانوں ميں انگلياں دے ليتے ہيں حاالنکہ هللا کافروں کو ہر طرف سے گھيرے ہوئے ہے۔ 

  خوف و ہراس پر مشتمل زندگی
ی زندگی کی اس طرح تصوير کشی کر رہا ہے کہ ان کی پوری زندگی خوف و ہراس خداوندعالم اس آية مجيده ميں منافقين ک

  پر مشتمل ہے يہ لوگ انتہائی وحشت اور سرگردانی ميں مبتال ہيں۔ 
ان کی مثال ايسے مسافر کی مانند ہے جس پر گرج چمک اور بجليوں کی کڑک کے ساتھ سخت بارش برس رہی ہے بادلوں 

نی وحشت ناک اور مہيب ہے کانوں کے پردے چاک کيے ديتی ہے وه اپنی انگلياں کانوں ميں کی گرج اور بجلی کی کڑک ات
  ٹھونسے ہوئے ہيں کہيں اس خطرناک آواز سے ان کی موت واقع نہ ہو جائے۔ 

ليتی اس وقت ان کی کوئی پناه گاه نہيں ہے وسيع اور تاريک بيابان ميں حيران و سرگردان ہيں تاريکی ختم ہونے کا نام نہيں 
ان پر عجيب قسم کا خوف و ہراس حاوی ہے اسالم کے غلبہ سے ان کی دنيا سياه ہو گئی ہے اس خطرناک زندگی ميں ان کا 
دل دھال جا رہا ہے۔اسالمی فتوحات کی وجہ سے ہالکت سامنے نظر آرہی ہے دل لرز رہے ہيں اس کے متعلق کچھ نہيں سننا

ليتے ہيں تا کہ حق کو نہ سن سکيں اور ہالکت سے بچ جائيں ليکن هللا ہر طرف  چا ہتے اس ليئے کانوں ميں انگلياں ٹھونس
  سے انہيں گھيرے ہوئے ہے اور ان کے بچ نکلنے کی کوئی راه نہيں ہے۔ 

  عذاب خدا کا احاطہ
خداوندمتعال اس آية مجيده ميں ارشاد فرما رہا ہے کہ ميرا ان پر مکمل احاطہ ہے يہ لوگ کسی صورت مين بھی ميرے 
عذاب سے نہ بچ سکيں گے۔اس مقام پر ان الفاظ ميں ارشاد فرمارہا ہے کہ ميرا کافروں پر مکمل احاطہ ہے يعنی ہر وه 

قت ميں کافر ہے اب ايک شخص زبانی کالمی تو اسالمی عقائد کا اظہار شخص جو قلبا اسالمی اصولوں کو نہيں مانتا وه حقي
  کرتا ہے اور باطن ميں اس کا نکار کرتا ہے تو يہ باطنی کفر ہے۔ 

خداوندعالم اس آيت ميں ارشاد فرما رہا ہے کہ کافر خواه اپنے کفر کو ظاہر کرتا ہو يا کفر اس کے دل ميں ہو اور زبان سے 
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 ہو وه عذاب الہی سے ہرگز نہيں بچ سکتا ميرا عذاب اس پر محيط ہے اور وه اس سے نہيں بچ سکتے۔  اسالم کا اظہار کرتا
ِہْم إِنَّ هللاَ َعلَی ُکلِّ َء هللاُ لََذہََب بَِسْمِعِہْم َوأَْبَصارِ يََکاُد اْلبَْرُق يَْخَطُف أَْبَصاَرہُْم ُکلََّما أََضاَء لَہُْم َمَشْوا فِيِہ َوإَِذا أَْظلََم َعلَْيِہْم قَاُموا َولَْو َشا

   )٢٠َشْیٍء قَِديٌر (
قريب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو خيره کردے جب بھی بجلی چمکتی ہے تو وه چلنے لگتے ہيں اور جب اندھير ا ہو جاتا 

  در ہے۔ ہے تو کھڑے ہو جاتے ہيں اگر خدا چاہتا تو ان کی سماعت وبصارت کو ختم کرديتا بال شبہ هللا ہر چيز پر قا

  مضطرب زندگی
خداوندعالم منافقين کی مضطرب اور مردد زندگی کو بيان کر رہا ہے جب بجلی چمکتی ہے تو يہ چند قدم چل ليتے ہيں ليکن 

  جونہی اندھيرا چھا جاتا ہے اور تا ريکی مسلط ہو جاتی ہے تو يہ اپنی جگہ پر رک جاتے ہيں۔ 
تح نصيب ہو رہی ہے تو کچھ دير کے لئے انہيں اسالم بھال معلوم ہو تا ہے اس يعنی جب يہ لوگ ديکھتے ہيں کہ اسالم کو ف

وقت انہيں يہ خيال آتا ہے کہ ہميں اسالم کے نور کی روشنی ميں چلنا چاہيے اور مسلمانوں سے تعلقات استوار رکھنے 
اور زحمت کا سامنا کرنا پڑے چاہيے ليکن اگر اتفاق سے فتح کامرانی کا سلسلہ رک جائے اور مسلمانوں کو وقتی شکست 

تو فورا ان کے بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہيں۔ يہ متحير ومضطرب و مردد، ہو کر کھڑے ہو جاتے ہيں يہ صرف دنياوی 
  مفاد کے تحفظ ميں ہيں يہ لوگ دل سے اسالم کی حقانيت پر غور نہيں کرتے اسی وجہ سے مضطرب ہيں۔ 

لفاظ ميں بيان کرتا ہے کہ جب روشنی ديکھتے ہيں تو چل پڑتے ہيں اور جب تاريکیقرآن مجيد ان کی کيفيت و حالت کو ان ا
ہو جاتی ہے يعنی عارضی طور پر فتح کا سلسلہ رک جاتا ہے تو بد گمان ہو جاتا ہے منافقين ميں حق طلبی کا جذبہ نہيں ہے 

کو نظر بھر ديکھنے کی تاب نہيں  دين اسالم کی کاميابيوں سے انہيں تکليف ہوتی ہے،جس کے نتيجے ميں ان فتوحات
  رکھتے لہذا قريب ہے کہ يہ چمک ان کی نگاہوں کو خيره کردے۔ 

  انتخاب ہدايت کی مہلت
خدا وند عالم نے سماعت اور بصارت جيسی نعمت ہدايت اور کاميابی حاصل کرنے کے لئے عنايت فرمائی ہے ليکن منافقين 

تفاده نہ کيا انہوں نے حقائق ديکھنے کی بجائے اپنی آنکھيں بند رکھيں،حق نے کفران نعمت کرتے ہوئے ان نعمتوں سے اس
سننے کی بجائے اپنے کانوں ميں انگکياں ٹھونس ليں لہذا ان کے آنکھ اور کان اس قابل نہ تھے کہ ان کے پاس رہيں ليکن 

پر محروم نہيں کيا۔ خدا چاہتا توهللا تعالی نے ان پر احسان کرتے ہوئے انہيں سماعت اور بصارت کی نعمت سے مکمل طور 
ان کی يہ صالحيتيوں کو سلب کر ليتا اس نے ان صالحيتوں کو سلب نہيں کيا اور انہيں اپنے حال پر چھوڑ ديا تا کہ ہدايت 
کے انتخاب ميں انہيں مزيد مہلت دے اگر کوئی شخص قلبی اعتقاد کے ساتھ اسالم قبول کرنا چاہتا ہے تو قبول کر لے،اس 

س مکمل مہلت ہے ليکن انہوں نے سوء اختيار کی وجہ سے حق کی راه کو طھوڑ ديا اورضاللت وگمراہی کی راه کے پا
مسافر بنے ہدايت کے انتخاب کی مہلت سے فائده نہ اٹھايا حاالنکہ هللا قادر مطلق ہے وه چاہتا تو شروع سے ہی يہ نعمتيں 

  سلب کر ليتا۔ 
   )٢١ُکْم الَِّذی َخلَقَُکْم َوالَِّذيَن ِمْن قَْبلُِکْم لََعلَُّکْم تَتَّقُوَن (يَاأَيُّہَا النَّاُس اْعبُُدوا َربَّ 

  اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہيں اور تم سے پہلے لوگوں کو پيدا کيا شايد تم متقی بن جاؤ۔ 
  

  اس آيت کی دو اہم خصوصيات ہيں جو کسی اور آيت ميں نہيں ہيں۔  خصوصيات

  ہال خطابپ
اس آيت ميں يا ايھا الناس سے انسانوں کو پکارا گيا ہے۔قرآن مجيد کا يہ سب سے پہال خطاب ہے يہ پہال مقام ہے جہاں 

  خداوندعالم نے کسی واسطہ کے بغير فرمايا ہے۔ 
فر صادقاے لوگو ! اس خطاب انسان کو عزت و عظمت دی گئی ہے اور انسان کو اس سے تسکين ملی ہے جيسا کہ امام جع

  عليہ السالم ارشاد فرماتے ہيں۔ 
  لذة ما فی النداء ازال تعجب العبادة والعناء۔ 

-------   
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  ۔۴٩٠ص  ٢مجمع البيان ج ) ١(

  
   )١ندا الہی ميں خطاب کی ايسی لذت ہے جو عبادت کی تکليف اور تھکاوٹ کو دور کر ديتی ہے۔(

ليکن انسان اپنی غفلت،جہالت اور سواختيار کی وجہ سے اس  خداوند عالم انسان پر کسی واسطہ کے بغير لطف کرتا ہے
رابطہ کو منقطع کر بيٹھتا ہے اور لطف الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔حاالنکہ يا ايھا الناس اس بات کی عالمت ہے کہ يہ عبد 

 اور معبود کے درميان نہ ٹوٹنے واال رابطہ ہے۔ 

 

 تفسير انوار الحّجت

 

  پہال فرمان الہی

قرآن مجيد نے سب سے پہال فرمان الہی يہ جاری کيا کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو اس سے پہلے کوئی فرمان الہی 
  صادر نہيں ہوا۔ 

  دعوت عمومی
گزشتہ آيات ميں اس نقطہ کو بيان کيا گيا تھا قرآن مجيد کتاب ہدايت ہے اور قرآن مجيد نے تين گروہوں متقين کافرين اور 

منافقين کے اوصاف اور مقام کو بيان کيا کہ متقين ہدايت الہی سے نوازے گئے ہيں اور قرآن ان کا رہنما ہے جبکہ کافروں 
  ا دی گئی ہے اور منافقين کو کبھی بھی ہدايت نصيب نہيں ہو سکتی۔ کے دلوں پر جہل و نادانی کی مہر لگ

اس آيت ميں خداوندعالم نے ايک جامع اور عمومی خطاب کے ساتھ بتايا ہے کہ قرآنی ہدايت کسی ايک گروه کے ساتھ 
رہا ہے کہمخصوص نہيں ہے بلکہ اس کی دعوت عام ہے اور يہ سب انسانوں کو يگانہ خدا کی عبادت کی طرف دعوت دے 

وه اپنے پروردگار کی عبادت کريں يعنی متقين اپنی عبادت کو جاری رکھيں اور کافرين اپنے کفر کو چھوڑ کر پروردگار 
  عالم کی بندگی اختيار کريں۔ 

منافقين اپنی منافقت کو چھوڑ کر اپنی عبادت ميں خلوص پيدا کريں۔دعوت قرآن سب انسانوں کے ليئے ہے يہی وجہ کہ لفظ 
مرتبہ لفظ انسان استعمال ہوا ٢۴١ان،مسلم،متقی، مومن اور بنی آدم کی نسبت زياده استعمال ہوا ہے قرآن مجيد ميں انس

   )١ہے۔(
زير نظر پانچوں آيات ميں خداوندعالم عمومی دعوت دے رہا ہے کہ يہ دعوت کسی ايک گروه کے ليئے خاص نہيں ہے اس 

اتے ہيں بعض اس دعوت پر لبيک کہتے ہيں انہيں جنت کی بشارت دی دعوت عمومی کے وقت لوگ دو گروہوں ميں بٹ ج
  گئی ہے اور بعض لوگ اس دعوت کو قبول نہيں کرتے انہيں جہنم کا ايندھن قرار ديا گيا ہے۔ 

  عبوديت پروردگار
  

  الف، معرفت خداوندی

اور سعادت ابدی قرار ديتا ہے قرآن مجيد عبادت اور پروردگار کے ساتھ مستحکم رابطہ کو انسانی زندگی کی نجات 
  خداوندعالم کی معرفت ہی عبادت ہے جيسا کہ حضرت امام علی ابن موسی الرضا عليہ السالم ارشاد فرماتے ہيں۔ 

  اول عبادة هللا و اصل معرفتہ هللا توحيده۔ 
   )٢ا اقرار کرنا ہے۔(سب سے پہلی عبادت هللا تعالی کی معرفت ہے اور هللا تعالی کی بہترين معرفت اس کی وحدانيت ک

-------   
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  ۔٣٩ص  ١نور الثقلين ج )٢(٠٠٠٠۔١٢۴ص  ١فرقان ج )١(

  

  ب،صحيح عقيده

حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم اعبدو اربکم کی تفسير بيان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہيں کہ ہميں يہ صحيح عقيده 
  رکھنا چا ہيے۔ 

الہ اال هللا،وحده ال شريک لہ والشبيہ وال مثلہ،عدل ال يجوز،جوادال ينحل حلم ال اجيبوا ربکم من حيث امرکم،ان تعقدوا ان ال 
يغطل،وان محمد اعبده و رسولہ صلی هللا عليہ و آلہ الطيبين وبان آل محمد افضل آل النبين وان عليا افضل آل محمد و ان 

   )١م المرسلين۔(اصحاب محمدالمومنين منھم افضل الصحابہ المرسلين وبان امتہ محمد افضل ام
اپنے پروردگار کی اس طرح اطاعت و عبادت کريں جس طرح اس نے حکم ديا ہے اور يہ عقيده ہونا چاہيے کہ هللا کے 

عالوه کوئی معباد نہيں ہے وه وحده الشريک ہے اس کی کوئی شبيہ و مثل نہيں ہے وه منبع عدل ہے اس کے متعلق ظلم کا 
کے متعلق بخل کا سوچا بھی نہيں جا سکتا ايسا حکيم ہے جيسے امور ميں خلل نہيں تصور نہيں ہے۔وه ايسا سخی ہے جس 

  ہے 
------   

  ۔٢٨۶ص  ۶۵بحاراالنوار ج )١(

  
اور عبادت سے مراد يہ عقيده رکھنا ہے کہ حضرت محمد ( صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) اس کے عبد اور رسول ہيں آل محمد 

ل ہيں۔حضرت علی (ع) حضرت محمد ( صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) کی آل ميں افضل تمام انبيا ء (اور ان) کی آل سے افض
ترين ہستی ہيں اور اصحاب حضرت محمد ( صلی هللا عليہ و آلہ وسلم)مومنين ہيں اور ان ميں بعض صحابہ تمام انبيا ء کے 

  ی امتوں سے افضل ہے۔ اصحاب سے افضل ہيں،حضرت محمد ( صلی هللا عليہ و آلہ وسلم)کی امت تمام انبياء ک

  (ج) احترام اہل بيت عليہم السالم 
اہلبيت اطہار عليہم السالم کا احترام کرنا عبادت ہے کا احترام کرنا عبادت جيسا کہ روايت ميں ہے کہ بريده نے حضرت 

  رسول (ص) سے اس کے متعلق سوال کيا تو حضرت نے ارشاد فرمايا : 
علی اکثر من حصی انحذف يرمی عند الحجمرات، فاياک ان تکون منہم، فذلک قولہ تبارک يا بريده ان من يدخل النار ببعض 

   )١وتعالٰی، اعبدوا ربکم خلقکم، اعبدوه بتعظيم محمد و علی ابن ابی طالب۔(
--------   

  ۶٩ص  ٣٨بحار االنوار جلد )١(

حج کے موقع پر شيطانوں کو مارے جانےاے بريده جہنم ميں اکثر لوگ بغض علی کی وجہ سے جائيں گے اور ان کی تعداد 
والوں پتھروں سے بھی زياده ہوگی،پس تم ان جيسا بننے سے ڈرو يہی وجہ ہے کہ هللا تبارک و تعالٰی نے اعبدوا ربکم الذی 

  خلقکم فرمايا ہے يعنی محمد ( صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) اور علی ابن ابی طالب کی تکريم ہی عبادت ہے۔ 
دت خداوندی بجا النے کيلئے اس کے اوامر، نواہی کا خيال رکھنا چاہيے واليت اہل بيت اصل عبادت ہے۔اگر انسان کو عبا

   )١کسی کو واليت نصيب نہ ہوئی تو اسکی عبادت نہيں ہے(
حضرت رسول اعظم ( صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) کے بيسوں فرامين اسی مطلب پر داللت کرتے ہيں جيسا کے آپ کا ) ١(

  ن ہے۔ فرما
  من مات علی بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة 

  آل محمد کا بغض رکھ کر مرنے واال جنت کی بو تک نہيں سونگھ سکتا۔ 
اسی طرح مومنين کے ہر عمل کے قابل قبول ہونے کيلئے،حضرت علی ابن ابی طالب عليہ السالم کی محبت ضروری ہے 
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  لہ وسلم نے ارشاد فرمايا: جيسا کہ حضرت پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و آ
يا علی لو ان عبدا عبد هللا مثل ما قام نوح فی قومہ و کان لہ مثل جبل احد ذھبا، فا نففتہ فی سبيل هللا و مد فی عمره حتی حج الف

  عام علی قدميہ ثم قتل بين الصفاء و المراة مظلوم، ثم لم يوالک يا علی لم يشم رائحة الجنة و لم يدخلھا۔ 
اليت اہل بيت کا صحيح دعوايدار وہی جو فرائض کا تارک نہ ہو جيسا کہ حضرت اميرالمئومنين علی ابن ابی طالب البتہ و

  عليہ السالم ارشاد فرماتے ہيں۔ 
   )١ال عبادة کادا الفرائض (

سی مقام پر فرائض کی ادائيگی جيسی کوئی عبادت نہيں ہے۔لہذا انسان کو ہر حال ميں فرائض کا خيال رکھنا چاہيے اگر ک
مستحب اور واجب کا ٹکراو ہوجائے تو اس وقت فرائض کو بجا النا ضروری ہے بلکہ اس وقت مستحب کی بدولت انسان 

  تقريب الہی بھی حاصل نہيں کر سکتا جيسا کہ موال متقيان حضرت اميرالمئومنين عليہ السالم ارشاد فرماتے ہيں۔ 
  ال قربتہ بالنوافل اذا اضرب بالفرائض۔ 

   )٢مستحبات (نوافل)سے قرب الہی حاصل نہيں ہوسکتا جو واجبات کی ادائيگی ميں رکاوٹ پيدا کريں۔(ان 
يا علی اگر کوئی حضرت نوح کی عمر جتنی زندگی هللا کی عبادت کرتا رہے اور اس کے پاس پہاڑ احد جتنا سونا ہو اور وه 

وه ايک ہزار پيدل چل کر حج کرے حالت ميں قتل ہو  اسے هللا کی راه ميں دے دے اور اس کی زندگی اتنی طويل ہو کہ
جائے ليکن يا علی اگر وه تيری واليت و محبت کا قائل نہيں ہے تو وه جنت کی خوشبو تک نہيں سونگھ سکتا چہ جائيکہ وه 

  جنت ميں داخل ہو۔ 
---------   

  ۔٣٩نہج البالغہ حکمت )٢۔(١١٣نہج البالغہ حکمت )١(

  

  عبادت خالق اولين و آخرين کی

ہميں اس پروردگار عالم کی عبادت کرنا چاہيے جو ہميں اپنی کامل قدرت اور حکمت کے ساتھ عدم سے وجود ميں اليا ہے 
يہ خدا کی قدرت،حکمت اور رحمت کی نشانی ہے۔ قرآن مجيد تمام انسانوں کو توحيد کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ تم ذرا 

نے تمہيں بھی خلق کيا ہے اور تم سے پہلے تمہارے آباؤ اجداد کا بھی وہی خالق غور کرو تو يہی تمہارا حقيقی رب ہے اس 
ہے بلکہ پوری کائنات خالق وہی ہے اس ذات کے عالوه کوئی خالق نہيں ہے لہذاعبادت بھی صرف اسی کيساتھ مختص ہے، 

نے اور اباؤ اجداد کی خلقت پر غور تم اپنے خود ساختہ خداؤں کو پوجنا چھوڑ دو کسی چيز ہر بھی قادر نہيں ہيں۔اگر تم اپ
کرو اور ال تعداد نعمتوں کے متعلق فکر کرو تو معلوم ہوگا کہ يہ سب اس ذات کی رحمت ہے جسکا ولم و قدرت المتناہی 

  ہے اس وقت يقينا تم اسے ہر لحاظ سے يکتا مانو گئے اور اس کے عالوه کسی کی عبادت کا نہيں سوچو گئے۔ 

  ہےفلسفہ عبادت تقوٰی 
تقوٰی ايک نفسانی ملکہ، يہ اعمال صالحہ کی مکمل ادائيگی سے حاصل ہوتا ہے اسی وجہ سے تقوٰی کو عبادت کا فلسفہ کر 
ديا ہے انسان عبادت کے ذريعے تقوٰی کی منزل تک پہنچ سکتا ہے اور تقوٰی چاہيے والی کی صف ميں اپنا ستمار کروا سکتا

رنے کے باوجود بھی انسان ميں تقوٰی پيدا نہ ہوسکے تو وه عبادت نہيں ہے ہے،عبادت ہی موجد تقوٰی ہے۔ اگر عبادت ک
کيونکہ اس کائنات کی خلقت و افرنيش کا مقصد انسانيت کی تکميل ہے جبکہ انسان کی خلقت عبادت کيلئے ہے اور عبادت کا

م پرہيز گار کہلواسکتے البتہ ہميں اصلی ہدف تقوٰی ہے لہذا ہم خدائی دستورات اور فرامين کے مطابق زندگی بسر کريں تو ہ
  اپنی عبادت ميں مفرور بھی نہيں ہونا چاہيے کيونکہ غرور اور ريا ہميں تقوٰی سے بہت دور ليجاتی ہے۔ 

َماِء َماًء فَأَْخَرَج بِِہ ِمْن الثََّمرَ  َماَء بِنَاًء َوأَْنَزَل ِمْن السَّ ِ أَنَداًدا َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن اتِ الَِّذی َجَعَل لَُکْم اأْلَْرَض فَِراًشا َوالسَّ َّ ِ ِرْزقًا لَُکْم فاَلَتَْجَعلُوا 
)٢٢(   

جس نے تمہارے لئے زمين کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنايا اور پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے لئے 
  ۔ زمين سے پھل نکالے پس تم کسی کو اس کا ہمسر نہ بناؤ حاالنکہ تم خوب جانتے ہو

  آفرينش کائنات انسان کيلئے ہے۔ 
يہ آيت گذشتہ آيت کا تتمہ ہے اس آيت ميں هللا تعالٰی انسان کو اپنی نعمتوں کا احساس دالتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اس پوری 
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  کائنات کی خلقت تيرے لئے ہے تجھے متعدد نعمتوں سے نوزا گيا ہے۔ 
ی نعمتوں کا سرچشمہ ہے زمين کے ساتھ اتنی نعمتيں موجود ہيں جن اس آيت ميں بيان کی جانے والی ہر نعمت کئی دوسر

کا احصی ممکن نہيں ہے اس طرح آسمانی نعمتوں کا شمار انسانی طاقت سے باہر ہے يہ سب کچھ انسان کے ليئے بنايا گيا 
موجود ہونا هللا کی ہے لہذا اسے خدا حقيقی کی بندگی کرنا چاہيے عبادت ميں خلوص پيدا کرنا چاہيے ان سب نعمتوں کا 

  حقيقی معرفت کا راستہ ہے۔ 
هللا کی ذات واحد ويکتا ہے انسان کو خدا کی آيات آفاقی ميں غور و فکر کرنا چاہيے تاکہ اسے يہ معلوم ہوسکے کہخدا نے 

ذات  اس پوری کائنات کی افرينش اس کے ليئے کيوں فرمائی ہے جب وه اس ميں غور کرے گا تو اسے معلوم ہو گا کہ وہی
  ہی عبادت کے الئق ہے، وه و احد و يکتا ہے اور اس کا کوئی شريک نہيں ہے۔ 

  نعمت زمين
خداوندعالم نے اس آيت مجيده ميں اپنی کئی نعمتوں کو بيان کيا ہے انسان ان نعمتوں کے متعلق غور کرے کہ خدا نے کس 

ھونا کس ذات نے قرار ديا ہے اس طرح آسمان کو طرح زمين کو بچھونا قرار ديا ہے ہميں يہ ديکھنا چاہيے کہ اسے بچ
ہمارے ليئے چھت قرار دينے والی ذات بھی وہی ہے، پوری کائنات کا خالق بھی وہی ہے اس نے ہر چيز کو ہماری طبيعت 

  کے مطابق بنايا ہے تاکہ ہم اس سے بھرپور فائده اٹھاسکيں۔ 
  عليہ السالم ارشاد فرماتے ہيں۔ اس آيت مجيده کی تفسير بيان کرتے ہوئے حضرت امام سجاد 

جعلھا مالئمہ لطباعکم موافقتہ الجسامکم ولم يجعلھا شديد الحمی والحراره متحرتکم وال شديدةالبردمتحمدکم وال شديده طيب 
رکم الرسيح متصدع ھا ماتکم وال شديدة النتن متعطبکم وال شديدة اللين کالما ء فتغرقکم وال شديدةالصالبہ متمنع عليکم فی دو

  انبيتکم و قبور موتاکم فلذا جعل االرض فراشا۔ 
خدا نے زمين کو تمہاری طبيعت اور مزاج کے مطابق خلق فرمايا ہے تمہارے جسم کی وجہ سے اسے زياده گرم اور جال 

ہيں کيا ہےکر راکھ کر دينے والی نہيں بنايا کہ اس کی حرارت سے تم جل کر راکھ نہ بن جاؤ اور اسے زياده ٹھنڈا بھی پيدا ن
  کہ کہيں تم منجمد نہ ہو جاؤ۔ 

اسے زياده معطر اور خوشبودار بھی نہيں بنايا ہے کہ کہيں اس کی تيز خوشبو تمہارے دماغ کو تکليف پہنچائے اور اسے 
رق نہ بدبودار بھی نہيں بنايا کہ کہيں تمہاری ہالکت کا سبب نہ بن جائے اس زمين کو پانی کی طرح بھی نہيں بنايا کہيں تم غ

ہوجاؤ اور اسے اس قدر سخت بھی نہيں بنايا تاکہ تم گھر نہ بنا سکو مردوں کو دفن نہ کر سکو لہذا خدا نے تمہارے ليئے اس
  زمين کو ايک بچھونا بنايا ہے۔ 

  نعمت آسمان
بھی زمين کی خداوندعالم نے انسانوں کو آسمان جيسی بہت عظيم نعمت سے نوازا ہے يہ بظاہر تو ايک نعمت ہے ليکن يہ 

طرح کئی نعمتوں کا سرچشمہ ہے خداوندعالم نے اسے ہمارے سروں پر چھت بنايا ہے جيسا کہ خداوندعالم دوسرے مقام پر 
  ارشاد فرماتا ہے۔۔ 

  و جعلنا السماء سقفا محفوظا۔ 
  ہم نے آسمان کو ايک محفوظ چھت بنايا ہے۔ 

کہ اس کا آبی رنگ ہونا بھی ايک نعمت ہے جيسا کہ حضرت امام  ہميں آسمان کے ساتھ گوناگوں نعمتيں ميسر آتی ہيں،حتی
  جعفر صاق عليہ السالم ارشاد فرماتے ہيں۔ 

اے مففل آسمان کے رنگ ميں غور وفکر کرو خدا نے اسے آبی رنگ ميں پيدا کيا ہے يہ رنگ انسانی آنکھ کے ليئے بہت 
  مفيد ہے اس کی طرف ديکھنا بينائی کو تقويت پہنچاتا ہے۔ 

سمان کی نعمتوں ميں ايک بہت بڑی نعمت ااسمان سے بارش برسنا ہے اس کے فوائد کا احصی ناممکن ہے حضرت امام آ
  سجاد عليہ السالم بارش کے آسمان سے نازل ہونے کے متعلق ارشاد فرماتے ہيں۔ 

وابال و ھطال لتنشفہ ارضوکم و لم  يعنی المطر ينزلہ من اعلی ليبلغ قلل جبالکم و تاللکم وھضالکم و اوھادکم ثم فرقہ زذاذا و
  يجعل ذلک المطر نازال عليکم قطعة واحدة فيفسد ارضيکم و اشجارکم و زروعکم و ثمارکم۔ 

خداوندعالم بارش کو آسمان سے نازل کرتا ہے تاکہ پہاڑوں کی تمام،چوٹيوں ٹيلوں،گڑہوں اور تمام بلند مقامات پر پہنچ جائے 
سخت دانوں کی شکل ميں اور کبھی قطرات کی شکل ميں برستی ہے تا کہ پوری طرح زمين يہ بارش کبھی تو نرم اور کبھی

  ميں جذب ہو جائے اور زمين اس سے سيراب ہو جائے۔ 
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اسے سيالب کی صورت ميں نہيں بھيجاکہيں زمينوں درختوں،کھيتوں،اور تمہارے پھلوں کو بہا کر ويران نہ کردياس بارش 
ں پيدا ہوتی ہيں يہ سب انسانوں کی روزی بنتی ہيں يعنی ہميں اس خدا کی وحدانيت کی کی برکت سے قسم قسم کی چيزي

   )١طرف غور کرنا چاہيے جس نے بے رنگ پانی سے ہزاروں رنگوں کے ميوے انسان کے ليئے پيدا کيے ہيں۔(

  شرک کی نفی 
لوص پيدا کرو کسی کو اس وحده ال شريک زات خداوندعالم انسانوں کو متنبہ کر رہا ہے کہ تم عقيده توحيد اور عبادت ميں خ

کا شريک نہ بناؤ سرف اسی کی عبادت کرو جو تمہارا خالق اور رازق ہے تمہاری عبادت تب عبادت ہے جب اس ميں شرک
  نہيں ہے۔ 

ت کرنے عبادت ميں جتنا خلوص زياده ہو گا عبادت کا انتہائی درجہ بلند ہو گا اور خلوص کا بہترين درجہ يہی ہے کہ عباد
  والے کے دل ميں خدا کے عالوه کچھ نہ ہو جيسا کہ حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم ارشاد فرماتے ہيں۔ 

  القلب السليم الذی يلقی ربہ، ليس فيہ احد سواه۔ 
   )٢قلب سليم وه ہے کہ يا دالہی کے وقت هللا تعالی کے عالوه کسی کا تصور تک نہ ہو۔(

وں ميں بھی يہ واضح ہو چکا ہے کہ خدا کی کوئيمثل نہيں ہے حاالنکہ تحت الشعور ميں تم تورات،زبور اور دوسرے صحيف
جانتے ہو کہ هللا کے عالوه يہ نعمتيں کوئی بھی نہيں دے سکتا صرف اور صرف وہی ذات ہی زمين و آسمان کی خالق ہے 

  جيسا کہ قرآن فرما رہا ہے۔ 
-----   

  ۔٢٣٩ص  ۶٧وار ج بحار االن)٢۔(۴١ص  ١نور الثقلين ج )١(

  ولئن سالتہم من خلق السموات والرض ليقولن هللا 
  اگر ان سے پوچھو کہ زمين و آسمان کو کس نے پيدا کيا ہے تو کہيں گے کہ يقينا هللا نے پيدا کيا ہے۔ 

لہذا عبادت کے وقت بھی صرف اسی هللا کے سامنے جھکو اس ميں کسی کو اس کا شريک نہ بناؤ صرف وصرف وہی ذات 
  الئق عبادت ہے۔ 

-------   

  ۔٣٨،سوره زمر آيت ٢۵لقمان آيت )١(

  
ْلنَا َعلَی َعْبِدنَا فَأْتُوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثلِِہ َواْدُعوا ُشہََدائَُکْم ِمْن ُدو ا نَزَّ   ِن ِهللا إِْن ُکنتُْم َصاِدقِيَن َوإِْن ُکنتُْم فِی َرْيٍب ِممَّ

يے ہم نے اپنے بندے پر نازل کيا ہے تو اس جيسا ايک سوره ہی لے آؤ اگر اگر تمہيں اس کالم کے بارے ميں شک ہے جس
  تم اپنے دعوے ميں سچے ہو تو هللا کے عالوه جتنے تمہارے مددگار ہيں ان سب کو (بھی ) بال لو۔ 

  گزشتہ آيات کے ساتھ ربط
ميں شک و شبہ کی گنجائش نہيں ہے اس کاسوره بقره کے آغاز ميں فرمايا گيا تھا کہ ذلک الکتاب ال ريب فيہ يعنی اس کتاب 

مطلب يہ نہيں تھا کہ اس کے متعلق کسی نے شک بھی نہيں کيا بلکہ اس سے مراد يہ ہے کہ يہ ايسی واضح کتاب ہے جس 
  ميں شک کی گنجائش نہيں ہے۔ 

ہا جا رہا ہے کہ وه کتاب جو منافقين کے متعلق بتايا جا چکا ہے کہ يہ لوگ شک و ترديد کی بيماری مين مبتال ہيں اب انہيں ک
  ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے اس ميں کسی قسم کا شک ہے تو اس جيسا ايک سوره ہی لے آؤ۔ 

اسی طرح چوتھی آيت ميں مومنين کی نشانی ہی يہ بتائی گئی ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کيا ہے اس پر ايمان 
ں کہا گيا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کريں يہ کتاب ہميں رہنمائی کرتی ہے کہ ہم ويں آيت مي٢١النے والے ہيں اسی طرح 

نے کس طرح عبادت بجا النی ہے جو شرک جيسے گناه سے پاک ہو اور اس سے پہلے والی آيت ميں اپنی ايک نعمت آسمان
  سے پانی نازل ہونا بيان کيا ہے۔ 

ہماری روزی کا سامان ہوتا ہے اور ہميں جسمانی طور پر غذا جس طرح آسما ن سے پانی نازل ہوتا ہے اس کی وجہ سے 
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ميسر ہوتی ہے اور اسی کے دم سے ہم زنده ہيں بالکل اسی طرح آسمان سے نازل ہونے والی ايک نعمت قرآن مجيد ہے يہ 
ی ہماری ہماری روحانی غذا کے عنوان سے ہے۔ اسی قرآن سے قوميں زنده ہيں اور ان کی روح کو غذا ميسر آتی ہے يعن

جسمانی پرورش آسمان کا پانی کرتا ہے اور ہميں صحت و سالمتی حاصل ہوتی ہے جبکہ ہماری روحانی پرورش قرآن مجيد
  )١کرتا ہے ا س کی وجہ سے ہماری روح کی سالمتی اور مقصد پيدائش کی تکميل ہوتی ہے۔(

 

 تفسير انوار الحّجت

 

  قرآن مجيد کا تعارف

خداوندمتعال اپنی کتاب کا تعارف اس انداز سے کرا رہا ہے کہ هللا تعالی کی اس کتاب ميں کسی قسم کے شک و شبہ کی 
گنجائش نہيں ہے اور هللا تعالی نے اسے آسمان سے پيغمبر اسالم پر نازل فرمايا ہے يہ سب لوگوں کی ہدايت کا سر چشمہ 

ح هللا کی عبادت کرنی ہے۔ اس ميں شک کرنے واال پوری کائنات کو اپنی ہے،ہميں راہنمائی کر رہی ہے کہ ہم نے کس طر
  مدد کے ليئے بال لے تب بھی اس کا مثل نہيں ال سکتا ہے اور وه کافروں کے ليئے بنائی گئی جہنم کا ايندھن بنے گا۔ 

  جيسے خداوندعالم کا فرمان ہے وما خلقت الجن واالنس اال ليعبدون۔ )١(

  م۔ب عبوديت کا مقا
قرآن مجيد ميں لفظ عبد جب مطلق استعمال ہو ا ہے اور يہ پيغمبر اسالم کے ساتھ خاص ہے کيونکہ دوسرے انبياء کے لئے 

جب يہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں ساتھ پہلے يا بعد ميں نبی کا نام يا صفت بھی ساتھ بيان ہوتی ہے اس مقام پر بھی چونکہ 
  م کے ساتھ خاص ہے۔ يہ پيغمبر اسال) ١لفظ عبد مطلق ہے(

جس طرح خد ا کے عالوه کوئی ذات بھی مطلق حر نہيں ہے اسی طرح آپ (ص) کے عالوه کوئی بھی مطلق عبد نہيں ہے 
يہی وجہ ہے کہ حضرت آدم جيسے ابو االنبياء بھی آپ(ص) کے پرچم کے سايہ ميں ہو ں گے جيسا کے آپ کا ارشاد گرامی

  ہے۔ 
  م القيامة آدم و من دونہ تحت لوائی يو

  آدم اور اسکے بعد آنے والے سب لو گ قيامت والے دن ميرے سايہ ميں ہونگے۔ 
 يہ مقام عبوديت اس قدر بلند ہے کہ مو لی کائنات حضرت امير المومنين علی ابن ابی طالب عليہ السالم ارشاد فر ماتے ہيں۔ 

  الہی کفی بی غدا ان اکون لک عبدا۔ 
------   

ان سے پہلے قوم نوح نے بھی تکذيب کی تھی اور انہوں نے بھی ہمارے ٩وح فکذبوا عبدنا۔سوره قمر آيت نمبر کذبت قبلھم قوم ن)١(
  ۔ ہمارے عبد ايوب کا ذکر کرو۔ ۴١بندے کو جھٹاليا۔واذکر عبدنا ايوب۔سوره ص آيت نمبر 

  ۔١٢٣،ص٣٩االنوار ج) ٢(

   )١ہوں۔( اے ميرے معبود ميرے لئے يہ بہت بڑی عزت ہے کہ ميں تيرا عبد
لہذا مطلق سرداری اور سيادت بھی آپ کے لئے ہے،آپ عبد خدا کے نام سے پہلے ہی سے پوری کائنات ميں مشہور 

ومعروف تھے اسی لئے اس آيت ميں بھی عبد مطلق اليا گيا ہے کہ ہم نے اپنے عبد پر جو کچھ نازل کيا ہے اس ميں تمہيں 
  شک ہے تو اس جيسا ايک سوره لے آؤ۔ 

  کا چيلنج قرآن
  

  الف۔قرآن مجيد تمام شکوک سے پاک ہے
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ريب اس شک کو کہتے ہيں جو تہمت کے ساتھ ہو،قرآن مجيد ہر قسم کے ريب و شک سے پاک ہے لہذا اگر تمہں قرآن مجيد 
اس  کے کالم هللا ہونے ميں شک ہے اور تم رسول خدا (ص) پرتہمت لگاتے ہو کہ انہوں نے خدا پر اختراء باندھا ہے اور يہ

کا اپنا کالم ہے تو تم بھی اس قسم کا کالم بنا ال ؤ يہ ال ريب کتاب ہے اور تم اس ميں شک کرتے ہو اور اسے رسول خدا کا 
کالم کہتے ہو قرآن کی اس آيت ميں پيغمبر اسالم کی صداقت بيان کر رہا ہے کہ لوگ کبھی تو توحيد ميں شک کرتے 

   )٢ميں مبتال ہوتے ہيں(کبھی وحی کے بارے ميں شک وگمان )١ہيں۔(
  ۔ ٢۶۶مفاتيح الجنان مناجات حضرت امير المومنين عليہ السالم ص)١(
   )٩وانا لفی شک لما تدعوننا اليہ مريب (ابراہيم آيت نمبر )١(

   ٠٠٠ہميں اس بات کے بارے ميں واضح شک ہے جس کی طرف تم ہميں دعوت دے رہے ہو 
   )٨شک من ذکری (ص آيت ء انزل عليہ الزکر من بيننا بل ھم فی )٢(

  کياہم سب کے درميان تنہا انہيں پر کتاب نازل ہوئی ہے جب کہ حقيقت يہ ہے کہ انہيں ہماری کتاب ميں شک 
   )٣کبھی قيامت کو نہيں مانتے۔ (

يہ سب شکو ک و شبھات ا س لئے نہيں کہ ان ميں کسی قسم کا ريب وشک ہے بلکہ يہ اس لئے شک کرتے ہيں کہ يہ لوگ 
ے ہو چکے ہيں ان ميں غور وفکر کی قدرت نہيں رہی يہ اپنے سوء اختيار کی وجہ سے راه راست سے دور ہيں اس اندھ

حا النکہ ان کی آنکھيں ہی اندھی نہيں ہيں بلکہ )۴لئے يہ شک کرتے ہيں کہ بلکہ يہ اندھے ہيں انہيں حق سجھائی نہيں ديتا۔(
کان تو ادراک کے وسائل ہيں جب قلب ہی کام نہ کر سکے تو يہ کيا کام  کيونکہ آنکھ اور)۵ان کے دل اندھے ہو چکے ہيں۔(

  کر سکتے ہے۔ 
  وما کان لہ عليہم من سلطان اال لنعلم من ےؤ من باالخرة ممن ھو منھا فی شک )٣(

ميں  اورشيطان کو ان پر اختيار حاصل نہ ہوگا مگر ہم يہ جاننا چاہتے ہيں کہ کون آخرت پر ايمان رکھتاہے اور کون شک
   )٢١مبتال ہے (سباء آيت نمبر 

  جيسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔ )۴(
  ۔ ۶۶بل ادراک علمھم فی اال خرة بل ھم فی شک منھا بل ھم منھا عمون۔سوره نمل آيت نمبر 

)يہ بلکہ آخرت کے بارے ميں ان کا علم ناقص ره گيا ہے اور يہ شک ميں مبتال ہو گئے ہيں بلکہ (يہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ 
  با لکل اندھے ہيں۔ 

افلم يسيروا فی االرض فتکون لھم قلوب يعقلون بھا او اذان يسمعون بھا فانھا ال تعمی االبصار ولکن تعمی القلوب التی فی )۵(
  ۔ ۴۶الصدور۔حج آيت نمبر 

اس کے کان کيا يہ لوگ روئے زمين پر چلے پھرے نہيں ہيں تاکہ ان کے ايسے دل ہوتے ہيں جن سے (حق بات)سمجھنے يا
  ہوتے جن سے يہ سنتے کيونکہ آنکھيں اندھی نہيں ہوا کرتيں بلکہ سينے ميں موجود دل ہی اندھے ہو جايا کرتے ہيں۔ 

انہوں نے غور وفکر اور سوچنے کے چراغ گل کر ديتے ہيں اسی وجہ سے يہ لوگ شک وشبہ ميں مبتال ہو گئے ہيں اور 
ق شک و ترديد کر بيٹھے۔کبھی يہ لوگ کہتے ہيں کہ يہ هللا کا کالم نہيں ہے۔ قرآن مجيد جيسے واضح روشن حقائق کے متعل

   )١ہم بھی اس قسم کی کالم بنا سکتے ہيں۔(
قرآن مجيد ان لوگوں سے بر مال کہہ رہا ہے کہ اگر تمہيں اس کے قرآن ہونے کے بارے ميں شک ہو تو تم بھی اس جيسا 

تعالی ايک طرف تو قرآن مجيد کے معجزه ہو نے کو بيان کر رہاہے اور دوسری کوئی سوره ہی لے آؤ لہذا اس آيت ميں هللا 
طرف پيغمبر اسالم کی صداقت کو بيان کر رہا ہے کہ يہ ميرا کالم ہے اور ميں نے اسے اپنے عبد پر نازل کيا ہے يہ اس کا 

  ہے۔ کالم نہيں ہے،تم اپنے دعوے ميں جھوٹے ہو تمہار ا شک تمہارے اندھے پن کی وجہ سے 

  قرآن ہميشہ رہنے واال ايک معجزه ہے
معجزه وه غير معمولی چيز ہے جو کسی نبی کو دعوائے نبوت ياکسی اور منصب الہی والے کو اس منصب کے ثبوت ميں 

خدا وند عالم کی وجہ سے عطاء ہوا ہواور اس کے مقابل النے سے ساری دنيا عاجز ہو يعنی معجزه ان غير معمولی آثار کا 
  ے جو ايک مدعی نبوت ميں اس کے دعوی کی خصوصی دليل بن سکيں۔ نام ہ

قرآن مجيد ہمارے رسول کا ہميشہ رہنے واال معجزه ہے جب کہ گذشتہ انبياء کے معجزات ايک زمانے تک محدود تھے مثال 
  حضرت عيسی کا پيدا ہوتے ہی گفتگوکرنا،مردوں کو زنده کرنا،مادر ذاد اندھوں 

-------   
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  )٣١لقلنا مثل ھذا (انفعال آيت نمبر لو نشاء )١(

کو بينائی دينا،يا برص کے مريضوں کو تندرست کرنا،يا حضرت موسی عليہ السالم کو يد بيضاء عنايت فرمانا يہ سب کے 
سب ايک زماننے تک محدود ہيں۔ليکن قرآن مجيد تا قيامت معجزه ہے اور آغاز سے انجام تک معجزه ہے يعنی جس طرح 

  ميں معجزه تھا اسی طرح آج بھی معجزه ہے اور قيامت تک معجزه رہے گا۔  حضرت کے زمانہ

  قرآن کی حقانيت يقينی ہے
خداوند عالم اس ايک معجزه ميں پوری کائنات کو چيلنج کر رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کيا ہے اگر 

ی بنا ال ؤ۔ يعنی قرآن مجيد کی حقا نيت پر اس قدر يقين ہے تمہيں اس کے متعلق شک ہے تو کم از کم اس جيسا ايک سوره ہ
آيات ہی بنا الؤ،اگر يہ ) ١٠کہ ہم يہ نہيں کہتے کہ حتمی اس جيسی پوری کتاب بنا الؤ وه تو تم يقينا نہيں بنا سکتے،اچھا (

آيات ) ٢٨۶نہيں ہے کہ تم( بھی نہيں کر سکتے تو فقط و فقط ايک سوره بنا الؤ يہاں ايک سوره جو کہا ہے اس سے مراد يہ 
آيات پر مشتمل سوره کو ثر جتنا سوره بھی بنا سکتے ہو ) ٣پر مشتمل سوره بقره جتنا سوره بناالؤ بلکہ تمہيں اختيار ہے کہ (

تو بنا کر دکھاؤ۔ اگر تم قرآن مجيد جيسا ايک سوره لے آٔو گئے تو ہم اسے پورے قرآن کے مقابلے ميں تسليم کرنے کے لئے 
  ہيں۔ تيار 

  مخالف قرآن جھوٹے ہيں
خدا وند عالم نے عرب جيسی با حميت اور با غيرت قوم کو للکارا کر کہا ہے کہ اگر تمہں قرآن پر شک ہے تو اس جيسا 

ايک سوره ہی بنا الؤ اگر تم اکيلے ايسا نہيں کر سکتے تو هللا کو چھوڑ کر جتنے تمہارے مدد گار ہيں ان سب کو بھی جمع 
اجتماعی کوشش کرو سب کے سب مل کر اس قرآن جيسا ايک سوره بنا الؤ ليکن اگر تم سوره نہ بنا سکے تو پھر کر لو اور 

  تم جھوٹے ہو اور تمہارا خيال بھی غلط ہے۔ 
قرآن مجيد کسی بھی انسانی طاقت کا نتيجہ نہيں ہو سکتا۔ بلکہ صرف اور صرف هللا کا نازل کر ده کالم ہے يہ فصاحت اور 

ں بلغاء کے لئے معجزه ہے اپنی حکمت ميں حکماء کے لئے معجزه ہے اپنے علمی مباحث کے عنوان سے علماء بالغت مي
  کے لئے معجزه ہے قانون دانوں کے لئے اجتماعی قانون گذاری کرنے کے لحاظ سے معجزه ہے۔ 

ں شک و شبہ کرنے واال اگر غرض قرآن مجيد ہر پہلو اور ہر لحاظ سے معجزه ہے اور هللا کی نازل شده کتاب ہے اس مي
  اس کے مقابل کچھ نہيں ال سکتا تو سمجھ لے کہ ميں جھوٹا ہوں اور ميرا دعوی غلط ہے۔ 

  يَن فَإِْن لَْم تَْفَعلُوا َولَْن تَْفَعلُوا فَاتَّقُوا النَّاَر الَّتِی َوقُوُدہَا النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ أُِعدَّْت لِْلَکافِرِ 
اور يقينا نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ايندھن انسان اور پتھر ہيں اور يہ کافروں کے  اگر تم ايسا نہ کر سکے

  لئے تيارکی گئی ہے۔ 

  الف۔ قرآن کا چيلنج ال جواب ہے
قرآن مجيد نے نفسياتی طريقہ اختيار کيا ہے اس نے تيز سے تيز اور سخت سے سخت الفاظ ميں چيلنج کيا ہے اور انہيں بتايا 

کہ اگر تمہيں اس ميں شک ہے تو اس جيسی کوئی اور کتاب بناالؤ يعنی انہيں غيرت اور حميت دالتی ہے تاکہ وه اپنی ہے 
  پوری طاقت اور قوت کو استعمال کرتے ہوئے مقابلہ کی کوشش کريں۔ 

اگر ان ميں دم  وه غيور اور باحميت اور پر جوش عرب جو چھوٹی چھوٹی بات پر جان دينے کے لئے آماده ہو جا تے تھے
وخم ہوتا اور وه قرآن کے چيلنج کا جواب دے سکتے ہوتے تو وه ان طعنوں،سرزنشوں،اور مبارزه طليبوں کو سن کر 

  ضرور اپنی فکر کی طاقتوں سے جواب تالش کرنے کی کوشش کرتے۔ 
اور يہ خدائی کام ہے  ليکن وه ناکام اور عاجز رہے انہوں نے واضح طور پر جان ليا کہ يہ انسانی طقت سے باہر ہے

حضرت محمد (ص) نے تو اسے اپنی حقانيت کی دليل بنا کر پيش کيا ہے مضحائے عرب کو مقابلہ کی دعوت دی وه قرآن 
مجيد کے چيلنج کا جواب النے سے عاجز آگئے۔ قرآن کاچيلنج ال جواب رہا اور قيام قيامت ال جواب رہے گا کيونکہ اس کی 

  يثيت رکھتا ہے اسی وجہ سے يہ صرف عربوں کے لئے معجزه نہ تھا۔ حقانيت کا ثبوت ہمہ گير ح
بلکہ پوری خلق کے لئے عربی اديب عمر بن بحر حافظ کہتے ہيں۔عرب قوم کا قرآن جيسا کالم پيش نہ کر سکنا اور اس کے 

  مقا بلے ميں عاجز آجانا دنيا کے تمام غير عرب لوگوں کے ليئے قرآن کی حقانيت کا ثبوت ہے۔ 
سال بعد بھی قرآن  ١۴٠٠ں تک عرب قوم کا تعلق ہے اس نے اس قرآن کے مقابلہ ميں اپنی عاجزی کا اظہار کرديا تھا جہا
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مجيد اسی انداز ميں اپنی مقابل دنيا کے ہر طبقہ کو پکار پکار کر مقابلہ کی دعوت دے رہا ہے اور مخالفين کو سرتوڑ 
  کوشش کے بعد ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 

ننا پڑا کہ قرآن مجيد کا يہ دعوی ال يا تون بمثلہ۔تا قيام قيامت سچا رہے گا يہ سچائی پر اعتماد کی انتہا ء ہے دشمنوں يہ ما
کے ماحول ميں داعی حق انتہائی اطمنان و سکون بلکہ يقين کے ساتھ کہ رہا ہے تم ہرگز ہرگز اس کا مثل نہ ال سکو گے 

  قت سے باہر ہے۔ اور قرآن کا مثل النا اس کائنات کی طا

  ب :دعوت ايمان
قرآن مجيد ايک بار بھی انہيں ايمان قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ جب تم اس کی مثل نہيں ال سکے ہو تو پھر جان لو

  کہ قرآن مجيد پوری کائنات کے ليئے معجزه ہے۔ 
ان لے آؤ ضروريات اسالم کو تسليم کرو تب لہذا تم ہٹ دھرمی کو چھوڑ کر قرآن مجيد اور پيغمبر اسالم کی رسالت پر ايم

تمہاری بخشش کا سامان ہو سکتا ہے کيونکہ بخشش کے ليئے اسالم کے اصولوں کو دل وجان سے تسليم کرنا ضروری ہے 
يہ تمہارے ليئے اتمام حجت ہے اس سے فائده اٹھاتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کرلو جہنم کی آگ سے بچاؤ کی يہی ايک 

  کہ اس دعوت ايمان پر لبيک کہتے ہوئے اسالم کے سامنے سر تسليم خم کرلو۔ صورت ہے 

  ج: اتمام حجت کے بعد انکار کا نتيجہ
قرآن مجيد نے اتمام حجت کردی تھی منکرين کے ليئے جہنم کی آگ سے بچنے کا ايک موقعہ فراہم کيا تھا اب جن لوگوں 

نے اتمام حجت کے بعد بھی اگر اسالم کی پيروی نہ کی تو تم اور تمہارے معبود جہنم کا ايندھن بنو گے جيسا کہ خداوندعالم 
  قرآن مجيد ميں ارشاد فرماتا ہے۔ 

  ا تعبدون من دون هللا حصب جہنم۔ انکم م
   )١تم اور جس کی تم هللا کے عالوه عبادت کرتے ہو سب کے سب جہنم کا ايندھن ہيں۔(

آتش جہنم کا عذاب در حقيقت نا فرمان لوگوں کے ليئے ہے ان لوگوں کی اس سے بڑھ کر اور کيا توہين ہو گی کہ ان کے وه 
ں بھی جہنم کی آگ ميں ڈال ديا جائے گا اسی وجہ سے يہ کہا گيا ہے اس آگ کا معبود جن کی يہ لوگ پرستش کرتے ہيں انہي

ايندھن آدمی اور پتھر ہيں جو ان کے معبود تھے۔ چونکہ يہ لوگ يہ خيال کرتے تھے قيامت والے دن يہ بت هللا کے سامنے 
يا گيا ہے اور يہ بتايا گيا ہے کہ ہماری شفاعت اور سفارش کريں گے آج انہيں بھی ان کے ساتھ جہنم کی آگ ميں جھونک د

يہ تمہاری کيا شفاعت کر سکتے ہيں يہ تو بالکل بے بس ہيں اگر تم اس جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو هللا،رسول اور 
  ضروريا ت دين کو دل سے تسليم کر لو تب اس درد ناک عذاب سے تمہارا چھٹکاره ہو سکتا ہے۔ 

----------   

  ۔٩٨انبياء آيت )١(

  
الَِحاِت أَنَّ لَہُْم َجنَّاٍت تَْجِری ِمْن تَْحتِہَا اأْلَْنہَاُر ُکلََّما ُرِزقُ  ْر الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ وا ِمْنہَا ِمْن ثََمَرٍة ِرْزقًا قَالُوا ہََذا الَِّذی ُرِزْقنَا ِمْن َوبَشِّ

  ُمطَہََّرةٌ َوہُْم فِيہَا َخالُِدوَن  قَْبُل َوأُتُوا بِِہ ُمتََشابِہًا َولَہُْم فِيہَا أَْزَواجٌ 
اے پيغمبر! جو ايمان الئے اور انہوں نے نيک عمل کيے انہيں خوشخبری دے ديجئے ان کے ليئے ايسے باغات ہيں جن کے
نيچے نہريں جاری ہيں جب بھی انہيں ان باغات سے کوئی پھل کھانے کے ليئے ملے گا تو کہيں گے يہ تو وہی ہے جو پہلے

ميں کھانے کے ليئے مل چکا ہے اور جو پھل انہيں پيش کيے جا ئيں گے( وه خوبی و زيبائی )ميں يکساں ہيں اور بھی ہ
  بہشت ميں ان کے ليئے پاک و پا کيزه ہوں گی اور يہ لوگ اس بہشت ميں ہميشہ ہميشہ رہيں گے۔ 

ول نہ کيا اور کفر اختيار کيا حاالنکہ ان کے گزشتہ آيات ميں ان لوگوں کا تذکره ہو رہا تھا جنہوں نے دعوت عبوديت کو قب
ليئے اتمام حجت بھی ہو چکی تھی کہ کسی نہ کسی طرح يہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائيں اور اھل ايمان ميں داخل ہو 

  جائيں اس کے بعد انہيں حجج بينہ کے ساتھ دردناک عذاب سے ڈرايا گيا ليکن يہ لوگ راه راست پہ نہ آئے۔ 
ں ان لوگوں کا تذکره ہے جنہوں نے دعوت عبوديت پر لبيک کہی ان کے ليئے بروز قيامت بلند مقام درجات اب اس آيت مي

 اور نعمتوں کو بيان کيا جارہا ہے۔ 
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 تفسير انوار الحّجت

 

  بشارت الہی

قرآن مجيد ميں کئی طرح کی بشارت ہوتی ہے کبھی تو اس مورد کی عظمت کو بيان کرنے کے ليئے بشارت دی جاتی ہے 
جيسا کہ اس آيت ميں صاحبان ايمان کو جنت کی بشارت دی جارہی ہے اس سے جنت کی عظمت کو بيان کيا جا رہا ہے اسی

  کر رہا ہے۔  طرح خداوند عالم کا يہ فرمان بھی جنت کی عظمت کو بيان
  جنة عرضھا السموات واالرض ا عدت للمتقين 

   )١جنت جس کی وسعت سارے زمين و آسمان کے برابر ہے اور متقين کے لئے مہيا کی گئی ہے۔(
اگرچہ اس آيت مجيده ميں تشبيہ کا حکم ہے پيغمبر اسالم (ص) سے خطاب ہے ليکن آپ کے وسيلے سے آپ کی نيک اور 

ہے جب امت آپ اور آپ کے حقيقی جانشينوں سے معارف الہی حاصل کر کے حقيقی متقی بن  صالح امت کو بھی شامل
جائيں اور خدا کی واحدانيت،انبياء کی نبوت اور آئمہ اطہار عليہم السالم کی امامت کے ساتھ ساتھ ضروريات دين و مذہب پر 

  عمل پيرا ہوجائيں تو اس وقت يہ بشارتيں ان کے لئے ہيں۔ 

  عمل صالح ايمان اور
  خدا وند عالم کی يہ سب بشارتيں ان لوگوں کی ہيں جو صاحب ايمان اور عمل صالح بجا النے 

------   

  ١٣٣آل عمران آيت نمبر )١(

  
والے ہيں،ايمان، عمل صالح سے جدا نہيں ہے بلکہ قرآن مجيد ميں جہاں بھی جنت کی بشارت دی گئی ہے وہاں صرف 

   )١ايمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو بھی ضروری قرار ديا گيا ہے۔(صاحب ايمان نہيں کہا گيا بلکہ 
لہذا جنت ميں جانے کے لئے مومن ہونے کے ساتھ،عمل اور اصول عقائد کی پابندی بھی ضروری ہے۔ايمان اور عمل صالح 

 امن کا ساتھ ہے۔ سے ہی انسان کامل بنتا ہے،ايمان جڑ ہے اور عمل صالح اس کا پھل ہے جس طرح جڑ اور پھل کا چولی د
اسی طرح ايمان اور عمل بھی ہيں نيکی ايمان سے الگ نہيں ہو سکتی،بلکہ عمل صالح کی عملی شکل کا نام ايمان 

ہے۔رضائے الہی کے مطابق جو کام بھی کريں گے وه عمل صالح ہو گا جو جتنا زياده رضائے الہی کا پابند ہو گا وه اتنا بڑا 
ی مصداق آئمہ اطہار عليہم السالم ہيں جيسا کہ امام محمد باقر عليہ السالم ارشاد فرماتے ہيں۔مومن ہو گا،عمل صالح کے حقيق

  فالذين امنو ه و عملوالصالحات علی ابن ابی طالب واال صياء من بعد ه و شيعتھم۔ 
ان کے بعد ان کے حقيقی ايمان النے والے اور عمل صالح بجا النے والے تو حضرت علی ابن ابی طالب عليہ السالم اور 

   )٢اوصياء ہيں اور پھر ان کے شيعہ ايمان و عمل کا نمونہ ہيں(
  بہر حال ايمان کے ساتھ ضروريات دين و مذہب پر قلبی طورپر عمل کرنے واال ہی جنت کی 

--------   

  ۔ ۵۵،سوره نور آيت نمبر ١١مالحظہ فرمائيں سوره طالق آيت نمبر )١(
  ۔ ١٢٩ص  ٣۶بحار االنوار ج )٢(

بشارت کا مستحق ہے اور حقيقی مومن ہے جيسا کہ سليم بن قيس ھاللی حضرت علی ابن ابی طالب عليہ ا لسالم کی خدمت 
  ميں عرض کرتا ہے۔ 

جو شخص اس دنيا سے اس حالت ميں اٹھے کہ وه اپنے امام کو جانتا بھی ہے اور اس کا مطيع بھی ہے تو کيا ايسا شخص 
  اہل جنت سے ہو گا؟ 
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  فرمايا : حضرت نے 
جو شخص بھی ايمان کی حالت ميں اپنے هللا سے مالقات کرے وه ان لوگوں ميں سے ہوگا جو هللا پر ايمان الئے اور انہوں 

   )١نے نيک کام انجام ديے۔(

  بہشت اور اس کی نعمتيں
عمال کيے تھے آخرت صاحبان ايمان و عمل کے لئے جنت اور اس کی نعمتيں ہيں يعنی ان لوگوں نے دنيا ميں جتنے نيک ا

  ميں وه سب ان کے سامنے ظاہر ہونگے کيونکہ اس کا عمل زنده ہے اور بہشت و اس کی نعمتيں اسی عمل کا ظہور ہيں 

  الف :بہشت کے باغات
انسان کو اسکے عمل صالح اور ايمان کی وجہ سے ايسی جنت کے باغوں کی بشارت دی جا رہی ہے ان باغات کے نيچے 

ان درختوں پر انوع و اقسام کے پھل لگے ہوئے ہيں يہ لوگ جب بھی ان کا ارده کريں گے يہ پھل ان کے  نہريں بہتی ہيں
  سامنے حاضر ہو جائيں گے اور يہ اسے تناول کريں گے۔ 

-------   

  ۔٢٢،حديث ١۶ص  ٢٨بحار االنوار ج)١(

  
ہے جسے پہلے ہم کھا چکے ہيں ليکن  جب انہيں کھانے کے لئے پھل ديے جاےئں گے تو يہ لوگ کہيں گے کہ يہ تو وہی

جب اسے کھائيں گے تو انہيں محسوس ہوگا کہ اس کی لذت اور ذائقہ بہت عمده ہے اور حقيقت کے لحاظ سے بہت مختلف 
ہيں شايد يہی وجہ ہے کہ اس کو ان پھلوں کے مشابہ قرار ديا گيا ہے کيونکہ مشابہت کے لئے ضروری ہے کہ دونوں 

ايک دوسرے سے جدا ہوں ليکن شکل وصورت ميں ايک جيسی ہوں تو پھر ايک دوسرے کے مشابہ چيزيں ذاتی طور پر 
  کہالتی ہيں۔ 

  ب:پاکيزه بيوياں
صاحبان ايمان و عمل کے لئے ايک بشارت يہ ہے کہ انہيں وہاں پاکيزه بيوياں ميسر ہونگی اس سے مراد حوريں بھی ہو 

ہو سکتی ہيں جب يہ بہشت ميں داخل ہونگے تو اس دنيا ميں جتنی جسمانی اور سکتی ہيں اور اس دنيا والی نيک بيوياں بھی 
روحانی کثافتيں تھيں سب ختم ہو جائيں گی اور وه ازداج مطا ھره کہلوانے کی مستحق قرار پائيں گی۔بہر حال مومنين کو 

کی نجاسات سے پاک و پاکيزه حورالعين مليں گی وه حوريں،اخالق کمال اور جمال ميں بے نظير ہونگی اور وه ہر قسم 
ہونگی۔حضرت رسول اکرم (ص) سے منقول ہے۔ اگر جنت کی عورت ايک دفعہ زمين کی طرف ديکھ لے تو اس کی خوشبو

پوری زمين کو معطر کر جائے گی۔ لہذا جسمانی اور روحانی نجاستوں سے پاک،تمام خصوصيات نسوانی کا مرقع بيويا ں 
   صرف اہل ايمان کو نصيب ہونگی۔

  نعمتوں ميں دوام و ہميشگی
انسان کو جب بھی اس دنيا ميں کوئی نعمت ملتی ہے اسے يقين ہوتا ہے ايک دن وه اس سے ختم ہو جائے گی اس کے 

باوجود اسے نعمت ميسر آنے کے ساتھ ہی خوشی محسوس ہونے لگتی ہے اور خدا کا شکر بجا النے کے لئے اپنا سر 
رت ميں ان صاحبان ايمان و عمل کو بشارت ديجارہی ہے يہاں دنيا واال معمالہ نہيں ہے يہاںسجدے ميں رکھ ديتا ہے۔ليکن آخ

کی نعمتيں ا بدی ہيں اور جاودانی ہيں ان کے لئے فنا اور زوال کا تصور تک نہيں ہے۔ مومن ہميشہ ہميشہ کے لئے جنت 
سے چھوٹی نعمت کے مقابلے ميں بھی دنيا  ميں رہے گاجنت کی نعمات سے لطف اندوذ ہوتا رہے گا۔ جنت کی کسی چھوٹی

کی بڑی سے بڑی نعمت نہيں آسکتی کيونکہ دنياوی نعمت کتنی ہی بڑی ہی کيوں نہ ہو آخر اس نے فنا ہو نا ہے اور جنت 
کی نعمت تو جاودانی ہے،يہ ہميشہ کے لئے جنت ميں رہيں گے اور کافر اور منافق کا ٹھکانہ ہميشہ کے لئے جہنم ہو 

  امام جعفر صادق عليہ السالم اس کی علت بيان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہيں۔ گا۔حضرت 
کانت انما خلد اہل النار فی النار الن ينانيھم کا نت فی الدنيا ان لو خال وا فيہا ان يعصوا هللا ابدا و انما خلد اھل الجنة الن نياتھم 

  و الء و ھوال فالدنيا ان لو لقوا فيہا ان يطيعوا  ابدا،النيات خلد ھ
اہل جنہم اس لئے ہميشہ ہميشہ کے لئے جہم ميں رہيں گے کيونکہ اس دنيا ميں ان کی نيت ہی بد تھی اگر وه کچھ دير اس دنيا
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ميں اور ره ليتے تو خدا کی نافرمانی ميں مبتال رہتے۔ اہل بہشت اس لئے ہميشہ ہميشہ کے لئے جنت ميں رہيں گے کہ اس 
ھی تھی اور اگر کچھ عرصہ اس دنيا ميں اور زنده رہتے تو هللا تعالی کی اطا عت ميں ان کی زندگی دنيا ميں ان کی نيت اچ

   )١گزرتی اس لئے يہ ہميشہ جنت ميں اور وه ہميشہ جہنم ميں رہيں گے۔(
--------   

  ۔۴۴ص ١نور الثقلين ج )١(

  
ا الَِّذيَن َکفَُروا فَيَقُولُونَ إِنَّ هللاَ الَيَْستَْحيِی أَْن يَْضِرَب َمثاًَل َما بَُعوَضةً فَمَ  ا الَِّذيَن آَمنُوا فَيَْعلَُموَن أَنَّہُ اْلَحقُّ ِمْن َربِِّہْم َوأَمَّ َماَذا  ا فَْوقَہَا فَأَمَّ

  أََراَد هللاُ بِہََذا َمثاًَل يُِضلُّ بِِہ َکثِيًرا َويَْہِدی بِِہ َکثِيًرا َوَما يُِضلُّ بِِہ إاِلَّ اْلفَاِسقِيَن 
هللا اس سے نہيں شرماتا کہ وه مچھر يا اس سے کم تر کسی چيز کی مثل بيان کرے اب جو لوگ ايمان ال چکے ہيں  بے شک

وه جانتے ہيں کہ يہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور جنہوں نے کفر اختيار کيا وه يہی کہتے ہيں کہ آخر ان 
وں کو گمراه کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدايت ديتا ہے اور مثالوں سے خدا کا مقصد کيا ہے خدا اس سے بہت سے لوگ

  گمراہی ميں صرف فاسقوں کو ڈالتا ہے۔ 

  شان نزول
اس آيت مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے ابن مسعود روايت بيان کرتے ہيں کہ هللا تعالی نے منافقين کی پہچان کے 

ريعے ان کے حقائق سے پرده اٹھايا تو وه کہنے لگے خدا سے ويں آيات ميں مثال کے ذ١٩ويں اور ١٧ليئے اسی سوره کی 
  بعيد ہے کہ وه ايسی مثاليں بيان کرے۔ 

ان کے جواب ميں خداوندعالم نے اس آية مبارکہ کو نازل کيا کہ هللا تعالی کو مچھر اور اس سے کمترکسی چيز کی مثال بيان
کے حوالہ سے قتاده کی يہ روايت بھی کتب تفسير ميں  کرنے ميں کوئی جھجک نہيں ہے۔اسی طرح اس آيت کے شان نزول

موجود ہے کہ خداوندعالم نے سوره عنکبوت کو نازل کيا تو يہودی اعتراض کرنے لگے اور کہنے لگے يہ خدا کی نازل 
  کرده سوره نہيں ہے کيونکہ هللا تعالی سے بعيد ہے کہ وه ايسی چيزيں بيان کريں۔ 

خداوندعالم منافقين اور کافرين کے حقائق کو ايسی مثالوں سے بيان کرسکتا ہے۔مچھر ہو يا  اس وقت يہ اايت نازل ہوئی اور
عنکبوت کی مثال سب هللا کی طرف سے ہيں اسی کمتر مخلوق مچھر ہی نے تو نمرود جيسے مغرور شخص کو ہالک کر ديا

فاظت کی تھی،يہ حقير چيزيں نہيں ہيں تھا اور عنکبوت (مکڑی) نے غار ثور کے دھانے جالہ بن کر پيغمبر اسالم کی ح
بلکہ انہوں نے تو تاريخ کا رخ ہی موڑ ديا تھا نمرود ظالم تھا اسے مچھر نے ہالک کر کے نئی تاريخ لکھی ادھر مکڑی نے 

  ظالموں سے حضرت کی حفاظت کر کے تا ريخ رقم کی۔ 

  قرآنی تمثيل
قرآن مجيد وحی الہی ہے اور ہر قسم کے نقص سے پاک ہے قرآن کے مخالف کھبی تو قرآن کے انداز بيان پر اعتراض 

کرنے لگتے ہيں اور کھبی قراانی مطالب کو پسند نہيں کرتے۔اس آيت ميں خدا ان کے اعتراض کا جواب ديتے ہوئے ارشاد 
ہے يعنی انسانی ذہن محسوسات سے مانوس ہے وه اس وقت تک فرمارہا ہے کہ تمہيں مطلب سمجھانے کے ليئے مثال دی 

کسی حقيقت کا آسانی سے تصور نہيں کرسکتا جب تک حسی شکل ميں اس کی مثال نہ بيان کر دی جائے اور انسانی 
  مشاہدے کو مدنطر رکھ کر مثال نہ پيش کر دی جائے۔ 

کر کے مطالب کو سمجھايا ہے لہذا خدا ايسی مثاليں  اسی وجہ سے قرآن مجيد نے چھوٹی اور بڑی چيزوں کی مثاليں بيان
دينے سے نہيں شرماتا اور اس مثال کو اپنی اور اپنے کالم کی شان کے خالف نہيں جانتا خواه مچھر سے مثال دی جائے يا 

ہے  اس سے کمتر کسی اور مخلوق سے مثال دی جائے کيونکہ هللا کا مقسد صرف حقيقت کو انسان کے ذہن کے قريب النا
اسی وجہ سے هللا تعالی مطالب کو کبھی برہان ذريعہ بيان کرتا ہے کبھی جدال احسن،کبھی موعظہ اور کبھی مثال کے ساتھ 

  بيان کرتا ہے۔ 

  مچھر کی مثال کيوں
منافق کافر اور مشرک آپس ميں مل بيٹھ کر اعتراض کرتے تھے کہ مچھر ايک حقير سی مخلوق ہے خدا وند متعال نے اس 
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ذکره کيوں کيا ہے اس کی نسبت کسی بڑی مخلوق کو بيان کرتا،ليکن حقيقت يہ ہے کہ مچھر بھی بہت بڑی مخلوق کا ت
  ہے،اسی مچھر کے متعلق حضرت امير المومنين علی ابن ابی طالب فرماتے ہيں۔ 

اسھا و قبلدة اممھا و اکياسھا ولو اجتمع جميع حيوانھا من طيرھا و بھا ئمھا و کان من صراحھا و سائمھا و اضاف اسناخھا و اخب
علی احداث بعوضةما قدرت علی احداثھا وال عرضت کيف السبيل الی ايجادھاو تحيرت عقولھا فی علم ذلک و تاھت و عجزت۔ 
تمام حيوان خواه پرندے ہوں يا جانور رات کو پلٹ کر آنے والوں ميں سے ہوں يا چراگاہوں ميں رہنے والے ہوں،يعنی کسی 

ق رکھتے ہوں اور تمام خواه کند ذہن ہوں يا ذہين اور ہوشيار اگر يہ سب مل کر بھی ايک مچھر پيدا کرنا چاہيںصنف سے تعل
تو وه اسے پيدا کرنے پر قادر نہيں ہيں اور يہ بھی معلوم نہيں کر سکتے کہ اسے کس طرح پيدا کيا جا سکتا ہے اسے جاننے

تيں عاجز اور درمانده ہو جائيں گی۔ آخر کا ر شکست خورده ہو کر اقرار کے ليئے ان کی عقليں حيران و سر گردان ہيں قو
کر ليں گے کہ وه اسے نہيں بنا سکتے اور ہم اپنے عجز کا اقرار کرتے ہيں اور يہ بھی اعتراف کرتے ہيں کہ ہم اسے فنا 

   )١کرنے پر بھی قادر نہيں ہيں۔(
  سلے ميں ارشاد فرماتے ہيں۔ حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم مچھر کی مثال کے سل

خداوندعالم نے مچھر کی مثال دی ہے حاالنکہ وه جسامت کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے ليکن اس کے جسم ميں وه تمام آالت
و اعضاء و جوارح ہيں جو خشکی پر رہنے والے سب سے بڑے جانور (ہاتھی )کے جسم ميں ہيں بلکہ اس کے جسم ميں دو 

   )٢ياده ہيں (سينگ و پر ) جو ہاتھی کے پاس بھی نہيں ہيں۔(اعضاء ہاتھی کی نسبت ز
خداوندعالم اس مثال سے خلقت و افرينش کی خوبی و عمدگی بيان کررہا ہے يہ ظاہرا کمزور جانور ہے جسے خدا نے ہاتھی

ڈ ہاتھی کی کی طرح کلق کيا ہے اس ميں غور و فکر انسان کو اس خالق حقيقی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔اس مچھر کی سون
سونڈ کی مانند ہے اور اندرسے خالی ہے اور مخصوص قوت سے خون کو اپنی طرف کھينچتی ہے بلکہ يہ دنيا کی عمده 

  سرنگ معلوم ہوتی ہے اور اس کا اندورنی سوراخ بہت باريک ہے۔ 
--------   

  ٠٠٠۔١٠۴ص  ١صافی ج ٠٠٠٠٠٠۔١٨۶نہج البالغہ خطبہ ٠٠٠

مے کی قوت دی ہے اسی طرح اسے مناسب ہاتھ پاؤں اور کان عطا فرمائے ہيں اسے پر خدا مچھر کو جذب دفع اور ہاض
ديئے ہيں تا کہ غذا تالش کر سکے اور يہ پر اتنی تيزی کيساتھ اوپر نيچے حرکت کرتے ہيں کہ آنکھ سے يہ حرکت نہيں 

علوم کر ليتا ہے اور بڑی تيزی ديکھ سکتے اور يہ جانور اتنا حساس ہے کہ کسی چيز کے اٹھنے کے ساتھ ہی يہ خطره م
سے خود کو خطره سے دور کر ليتا ہے اور انتہائيہ تعجب کی بات يہ ہے کہ اتنا کمزور ہونے کے باوجود بڑے بڑے 

  جانوروں کو عاجز کر ديتا ہے۔ 

  قرآنی مثاليں اور انسانی رويہ
ے يا اس سے کمتر مخلوق کی مثالوں کے ساتھ قرآن مجيد ميں بہت سی مثاليں موجود ہيں خداوندعالم نے مچھر يا اس جيس

حق کو بيان کرتا ہے اس طرح عقلی حقائق کو حسی مثالوں کی شکل ميں بيان کر کے ھق کو واضح کرتا ہے۔خدا وندعالم 
نے مچھر مکھی مکڑی شہد کی مکھی اور چيونٹی جيسی چيزوں کے ساتھ مثاليں پيش کی ہيں ان کی وجہ سے لوگو ں کا 

ہو گيا ہے زيرنطر آيت ميں لوگوں کے دوگروہوں ميں تقسيم ہو کر مثالوں کے متعلق مختلف نطر اور رويہ کو رويہ دوطرح 
  بيان کيا گيا ہے۔ 

جو لوگ ايمان الئے انہوں نے توحيد قرآن مجيد انبياء اور آئمہ اطہار عليہم السالم کو قبول کر ليا اور پکے مومن بن گئے 
يش کی جاتی ہيں تو انہيں يقين کامل ہوتا ہے کہ يہ مثاليں پروردگار عالم کی طرف سے حقجب ان کے سامنے ايسی مثاليں پ

ہيں انہيں کسی حکمت اور مصلحت کی وجہ سے پيش کيا گيا ہے ليکن ان کے مقابل کافر فاسق اور دوسرے لوگ جو حق کو
و دشمنی کی وجہ سے کہتے ہين بھال ان چھپاتے ہيں ان کا رويہ مومنين سے جدا ہے يہ لوگ جب ايسی مثليں سنتے ہيں ت

مثالوں کا کيا فائده نجانے خدا نے انہيں کيوں بيان کيا ہے ہميں تو يہ ايک عبث اور فضول کالم لگ رہا ہے اس ميں کوئی 
 مصلحت نہيں ہے۔ 
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 تفسير انوار الحّجت

 

  ہدايت اور گمراہی

خداوندعالم اس آيت ميں ارشاد فرمارہا ہے کہ ان مثالون کا فائده يہ ہے کہ بعض ان مثالوں سے ہدايت پا جاتے ہيں اور بعض 
لوگوں کا مقدر ضاللت اور گمراہی ہے کيونکہ ان لوگوں نے اپنی فکر سے تدبير نہيں کی جس کی وجہ سے يہلوگ حقيقت 

تو فيق کا ان پر راستہ بند کر ديا ہے اور انہيں ضاللت و گمراہی کی وادی ميں  کا انکار کر بيٹھے خدا نے بھی اپنے لطف و
  سرگردان چھوڑ ديا ہے۔ 

جن لوگوں نے ان مثالوں ميں غور وفکر کيا انہوں نے عقل اور توفيق سے ہدايت کی راه تالش کر لی تو ان کی آنکھوں سے 
  ہوئی۔ حجاب ہٹ گئے اور انہيں ان مثالوں کے ذريعے ہدايت نصيب 

خداوندعالم نے اس آيت ميں ہدايت و گمراہی کو اپنی طرف نسبت دی ہے اس مراد يہ ہے کہ يہ گمراہی انسان کے برے عمل 
کی وجہ سے ہے کيونکہ انسان حجت عقل نقل کتاب سنت کے ہوتے ہوئے بھی صراط مستقيم پر نہ چل سکے تو بہ کا 

رکشی پر مصر رہے تو ايسا شخص اپنے سو اختيار کی وجہ سے صراط دروازه کھال ہونے کے باوجود گناه طغيانی اور س
مستقيم سے منحرف ہو جائے گا اس وقت هللا بھی اسے اپنے حال پر چھوڑ ديتا ہے اور مزيد لطف توفيق کا راستہ اس پر بند 

  کر ديتا ہے جيسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔ 
   )١فلما زاغوا زاغ هللا قلوبھم۔(

------   

  ٠٠٠۔۵ت صف آي ٠٠٠

  
  جب وه اپنے حق سے منحرف ہوئے تو خدا نے بھی ان کے دلوں کو منحرف کرديا۔ 

  جبر کی نفی
اس آيت کے آکر مين خداوندعالم نے ارشاد فرمايا ہے کہ يہ گمراہی صرف ان فاسقوں کا مقدر ہے يعنی جو لوگ اپنے ارادے

   )١کہالتے ہيں۔( اور سو اختيار کی وجہ سے د ين سے خارج ہو گئے ہيں يہ فاسق
هللا کا مقصد انہين گمراه کرنا نہيں ہے ليکن ان مثالوں سے يہی نتيجہ نکلتا ہے کہ بعض تو ہدايت يافتہ ہو جاتے ہيں اور 

بعض تعصب اور عناد کی وجہ سے مزيد گمراہی ميں مبتال ہو جاتے ہيں اور گمراہی ان کے ليئے ہے جو ابتداء ہی سے راه 
يعنی يہ گمراہی ہمارے اپنے سو اختيار اور بد اعمالی کی وجہ سے ہے هللا نے ان پر کوئی جبر نہيںحق سے ہتے ہوئے ہيں 

  کيا بلکہ انہيں تو اختيار تھا انہوں نے گمراہی کو اختيار کر ليا اور ہدايت کو چھوڑ بيٹھے۔ 
--------   

  ،٢١٠ص  ١المراد بافاسقين ھنا الخارجون عن حدودااليمان،روح المعانی ج )١(

  
  أْلَْرِض أُْولَئَِک ہُْم اْلَخاِسُروَن الَِّذيَن يَنقُُضوَن َعْہَد هللاِ ِمْن بَْعِد ِميثَاقِِہ َويَْقطَُعوَن َما أََمَر هللاُ بِِہ أَْن يُوَصَل َويُْفِسُدوَن فِی ا

يا ہے انہيں قطع کر ديتے اور جو خدا سے محکم عہد و پيمان کرنے کے بعد توڑ ديتے ہيں اور جن (تعلقات)کا هللا نے حکم د
  ہيں اور زمين ميں فساد برپا کرتے ہيں يہی لوگ خسارے ميں ہيں۔ 

گزشتہ آيت مين خداوندعالم نے صرف فاسقوں کو گمراه قرار ديا ہے اس آيت ميں ان کے تين اوصاف بيان کر کے انہيں 
گمراہی کو اختيار کيا يہ گمراہی ان کی  بالکل مشخص کرديا ہے،ان لوگوں نے قرآنی امثال سے ہدايت حاصل نہ کی بلکہ

  طبيعت فسق کا نتيجہ ہے ذيل ميں ان کی صفات کا جائزه پيش کيا گيا ہے۔ 

  عہد شکنی) ١(
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اس آيت مين خداوندعالم نے فاسقوں کی پہلی صفت عہد شکنی قرار ديا ہے عہد شکنی دو طرح سے ہو سکتی ہے کبھی تو 
ں کرتا اور کبھی اپنے اور عہد کے درميان رابطہ کو منقطع کر ليتا ہے وه کتابيں جو هللا انسان بذات خود کسی عہد کو وفا نہي

کی طرف سے نازل ہوئی ہيں وه سب هللا کا عہد ہيں جو شخص ان ميں تحريف کا موجب بنے يا ان سے اپنا تعلق اور رابطہ 
  منقطع کرلے تو وه عہد شکن ہے۔ 

محکم عہد وپيمان باندھ کر عہد شکنی کے مرتکب ہوتے ہيں يعنی انسانوں نے خدا خداوندعالم بتا رہا ہے کہ فاسق خداسے 
سے مختلف عہد وپيمان باندھ رکھے ہيں مثال توحيد و خداشناسی کا پيمان شيطان کی پيروی نہ کرنے کا پيمان،ضروريات 

نہی کو قبول کرنے کا پيمان،گويا خدا  دين کے سامنے سر تسليم خم کرنے کا پيمان،انبياء،آئمہ قيامت و دين کے تمام اوامر و
  کے ساتھ محکم عہد پيمان باندھنے کے بعد توڑنا فاسق کی نشانی ہے۔ 

اس خدائی عہد کو توڑنے والے مختلف گروه مراد ہو سکتے ہيں منافق اس ليئے عہد شکن ہے کيونکہ اس نے ظاہری اسالم 
را ہونے کا عہد وپيمان باندھنے کے باوجود يہ لوگ کبھی قرآن قبول کيا حضرت رسالت کو قبول کيا احکام الہی پر عمل پي

ميں اعتراض کا پہلو تالش کرتے کبھی حضرت کو اذيت پہنچانے کی کوشش کرتے کبھی احکام الہی کا استھزاء کرتے لہذا 
  يہ لوگ عہد شکن کہالئے۔ 

ہيں انہيں بہت سی نعمتيں دی گئيں ان  کافر اس ليئے عہد شکن ہيں کيونکہ يہ لوگ عقل سليم،فطرت کے خالف برسرپيکار
کی ہدايت کے ليئے عقل کے عالوه انبيا اور آئمہ اطہار عليہم السالم بھيجے گئے تا کہ کسی نہ کسی طرح يہ اپنے فطری 

  عہد پر عمل پيرا ہوں جيسا کہ حضرت امير المومنين علی ابن ابی طالب عليہ السالم کا فرمان ہے۔ 
  اليہ انبيائہ يستادوه ميثاق فطرتہ، و بعث فيھم رسلہ وواتر 

خداوندعالم نے لوگوں کے پاس اپنی طرف سے يکے بعد ديگرے انبياء اور رسول بھيجے تا کہ وه ان سے يہ خواہش کريں 
  کہ وه اپنے فطری پيمان پر عمل کريں۔ 

ا،اس طرح خدا سے عہد شکنی جب ان لوگوں نے اپنی فطرت کے مطابق عمل نہ کيا تو گويا انہوں نے عہد پيمان کو توڑ دي
کرنے والے اھل کتاب بھی ہيں خدا نے ان سے ان کی کتابوں ميں عہد ليا تھا ان کی کتب ميں انہيں پہلے سے نبی آخرالزمان 

کی بشارتيں دی گئی تھيں ليکن جب آپ(ص) مبعوث ہوئے تو انہوں نے هللا سے کيا عہد وپيمان توڑ ڈاال اور اسالم کو قبول 
کار کر ديا۔ لہذا فاسقوں کی يہ صفت صرف اس دور کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ آج بھی جو دين کرنے سے ان

اسالم،حجرت نبی آخر الزمان،اور آخری آسمانی کتاب قرآن مجيد اور ضروريات دين کو نہ مانے تو حقيقتا وه هللا سے 
  باندھے ہوئے مستحکم عہد و پيمان کو توڑنے واال ہو گا۔ 

  قطع تعلق
اوندعالم نے جن تعلقات کا انہيں حکم ديا ہے يہ لوگ ان تعلقات کو منقطع کر ليتے ہيں يعنی خداوندعالم نے جن رشتوں خد

اور تعلقات کو جوڑنے اور مضبوط کرنے کا حکم ديا ہے يہ خدا کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے اس پر قائم نہيں 
وں يا حقوق الناس ہوں هللا نے ان حقوق کو قطع کرنے سے منع فرمايا رہتے،اس سے تمام حقوق مراد ہيں خواه وه حقوق هللا ہ

ہے۔جو انسان،خدا،اسکی وحدانيت،اس کے فرامين اس کے انبياء اور انکے آئمہ اطہار سے رابطہ منقطع کر ليتا ہے تو گويا 
يرالمومنين اور آئمہ وه فاسق ہے جيسا کہ بعض روايات ميں بھی اس آيت کی تفسير يہ بيان کی گئی ہے ہميں حضرت ام

   )١اہلبيت عليہم السالم سے تعلق جوڑے رکھنا چاہيے(
ان سے تعلق کو توڑنے واال اور ان سے رابطہ منقطع کرنے واال فاسق ہے،اسی طرح حقوق الناس کا خيال رکھنا بھی 

ے حقوق کا ضروری ہے،اس ميں صلہ رحمی،عزيزوں اور دوستوں سے تعلق اور محبت ان سے قطع تعلق ان کے دوسر
خيال رکھنا ان کی حق تلفی نہ کرنا معاشرے سے رشتہ جوڑے رکھنا ضروری ہے جو لوگ حقوق الناس کا خيال نہيں 

کرتے وه اس آيت کی روسے فاسق ہيں کيونکہ هللا تعالی اس آيہ مجيده ميں فاسق کی دوسری عالمت اور صفت قطع تعق کو 
  بيان فرمارہا ہے۔ 

  بہ يعنی من صلہ امير المومنين واآلئمہ،  وليقطعون ما امر هللا٠٠٠
------   

  ٠٠٠۔۴۵ص  ١نور الثقلين ج 
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  فساد فی االرض

فاسقون کی تيسری صفت يہ ہے کہ يہ لوگ زمين مين فساد برپا کرتے ہين يعنی خداوندعالم نے انہيں اس دنيا کو قبول کرنے 
يح عقيده رکھنے کا حکم ديا ہے يہ اس دين کے مقابلہ ميں ضروريات پر عمل پيرا ہونے اور توحيد انبياء اور قيامت پر صح

اپنا غلط عقيده رکھتے ہيں لوگوں کو اسالم کے سامنے سرتسليم خم کرنے سے روکتے ہيں حق و حقيقت کا استہزاء کرتے 
مراہی کا ہيں مومنين کو اذيتيں ديتے ہيں اس نظام ہستی ميں موجود اصالح سے سبق حاصل نہيں کرتے بلکہ خلق خدا کی گ

سامان پيدا کرتے ہيں يعنی يہ لوگ اپنے طرز عمل سے زمين خدا پر فساد برپا کرتے ہيں تا کہ لوگوں کے عقائد حقہ ميں 
  تزلزل پيدا ہو جائے۔ 

  فاسق خسارے ميں ہيں
نقصان ميں اس آيت کے آخر ميں خداوندعالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ مندرجہ باال صفات کے مالک ہيں وه خسارے اور 

ہيں يعنی جو لوگ ہدايت فطری کا سرمايا اپنے ہاتھوں سے دے ديتے ہيں،حقوق هللا اور حقوق الناس کا خيال نہيں رکھتے 
بانی شريعت کو تکليف ميں مبتال کرنے ميں کوشاں رہتے ہيں اسالمی احکام پر عمل پيرا نہيں ہوتے فساد کا موجب بنتے 

  ہيں۔ 
ميں ہيں کيونکہ ان پر کوئی اعتماد نہيں کرتا انہيں قلبی سکون ميسر نہيں ہوتا،ہر وقت پريشانی يہ اس دنيا ميں بھی خسارے 

انہيں دامن گير رہتی ہے،ساری زندگی منافقت اور غلط کاری ميں گزار ديتے ہيں اپنی تمام سعادتيں بدبختی اور سياه کاری 
رت ميں بھی يہ لوگ خسارے ميں ہوں گے اور جہنم کا ميں خرچ کرتے ہيں اور دين الہی سے کارج ہو جاتے ہيں اور آخ

  ابدی عذاب نہ صرف ان کا بلکہ ان کے خاندان کا بھی مقدر ہو گا،جيسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔ 
   )١خسروا انفسھم و اھليھم (

خسارے اور فسق کی راه اختيار کرنے والے خود بھی خسارے اور گھاٹے ميں ہيں اور اپنے خاندان کو بھی قيامت تک اس 
  نقصان ميں مبتال کر ديں گے۔ 

----   

  ٠٠٠ ١۵زمر آيت  ٠٠٠

  
ِ َوُکنتُْم أَْمَواتًا فَأَْحيَاُکْم ثُمَّ يُِميتُُکْم ثُمَّ يُْحيِيُکْم ثُمَّ إِلَْيِہ تُْرَجُعوَن     )٢٨(َکْيَف تَْکفُُروَن بِا

ے تمہيں زندگی دی پھر وہی تمہيں موت دے گا اور تم کس طرح هللا کا انکار کر سکتے ہو حاالنکہ تم بے جان تھے اس ن
 وہی تمہيں زندگی دے گا اور پھر اس کی طرف لٹا ئے جاؤ گے۔ 

 

 تفسير انوار الحّجت

 

  توحيد شناسی۔

  

  خدا کی سر زنش

يہ اور اس کے بعد آنے والی آيت انسان کو خدا کی عظمت اور توحيد شناسی کی طرف متوجہ کر رہی ہے گويا خدا وند عالم 
آيت ميں تو حيد شناسی کے حوالہ سے جو دالئل بيان کيے تھے ان کی تکميل کرتے ہوئے انسانوں کو سر زنش  ١٢،٢٢نے۔
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کيں ہيں اس کے باوجود تم کيونکر انکار کرتے ہو۔اس آيت ميں خدا بيک کر رہا ہے کہ ميں نے تمہيں اس قدر نعمتيں عطا 
  وقت کافر،منکر اور مسلمان سب کو مخاطب ہے کافروں کے لئے يہ برھان اور حکمت کے عنوان سے ہے۔ 
کن شرک جبکہ تمہارا اور اس پوری کائنات کا خالق ميں ہوں تو پھر انکار کيسا؟ ليکن جو لوگ هللا کو خالق مانتے ہيں لي

کرتے ہيں ان کے لئے يہ آيت جدال ہے کہ جو حقيقی خالق ہے موت وحيات بھی اس کے قبضہ قدرت ميں ہے وہی پوری 
  کائنات کو مدبر ہے۔ 

اس کے عالوه کوئی رب نہيں ہوسکتا تم صرف اسی کے سامنے سر تسليم خم کرسکتے ہو،جب وہی سب کچھ ہے تو پھر 
لقيت اور ربوبيت کے قائل ہيں ليکن معصيت اور سرکشی کر بيٹھے ہيں اور خود کو انکار کيسا؟اور جو لوگ خدا کی خا

  مسلمان کہلوانے کے باوجود بد عملی کا مظاہره کرتے ہيں۔ 
ان کو وعظ و نصيحت اور سرزنش کی جا رہی ہے کہ خود کو سنبھال لو۔موت وحيات سب اس کے قبضہ قدرت ميں ہے 

نا ہے تو پھر صراط مستقيم سے منحرف کيوں ہو جاتے ہو کيوں خدا کی اطاعت اور تمہيں اس کی بارگاه ميں لوٹ کر جا
  پيروی ميں سستی سے کام ليتے ہو۔ 

بہرحال اتنے واضح اور روشن دالئل کے بعد اس ہستی کا انکار يا اس کے احکام پر عمل کرنے ميں کوتاہی درست نہيں ہے 
  فکر کرنا چاہيے۔شايد اس کی وجہ سے هللا کی طرف متوجہ ہو جائيں۔ انہيں تو اپنی خلقت اور موت حيات کے متعلق غور 

  دنياوی زندگی
خداوند عالم انسان کو اس کی حقيقت ياد دال رہا ہے کہ خدا نے جو کچھ تجھے عطا کيا ہے وه اس کا لطف ہے تم کچھ بھی نہ

  تھے ہم نے تمہيں خلق کيا جيسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔ 
   )١ل و لم تک شياء (و قد خلقتک من قب

  يعنی تم کچھ بھی نے تھے ہم نے تمہيں پيدا کيا۔ 
خداوند متعال اس مقام پر فرما رہا ہے کہ تم مرده تھے ہم نے تمہيں نعمت حيات سے نوازا ہے اگر تم صحيح معنوں ميں 

  اپنے متعلق غور فکر کرو تو تمہيں خدا کی وحدانيت کا يقين پيدا ہو جائے گا۔ 
----   

  ۔٩ريم م)١(

  
يہ جملہ انسانی وجود کی حقيقت کو بيان کر رہا ہے انسان اپنے سفر کا آغاز نقص سے شروع کرتا ہے اور آہستہ آہستہ يہ 

  راستہ طے کرتا چال جاتا ہے اور نقطہ کمال تک جا پہنچتا ہے۔ 
يں آيا خدا نے اسے نعمت اس دنيا ميں آنے سے پہلے يہ مرده تھا پھر نجانے کتنے مراحل طے کرنے کے بعد اس دنيا م

حيات سے سرفراز کيا پھر ايک دن ايسا بھی آيا کہ اسے اس دنيا سے جانا پڑا پھر اسے قيامت والے دن دوباره زندگی ملی 
  حساب کتاب ہوا گويا اس کی زندگی آغاز سے انجام تک تغيرات سے پر ہے۔ 

ر اختيار کرتے ہو کيوں خدا کی طرف نہيں آتے خدا اس انسان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے تم کس طرح کف
حاالنکہ تم مرده تھے تمہيں زندگی ملی اور تم جانتے ہو تم کن کن مراحل سے گزرے ہوئے کيسی کيسی تبديليوں کا تمہيں 

سامنا کرنا پڑا تم کتنے حجابوں اور پردوں ميں پوشيده تھے ہم نے تمہيں حيات دی اور تمہارے بے جان جسم ميں روح 
ھونکی۔يہ هللا کی بہت بڑی نعمت ہے کہ تم عدم سے وجود ميں آئے لہذا اس نعمت حيات کا قدر دان کبھی بھی جنت کے پ

عالوه کسی اور چيز سے اس کا معاملہ نہيں کرے گا جو لوگ ايسی عظيم نعمت دينے والی ہستی سے غافل ہيں انہيں بہت 
  ردناک عذاب ان کا ٹھکانہ ہو گا۔ جلد اس نعمت سے ہاتھ دھونا پڑيں گے اور آخرت کا د

  جيسا کہ خدا کا فرمان ہے۔ 
   )١ان شکرتم ال زيد نکم وان کفرتم ان عذابی لشديد۔(

  اگر تم ميرا شکر بجا الئے تو ميں تمہيں انعامات سے نوازوں گا اور اگر تم نے کفر کيا تو ميراعذاب بھی شديد تر ہے۔ 
مرحلے ميں اپنے اختيار کی وجہ سے ايسی راه کا انتخاب کرنا ہو گا جس ميں  لہذا انسان کو اپنے اس زندگی کے ابتدائی

سعادت ہی سعادت ہو اور وه اگر اپنے سوء اختيار کی وجہ سے اس دنيا ميں بد کاری اور غلط کاری ميں مصروف 
اپنی زندگی کے اس  رہے،اصول دين پر اس کا صحيح اعتقاد نہ ہو،فروع دين کی بناآوری ميں کوتاہی کرتا رہے تو اس نے
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مرحلے ميں اپنے لئے کچھ مہيا نہيں کيا لہذا اس کی سزا بھی اس کے اپنے سوء اختيار کی وجہ سے ہے اور جہنم کی آگ 
  اس کا ٹھکانہ ہو گی۔ 

  عالم برزخ کی زندگی
واضح دليل ہے کيونکہ قرآن مجيد کی يہ آيت عالم دنيا ميں اور عالم آخرت کے درميانی عالم،عالم برزخ کی زندگی پر ايک 

اس آيت ميں ايک اور اس کے بعد زنده کرنا ہے۔پھر موت اور زندگی ہے اور تيسرے مقام پر خدا کی طرف لوٹنا ہے کيونکہ
اس آيت ميں صرف اليہ يرجعون نہيں ہے بلکہ ثم اليہ يرجعون ہے،ثم فاصلے پر داللت کرتا ہے يہ ايک فاصلے کا زمانہ 

  عالم برزخ ہے 
سے جانے کے بعد اور آخرت سے پہلے انسان کو عالم برزخ کا سامنا کرنا ہو گا،عالم برزخ کا سفر قبر ميں شروع اس دنيا 

ہو جاتا ہے اس پر تمام مذاہب اسالم متفق ہيں کہ انسان سے قبر ميں منکر نکير آکر سواالت کرتے ہيں اور انہيں جوابات دينا 
ت کے متعلق سوال کيے جاتے ہيں اگر وه اس کا درست جواب دے ديں تو ہو ں گے عالم برزخ انسان سے اس کے اعتقادا

اس کی قبر روشن ہو جائے گی اور اس کے لئے جنت کا دروازه کھل جائے گا تاکہ نسيم بہشت سے بہر مند ہوسکياور اگر 
  جواب نہ دے سکے تو اس کی قبر ميں آگ لگ جائے گی اور عذاب اس کا مقدر ہو گا۔ 

---------   

  ٠٠٠٠٢١٣ص  ١ميزان ج ٠٠٠٠

  
  جيسا کہ حضرت رسول اعظم کا ارشاد ہے۔ 
  القبر روضة الجنة او حفرت من حفر النيران 

  قبر يا تو جنت کے باغات ميں ايک باغ ہے يا جہنم کے گڑھوں ميں سے ايک گڑھا ہوتی ہے۔ 

  قبر کے سواالت
ہے،اس عالم ميں انسان کے اعتقادات کے متعلق  انسان کا عالم برزخ کے لئے سفر کا آغاز قبر سے ہی شروع ہو جاتا

سواالت ہو تے ہيں،اصول دين کے متعلق پوچھا جاتا ہے فروع دين کے متعلق سواالت عالم آخرت ميں ہو ں گے يہاں اسے 
تو حيد،عدل،نبوت،امامت اور قيامت کے متعلق جواب دينا ہوں گے۔جيسا کہ صحيح اورمستند روايات ميں موجود ہے کہ جب 

رت فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوئی تو حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ و آلہ وسلم نے آپ کی تجھيز،تکفين اور تدفين حض
ميں شريک ہوئے آپ نے اپنی ردا مبارک سے بی بی کو کفن پہنايا،آپ کو دفن کرنے سے پہلے حضرت آپ کی قبر ميں 

نے کے بعد قبر کے نزديک ہی بيٹھ رہے اور پھر بلند آواز سے ليٹے اور اس کے بعد،بی بی کو دفن کيا تعويض قبر بند کر
  ارشاد فرمايا۔ 

  ابنک،ابنک،ابنک، 
  آپکا بيٹا،آپکا بيٹا،آپکا بيٹا، 

  جب آپ واپس تشريف الئے تو اصحاب نے سوال کيا 
-------   

  ٠٠٠٢١۴ص  ١منہج الصادقين ج ٠٠٠٠

  
ا جتنا آپ نے بی بی کے لئے کيا ہے۔ آپ نے فرمايا يہ بی بی يا رسول هللا آپ نے کسی کے ساتھ لطف و کرم نہيں فرماي

ميری ماں کا رتبہ رکھتی ہے اس نے اوالد سے بڑھ کر ميرا خيال رکھا ہے ميں نے اسے اپنی چادر ميں اس لئے کفن ديا 
اذيت نہ دے ہے تاکہ اس کی حرمت و بزرگی کو محفوظ رکھ سکوں اور قبر ميں اس لئے ليٹا تھا تاکہ حشرات االرض اسے 

  سکيں۔ 
  اصحاب نے سوال کيا قبر بند ہونے کے بعد آپ نے ابنک،ابنک،ابنک فرمايا تھا،اسکا کيا معنی ہے؟ 
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  حضرت نے فرمايا جب تعويض قبر بند ہوا تو منکر نکير آگئے اور انہوں نے سوال کيا: 
  من ربک 

  تيرا رب کون ہے؟ 
  جواب مال هللا ربی۔ 

  ہے۔  هللا تبارک و تعالی ميرا رب
  پھر سوال ہوا 

  من امامک، 
  فاطمہ بنت اسد خاموش ہوگئيں تو ميں نے انہيں تلقين کی 

  ابنک،ابنک،ابنک، آپکا بيٹا،آپکا بيٹا،آپکا بيٹا،آپ کا امام ہے 
  يہ سننے کے بعد منکر نکير وہاں سے چلے گئے۔ 

 -------------   

  ٢١۴،٠٠٠٠،ص ١منہج ا الصادقين ج ٠٠٠٠

  
جب ميت کو قبر ميں رکھا جاتا ہے اس کے بعد هللا تبارک و تعالی اسے زنده کرتا ہے اسے دوباره حيات روايات ميں ہے کہ 

ملتی ہے،اسکے حواس پلٹ آتے ہيں بدن ميں روح وآپس آجاتی ہے تاکہ وه منکر نکير کے سوالوں کا جواب دے سکے 
مومنين اور دوسرے ائمہ اطہار عليہم السالم کو بيان توحيد کی وحدانيت،رسالت پيغمبر کی گواہی اور امامت و واليت امير ال

  کر دے تو اس کے لئے جنت کا دروازه کھل جاتا ہے اور وه آرام ده زندگی گزارتا ہے۔ 

  عالم آخرت کی زندگی
ثم اليہ ترجعون سے خداوندعالم آخرت کی زندگی کی طرف اشاره فرما رہا ہے بلکہ يہ آيت معاد پر ايک محکم دليل ہے 

نکہ کافر مبداء و معاد کا انکار کرتے ہيں قرآن مجيد ان کی تصوير کشی کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ يہ لوگ اس کيو
  طرح کہتے ہيں۔ 

  ما يہلکنا اال الدھر۔ 
  ہم تو ايک زمانے تک ہالک ہو نگے اور هللا کا فرمان ہے۔ 

  وما نحن بمبعوتين۔ 
  ہم دوباره نہ اٹھائے جائيں گے۔ 

لم انہيں اس آيت ميں کہہ رہا ہے تمہيں قيامت والے دن دوباره زنده کيا جائے گا اور اس دن دوباره زنده کرنا بے خداوندعا
مقصد اور عبث نہيں ہے۔اس دن اپنے اعمال و حساب وکتاب کے بارگاه خداوندی ميں حاضر ہونا ہو گا اور خدا تعالی کے 

  حکم سے جہنم اور جنت کی طرف روانگی ہو گی نيک 
--------   

  ٠٠٠٠۔٢٩انعام ٠٠٠٠ ٠٠٠٠۔٢۴جاثيہ  ٠٠٠٠

  
اور صالح لوگ اپنے اعمال کی جزا ديکھنے کے لئے جنت ميں جائيں گے اور بد کار و فاسق لوگ اپنے اعمال کی سزا 

  پانے کے لئے جہنم ميں دھتکارے جائيں گے۔ 
ہی ہے يعنی انسان کی تين حالتيں ہيں ايک اس کا لہذا قرآن مجيد کی يہ آيت انسان کے آغاز وسط اور اختتام کو بيان کر ر

آغاز ہے،عدم سے وجود ميں آنا ہے اس دنيا ميں انسان کی پيدائش اس کا آغاز ہے،اور مرنے کے بعد اس کا دوسرا مرحلہ 
 شروع ہوتا ہے وه مرحلہ عالم برزخ ہے يہاں اس سے اعتقادات کے متعلق سوال ہو گا اور اس کے بعد آخری مرحلہ حساب
کتاب اور سزا و جزا کا ہے جيسا کہ حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم کيف تکفرون با کی تفسير بيان کرتے ہوئے 

  ارشاد فرماتے ہيں۔ 
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(کنتم امواتا )،فی اصالب ابائکم و ارحام امھاتکم (فا حياکم )اخبرکم احياء (ثم يميتکم )فی ھذا الدنيا و يقبرکم (ثم يحيکم )فی 
  اليہ ترجعون)فی االخرة بان تموتوا فی القبور بعد ثم تحيو ا للبعث يوم القيامہ ترجعون الی ما وعدکم  القبور (ثم

تم باپ کے صلب اور ماں کے رحم ميں مرده تھے خدا نے تمہيں زنده پيدا کيا پھر تمہيں اس دنيا ميں موت دے گا اور تمہيں 
کالے گا پھر تمہيں آخرت والے دن اس کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا قبروں ميں ڈاال جائے گا پھر تمہيں قبروں سے زنده ن

  يعنی تم مرده قبروں ميں ڈالے گئے 
-------   

  ٠٠٠٠۔٢٣۶ص  ۶بحار ج٠٠٠٠

  
  ،تمہيں زنده کيا گيا قيامت کی طرف بھيجا گيا اور پھر تمہيں (جزا سزا کے بعد)تمہارے وعدے کے مطابق بھيجا جائے گا۔ 
لہذا اس آيت ميں خدا انسان کو خبردار کر رہا ہے کہ جب تيری ابتداء بھی خدا کے قبضہ قدرت ميں ہے تيری انتہا بھی اس 

  کے ہاتھ ميں ہے اور درميانی مرحلہ ميں بھی تو خدا کا محتاج ہے تو پھر بھی تو خدا کا کفر اور انکار کرتا ہے۔ 
اہُنَّ َسْبَع َسَماَواٍت َوہَُو بُِکلِّ َشْیٍء َعلِيٌم ہَُو الَِّذی َخلََق لَُکْم َما فِی اأْلَرْ  َماِء فََسوَّ   ِض َجِميًعا ثُمَّ اْستََوی إِلَی السَّ

وه هللا جس نے زمين ميں موجود ہر چيز کو تمہارے لئے پيدا کيا اور پھر وه آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے سات 
 واال ہے۔ مستحکم آسمان بنا دئيے اور ہر چيز کو جاننے 

 

 تفسير انوار الحّجت

 

  عظمت انسان

خداوندمتعال گزشتہ آيت سے الہی نعمتوں کاتذکره فرما رہا ہے اس آيت ميں انسان کی نعمت حيات کاتذکره کيا تھا اور اب اس
آيت ميں خدا زمين جيسی اہم نعمت کا تذکره فرما رہا ہے يہ زمين قدرتی ذخائر کا خزانہ ہے اس ميں نباتات،جمادات اور 

  يہ سب انسان کی بقا کے لئے خلق کی گئيں ہيں۔  معدنيات جيسی عظيم نعمتيں موجود ہيں
خداوندعالم انسان کی عظمت بيان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اس جہاں ميں موجود ہر چيز انسان کے لئے خلق کی گئی ہے

  تاکہ انسان اس سے استفاده کرے۔ 
 وحيد دينے کے ساتھ ساتھ مہذب بھی بنائے۔ خداوندعالم ان نعمتوں کی ياد دھانی اس لئے کروا رہا ہے تاکہ انسان کو دعوت ت

دعوت توحيد اس طرح ہے کہ جب وه يہ سوچ لے گا کہ کائنات کی ہر چيز اس کے لئے خلق کی گئی ہے اور اسے اس چيز 
سے فائده اٹھانے کا پورا پورا حق حاصل ہے اور اسے جب يہ معلوم ہو جائے گا کہ کائنات کی تمام چيزيں هللا کی مخلوق 

  س کی نشانياں ہيں تو وه ان کے مشاہد ه اور مطالعہ کے ساتھ ساتھ هللا تعالی کی معرفت پيدا کرے گا۔ اور ا
انسان کو مہذب اس عنوان سے بنايا ہے،جب اسے يہ معلوم ہو گا کہ يہ سب نعمتيں صرف اور صرف انسان کے لئے خلق 

اسے مقصد تخليق صرف عبادت خداوندی نظر آئے گا يعنی  ہوئی ہيں تو وه غور کرے گا کہ ميں کس لئے پيدا کيا گيا ہوں تو
زمين و آسمان اور نعمتوں کا کمال يہ ہے کہ وه انسان کی خدمت کے لئے ہيں اور انسان کا کمال يہ ہے کہ خدا کا عبادت 

  گزار عبد کہلوائے۔ 
ر ديتے ہيں وه سب خسارے ميں لہذا جو لوگ صرف مادی فوائد اور ان نعمتوں کے حصول کو اپنی زندگی کا مطمع نظر قرا

ہيں حتی کہ وه تمام کہکشاؤں کے بدلے اپنا عقيده اور عمل ہاتھ سے دے بيٹھے تب بھی وه خسارے ميں ہے اس کا نفع 
  صرف اور صرف عبادت خداوندی ہے۔ 

  جيسا کہ حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ و آلہ و سلم کا ارشاد گرامی ہے۔ 
  شمس فی يمينی والقمر فی يساری علی ان اترک ھذا االمر يا عم ! وهللا لو وضعوا ال

چچا جان! خدا کی قسم اگر ميرے دائيں ہاتھ پر آفتاب رکھ ديں اور بائيں ہاتھ پر مہتاب رکھ ديں تب بھی ميں ھدف الہی سے 
  پيچھے نہ ہٹوں گا۔ 
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  کے باوجود  لہذا ايسے انسان پر تعجب ہے جسے خدا نے اتنی عظيم نعمتوں سے نوازا ہے اور اس
------   

  ٠٠٠٠۔٢۶۶ص١سيده ابن حشام ج٠٠٠٠

  
يہ کفران نعمت کرتا ہے حاالنکہ هللا تعالی نے زمين آسمان کی تمام نعمتيں اس کے اختيار ميں دے رکھی ہيں لہذا يہ بھی اپنا 

منحرف نہ  حق ادا کرے اور خدا کی عبادت کو ہی مشعل راه قرار دے اور کسی صورت ميں اپنے عمل اور عقيدے سے
  ہونے پائے۔ 

  نعمت آسمان
خداوندعالم زمين جيسی عظيم نعمت کے بعد نعمت آسمان کو بيان کيا ہے کہ يہ بھی انسان کے فائدے کے لئے خلق کيے 

گئے ہيں يہ زمين کی فضا پر ايک مضبوط چھت کی طرح ہے اور يہ اس قدر مضبوط اور قوی ہے اس کی وجہ کے 
فوظ ہو جاتا ہے يہ پتھر شب روز کشش زمين کے مرکز ميں کھنچے آتے ہيں اگر يہ مضبوط آسمانوں سے پتھروں سے مح

چھت نہ ہوتی تو ہم ہميشہ ان خطرناک پتھروں کی زد ميں رہتے يہ اس کی جلد کا سبب ہے کہ يہ پتھر زمين کی فضا ميں ہی
  جل کر خاکستر ہو جاتے ہيں اور ہم ان کے شر سے محفوظ ہيں۔ 

  سات آسمان
  س حوالہ سے علماء مفسرين ميں ايک بحث موجود ہے کہ سات آسمانوں سے کيا مرادہے۔ ا

بعض مفسرين کے نزديک اس سے مراد سيارات سبع يعنی عطارد،زہره،مريخ، مشتری، زحل،چاند اور سورج ہيں۔بعض کے
کا نظريہ يہ ہے کہ يہاں سات نزديک ان سے مراد زمين سے اوپر ھوائے متراکم کی مختلف تہيں مراد ہيں اور کچھ لوگوں 

کے عدد کو کثرت کے معانی ميں استعمال کيا گيا ہے يعنی اس سے عالم باال کے کرائت مراد ہيں کوئی مخصوص عدد مراد 
  نہيں ہے۔ 

بعض مفسرين کے نزديک اس سے مراد سات آسمان ہی ہيں اور جتنے کرات اور سيارات ہماری آنکھوں کے سامنے ہيں يہ 
  ان کا جز ہيں جبکہ دوسرے چھ آسمان ہماری نگاہوں اور علمی آالت کی دسترس سے باہر ہيں۔ سب پہلے آسم

  جيسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔ 
   )١وزينا السماء الدنيا بمصابيح۔(

  ہم نے نچلے آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے سجايا 
  اور دوسری آيت ميں ارشاد ہے۔ 
   )٢کب۔(انا زينا السماء الدنيا بزينة ن الکوا

  يقينا ہم نے نچلے آسمان کو ستاروں سے زينت بخشی۔ 
ان آيات سے واضح ہو جاتا ہے کہ جن چيزوں کا آپ ديکھ رہے ہيں يہ سب آسمان اول پر ہيں اس کے عالوه چھ آسمان اور 

سات ہيں تو ہم اس بھی موجود ہيں ان کے متعلق ہميں زياده علم نہيں ہے اور مزيديہ کہ جب خود خدا کہہ رہا ہے کہ آسمان 
  کا نکار کريں زياده سے زياده يہی کہيں کہ ہم ان سات آسمانوں کی شکل اور کيفيت کو نہيں سمجھ سکتے۔ 

  جيسا کہ ايک اور مقام پر هللا کا ارشاد ہے۔ 
   )٣هللا الذی خلق سبع سموات۔(

  هللا وه ہے جس نے سات آسمانوں کو پيدا کيا ہے۔ 
---------   

  ٠٠٠۔١٢سوره طالق :٠٠٠٠۔۶فات :صا٠٠٠٠۔١٢فصلت :

  



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

 
 

  علم مطلق خداوند

اس سوره کی بيسويں آيت خداوند متعال کی قدرت مطلقہ پر داللت کرتی ہے قدرت خدا کا تزکره اس کے ضمن ميں ہو چکا 
  ہے ليکن ابھی تک اس سوره ميں خداوند متعال کے علم مطلق کے متعلق تذکره نہيں ہوا۔ 

اور عالم سے ياد کيا ہے “ عليم“ ”عالم”فت کو بيان کيا جا رہا ہے۔قٓرن مجيد نے خداوندعالم کو يہ پہال مقام ہے جہاں اس ص
اگر يہ تينوں کلمے هللا تعالی کے وصف علم کو بيان کر رہے ہيں ليکن عليم اور عالم کسی اور خصوصيت کو بھی بيان کر 

غہ کا صيغہ ہے اور يہ اس بات پر داللت کرتا ہے کہ خدا رہے ہيں جو کلمہ عالم ميں نہيں ہے۔کلمہ عليم عالم کی طرح مبال
کا علم تمام جوانب،اشياء،اشخاص اور مخلوقات پر محيط ہے۔کسی چيز کا خالق اس کے متعلق مکمل علم رکھتا ہے اور هللا 

اور جاننے واال  اس پوری کائنات کی ہر ہر چيز کا خالق ہے لہذا معلوم ہو گا کہ هللا تعالی کا ئنات کے ذرے ذرے کا عليم
  ہے۔ 

َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَک َونُقَدُِّس لََک َوإِْذ قَاَل َربَُّک لِْلَمالَئَِکِة إِنِّی َجاِعٌل فِی اأْلَْرِض َخلِيفَةً قَالُوا أَتَْجَعُل فِيہَا َمْن يُْفِسُد فِيہَا وَ  يَْسفُِک الدِّ
  قَاَل إِنِّی أَْعلَُم َما الَتَْعلَُموَن 

وراے رسول !(اسوقت کو ياد کرو) جب تمھارے پرور دگار نے مالئکہ سے کہا کہ ميں زمين ميں اپنا خليفہ بنا نے واال ہوں ا
تو انہوں نے کہا۔کيا اسے بنا ئے گا جو زميں ميں فساد اورخونريزی کرے جبکہ ہم تيری تسبيح اورتقديس کرتے ہيں۔تو 

  تے۔ ارشاد ہوا ميں وه جانتاہوں جو تم نہيں جان

  نعمت خالفت۔
گزشتہ آيات ميں خدا وندعالم سے خلقت انسان کے مقصد اورھدف کو بيان کياتھااب اس آيت ميں اس ھدف اور مقصد تک 
پہنچنے کيلئے راه اور راہنماکو بيان کررہاہے کيونکہ جس چيز کا آغاز اور انجام ہوتاہے اس کيلئے راه اور راہنما کا ہونا 

  کا تذکره فرمارہے۔ “ خالفت ”  تبارک وتعالٰی ايک آيت ميں اپنی بہترين نعمت ضروری ہے۔اسی لئے هللا
خداوند متعال کی خواہش يہ تھی کہ وه روئے زمين پر اپنا جانشين اور خليفہ مقررکرتے اوراسکی تمام صفات صفات 

غرض ہر چيز اس ‘سب خزانے ‘يں پوری کائنات کی تمام نعمت‘خداوندی کا پر تر ہوسکا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بالتر ہو 
ادراک اور خصوصی استعداد کا حامل ہو ‘شعور ‘ کے سپرد ہو۔اورايسے شخص کے لئے بھی ضروری ہے کہ وه عقل 

  اوران چيزوں کی بدولت موجودات ارضی کی رہبری اور پيشوائی کا منصب سنبھال سکے۔ 
اں يہ سوال پيداہوتاہے کہ خداوندعالم نے فرشتوں کو اس اس وقت خداوند عالم مالئکہ سے انسان کا تعارف کروارہاہے۔يہ

  تدبير الہی سے کيوں آگاه کيااور يہ کيوں کہاکہ ميں زمين ميں اپنا جانشين اورخليفہ مقررکرنے واالہوں۔ 
اس حوالہ سے مفسرين نے کئی وجوحات بيان کی ہيں۔بہرحال اسکا ايک مقصد يہ ہوسکتاہے کہ خدا انسان کی عظمت کو 

کرے اوراسے خليفہ الہی کے لقب سے ملقب کرے اور بتائے کہ يہ احسن تقويم کا مصداق مخلوق ہے اس وجہ سے خدا بيان
وند متعال اپنے آپ کو تبريک پيش کرتے ہوئے بتارہاہے کہ خدابارک هللا يعنی کتنی بابرکت ذات ہے جس نے انسان جيسی 

فرشتوں اورانسانوں کے درميان ايک خاص رابطہ اور تعلق برقرار مخلوق کو پيدا کيا۔شايد ايک وجہ يہ بھی ہوسکتی ہے 
رہے گا۔فرشتے ہی اس کے عظيم رسولوں کے پاس وحی اورهللا کا پيغام النے والے ہوں گے يعنی يہ انبياء الہی کے پاس هللا

  کا پيغام پہنچائيں گے تاکہ انبياء وحی الہی کو لوگوں تک پہنچائيں۔ 
انسان کو جو منصب خالفت عنايت فرماياہے اس کا ہرگز يہ مطلب نہيں ہے کہ خداکسی کا محتاج  بہرحال خداوند متعال نے

ہے اوراسے اپنا جانشين اور نائب بنا رہاہے تاکہ اسکے ذريعے لوگوں تک اپنا پيغام پہنچاسکے بلکہ اس کی وجہ يہ ہے کہ 
 کام فقط خاصان خدا کا ہے اسی لئے تو فرماديا۔ ہر شخص يہ قدرت نہيں رکھتاکہ وه فيعض وبرکات الہی درک کرسکے۔يہ 

  من يطع الرسول فقط اطائم هللا 
  جس نے (ميرے ) رسول کی اطاعت کی اس نے (مجھ) هللا کی اطاعت کی۔ 

  حقيقی خليفہ کون؟
نانے ميں زمين ميں اپنا خليفہ ب‘ قرآن مجيد کی اس آيت سے واضح طور پر معلوم ہورہاہے کہ خداوند عالم نے قرمايا

  کہ حقيقی خليفہ وہی ہے جيسے خود خدابنائے اس کا معيارتقوی اور تقدس کيساتھ علم اسماء کو قرار دياہے۔ ‘واالہوں
خد انے مالئکہ کو بھی تعليم دی تھی جسکا انہوں نے اقرار بھی کياتھا ليکن وه اسے شنوصيات پر منطبق نہ کرسکے 

ت ہوتاہے۔حقيقی خليفہ کی معرفت کے لئے ہم اس روايت کو بيان کرتے ہيں  بہرحال خليفہ هللا صاحب کردار اوراعلم کائنا
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اور کعب االجبار سے ‘ جناب زبير ‘ حباب طلحہ‘ جس ميں حضرت عمر نے مسجد نبوی ميں بيٹھے ہوئے جناب سلمان 
ہا ہميں معلوم نہيں ہے سوال کيا کہ کياتم لوگ جانتے ہو کہ حقيقی خليفہ اور بادشاه ميں کيا فرق ہے طلحہ اور زبير نے ک

  ليکن حضرت سلمان نے کہا ميں ان کے درميان فرق کوجانتاہوں۔وه فرق يہ ہے۔ 
  باسويہ ويشفق عليھم شغقہ الرجل علی اھلہ و يقضی لکتاب هللا۔۔۔ ‘ ويقسم ‘ الخليفہ ھوالذی يعدل باالعيہ 

بر برابر حقوق اوراپنی رعيت پر اسقدا مہربان ہو يعنی خليفہ وه ہوتاہے جو اپنی رعيت کيساتھ عدل وانصاف کرے انہيں برا
  جتنا اپنے اہل خانہ پر مہربان ہے اسکا ہر قيصلہ قرآن کے مطابق ہوتاہے۔ 

اور وه هللا کے اور اوالامر نواہی کو کسی کمی اورزيادتی کے بغير اسی طرح بيان کرتاہے جستطرح وه نازل ہوئے ہيں۔اور 
  بادشاه اسکے عالوه ہے۔ 

مجھے بھی خليفہ کے معنٰی کا علم نہ تھا اور ‘ ہی کعب االجبار نے کہا سلمان تم نے کتنی اچھی بات کہی ہے يہ سنتے 
   )١ميرے عالوه يہ بھی اس کے معنٰی سے آگاه نہ تھے۔سلمان تم علم وحکمت سے کتنے بسريز ہو۔(

يفہ کيلئے ضروری ہے خليفہ الہی بہر حال هللا اوراسکے خليفے کے درميان قرب معنوی پاياجاتاہے اسی وجہ سے خل
روحانی اور تمام جامع حقائق صفات ميں پوری کائنات سے ‘ مظہرالعجائب اور مظہر الغرائب ہونا چاہيے۔اسے جسمانی 

  افضل ہونا چاہيے۔ 

  چار خلفاء
   )١يفہ بناياہے۔(اکثر مفسرين نے اس آيت اکے ضمن ميں قرآن مجيد ميں چار ايسی ہستيوں کا ذکر کياہے جنميں خدا نے خل

-------   

  ٢٢١۔٢٢٠۔ص ١منھبح الصادقين جلد۔) ١

 )  
البتہ بعض کتب ميں چار کے بجائے تين خلفاء کا تذکره ہے جيسا کہ حافظ جسکانی نے شواہد تنزيل ميں تين خلفاء خدا کا) ١(

د ميں تين افراد کو هللا تعالی ٰ کی تذکره کياہے اس نے عبدهللا بن مسعود سے روايت بيان کرتے ہوئے ذکر کياہے کہ قرآن مجي
  خالفت نصيب ہوئی ہے سب سے پہلے خليفہ حضرت آدم ہے۔ان کيلئے خدا نے فرمايا۔ 

  انی جاعل فی االرض خليفہ۔ 
   ٣٠بقره :

  دوسرے خليفہ حضرت داؤد ميں جن کے لئے هللا تعالی ٰ نے فرمايا۔ 
  ياداود انا جعلناب خليفة فی االرض 

  ضرت علی ابن ابی طالب عليہ اسالم ہيں ان کيلئے خدا وندعالم نے ارشاد فرمايا۔ اور تيسرے خليفہ ح
  جيسا کہ حضرت امام رضا اپنے اباؤاجداد سے روايت بيان کرتے ہيں کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمايا! 

بڑی داڑھی والے شخص سے ايک مرتبہ ميں مدينہ کے راستوں پررسول خدا کا ہمسفرتھا۔اس وقت ہماری ايک خوبصورت 
  مالقات ہوئی اس نے حضرت رسول خد ا کو سالم کيا اور پھر ميری طرف متوجہ ہوکر ارشاد فرمايا۔ 

  السالم عليکم يارابع الخلفاء 
  اے چوتھے خليفہ آپ پر سالم ہو۔ 

  اس کے بعد اس نے حضرت کو مخاطب کر کے فرمايايا رسول جيسے ميں نے کہا ہے اسی طرح ہے۔ 
  نے فرماياجی ہاں !پھر وه شخص چالگيا۔  حضرت

  حضرت علی کہتے ہيں ميں نے رسول خد ا کی بارگاه ميں عرض کی۔ 
  يارسول هللا يہ کياہے ! اس بزرگ نے جو کچھ کہاہے آپ نے اسکی تصديق بھی کی ہے؟ 

  حضرت نے فرمايا!يہ بالکل حقيقت ہے۔ 
  سے حضرت آدم کو پہال خليفہ بنايا هللا تبارک تعالی ٰ نے انی جاعل فی االرض سے خليفہ 

  ليستنولفنھم فی االرض کما استخلف الذين من قبلھم۔ 
   ۵۵شوری:

  يعنی حضرت آدم حضرت داؤد جس طرح خليفہ تھے اس طرح ياعلی آپ اس زمين ميں ميرے خليفہ ہو۔ 
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   ٧۶۔٧۵۔ص ١شواھد التنزيل۔ج
  اورفرمايا 

  ن الناس بالحق سے داؤد کے خليفہ خد اہونے کا اعالن کيا۔ يا داود انا جعلنا ک خليفة فی االرض فاحکم بي
اخلفنی می قومی واصلح اس سے حضرت ہارون کی خالفت ‘اور حضرت موسی ٰ نے جب حضرت ہارون کيلئے جب يہ کہا

  کا اعالن کيا 
آپ هللا اوراسکے رسول کے  آپ کے لئے کہا‘ اذان من هللا ورسولہ الی النساس يوم الحج الکبير‘ اورهللا تعالی ٰ کا يہ فرمان 

آپ کی قدرومنزلت ميرے ‘ ميرے دين کے قاضی اور ميری امانتيں لوٹانے والے ہيں ‘ وزير ‘مبلغ ميں اورآپ ميرے وصی 
نزديک وہی ہے جو ہارون کی موسٰی کے نزديک ہے مگر يہ کہ ميرے بعد کوئی نبی نہ آئے گاآپ چوتھے ہيں جيسا کہ اس 

  ۔آپ کو معلوم ہے وه بزرگ کون تھے۔ بزرگ نے آپ کو سالم کيا
  حضرت نے فرمايا !لنيس۔ 

  )١حضرت رسول خدانے فرمايا!وه تمہارے بھائی حضرت خضر عليہ اسالم تھے۔(

 

 تفسير انوار الحّجت

 

  عظمت رسول اعظم۔

خداوند متعال اس آيت ميں خاتم االنبياء حضرت محمد مصطفی صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی عظمت اس انداز مين بيان فرماتے
رب العالمين نہيں کہا۔اس ‘ ہے۔کہ اے رسول جب تمہارے پرودگار نے مالئکہ سے کہا يعنی هللا تعالٰی نے ربک فرماياہے 

  ااس سے بات کی طرف اشاره فرمارہاہے کہ آپ ک
درحقيقت اس کائنات ميں آپ کو يہ شرف حاصل ہے کہ آپ هللا کے سب سے بڑے نائب اور خليفہ‘ خالفت ميں اہم حصہ ہے 

  ميں اور آپ ہی کی ذات گرامی زمين وآسمان ميں امام اقدم کہلوانے کی حقدار ہے۔ 
   )١(اگر خداوندمتعال آپ کو يہ شرف نہ بخشتا تو حضرت آدم کو پيدا ہی نہ فرماتا۔

)٢بلکہ حضرت آدم کو خدا نے جن اسماء کی تعليم دی تھی وه اسماء حقيقت محمديہ صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر مشتمل تھے۔(
اس آيت ميں مزيد چار صفات کو بيان کياجارہاہے دو صفات ايسی ہيں جو خالفت کے منافی ہيں اور دو صفات وه ہے جنکا 

ضروری ہے سب سے پہلے ہم اس آيت کی ترتيب کے مطابق ان دو صفات کا تذکره  کسی خليفہ ميں پاياجانا الزمی اور
  کرتے ہيں جو خالفت کے منافی ہيں اوران صفات کا حامل خليفہ الہی کہلوانے کا حقدار نہيں ہے۔ 

  فساد اور خونريزی۔منافی خالفت
  اللت کرتی ہے۔ مالئکہ خدا کی معصوم مخلوق ميں اور انکی عصمت پر قرآن مجيد کی يہ آيت د

-------   

اليخفی لطف الرب ھنا معنا فاالی ضمير ه (ص) بطريق المظاب وکان فی تنولعہ والحروج من عامہ الی خاصہ رمزاًالی ان المقبل عليہ ) ١(
االعظم فی الخليقة  الخط االعظم والقسم االو ضرمن الجملة المجنربہا رسول صلی هللا عليہ (وآلہ ) وسلم علی الحقيفہ الخليفة‘بالخطاب لہ 

   ٢٧٩۔ص١۔وفرقان۔ج٢١٨۔ص١واالمام المقدم فی االرض والسموات العلی ولوالة ماخلق آدم۔روح المعانی جلد
   ٢٨۴۔ص١قرقان۔ج) ٢(

   )١يفعلون مايومرون۔(
  يعنی جو حکم ديا جائے يہ اسی پر کے مطابق عمل کرتے ہيں۔ 

عظمت سے فرشتوں کوآگاه کيا اورانہيں بتاياکہ ميں آدم کو زمين  حضرت آدم کی خلقت سے پہلے خداوند عالم نے انسان کی
  پراپنا خليفہ بنا رہا ہوں تو فرشتوں نے حقيقت کاادراک کرنے کےئے خدا وند عالم کی بارگاه ميں عرض کيا۔ 
  تے گا؟ پروردگار !کياتو اسے اپنا جانشين اور خليفہ قراردے گا جو روئے زمين پر فساد پھيالئے گااورخون ريزی کر
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اس مقام پر مفسرين نے مختلف وجوہات بيان کی ہيں کہ فرستوں کو کستطرح معلوم ہواکہ يہ مخلوق زمين پر فساد اور کون 
  ريزی کی مرتکب ہوگئی؟ 

فی ”بعداز مفسرين کے نزديک خدانے خود فرشتوں کو آئينده کے حاالت سے بطور اجمال آگاه کياتھا۔بعض کے نزديک 
مالئکہ خودہی سمجھ گئے تھے کہ انسان مٹی سے پيدا ہوا ہے اور ماده ہونے کی وجہ سے نزاع  کی لفظ سے“ االرض 

اورتزاھم کا احتمال ہے۔بعض کے نزديک حضرت آدم سے پہلے بھی روئے زمين پر اور مخلوقات بستی تھيں ان ميں 
يہ مخلوق بھی فساد اور خونريزی کا فساد اور کون ريزی پائی جاتی تھی اسی وجہ سے انہوں نے يہ کہا کہ ‘ نزاع۔جھگڑا

  شيکار رہے گئی۔ 
فساد اور خون ريزی ہے خواه ‘ بہرحال ان تين وجوہات ميں سے جو وجہ بھی ہوفرشتے اتنا ضرور جانتے تھے کہ تمام شر

ا حقداريہ انفرادی حدتک ہو يا اجتماعی حدتک ہو۔اور يہ بھی جاتنے تھے کہ ان صفات کا حامل شخص خليفہ الہی کہلوانے ک
  نہيں ہے کيونکہ ايساشخص جو غضبی اور شھوی قوتوں سے مرکب ہے۔ 

   ۵٠۔١۶) ١(
ان کے درميان مزاحمتيں زياده ہيں ان کے انتظامت فساد پر مبنی ہيں ارحتمی طور پر اسکی زندگی کے نوعی اورشخصی 

ے عالوه کچھ نہ ہوگی اس وجہ جينے اسکو کمال تک نہيں پہنچنے ديں گے اوراسکی پوری زندگی فساد اورخوں ريزی ک
  سے يہ مخلوق الئق خالفت نہيں ہے۔ 

يہ ايک حقيقت ہے جو شخص بھی فرشتوں کے اس تجزيہ اورتحليل کے موافق ہوگاوه خالفت الہی جيسے منصب کے قابل 
نا چاہيں بلکہ نہيں ہے لہذا کہاجاسکتاہے کہ فساد اورخون ريزی ايسی صفات ميں جنھيں خدا کے جانشين ميں موجود نہيں ہو

  يہ صفات خالفت کے منافی اور مخالف ہيں۔ 

  تقديس اور تسبيح۔الزمہ خالفت
فرشتوں نے جب يہ کہا کہ خدايا ہم تير ی تسبيح اور تقديس تقرب الہی کا وسيلہ ہيں اور يہ دونوں صفات کا حامل شخص ہی 

  خليفہ الہی کی منزل تک پہنچ سکتاہے۔ 
حضور عرض کررہے ہے پروردگار ہم تمام قسموں اور تقديس بيان کرنے والوں کی طرح اسی وجہ سے تو مالئکہ خدا کے

تيری تسبيح کرتے ہيں اور تيری پاک وپاکيزه حمد وثنا ہمارا وطيره ہے اور تيری حمد وثنا کا نتيجہ ہے کہ ہم زنده اور قائم 
قص اور عيب جيسے گناہوں کا ارتکاب ہم سےن‘ ہيں ہم ہر وقت تير ذکر کرتے تيری بزرگی کا ورد کرتے رہتے ہيں شرک 

  ناممکن ہے يعنی تو کيا معصيت کاروں کو خليفہ بنائے گا جبکہ ہم معصوم اور تمام گناہوں سے پاک ہيں۔ 
يعنی فرشتے سمجھتے تھے کہ اگر مقصد عبوريت اور بندگی ہے تو ہم ہميشہ عبادت ميں ڈوبے رہتے ہيں ليکن وه اس سے 

ن کے اندر تين قوتيں ہيں اورانکی زندگی کادارومدار انہيں تين قوتوں پر ہے انسان کے وجود ميں بے خبر تھے کہ انسا
غضب اور قسم قسم کی خواہشات موجود ہيں ہر وقت انہيں يہ خواہشات گھيرے رکھتی ہيں ان کی وجہ سے انسان ‘ سہوت 

جہ سے وه ان خواہشات اور شہوات پر کٹرول فساد اور خون ريزی کرتاہے۔اوراسے تيری قوت عقليہ بھی ملی ہے اسکی و
حاصل کرے معرفت اوراطاعت الہی کے اعلی ٰ درجے پر فائيز ہوجاتے ہيں۔جب انہيں يہ سب کچھ معلوم نہ تھا اسی وجہ 

ہم ميں موجود ‘سے انہوں نے بارگاه خداوندی ميں عرض کی تھی کہ تسبيح وتقديس وعصمت جو کہ خالفت کا الزمہ ہے 
  ہی خليفہ بنا دے۔ ہے تو ہميں 

اورعيسی ٰ سے اولوالعزم ‘موسٰی ‘نوح ‘ابراھيم ‘ليکن انہيں کب معلوم تھا کہ اس آدم عليہ السالم کی نسل سے حضرت محمد 
انبياء اورائمہ اطھار جيسے مصعوم امام اورصالح بندے اس دنيا ميں تشريف الئيں گے يہ تو ايسے افراد ہيں جن کی ايک 

  شتوں کی سالھا سال کے عبادت کے برابر ہے۔ لمحے کی غور وفکر فر
  شايد اسی وجہ سے عالمہ اقبال نے کہاتھا 

  فرشتوں سے بہترہے انسان بننا 
  مگراس ميں پڑتی ہے محنت زياده 

فرشتوں نے فساد کو منظر رکھا ليکن وه اس طرح متوجہ نہ ہوئے کہ ان کے پاس عقل جيسی قوت موجود ہے اسے بروئے 
نصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے يہ عدالت اجتماعی پرپورا اثر رکھتے ہيں اپنے نفس اورخواہشات کار الکر عدل وا

  پر کنڑول حاصل کرکے اخالق حسنہ اورصفات پسنديده کے حامل ہوسکتے ہيں۔ 

  المحدود علم الہی۔
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ی آگاه نہ تھے کہ انسان کس مالئکہ کا علم محدود تھا جس کی وجہ سے وه انسانی کمال سے آگاه نہ تھے وه اس سے بھ
غيبی حقائق دريافت‘استعداد کا مالک ہے انسان ميں توانائی پائی جاتی ہے وه کسی چيز کو ياد کرنے کی صالحيت رکھتاہے 

  کرنا ان کے بس ميں ہے جبکہ ان کے مقابلے ميں فرشتے بے بس ہيں۔ 
  حضرت امام صادق ارشاد فرماتے ہيں: 

تقديس اور عبادت ميں ‘ ميں درخواست کی ہميں زمين پر خليفہ بناياجائے کيونکہ ہم تيری تسبيح جب فرشتوں نے بارگاه الہی 
مشغول رہتے ہيں کبھی بھی تيری معصيت نہ کرتے ہيں جبکہ ہمارے عالوه جيسے تواپنا خليفہ بنائے گا وه عصيان کا 

  مرتکب ہونگے توخدا وند عالم نے انہيں جواب ديا۔ 
   انی اعلم ماالتعلمون

  ميں وه جانتاہوں جوتم نہيں جانتے۔ 
اس سے مالئکہ کو علم ہوگيا کہ وه اس بافضيلت مخلوق کے رتبے سے واقعف نہيں ہيں لہذا وه اپنے سوال پرشرمنده ہوئے 

  اور عرش الہی ميں پنا ه لی اوراستغفار وتوبہ ميں مشغول ہوگئے۔ 
کا مسکن بنا انواع اقسام کے ميوے مقدر بنے اور جب ترک جب حضرت آدم عدم سے وجود ميں قدم رکھتے ہيں تو جنت ان 

اولی ہوا جنت سے زمين پر آئے هللا کاخطاب ہوا۔آدم زمين پر ايساگھر تيارکروجس ميں تيری ذريت کے خطار لوگ پناه 
  حاصل کريں اوراستغفارکريں اورخود کو خطا اورعصيان سے پاک کريں۔۔۔ 

اورپريشان بالوں هللا کے گھر کی طرف متوجہ ہوئے ‘ ننگے پاؤں ‘ ھنہ سر جب گھر مکمل ہوا تو گناه ھگار لوگ بر
اورتفريح وزاری اور نالہ بيقراری ہوئے ان کی توبہ واستغفار سے رحمت خدا انکے شامل حال ہوئی اس وقت خداوند متعال 

  نے فرشتوں سے خطاب کيا۔ 
ں نے اسے اپنا جانشين بناياہے اورپوری کائنات ميں ديکھو آدم کی خلقت ميں يہ حکمت ومصلحت ہے۔۔۔اس کی وجہ سے مي

   )١وه هللا کا خليفہ قرارپايا۔(
بہر حال انی اعلم التعلمون سے هللا تعالی کے المحدودعلم کی طرف اشاره ملتاہے کہ وه المحدود علم کا مالک ہے اورجيسے 

فوراًخاموش ‘ جو ميں جانتاہوں وه تم نہيں جانتے جتناچاہتاہے اپنے علم سے تواز تاہے اسی ليئے جب فرشتوں نے يہ سنا کہ 
  ہوگئے انہيں يقين ہوگياکہ خليفہ الہی کے متعلق ہماراگمان اورخيال درست نہيں ہے۔ 

--------   

  ٢٢۴۔ص١منبھح الصادقين۔جلد

  
  بِأَْسَماِء ہَُؤالَء إِْن ُکنتُْم َصاِدقِيَن  َوَعلََّم آَدَم اأْلَْسَماَء ُکلَّہَا ثُمَّ َعَرَضہُْم َعلَی اْلَمالَئَِکِة فَقَاَل أَْنبِئُونِی

اور (خدانے ) آدم کو تمام اسماء کی تعليم دی اور پھر ان سب کو مالئکہ کے سامنے پيش کيااورفرمايااگر اپنے دعوے ميں 
 (کہ ہم خالفت کے زياده حقدار ہيں ) سچے ہوتوان چيزوں کے نام بتاؤ۔ 

 

 تفسير انوار الحّجت

 

  علم آدم :

خداوندمتعال کی ايک بہت بڑی نعمت علم ودانش ہے اس نعمت کی وجہ سے انسان کو پوری کائنات پربرتری حاصل ہے 
اورعلم انسان کو فرشتوں اوردوسری مخلوقات سے ممتاز بناتاہے اوريہ ايسی صفت ہے جسکا تسبيح وتقديس کی طرح خليفہ 

والی ہستی کيلئے اعلم ترين ہونا ضروری ہے۔خدا نے کامل انسان کو الہی ميں پاياجانا الزمی ہے يعنی خليفہ هللا کہالنے 
صفات کمال تک پہنچنے کی طاقت عطا فرمائی ہے اوراس نے ‘ اپنے لطف وکرم سے حقائق عالم کے ادراک کی استعداد 

کمال حاصل خدااورکمال الہی کی معرفتاورشناخت حاصل کی اورعبادت اورخودسازی سے ‘ آثار اورآيات الہی کے کيساتھ 
کر جب يہ کمال اپنے درجہ اتم پر پہنچاہے توانسان عالم کہاليااوراس چيز کا حقدار بناکہ اسے خالفت الہی سونپ دی جائے۔ 

 
   



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

 
 

مندرجہ بالآيت بھی انسان کے علم کو بيان کررہی ہے کہ خدانے اپنے خليفہ کو اسماء کی تعليم دی اوراس علم کی وجہ سے 
ہوئی۔مفسرين نے علم اسماء کی تفسير ميں کافی چيزيں بيان کی ہيں اورمختلف انداز ميں اس  اسے فرشتوں پر برتری نصيب

  کی تفسير کی ہے۔ان سب تفسيروں کو بنيادی طور پر تين نظروں ميں تقسيم کيا جاسکتاہے۔ 
اتھ مربوط ہوسکتیاس سے مراد خارج ميں موجود اشياء کے نام ہيں يعنی کائنات کی ہر بڑی چھوٹی چيز جودين ودنيا کے س

آثار اور ‘ ہے اس کے نام آدم کو تعليم کئے گئے۔دوسرانظريہ يہ ہے کہ خداوندمتعال نے حضرت آدم کو اشياء کے خواص 
معانی سے آگاه کياہے مثالًفرض کريں خدانے کسی جانورکو خلق کيا ہے تواس کی خلقت کے فلسفے کو آدم سے بيان کياہے 

  تيسرا نظريہ يہ ہے کہ ان اسماء سے مراد اسراد آفريتش ميں اورخزائن خداہيں۔ اوراس فلسفے کی تعليم دی ہے۔
کا علم ہے ‘ جہاں تک پہلے معنی ٰ کا تعلق ہے کہ اس سے مراد ہر جادات ونيابات وغير ه کے نام ہيں يعنی يہ فرہنگ لغت 

وبزرگی کا معيار قرار دياجاسکے اسی اوريہ علم کوئی ايسی بلند فضيلت چيز نہيں ہے جيسے مالئکہ کے مقالبے ميں شرف 
طرح اسکا دوسرا معنٰی اور نظريہ بھی نامناسب ہے کيونکہ يہ اسماء کے عزمی مفہوم سے خارج ہے کيونکہ الفاظ توان 

   )١عربی مفاھيم پرآتے ہيں ان معانی پرنہيں آتے جو عقلی تو جيہات کی وجہ سے کھينچ تان کرقرارديئے گئے ہوں۔(

  زائن غيب:علم آدم اورخ
حضرت آدم کو جن اسماء کی تعليم دی گئی تھی وه نہ توالفاظ تھے اور نہ ہی مفاھيم تھے کيونکہ اسماء کيلئے جمع مزکر 

مفاھيم زحينہ نہ تھے هللا کی تمام آيات اورنشانيوں کی ‘ سالم کی ضمير النااس بات کی عالمت ہے کہ حقائق خارجيہ تھے
  م اور معلم کے درميان کسی قسم کاکوئی واسطہ نہيں ہے۔ تعليم الزمی ہوتی ہے يعنی متعل

بہرحال جن اسماء کی هللا تعالی ٰ نے حضرت آدم کو تعليم دی تھی خزائن غيب ميں جسکی خدا نے انسان کامل کو تعليم دی 
س رشيد سے ہے لہذا اس کائنات ميں جو کچھ بھی ہے اسکا تعلق اوررشتہ اصلی وہی مخزن ہے اورجو خليفہ الہی ہے وه ا

  باخبر ہے۔ 
----------   

  ٢٣٣۔ص١۔الميزان۔جلد٩٨۔ص١فصل الخطاب۔جلد) ١(

  
  حضرت اميرالمئومنين علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہيں ! 

   )٢وهللا لوشسئت ان اخبر کل رجل منکم بمخرجہ ومولجہ وجميع شابہ لفعلت ولکتی اخاف ان تکفروافِی برسول هللا۔(
‘ ميں چاہوں تو آپ ميں سے ہرشخص کی جداجدا آئينده اورگزشتہ زمانوں کی شرگزشت مجھے خدا کی قسم اگر 

اورسرنوشت بيان کرنا چاہوں توبيان کرسکتاہوں ليکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جب تم مجھ سے يہ اخبارغيب سنکر 
  ترہيں۔ رسول خداسے باال‘ کفر اختيار نہ کرلواور يہ يقين سے کہنا شروع کردو(معاذهللا ) علی 

  اس کے بعدارشادفرماتے ہيں۔ 
  االوانی مفضيد الی انی صہ ممن يومن ذلک منہ۔ 

------   

  ١٧۵تسبيح وخطبہ۔) ٢(

  
  البتہ ميں ان خاص اسراروں کو اپنے اولياء خاص جوکہ امين ميں سپرد کرتاہوں۔ 
ورکائنات ميں کيسی ايسی چيز کا وجود بہرحال اس کائنات اورجہاں ميں جوچيزيں بھی ظاہر ہيں ان کارشيتہ عتد هللا ہے ا

اسی علم کی وجہ سے حضرت آدم خليفہ الہی قرار پانے ) ١ولی ا لقدر اورانسان کامل نہ جانتاہو۔(‘نہيں ہے جيسے خليفہ هللا 
  کے حقدار ٹھہرے اورانہيں فرشتوں پر برتری اورفضيلت ملی۔ 

  فضيلت آدم۔
ں اورکائنات پرفضيلت بيان کرنا چاہی تواس نے حکم دياکہ آسمان پرنور کا جب خدا وندعالم نے حضرت آدم کی تمام فرشتو
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منبر لگاياجائے اس کے اوپر نورانی کرسی رکھی جائے اور تمام فرشتے اس منبر کے قريب حاضر ہوجائيں جب سب 
ی جن کے نام تھے حاضر ہوگئے توحضرت آدم کو حکم دياگياکہ منبر پرتشريف لے جائيں وہاں مسلحات کو پيش کياگيا۔(يعن

   )٢ان کو پيش کياگيااورکہاگياکہ ان کے نام بتاؤ)(
يہاں انسيلونی باسماء ھوالدہے يعنی مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ يہ نہيں کہاگياانسبئون مھذه االسماء (مجھے يہ نام بتاؤ ) اس

اوراس سے مراد صاحب عقل سے واضح ہوجاتاہے کہ پيش کئے جانے والے اسماء نہيں تھے بلکہ اصحاب اسماء تھے 
ھستياں ہيں اوريہ وہی ہستياں ہيں جنکا تعارف اور جنکی پاک سيرت کوظاہر کرنے والے خط وخال ہی مالئکہ کو بشری 

  عظمت کااحساس 
----------   

   ١٩۶۔ص۶تفسير قرآن جوادی آملی جلد) ١(
   ٢٢٧۔ص١مبتھح الصادقين۔جلد ) ٢(

  کے لئے جوان ہستيوں کاانتخاب کياہے يہ فرشتوں کے سوال کا مکمل جواب بن جائے۔ دالئيں اورهللا تبارک وتعالٰی خالفت 
بہرحال ايک سوال باقی ہے کہ ان ہستيوں اورمسحمات کو فرشتوں کے سامنے پيش کرنے کی کياضرورت تھی۔اس سلسلے 

  ميں مفسرين نے کئی اقوال ذکر کيئے ہيں۔ان ميں اہم ترين تين قول ہيں۔ 
يال ہے کہ خداوندمتعالنے ابتداًتمامموجودات کو خلق فرمايااس کے بعدفرشتوں کے سامنے انہيں پيش بعض مفسرين کاخ

  کياگيااوران سے کہاگياکہ ان کے اسماء بتاؤ۔ 
بعض مفسرين کا خيال ہے خدانے اپنااراده تکوينی فرشتوں کے دل ميں ڈاالاورانہوں نے خداکے اراده تکوينی سے تمام 

يايعنی خدانے چاہاکہ فرشتے موجودات کا مشاہده کريں فوراًانہوں نے مشاہده کيااوراپنے العلمی موجودات کامشاہده ک
  کااعالن کرديا۔ 

بعض مفسرين کاخيال ہے کہاس سے صرارروح ہے اورفرشتوں کا عالم ارواح جيسے عالم انوار بھی لکھتے ہيں ميں امتحان
ہونے کا اعتراف کرليا اورحضرت آدم کی فضيلت اور برتری کو تسليم ديا اورانہوں نے انسان کامل کے مقابلے ميں العلم 

  کرليا۔ 

  کيافرشتے سچے نہيں؟
خداوندمتعال نے اس آيت ميں کہاہے کہ اگر تم سچے ہوتوان مسميات کے نام بتاؤ اوروه نام نہ بتاسکے اس سے ظاہرہوتاہے 

) کسی نہ کسی لحاظ سے سچائی کے معيار سے الگ ضرورہيں اوريہ مالئکہ کی عصمت کے خالف  کہ فرشتے (نعوذبا
ہے۔اس کے جواب ميں اتنا کہناکافی ہے کہ صدق کا وه مفہوم جسکی وجہ سے اس کو کذب کے مقابل اورمتضاد سمجھا 

جاتاہے يہ لفظی اصطال ہے اس لحاظ سے فرشتوں کوصرف صادق ہی کہاجاسکتاہے کيونکہ صدق اورکزب کا احتمال خبر 
  انساء ميں صدق ہماصدق ہوتاہے اورفرشتوں نے اس سے پہلے جو کہاہے ‘ اء ميں نہيں ہوتاميں ہوتاہے انش

  تجعل فيھا۔۔۔ ‘ 
  (کيا تو زمين ميں اس کو خليفہ بنانے واالہے۔) 

يہ جملہ ستفھاميہ ہے اس ميں صدق وکذب کا سوال ہی پيدا نہيں ہوتا لہذا مانناپڑے گاکہ يہ ان کی عصمت کے خالف نہيں 
داوندمتعال کالم مخاطب کيساتھ کہتاکہ اگر تم سچے ہوتوان کينام بتاؤ يہ تسبنيہ اورتسبکيت کے عنوان سے ہے۔يايہ ہے۔اورخ

ہے کہ چونکہ وه اپنے دل ميں يہ خيال التے تھے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہيں ہے اورہم سب سے افضل وبرتر 
   )١ہيں۔(

يں اورانکی عصمت کے خالف ہو بلکہ يہ خيال ان کے نقص علم کی وجہ سے يہ خيال گناه نہيں کہ وه سزا کے مستحق ٹہر
ہے جسکا ادراک انہيں امتحان کے بعد ہوگيا کہ ہم اس منصب کے اصل نہيں ہيں لہذا چونکہ ان کے ذہن ميں آنے والی بات 

عصمت پرکسی قسم کاکوئی  صادق نہ تھی اس ليئے امتحان کے وقت کہاگيا تھا کہ اگر سچے ہوتو تام بتاؤ لہذا فرشتوں کی
  حرف نہيں ہے اوروه سچے اور معصوم ہيں۔ 

  انہم قالوافی انفسھم ماکنانطن ان تحلق هللا خلقا اکرم عليہ منانحن خوان هللا وجيرانہ واقرب الخلق اليہ۔تفسير عياشی۔ ) ١(
  َعلِيُم اْلَحِکيُم قَالُوا ُسْبَحانََک الَِعْلَم لَنَا إاِلَّ َما َعلَّْمتَنَا إِنََّک أَْنَت الْ 

مالئکہ نے عرض کی تو ہر برائی اورعيب سے پاک ہے ہم تو وہی جانتے ہيں جسکا تونے ہميں علم دياہے۔يقيناتوبڑا جاننے 
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  واال اور مصلحتوں کو پہچاننے واالہے۔ 

  خاصان خدا کا انداز گفتگو:
بيح خداوندقدوس سے کرتے ہيں اوراس کی يہ فرشتوں کا خاصہ ہے کہ جب بھی وه گفتگو کرتے ہيں اسکی اتبداء تس

انتہاتقديس پرکرتے ہيں اوراس کے درميان آپنی بات بيان کرتے ہيں مثالًاسی زير نظرآيت ميں خداوندمتعال سے اس طرح 
تنزيہ اورتحميدبيان کرتے ہے کہ توہی دانا وحکيم ہے اور ‘گوياہے خداتوہر برائی اورعيب سے پاک ہے اورآخر ميں تقديس

وتقديس کے درميان نہايت مٔودبانہ انداز ميں عرض کررہے ہے کہ ہم توکچھ بھی نہيں جانتے ہميں توصرف اس  تسبيح
  چيزکاعلم ہے جوتو نے ہميں تعليم دی ہے۔ 

البتہ يہ صرف فرشتوں کاخاصہ نہيں ہے بلکہ انبياء عليھم اسالم بھی اس طرح مٔودبانہ انداز ميں گفتگو کرتے ہيں 
حکيم هللا جب هللا سے بات کرناچاہتے تو پہلے تسبيح وتقديس کرتے پھر اپنی بات بيان کرتے جيسا کہ مثالًحضرت موسٰی 
  قرآن مجيد ميں ہے۔ 
   )١سبحانک تبت اليک۔(

  توپاک وپاکيزه ہے اور ميں تيری بارگاه ميں توبہ کرتاہوں۔ 
  اورحضرت يونس اس انداز ميں خد اسے تکلم فرماتے ہوئے نطر آتے ہيں۔ 

   )٢ہ الانت سبحانک انی کنت من الظالمين۔(الال
  پروردگار !تيرے عالوه کوئی معبود نہيں ہے توپاک وبے نياز ہے۔اور ميں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں ميں سے تھا۔ 

  انسان اورفرشتے ميں فرق
آئی۔اوروه انسان کی ايک بہت بڑی خصوصيت ايسی ہے جو پوری کائنات ميں کسی مخلوق خدا کے حصے ميں نہيں 

خصوصيت يہ ہے اس ميں اختياری طور پر عملی اورعلمی ترقی کی المحدود صالحيت پائی جاتی ہے انسان کے عالوه 
انہيں جوکچھ خدانے ‘باقی تمام مخلوقات خواه وه مجادات نباتات ہوں ياوه صفائے جوھر کی بلندوباال مخلوق فرشتے ہوں

تے ہيں جتنے انہيں عطاہوتے ہيں ان عطايائے الہی کو اپنی قابليت سے اعطاکياہے وه سب کے سب کماالت اتنے ہی رکھ
  مذيد بڑھانے کی طاقت ياتوان ميں بالکل ہی نہيں ہے ياپھر اگر ہے توانتہائيانتہائی محدودحدتک ہے۔ 

اگر حافظ کا ‘ايہی وجہ ہے کہ هللا تعالٰی نے جب فرشتوں سے امتحان لياتو يہ امتحان بھی حافظ اور ياداشت کاامتحان نہ تھ
امتحان ہوتاتو فرشتے شکست نہ کھاتے بلکہ سب کچھ بتاديتے کيونکہ فرشتے سہووسنيان سے بالتر مخلوق ہے يہ اپنی 

  ياداشت ميں نہ سبعر کرتے ہيں اورنہ انہيں کوئی چيز بھول جاتی ہے۔ 
--------   

   ١۴٣اعراف :)١(
   ٨٧انبياء :) ٢(

انہيں اسماء کی تعليم دی گئی تھی اوران کے سامنے ‘بلکہ يہ ذحانت کا امتحان تھاليکن يہاں امتحان حافظے کا نہيں تھا
لہذا يہ عقل وفراست کاامتحان تھااوراس چيز کا سوال تھاجوانکو ‘مسحيات کو پيش کياگياکہ ان کے ناموں کی تطبيق کرتيں 

کم علمی اور انکساری کااعتراف کرتے ہوئے  بتائی جانے والی حدود سے باہر تھا۔لہذا فرشتوں نے بارگاه خداوندی ميں اپنی
  عرض کيا۔ 

پروردگار ! جو کچھ تونے سکھاياہے ہم توفقط اسے ہی جانتے ہيں جبکہ اسماء کے حقائق اور معارف ہميں نہيں سيکھائے 
 گئے لہذا اسے ہم نہيں جانتے تو جب بھی کسی کو کسی چيز کی تعليم ديتاہے تو وه تيرے علم وحکمت اورمصلحت کے

  مطابق ہوتی ہے ہم مقام خالفت کے الئق نہ تھے لہذا تو نے ہميں اسکی تعليم نہ دی۔ 
ا أَْنبَأَہُْم بِأَْسَمائِِہْم قَاَل أَلَْم أَقُْل لَُکْم إِنِّی أَْعلَُم    ُدوَن َوَما ُکنتُْم تَْکتُُموَن َغْيَب السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوأَْعلَُم َما تُبْ قَاَل يَاآَدُم أَْنبِْئہُْم بِأَْسَمائِِہْم فَلَمَّ

(هللا) نے فرماياہے اے آدم انہيں ان موجودات کے اسماء (واسراء ) سے آگاه کرو جب اس نے انہيں آگاه کياتو(خدا) نے 
فرمايا۔کيا ميں نے کہاتھاکہ ميں زمين وآسمان کے غيب کو جاتاہوں اور جوکچھ تمہارے ظاھرو باطن ميں ہے اس سے واقف 

  ہوں۔ 

  علم معيار خالفت:
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گزشتہ آيات ميں جب مالئکہ نے انسان کی ظاہری خلقت اور پہلے سے زمين پررہنے والی مخلوق کے حاالت کا مشاھده 
کياتھا توهللا تعالٰی سے سوال کياتھاکہ آدم کس طرح خليفہ بن سکتے ہيں يہ تو زمين پرفساد اورخون ريزی کريگاجبکہ ہم 

ياہم اس سے افضل نہيں؟ اس آيت ميں خداوندعالم جواب دينے کيلئے حضرت آدم کے علم تيری تسبيح وتقدس کرتے ہيں ک
باطنی استعداد اورلياقت کو بيان فرمارہے ہے۔اورگويايہ بتاناچاہتاہے کہ معيار خالفت صرف تسبيح وتقدس نہيں بلکہ اس ‘

  کے ساتھ علم بھی ضروری ہے۔ 
  جيسا کہ خداوندعالم کاارشاد ہے۔ 

   )١فہ عليکم وزاده بسطة فی العلم والجلم۔(ان هللا اصط
  هللا نے اس (طالوت ) کو تمہارے ليئے منتخب کياہے اوراسکے علم وجسم ميں وسعت عطافرمائی۔ 

يہی معيار حضرت آدم کی خلقت اور اعطاء خالفت ميں بھی مدنظر رکھاگيا۔کيونکہ مرحلہ تشريح قانون سازی عالم کل ذات 
لہ عمل ميں ضروری ہے کہ اس کو خليفہ بنايا جائے جو علم ونہم ميں پوری کائنات پر فوقيت کے ہاتھ ميں ہے لہذا مرح

  رکھتاہو۔ 
اب اس معيار کو مرصح ظہور کرنے کيلئے حضرت آدم کوحکم دياجارہا ہے کہ تم مالئکہ کو حقائق ہستی سے آگاه کرو 

حضرت آدم کی برتری اور فضيلت واضح ہوگی  حضرت آدم نے ان حقائق سے مالئکہ کو آگاه فرمايااس وقت مالئکہ پر
 اورمنصب خالفت کا حقدار ہونا بھی روشن ہوگياکہ خليفة هللا وہی ہوسکتاہے جس کے پاس تمام مخلوق کے حقائق کاعلم ہو۔ 

  اب خداوندمتعال فخر سے فرمايارہاہے 
   )٢‘ ‘(الم افل لکم انی اعلم غيب السٰمٰوت واالرض “

  کہاتھاکہ ميں زمين وآسمان کے پوشيده امور کو جانتاہوں۔ کيا ميں نے تمہيں نہيں 
غيب کے بارے ميں کہاجاسکتاہے کہ اس سے مراد وه پوشيدگی ہے جسکو ہماری نسبت دی جاسکتی ہے وگرنہ ذات ) ٢(

 حق پر کوئی چيز پوشيده نہيں ہے لہذا قرآن مجيد ميں جس مقام پر غيب کی نسبت خدا کی طرف ہے اس سے يہی مراد ہے
  “ عالم الغيب والستھاده“جيسے 

يہ سن کر مالئکہ حکم پروردگار کے سامنے سر تسليم خم ہوگئے۔کہ هللا تبارک وتعالٰی تمام مغيبات اورمصالح کاعالم 
  اورحکيم ہے۔ 

اس آيت کہ آخر ميں فرماياجوکچھ تمام ظاہر کرتے اور چھپاتے ہواسے ميں جانتاہوں يہاں مالئکہ نے بعض چيزوں کو 
ہر بظاہر بيان کياتھاکہ حضرت آدم کی اوالد فساد وخون ريزی کرے گی اورحضرت آدم پراپنی برتری کو چھپاتے تھے توظا

  کہ ہم حضرت آدم سے افضل نہيں لہذاخداکہتاہيکہ جوکچھ تم چھپاتے اورظاہر کرتے تھے ميں اسے جانتاہوں۔ 
اورعلم ہی الہی خالفت کامعيار ہے يہی وجہ ہے کہ  پس واضح ہوگياتمام اچھے اوصاف ميں علم کامرتبہ سب سے بلند ہے

  حضرت اميرالمٔومنين بھی مقام افتخار ميں اپنے علم کو پيش فرماتے تھے۔ 
  

  رضيناقسمة الجبار فينا 
  لناعلم والعٰدء مال 

  
  فان المال يغنی عن قريب 

  وان العلمہ يبفٰی اليترال 
  

اور ہمارے دشمنوں کو مال ودولت ‘ہيں کہ اس نے ہميں علم سے نواز ا  ہم هللا تبارک وتعالٰی کی اس تقسيم پر بہت راضی
  دياجبکہ مال توجلدہی ختم اورفنا ہوجائے گااورعلم غيرفانی دولت ہے۔ 

  َوإِْذ قُْلنَا لِْلَمالَئَِکِة اْسُجُدوا آِلَدَم فََسَجُدوا إاِلَّ إِْبلِيَس أَبَی َواْستَْکبََر َوَکاَن ِمْن اْلَکافِِريَن 
ابليس کے عالوه سب نے سجده کيا۔اس نے نکار اورتکبرکيااور وه کافروں ‘ہم نے مالئکہ سے کہا کہ آدم کو سجده کرو  جب

  ميں سے تھا۔ 

  مسجود مالئکہ:
جب خداوند متعال نے حضرت آدم کو حقائق ہستی کی تعليم دی اورحضرت آدم کی مالئکہ پر استعداد واضح ہوگی 

کو مالئکہ کااستاد بنادياتوتمام مالئکہ کو خليفہ الہی کی عزت واکرام کيلئے سجده کرنے کاحکم ديا۔ابليس کے اورحضرت آدم 
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   )١عالوه سب نے سجده کيا۔(
سنت اوراولہ غعلبہ سے ثابت ہے کہ عبادت صرف ذات حق سے مختص ‘يہ سجده عبادت خداوندی کيلئے تھاکيونکہ قرآن 

کو جوسجده کياتھاوه حضرت آدم کی بندگی اورعبادت نہ تھی فضل وکمال کے اظہار  ہے اس لئے مالئکہ نے حضرت آدم
  کے لئے تھا اورحضرت آدم کو قبلہ قرار دياگياتھااسی ليے ابليس 

قرآن مجيد کی اس آيت کے آغاز ميں لفظ اذ ہے اسکا تعلق اذکر مقدر کيساتھ ہے۔اس کا مطلب يہ ہے تم اس واقعہ کو ) ١(
   ١ج:٢٩۴وراس سے عبرت اورنصيحت حاصل کرو۔الفرقان۔صہميشہ يادرکھو ا

  نے سجده کرنے سے انکار کردياتھا۔ 
  ۔ اسی طرح حضرت رسول اکر کافرمان بھی ہے۔ ١

   )٢لم يکن سجود ھم آلدم انما کان آدم قبلة ًلھم يسجدوں نحوة لللہ عزوجل۔(
بنائے گئے تھے انہوں نے حضرت آدم کی حضرت آدم کو کيے جانے والے سجده ميں حضرت آدم فرشتوں کيلئے قبلہ 

  طرف هللا تبارک وتعالٰی کيلئے سجده کيا۔ 
  ۔جيسے کہ امير المٔومنين فرماتے ہيں۔ ٢

   )١محراباًوکعبة وباباًوقبلةً۔۔۔(‘ لماخلق هللا آدم ابان فضلہ للمالئکہ واراھم فاخصد بہ من سابق العلم ومعرفة االسماء وجعلہ
ے حضرت آدم کو خلق فرماياتواس کے فضل وکمال کو مالئکہ پر ظاہر کيا اورحضرت آدم کی سبقت ترجمہ: جب هللا تعالٰی ن

  باب هللا اورقبلہ قرارديا۔ ‘علمی اور معرفت اسماء کی خصوصيت انہيں دکھالئی۔اوراسے محراب اورکعبہ 
------   

  ١جلد :٨١تفسير البرھان :ص) ٢(٣٨نہج البالغہ :‘ مستدرک ) ١(

  

  دت ذاتی ہے؟آياسجده عبا

خشوع وخضوع اورعبادت شمارنہيں ہوتاکہ اسے ہم عبادت ذاتی قرار ديں۔جن لوگوں کايہ خيال ہے سجده ‘ہرسجده تذلل 
ايساعمل ہے جس کے عبادت بننے کے لئے هللا کے امر اورحکم کی ضرورت نہيں ہے۔يہ خيال درست نہيں ہے کيونکہ 

عبادت ميں قراردے اورصرف اس کام کو بجاالئے جو مولٰی کی طرف سے عبد اپنے آپ کو مقام ‘ عبادت کا معنٰی يہ ہے
مقررہو۔اسکا کامعنٰی يہ کہ فعل عبادع ميں ضروری ہيکہ موالکی مولويت اورعبد کی عبوديت کے اظہار کی صالحيت پائی 

داللت کرنے والے جائے۔ اور يہ خصوصيت سجده ميں منحصر نہيں ہے البتہ سجده مولٰی کی آقائی اورعبد کی عبوديت پر 
اعمال ميں سب سے واضح عمل ہے اس ميں عبد نياز جبيں کو خاک پر رکھ ديتاہے ليکن پھر بھی يہ ذاتی عبادت نہيں 

ہے۔اگريہ ذاتی عبادت ہوتاتوهللا تعالٰی غيرهللا کو سجده کرنے کا حکم نہ ديتاجيسا کہ اس آيت کے عالوه ايک مقام پرارشاد 
  وقدرت ہے۔ 

   )١وخذولہ سجدا۔(
انکے بيٹوں اورانکی شريک حيات کے عمل کی حکايت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ‘يعنی هللا تبارک وتعالٰی حضرت يعقوب 

فروالہ سجداًکہ وه سب حضرت يوسف کی عظمت کے سامنے سجده ريز ہوئے۔ مالئکہ کاحضرت آدم کو سجده کرنا بھی خدا 
کہ حضرت آدم کے شرف وکمال کيلئے سجده کياجائے اور کی عبادت تھی اوراس کے حکم کی اطاعت اس ميں تھی 

حضرت آدم کا يہ شرف وکمال محض انکی وجہ سے نہ تھا بلکہ آپ کے وجود وسعود ميں انوار مقدسہ عاليہ کے باعث 
  تھا۔جيسا کہ حضرت رسول اکرم کا فرمان ہے۔ 

----------   

  ١٠٠يوسف:) ١(

  
ہ وامر المالئکة بالسجود نہ تعظيماًلنا واکراماً۔فکان سجود ھم هللا عزوجل عبودية ان هللا تبارک وتعالٰی خلق آدم فاودعنا صلب

   )١والدم اکراما وطاعية لکوننافی صلبہ۔(
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هللا تبارک وتعالٰی نے جب حضرت آدم کو خلق فرماياتو ہميں امانت کے طور پر اس کے صلب ميں رکھا۔اور مالئکہ کو حکم
کيلئے سجده کريں لہذا ان کاآدم کو سجده کرنا هللا تعالٰی کيلئے عبادت کے عنوان سے دياکہ اسے ہماری تعظيم اوراکرام 

  اورحضرت آدم کے ليئے احترام اوراطاعت کے عنوان سے تھا کيونکہ ہم اسکی صلب ميں تھے۔ 

  حقيقت سجده:
ہے اوريہ هللا کی عبادت ہے خداوندمتعال نے اس آيت مبارکہ ميں فرشتوں سے حضرت آدم کو قبلہ سمجھ کر سجده کاحکم ديا

  اورحضرت آدم اور معصومين کی تعظيم ہے۔يہاں يہ گمان پيدانہ ہوکہ تعظيمی سجده جائيز ہے ايسا نہيں ہے کيونکہ 
  اوالً:حضرت آدم کو قبلہ سمجھ کر خداکيلئے سجده کياگياتھا۔ 

--------   

  ۵٨ص:١نور الثقلين :جلد) ١(

  
ت آدم کيلئے تعظيمی سجده تھااوراسے قرار نہيں دياگياتھا تو کہہ سکتے ہيں کہ اگرثانياً:اگر يہ کہيں صرف اورصرف حضر

   )١پہلی شريعتوں ميں تعظيمی سجده جائيز بھی تھاتواسالم نے اسے منسوخ قراردياہے۔(
حکم  اورروايات ميں بھی يہی) ٣اورقرآن مجيد کی آيات بھی يہی کہتی ہيں () ٢بہرحال غيرهللا کو سجده کرناحرام ہے(

   )۴ہے۔(
--------   

پر بھی ‘١٨٩ص:١(ا) جيسا کہ سيوطی اسباب نزول ميں يہی کہتاہے کہ اس شريعيت ميں يہ منسوخ ہے اور تفسير لوامع التزيل جلد 
  تصريح موجود ہے کہ سابقہ شريعتوں ميں تعظيمی سجده جائيز تھا مگر اسالم ميں منسوخ قرار دياگياہے۔ 

تعالٰی من دون فرق بين المعصومين وغيرھم ومايغعلہ الشيعة فی مشاھد االئمہ البد ان يکون للة شکراتوفيقھم  يحرم السجود لعيز هللا) ٢(
   ١٧٩ص:١لزيارتھم والحضور فی مشاھد ھم۔منھاج الصالحين امام خوشی :جلد

رکرار ائمہ اطھار عليھم يعنی غيرهللا کو سجده کرناحرام ہے خواه معصومين ہوياان کے عالوه کوئی اورہو۔البتہ شيعيان حيد
اسالم کی ضريحوں پر جوسجده بجاالتے ہيں وہا تبارک وتعالٰی کے شکرکيلئے ہياس نے انہيں ان مبارک ضريحوں 

  پرحاضرہونے اورانکی زيارت کی توفيق عطافرمائی ہے۔ 
ے جيسا کہ ارشاد قرآن مجيد کی آيت ميں تصريح موجود ہے کہ سجده فقط خداتعالٰی کی ذات کيساتھ مخصوص ہ) ٣(

ابوحمزه ) ۴( ١ ٨: ٧ ٢اوران المساجد لللہ۔‘۴١:٣٧اورالتسجدوا واسجدوهللا :‘٧:٢۶ان الذين۔۔۔لہ سيجدون :“ربالعزت ہے 
ايسانہ کرو سجده توفقط هللا تبارک ”مسجده کوفہ ميں حضرت امام زين العابدين کوسجده کرناچاہتاتھاتوحضرت نے فرمايا

لجنان۔زيارت ہفتم اسی طرح ايک جاثليق حضرت اميرالمٔومنين کی شخصيت سے متاثر ہوکر آپ کو مفاتح ا‘وتعالٰی کيلئے ہے
  ‘ سجده کرناچاہتاتھاتوحضرت نے ارشادفرمايا

  اسجدللہوالتجدلی هللا کو سجده کرو مجھے سجده نہ کرو۔ 
-----   

 ٣٣۵ص :١اور عماداالسالم :جلد ٢١٢ص::٢تفسير مخزرازی جلد:
 

 تفسير انوار الحّجت

 
  حقيقت ابليس:

ہے سجده الہی سے انکارکے باعث رحمت الہی سے مايوس “ رحمت الہی سے مايوس ہونے واال“ ابليس کا معنی
ہواتوشيطان کا نام ابليس بن گياجبکہ روايات مطابق اس کانام حارث ياغرازيں تھااوررحمت الہی سے مايوس ہونے کی وجہ 
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بليس کے بارے ميں علماء کے درميان اختالف رائے ہے سے يہ شيطان کانام ہے اسيلئے اسے ابليس کہتے ہيں۔ حقيقت ا
بعض کے خيال کے مطابق يہ مالئکہ ميں سے تھااوروه اس کی دليل يہ بتاتے ہيں کہ اگر يہ مالئکہ سے نہ ہوتاتو مالئکہ 

ہوتاہے کے زمرے ميں اسے خطاب نہ کياجاتااور مالئکہ سے االاستناتيہ کے ذريعے اسکو الگ نہ کياجاتا۔تواس سے معلوم 
  کہ مالئکہ کايہ ہم جنس تھا۔ 

ليکن حق يہ ہے کہ ابليس مالئکہ ميں سے نہ تھے اس کی دليل کے لئے قرآن مجيد کی آيات اورروايات موجود ہيں۔جيسا کہ 
  خداوندمتعال کافرمان ہے۔ 

   )١مسجدالمالئکہ کليم۔(
س مالئکہ سے ايک فرد بھی ايسا نہ تھاجس نے تمام مالئکہ نے حضرت آدم کو سجده کيايہاں مھکم يہی بتا رہے ہے اس جن

  سجده نہ کياہو۔ 
  اسی طرح ايک اوجگہ ارشاد رب العزت ہے۔ 

  واذ قلنا للمالئکة اسجدو الدم سجدواالابليس کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ 
--------   

  ٣٠سوره حجرايت :) ١(

ه کيااورابليس نے نہ کياوه جنات ميں سے تھااوراس جب ہم نے مالئکہ سے آدم کے ليے سجدے کا انکار کيا توسب نے سجد
   )٢نے اپنے رب کے حکم سے فسق اختيارکيا۔(

  لہذا يہ ہم جنس نہيں ہيں۔ ) ٣بہرحال جن اور مالئکہ دو جداجدا مخلوقات ہيں (
ے ابليس کو حکم يہاں يہ سوال پيداہوتاہے کہ جب يہ ہم جنس نہيں تھے اورآيت مبارکہ ميں سجده کرنے کاحکم مالئکہ کوہواہ

  نہيں ہواتو پھر نافرمانی پراسے رانده درگاه الہی اورلعين کيوں قرار دياگيا؟ 
نيز عرفی محاورات ميں بھی ايسے ہی ہے جب ايک فرد کسی گروه ميں يوں مل گھل جائے کہ عليحده شمار نہ ہوتاہو تو 

اہے۔ اورکالم عرب ميں موالی قبائل کے بارےجب اس کو خطاب ہوتاہے تو وه فرد خود اس گروه کے ضمن ميں مخاطب ہوت
  ميں اکثر ايسی تعبيرات ملتی ہيں۔ 

  اسکا جو اب يہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کااجتماع ہے کہ سجده کرنے کاحکم ابليس کو بھی ہواتھا 
  اور قرآن مجيد ميں بھی دوسرے مقام پرارشاد قدرت ہے۔ 

  مامنعک اال تسجداذامر تک۔ 
---------   

   ۵٠ه اعراف:سور) ٢(
جنات کوآگ سے پيدا کياہے لہذا يہ ناری مخلوق جبکہ فرشتے نوری مخلوق ہيں يہ معصيت نہيں کرتے کيونکہ ان ميں حيوانی ) ٣(

نکاح کرنا ‘ غرائيز نہيں پائے جاتے جو نافرمانی اورتميز کے متفاقی ہوتے ہيں۔ناری مخلوق اورحيوانات غرائيز حيوانی (کھانا پينا
ورابليس کو خدانے آگ سے پيدا کياتھاجيساکہ يہ خود فخريہ انداز ميں کہتاہے اناخير خلقتسنی من نار۔سوره اعراف:آيت رکھتے ہيں ا

١٢   

ميں زياده بہت ہوں کيونکہ تو نے مجھے آگ سے پيدا کيا لہذا اس ميں غريز ه حيوانی تھا وج نافرمانی اورسرکشی کا 
  متقاضی ہے۔ 

   )١اگياتو پھر کس چيز نے تمہيں سجده کرنے سے روکا۔(جب تمہيں سجده کرنے کاحکم دي
فرشتوں کو سجده کاحکم ديئے جانے کے عالوه قرآن مجيد ميں کسی اور سجده کا حکم نہيں لہذا يہ آيت ابليس کو مخاطب کر 

اس نے کے کہہ رہی ہے تم نے حکم عدولی کيوں کی اورسجده کيوں نہ کيا۔لہذا جب ابليس کو بھی سجده کا حکم تھااور
  نافرمانی کی اورلعنت کامستحق ٹہرااورآواز قدرت آئی۔ 
   )٢فاخرج منھا فانک رجيم وانَّ عليک اللعنة الی يوِم الِذين۔(

  يہاں سے نکل جابيشک تو رانده درگاه ہے اورقيامت تک تجھ پرلعنت برستی رہے گی۔ 
------   
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  ٣۵‘٣۴سوره حجرآيت :) ٢(١٢اعراف:) ١(

  
  ہَِذِه الشََّجَرةَ فَتَُکونَا ِمْن الظَّاِلِميَن ْسُکْن أَْنَت َوَزْوُجَک اْلَجنَّةَ َوُکالَِمْنہَا َرَغًدا َحْيُث ِشْئتَُما َوالَتَْقَربَا ہَِذِه الشََّجَرةَ َوالَتَْقَربَا َوقُْلنَا يَاآَدُم ا

ٔو) تہميں کھانے کااختيار ہے ترجمہ:ہم نے کہااے آدم تم اپنی زوجہ کيساتھ جنت ميں رہواور جو جی چاہے (آزادی سے کھا
  ليکن اس درخت کے نزديک نہ جاناوگرنہ تجاوز کرنے والوں ميں سے ہوجأو گے۔ 

گزشتہ آيات ميں حضرت آدم کی خلقت کے اجتماعی جہات کے متعلق بات ہوتی رہی ہے جسميں حضرت آدم کی خلقت 
کره ہوا۔اب اس آيت سے حضرت آدم کے انفرادی اور معلم مالئکہ ہونے کے حوالے سے تذ‘تعليم اسماء‘خالفت الصيرّ ‘

رہايش کی جگہ (جنت ) اور ديگر ضروريات زندگی کو‘شريک حيات ‘پہلؤوں کا تذکره ہورہاہے۔اس ميں دنياوی زندگی ميں 
  بيان کيا جارہاہے۔ 

  تشکيل خانواده:۔
رنے کے لئے پروردگار عالم نے آپ کےحضرت آدم کو خلقت کے بعد تنہائی کی وحشت سے دوچار ہوناپڑا۔تنہائی کو ختم ک

لئے شريک حيات کو خلق فرماياتاکہ حضرت آدم تنہائی کے کرب سے نکل آئيں حضرت حواّ کی تخليق کی جزئيات قرآن 
مجيد ميں صراحت کيساتھ مزکورنہيں البتہ قرآن مجيد ميں دوآيات ايسی ہيں جن ميں حواّ کی خلقت کی طرف اشاره موجود 

  زت ہے۔ ہے۔ارشادرب الع
   )١٨٩ھوالذی خلقکم من نفس واحدة وجعل منھازوجھا ليسکن اليھا۔( اعراف :

وه هللا جس نے تہميں ايک نفس سے پيدا کياہے اوراسی سے اس (نفس واحده) کا حقبت بناياہے تاکہ وه اس سے سکون 
  حاصل کرے۔ 

اگياتھاان کی پيدائش کے حوالہ سے علماء اکرام بہرحال ان آيات سے اتنا واضح ہوتاہے کہ ان دونوں کوايک چيز سے پيدا کي
ميں بہت زياده اختالف پاياجاتاہے بعض کے نزديک حضرت آدم کی ساخت سے بچ جانے والے خمير سے حواّ کو خلق 

کياگياتھا اس کے مقابلے ميں دوسرا قول يہ ہے کہ حضرت حواّ کو حضرت آدم کی بائيں پسلی سے خلق کياگياتھااوراس کی 
  ضرت امير المٔومنين کے احکام اور قضاياميں نقل ہواہے۔ تائيد ح

حضرت سے پوچھا گياکہ يہ عورت ہے ‘يہ ايک طويل واقعہ ہے جس ميں ايک شخص کو بالياگيا۔جسکے دونوں آلے تھے 
  يامرد۔ 

پسلی کم  حضرت نے اسکی پہچان کی مختلف صورتيں بيان فرمائيں اورآخر ميں فرمايااسکی پسلياں ديکھی جائيں اگر ايک
  ہے تو يہ مرد ہے اوراگرزياده ہے توعورت ہے۔( ابوالفتوح زازی جلد ص) 

  بہر حال اسی وجہ سے حضرت آدم نے اسکانام حواّرکھا کيونکہ يہ پسلی سے زنده خلق کی گئی تھی۔ 

  حقيقت جنت:
حضرت آدم سے فرماياکہ جأو حضرت آدم کی تسکين کيلئے جب حضرت حواّ کو خلق کياگياتواس وقت هللا تبارک وتعالٰی نے

  جنت ميں رہو۔ 
   )٣حضرت آدم جناب حواّ کے ساتھ جنت ميں رہنے لگے۔(

علماء کرام کے درميان اختالف پاياجاتاہے کہ اس جنت سے کونسی جنت مرادہے تفاسير نے اس سلسلے ميں کم ازکم چار 
ا وی جنت ھی۔اس سلسلے ميں روايات بھی موجودہيں ليکن شايد صحيح قول يہ ہے کہ يہ دني) ۴مقامات کاتزکره فرماياہے۔(

جو اسکی تائيد کرئی ہيں مثالًحسين ابن يسر کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت آدم کی جنت کے متعلق حضرت امام جعفر صادق 
  سے سوال کياتوحضرت نے ارشاد فرمايا۔ 

ختوں سے پوشيده ہوگی ہواور اسميں جنت کی اصل جن سے پہلے اسکا معنی پوشيده ہوتاہے لہذا ايسی زميں جو در) ٣(
  سرسبز باغات ہوں اسے جنت کہاجاتاہے۔ 

  علماء نے ويسے توکئی جنات کاتزکره کياہے ليکن چار جنتيں زياده شہرت رکھتی ہيں ) ۴(
  

  الف۔جنت برين۔ 
  ب۔ کسی اورسيارے کی جنت۔ 
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  ج۔ علم برزخ کی جنت۔ 
مس وقمر طلوع کرتے تھے (مزيد فرمايا) اگر يہ آخرت کی جنت يہ دنياوی جنات ميں سے ايک جنت تھی جن جنت ميں ش

   )۵ہوتی تو کبھی بھی حضرت آدم کو وہاں سے نہ نکاالجاتا۔(
اورگزشتہ آيات کاسياق سباق بھی يہی بتاتاہے کہ يہ دنيا وی جنت تھی کيونکہ ارشاد رب العزت ہے۔ آدم کو مٹی سے پيدا 

   )١کياگيا۔(
   )٢ليفہ بنايا گيا۔(حضرت آدم کو زمين کے لئے خ

  اسی طرح روايت ميں معصوم نے فرمايا۔ 
   )٣لوال الحجة لساخت االرض باھلھا۔(

  اگرزمين پر حجة خدا نہ ہوتو زمين ہر چيز سميت غرق ہوجائے۔ 
اسی طرح اگريہ دنياوی جنت ہو تو تکليف دينے کی ضرورت نہيں رھتی جبکہ حضرت آدم اورجناحواّ کو حکم دياگياکہ جنت

يعنی اس درخت کے پاس نہ جانا۔يہ “ التقربا ھذه الشجر”ں جاکر رہو وہاں عيش سے زندگی گرارو اورانہيں حکم ہواکہ مي
   )۴لہذا اس سے ظاہر ہوتاہے کہ دنياوی جنت تھی۔(‘تکليف ہے۔اوردنيا درالتکليف ہے

  
  د۔ دنياکی جنت۔ 

  لشمس والضمر ولوکانت من جنات اآلخرة ماخرج مناھ ابدا۔کافی سألت اباعبدهللا عن جنة آدم مقال جنات الدنياتطلع فيھا ا) ۵(
   )٣انی جاعل فی االرض خليفہ() ٢حلق من االرض () ١(
اس کے عالوه بعض علماء قائل ہيں کہ يہ جنت برين تھی ليکن بريں ميں خال اورہميشگی ہوتی ہے جيسا کہ حضرت مام ) ۴(

  انسان مخلوق مختار: 
ضرت آدم اور جناب حواّ کو جنت ميں داخل کرکے ارشاد فرمايا۔کہ اس جنت ميں تمہارے ليے حضرت خدا وند متعال نے ح

يہاں کوئی رنج وغم نہيں ہے۔يہاں دنياوی زندگی گزارنے کی تمام ‘ ہر قسم کی نعمتيں موجود ہيں۔آپ کيلئے آسائش ہے 
يسی بيوی ہے اور کھانے پينے کيلئے تسکين کے لئے حواّ ج‘ضروری چيزيں موجودہيں۔رہائش کيلئے جنت جيسا گھر ہے 

  جنت کی ہر چيز آپ کے اختيار ميں ہے۔ 
جعفر صادق سے بيان کرده حديث ميں کہاگياہے کہ اگر جنت برين ہوتی تو کبھی حضرت آدم کو وہاں سے نہ نکاال جاتانيز 

  اگر يہ جنت بريں ہوتی تو شيطان کبھی نہ کہتا 
   ١٢طہ :“ ھل اولک علی الشجرة الخال” 

  يعنی کہا ميں تمہيں ايسے درخت کے متعلق نہ بتأو جسکا پھل کھانے سے تم ھميشہ جنت ميں رہو۔ 
اسی طرح اس سے بھی يہيں کہاجاسکتا ہے کہ يہ عالم برزخ کی جنت تھی کيونکہ دنياوی زندگی سے کوچ سے پہلے عالم 

  برزخ ميں داخل نہيں ہوتا جيسا کہ ارشاد رب العزت ہے 
  “ برزخ الی يوم يبعثونومن وارائيھم “

لہذا يہ برزخی جنت بھی نہ تھی اسی طرح کسی اورسيارے کی جنت ہوتا بھی اوپر بيان کے گئے دالئل کے ہونا مناسب نہيں 
لفظ “ اھبوطہ”ہے لہذا کہاجاسکتاہے کہ شايد وه جنت دنيادی جنت تھی۔ البتہ يہاں کوئی يہ اشکال کرسکتاہے کہ آيت ميں 

نيچے اترنے کاہے اگر يہ آسمانی جنت نہ وہتو نيچے اترنے کاامر کيا معنی ہے؟اس ميں علماء نے  موجودہے جسکا معنیٰ 
کئی جواب ديئے ہيں ان ميں ايک يہ ہے کہ ضروری نہيں ہے کہ اصبطوا صرف نزول مکانی کيلئے استعمال ہو بلکہ يہ 

  “ وهللا العلم بالصواب” نزول رتبی کيلئے بھی استعمال ہوتاہے 
اگر ) ١بالکل خود مختار مناياگياہے اس جنت سے جو کچھ کھانا چاہو کھأو ليکن فالں درخت کے قريب نہيں جانا (آپ کو 

  اپنی اختيار و مرضی سے اس کے قريب گئے تو تمہيں خساره اٹھانا ہوگااور جنت سے 
   )٢جانا ہوگااور يہ ظلم ہوگا۔(

سکتاہے اس نہی اور منع کرنے ميں بھی کوئی بڑی مصلحت تکليف ميں کسی نہ کسی قسم کی مصلحت ضرور ہوتی ہے ہو
ہو اوراس ميں ايک يہ ہوسکتی ہے کہ انسان سے کہاجارہاہوکہ تمہيں ہميشہ اس جنت ميں رہنے کے لئے خلق نہيں کياگياہے 

سے تناول بلکہ تمہيں زمين کے ليئے خليفہ بناياگياہے اور تمہيں مٹی سے پيدا کياگياتھالہذا اگر حضرت آدم اس درخت 
  فرماتے تو مصلحت خلقت انسان کو عملی جامہ نہ پہناياجاسکتا۔ 

  قرآن مجيد ميں حضرت آدم کے سجده اور ابليس کی سرکشی کاواقعہ سات مرتبہ ذکر ہواہے 
شجره ممنوعہ کی تفسير کے سلسلہ ميں علماء کرام کے درميان اختالف موجودہے قرآن مجيد ميں اسکے متعلق تو ) ١◌ّ )
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وجود نہيں ہے البتہ روايات ميں اسکاتزکره موجودہے کہ فالں درخت کے قريب نہ جانا اوراس سے تناول نہ کرنا۔وضاحت م
کافور اوربعض ميں اسکے عالوه اور چيزوں کا تزکره بھی ہے البتہ ‘ انگور‘مزيد روايات ميں ہے کہ شايد يہ درخت گندم 

اسکتاہے يہ قشابھہ آيات ميں سے ہے اور ہم صرف يہ کہہ سکتے ہيں کہ ان روايات کی اسناد ميں خدشہ کياگياہے لہذا کہاج
  يہ ايسادرخت تھا جسکی وجہ سے حضرت آدم اورحواّ کو جنت سے نکلنا پڑا۔ 

ومن يتعد حد ودهللا فأو الللک”ظلم کا معنی وضع الشی فی غير محلہ ہے اورقرآن مجيد نے بھی اسکی يہ تعريف کی ہے ) ٢(
نی هللا کی مقرر کرده حدود سے قدم بڑھانے والے ظالم ہيں ليکن حد کو ديکھنا ہوگا کہ يہ واجب قرار دی يع“ھم الظالمون 

گئی ہے يا مستحب اورارشاد ہے۔اس کا ظ سے ظلم کا حکم بھی مختلف ہوجائے گااور وه ظلم جو حدو جوبی سے تجاوز ہووه
  ہوگا گناه ہوگا۔ “ ٰی گناه ہے جبکہ دوسری اقسام کا ظلم زياده سے زياده ترک اول

   )١اورحضرت آدم کو جنت سے نکالے جانے کا تزکره تين سورتوں ميں ہواہے۔(
ميں اصطالحی ظلم مراد نہيں ہے بلکہ اسکا معنی دنياوی “ فتکونامن الظالمين ”ان تمام آيات کو اکٹھاکرکے نتيجہ نکاليں تو 

   )٢نقصان اورخساره اور تجاوز ہے(‘ مصيتيں 
  زا کے حق ميں ظلم نہيں ہے بلکہ اپنے نفس پر تجاوزجيسا ہے کہ قرآن مجيد بھی اسی کی تائيد کرتاہے کہ لہذا يہاں ج

   )٣ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا فتکونن من الخاسرين۔(”
 گے۔ پروردگار ہم نے اپنے نفس پر تجاوز کياہے اوراگرتم نے ہميں معاف نہ کياتو ہم خود کو خسارے ميں ڈالنے والے ہون

بہرحال اس ظلم سے مراد وه نقصان اور خساره ہے جو دنيا ميں تنگدستی اورسختی کا موجب ہوگااور تاکوينی طورپراس 
ابو اال بنا ء اولی “ درخت سے ديکھنے کااثر ہے جبکہ يہ خداوندمتعال کے فرمان کی معصيت نہيں ہے بلکہ حضرت آدم 

  سرزدہوناناممکن ہے۔  االعظم اور معصوم تھے ان سے خدا کی معصيت کا
  اب يہاں علماء کرام نے خسارے ميں پڑجانے کی وضاحت کرتے ہوئے مختلف احتماالت 

بيان فرماتے ہيں کہ حضرت آدم کا زمين پرآنا سزا کے طور پر نہ تھا بلکہ اس کواس لئے خساره کہاگياتھاکيونکہ شيطان 
  پر جا کر لوگوں کو پھسالنے کی اسکی جرأت بڑھ گی۔ حضرت آدم پر اپنے حربے ميں کامياب ہوگياتھا۔اس سے زمين 

بعض علماء نے فرماياہے کہ اس کو خساره اس لئے کہاگياہے کيونکہ اس ظاہری باغ وبہار کو چھوڑکر نئے سرے سے 
زمين کو آباد کرنے کی زحمت کرناپڑی لہذااسے خساره کہاگياہے اور بعض علماء نے کہاہے کہ حضرت آدم کيلئے خساره 

فظ اس لئے استعمال ہوا ہے کہ حضرت آدم کو مالئکہ کی تسبيح وتقديس سے جو مانوسيت حاصل ہوتی تھی۔اب ظاہری کا ل
طور پر حضرت آدم اس سے جداہوگئے چنانچہ حضرت آدم کو اس کا بہت زياده افسوس تھا لہذا اسلئے کہاگياہے کہ تم 

 خساره ميں ہوگئے۔ 

 

 تفسير انوار الحّجت

 

  آدم کا گناه کياتھا:۔

ا َکانَا فِيِہ َوقُْلنَا اْہبِطُوا بَْعُضُکْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ َولَکُ     )٣۶ْم فِی اأْلَْرِض ُمْستَقَرٌّ َوَمتَاٌع إِلَی ِحيٍن (فَأََزلَّہَُما الشَّْيطَاُن َعْنہَا فَأَْخَرَجہَُما ِممَّ
تو شيطان نے ان کے ارادے سے انہيں اس جگہ سے ہٹايا اور جہاں وه تھے وہاں سے انہيں نکلواديا۔اورہم نے کہا تم اتر جأو

  تم ايک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ 

  شيطانی وسوسہ:
خداوند متعال نے حضرت آدم اور حضرت حواّ کيلئے جنت جيسے مقام کو رہائش گاه قرارديا۔وہاں ايک عرصہ تک 

ہرے۔شايد اس کا مقصد يہ تھا کہ حضرت آدم کو فوراً ہی زمين پراتار دينے سے وحشت نہ ہو لہذا کچھ وقت سرسبز ٹھ
اورشاداب مقام پر گزار ليں۔جہاں ضروريات زندگی کی ہر چيز ميسرہو۔تاکہ يہاں ره کر اگلی منزل کيلئے تيار ہوجائيں اور 

ں کہ کس طرح دشمنی کرتاہے اورکس طرح لوگوں کو پھٹکاتاہے۔اب شيطانی وسوسوں کا بھی عملی طور پر مالحظہ کرلي
اگرحضرت آدم اپنی قوم کو تبليغ کرتے کہ شيطانی وسوسوں سے بچ کر رہنا يہ ميرا اور تمہارا دشمن ہے اورلوگوں کو 
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  جنت سے پھٹکانے کی کوشش کرتاہے۔ 
و يہ ديتے کہ اس نے مجھے سجده نہ کياتھااور يہاں لوگ سوال کرسکتے تھے کہ يہ کس طرح ہمارادشمن ہے اسکا جواب ت

دشمنی کا واضح طور پر اظہار کياتھاليکن اگر حضرت آدم کو جنت ميں نہ رکھا جاتاتو يہ دوسرے سوال کاجواب نہ سے 
سکتے کہ کس طرح شيطان وسوسے کرتاہے لہذا هللا تبارک وتعالٰی نے حضرت آدم کو جنت ميں رکھا تاکہ آپ شيطانی 

آگاه ہوسکيں کيونکہ اس دنيا ميں وه حضرت آدم تمہيں پھسال سکتاتھا۔اب حضرت آدم کہہ سکتے ہيں کہ کس  وسوسوں سے
  طرح وسوسے ڈالتاہے اس سے کس طرح بچ کر رہنا ہے۔ 

شيطان کو بھی يہ موقع غنيمت لگا کہ دنيا ميں توهللا کے اس مخلص بندے پر ميرا کوئی اثر نہ ہوسکے گالہذا يہ حضرت آدم 
  اور کہتاہے۔ ) ١پاس آ کر اس انداز سے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتاہے (کے 

   )١مالھا کما ربکما عن ھذه الشجرة اال ّان تکونا ملکين۔(
  خدا نے تمہيں اس درخت سے اس لئے روکا تھا کہ کہيں تم فرشتے نہ بن جأو۔ 
لک سنا کوئی اہميت نہ رکھتاتھا لہذاايک اور ليکن يہ کہنے کے بعد اسے اندازه ہواکہ جو مسجدو مالئکہ ہواس کے لئے م

  ہتکنڈا استعمال کرتاہے۔ 
   )٢اوکونا من افحالدين۔(

  تہميں اس درخت سے اس ليے روکا گيا ہے کہ کہيں تم اس کے استعمال سے ہميشہ جنت 
 -------------   

  ٢٠اعراف:) ٢( ٢٠اعراف :) ١(٢٠اعراف : ) ١(

  
الو اور ہميشہ ہميشہ کيلئے اس زمينی جنت پر قيام کرو اوراس کے بعد يہ قسميں کھانےميں رہنے والے نہ بنو لہذا اس کو کھ

ليکن حضرت آدم نے اس کی ايک نہ مانی اور فرماياجس چيز سے خدا نے مانع فرماياہے ) ٣لگا کہ ميں سچ کہہ رہا ہو۔(
  ميں وه ہرگز بجا نہيں السکتا۔ 

وہاں جاکر کہنے لگاهللا تعالٰی نے اب اس درخت کو تمہارے لئے مباح اب اس نے حضرت حواّ کے پاس جانے کا سوچا اور
قراردياہے اب اس کو کھانے ميں کوئی حرج نہيں رہااگر تم نے آدم پہلے اسے کھاليا تو آدم پر حکمران رہوگئی حضرت حواّ

ہے اسکا مجھ پر کوئی اثر نے اسے تناول کر ليا اورپھر حضرت آدم کے پاس جا کر کہا ميں نے اس درخت کو تناول کرليا 
نہ ہوالہذا آپ بھی اسے تناول فرماليں يہ مباح ہوچکا ہے مباحت کا سن کر حضرت آدم نے بھی تناول کرليا اوراس طرح 

   )۴شيطان اسے پھسالنے ميں کامياب ہوگيا۔(

  انسانی نسل کا دشمن :
وجہ سے تناول کر بيٹھے توهللا تبارک حضرت آدم اورحضرت حواّ جب اس شجره ممنوعہ سے شيطان کے پھسالنے کی 

جسميں جنت جيسا ماحول تھا ‘وتعالٰی نے حضرت آدم اورانکی اہليہ کو حکم ديا کہ اس پاک وپاکيزه سرزمين 
  کو چھوڑ کر کسی اورجگہ منتقل ہوجأو۔ ‘ضروريازندگی کی ہرچيز ميسر تھی۔کسی قسم کی پريشانی نہ تھی‘
   ٢١اصحين۔اعراف :وقاسما ھما انی لکما لمن الن) ٣(

يعنی شيطان قسميں کھا کر کہنے لگا ميں تہميں نصيحت کررہاہوں کہ اس کے کھانے ميں کوئی حرج نہيں ہے۔ليکن حضرت
  آدم نے اس کی قسموں کی پروا نہ کی۔ 

)۴(   
دوسرے  سختی فنا کدورت اورشقاوت جيسا ماحول ہوگا۔اس ميں لوگ بھی ايک‘ جھوٹ ‘حسد وکينہ ‘جہاں عدوات ودشمنی 

کے دشمن ہونگے اورابليس اوراس کے پيروکار بھی حضرت آدم کی نسل کيساتھ دشمنی رکھتے ہونگے يہ کفر وطعنيان اور
ايمان واعتقادات کی وجہ سے دشمنی کريں گے اور ابليس اوراسے کے پيروکار راه راست سے ہتکانے کيلئے ہر ممکن 

انسان کو نيکی کے راستہ سے ہٹاليں اوراسکے لئے خدا کی خوشنودی حيلہ و بہانہ تالش کريں گے اورکوشش کريں گے کہ
اورزياده ثواب کا اللچ ديکر برے کاموں ميں پھنسانے کی کوشش کريں گے يہ نہ صرف مردوں کا دشمن ہے بلکہ پوری 

  انسانيت کا دشمن ہے۔ 
کيلئے عورتوں کے مزاج کے موافق  يہ ہر انسان کواس کے مزاج کے مطابق جال ميں پھنساتاہے عورتوں کو گمراه کرنے
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پھندے ڈالتاہے مردوں کيلئے مردوں کا مزاج اختيار کرتاہے لہذااس دشمن سے بچنا ضروری ہے اس کی وجہ سے حضرت 
آدم کو جنت سے نکا الگيااورخبردار کہاگياکہ زمين پراسکا خيال رکھنا يہ تمہاری پوری نسل کا دشمن ہے گويا کہاجارہاہے 

وسوسوں اورشيطانی حربوں سے بچنے کی تلقين کرنا البتہ يہ زمين پر جا کر سب ‘و اسکی مکاريوں کہ اپنی نسل ک
  مخلصين کو ضرور گمراه کرنے کی کوشش کريگا۔ 

  عارضی قرار گاه:
خداوندعالم نے حضرت آدم کو جنت سے نکال کر زمين پر بھيج ديا اورفرمايا کہ ايک مغير مدت تک زمين ميں تمہاری 

ه ہے تم اس جگہ سے ايک وقت تک استفاده کرتے رہو اس ميں تمہاری اوالد کو مکمل اختيار ہے کہ وه شيطانی قرارگا
وسوسوں ميں پھنس کر جہنم کا راستہ اختيار کريں يا خداوند متعال کی فرمان برداری کرکے جنت ميں آئيں ہم نے تو يہاں 

  آپ کے عمل کو ديکھنا ہے جيسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔ 
   )١ثم جعلنا کم خٰلئف فی االرض من بعد ھم لننظر کيف تعملون۔(

  ان کے بعد ہم نے تہميں دنيا ميں انکا جانشين بناياہے تاکہ ہم ديکھيں کيسے عمل کرتے ہو۔ 
  لہذا بتاياجارہاہے کہ 

  عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی 
ڑا کہ معصوم ہونے کے باوجود جنت سے نکال ديئے گئے روايات حضرت آدم سے ترک اولٰی ہواتوانہيں يہ خساره ديکھنا پ

   )٢ميں مختلف مقامات کاتزکره موجودہے کہ حضرت آدم کو کہاں بھيجا گيا۔(
ہم حضرت رسول خداسے مروی ايک روايت تبرکا ًبيان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہيں کہ خداوندمتعال نے حضرت 

يں اتارو توحضرت جبريل نے حضرت آدم کو پہاڑ صفا اورحضرت حواّ کو جبريل کو وحی کی کہ حضرت آدم کو مکہ م
   )٣مروه پراتارا۔(

----------   

   ١٠ابراھيم :) ١(
  کا تزکره موجودہے۔ ‘اردن وفلسطين ‘ مدينہ ‘مکہ ‘روايات ميں ہر زمين ) ٢(
ما جبرئيل والقی آدم علی الصفا والقی حوا علی المروه۔تفسيروحی هللا تعالی ٰ الٰی الجبريل ان اھبطھما الی البال ه المبارکہ مکہ فھبط بھ) ٣(

   ٢۶عياشی جلدا۔ص

  اس روايت کی تائيد حضرت امام صادق سے بيان کرده روايت بھی کرتی جس ميں حضرت نے فرمايا۔ 
 لقب کی وجہ سے اس پہاڑ کانام صفا“ صفی هللا ” جب حضرت آدم مکہ کے ايک پہاڑ پراتارے گئے توحضرت آدم کے 

  رکھا گيااورحضرت حواّ کو صفا کے مقابل پہاڑ پراتاراگيا اسکا نام مروه رکھا گيا۔ 
حضرت آدم چاليس دن تک سجده کی حالت ميں گرايہ کرتے رہے حضرت جبرائيل آئے اورانہوں نے کہا اتنا گرايہ کيوں 

   )١دياگياہے۔( کررہے ہو توحضرت آدم نے فرمايا ميں کيسے کريہ نہ کروں مجھے خدا کے جوارسے نکال
جب حضرت آدم ترک اولٰی کی وجہ سے نکالے جاسکتے ہيں توہم خداکی نافرمانی کرکے کس طرح جنت کے حقدار 

ہوسکتے ہيں شيطان نے ابتداء سے ہمارے بابا کے ساتھ کس طرح کا سلوک کياتھا کيااب بھی ہم اس کے دھوکہ ميں آکر 
ال ديں جبکہ خداکہہ رہاہے کہ صرف ميری عبادت کرو اورجوعبادت خداسے روگرادنی کريں اوراحکام خداکو پس پشت ڈ

  ميری منشاء و مرضی کے خالف ہوگی ميں اسے ہرگز قبول نہ کرونگا۔ 
هللا کو صرف وہی عبادت پسند ہے جواسکا بھيجا ہوارسول بتائے اوراس کے بعد اسکا صحيح قائم مقام بتائے ہر من گھڑت 

کتی۔شيطان سجده کا منکرنہ تھابلکہ اس طريقہ پرسجده کرنے کا مخالف تھا جسکا عبادت شرف قبوليت حاصل نہيں کرس
خدانے کہاتھاجس سے اس نے خليفة هللا نافرمانی کی اورتعظيم کرنے سے انکارکياتھا۔بہرحال خليفة هللا کی نافرمانی ہزاروں 

  برس کی عبادت پرپانی پھير ديتی ہے۔ 
-------   

   ۴۴۔ص:١تفسير ابن ابراھيم۔جلد:) ١(
ليکن يہ يادرہے کہ شيطان سجده کامنکرتھاعبادت کا منکرنہ تھا اسلئے خدانے اسے مشرک نہيں کہا بلکہ کافر کہاہے جبکہ 

  تارک نماز کوخداتعالٰی نے مشرک کہاہے ارشاد رب العزت ہے۔ 
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   )٢اقيمواالصلوة والتکونوامن المشرکين۔(
  جيسے اہم فريضہ کو ترک کرکے مشرک نہيں بننا چاہيے۔  نماز قائم کرو اورمشرکين نہ بنو۔لہذا ہميں نماز

--------   

   ٣١روم :) ٢(
ِحيُم  اُب الرَّ   فَتَلَقَّی آَدُم ِمْن َربِِّہ َکلَِماٍت فَتَاَب َعلَْيِہ إِنَّہُ ہَُو التَّوَّ

ترديد وه بہت زياده پس آدم نے هللا سے (اندازتوبہ کے ) چند کلمات سيکھے اوران کے ذريعے هللا کی طرف رجوع کيا۔بال
 توبہ قبول کرنے واال اورنہايت رحم کرنے واالہے۔ 

 

 تفسير انوار الحّجت

 

  حقيقت توبہ:

رجوع اورلوٹنا ہے اورحقيقت توبہ کے بارے اگرچہ مفسرين کی آراء مختلف ہيں ليکن ان کی ‘توبہ کا اصلی معنی بازگشت 
بازگشت ان تين چيزوں کے مجموعے کی طرف ہوتی ہے۔کہ انسان تہہ دل سے اپنے گناه پرنادم ہواوراس کا تدارک کرلے 

يقی توبہ کرنے کی توفيق انسان کو نصيب ہوجائے اس کانتيجہ حتمی اورآئنده گناه نہ کرنے کا مصمم عزم کرے اگرچہ حق
  نجات ہے۔لہذا يہ انسان کو چاہيے کہ وه توبہ کے ذريعے اپنے پرورگار کی رحمت کی طرف لوٹ آئے 

عقل سليم کا تقاضا تو يہ ہے کہ انسان اصالًايسا کام نہ انجام دے جس سے اسکو ندامت وپشيمانی کا سامنا کرنے پڑے 
رفارسی ميں مشہوربھی کہ عامل ًتکند کاری کہ باز آيد پشمانی۔اورتوبہ ميں بھی ايسے کئے کہ اثرشوم کو ديکھ ندامت کے او

لہ ترک الزنب اھون من ” سرجھکانے پر مجبور ہوجاتاہے۔اوراحاديث معصومين بھی اسی کی طرف راہنمائی کرتی ہيں کہ 
  گناه نہ کرنا توبہ کرنے سے آسان ہے۔ “ الثوم

ليکن هللا نے توايک طرف انسان ميں نمريزه شہوت وحيوانيت رکھا اوردوسری طرف سے شيطان کو انسان کے پيچھے 
گمره کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔تو خداتعالٰی کو علم تھا کہ انسان سے غلطياں ہونگيں لغزشيں ہونگيں اگر ميں نے اس 

کرديئے وه مايوس ہوکر تاابدبد بختی کا شکار ہوجائيگاجس کو کے لئے اپنی رحمت کی طرف لوٹنے کے تمام دروازے بند 
خود ذات حق پسند نہيں کرتی لہذا اس ذات رحيم وکريم نے گناه گاروں کے لئے توبہ کا دروازه کھال رکھاہے کہ اگر کسی 

ے پر سے جہالت کی وجہ سے برائی سر زد ہوجائے تووه اس دروازے سے اپنے رب کی طرف واپس آجائے۔اوراپنے کئ
پشمان ہوکر اس کی تالفی کرلے اورآئنده گناه نہ کرنے کا مصمم اراده کرلے اورروايات ميں ہے آخری ہم تک توبہ قبول 

  ہوسکتی۔ 
  رسول هللا نے اپنے آخری خطبے ميں ارشاد فرمايا کہ 

اب هللا عليہ ثم قال ان لشھر لکثير ومن ومن تاک قبل توبہ بشھر ٍت‘ثم قال ان السنة لکثيرة ‘من تاب قيل توبہ سنة ًتاب هللا عليہ ” 
ثم قال وان ليوم کثير ومن تاک قبل توبہ بساعة تاب هللا عليہ ثم قال وان الساعة لکثير ومن تاب ‘تاب قبل توبہ بيوم تاک هللا عليہ 

  وقد بلغت نفسہ موزا۔واھوٰی بيده الی حلقہ۔تاب هللا عليہ۔ 
ايک بہت زياده اگر ‘کرلے هللا تعالٰی اس کی توبہ قبول کرتاہے۔پھر فرمايا کہ جو شخص اپنی موت سے ايک سال پہلے توبہ

ايک ماه بھی بہت زياده ‘کوئی شخص اپنی موت سے ايک ماه پہلے توبہ کرلے توهللا اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔پھر فرمايا
ايک دن بھی زياده‘ہے۔پھر فرماياہے اگر کوئی شخص اپنی موت سے ايک دن پہلے توبہ کرلے توهللا اس کی توبہ قبول کرتا 

ايک گھنٹہ‘ہے اگر کوئی شخص اپنی موت سے ايک گھنٹہ پہلے توبہ کرلے توهللا تعالٰی اس کی توبہ قبول کرتاہے۔پھر فرمايا
  بھی زياده ہے اگر کوئی شخص اس وقت توبہ کرلے جب اس کی جان لب پر آئی ہوتواس کی توبہ قبول کرتاہے۔ 

الہی سے کسی صورت مايوس نہ ہونے کی طرف راہنمائی کرتی ہے اورهللا نے جس چيز کا آيہ اگرچہ يہ حديث رحمت 
  ’ مبارکہ ميں ذمہ ليا اس کی وضاحت کررہی ہے کہ 

  “ انما التوبہ علی هللا للذين يعملون الُسٔوء َبحھا لٍہ ثم يتولون من قريب’ 
ادانی کی وجہ سے گناه کربيٹھيں اورقريب ہی ميں توبہ کو خدا کسی طرح بھی ان لوگوں کی توبہ رد نہيں فرمائيگاجو ن
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  کرليں۔ 
رحمت الہی کے اتنا وسيع ہونے کا معنی يہ ہرگز نہيں ہے کہ انسان توبہ ميں جلدی نہ کرے۔کيونکہ انسان کو خبر نہيں ہے 

ہ وه اس لحاظ سےکہ اس نے داعی اجل کو کب لبيک کہنا ہے تواسے کب علم ہے کہ ميری موت ميں کتنا عرصہ باقی ہے ک
  توبہ کرے۔اورموت وقت کی تعين نہ کرنے کی وجہ بھی شايد يہی ہو۔ 

لہذا جتنی جلدی ہوسکے اپنی کوتاہيوں اورلغزشوں پر سچے دل سے پشيمان ہو کر باره گاه الہی ميں لوٹ آنا چاہيے اورآيہ 
اور جواانی ميں توبہ کرنا شيوه پيغمبر ‘کرتا ہےکا حکم بھی اسی چيز کا تقاضا “ وسااعواالے مغفرة من ابکم رحمة ” مبارکہ 

ی بھی ہے۔اگرچہ يہ حضرات قدسيہ ہرقسم کے گناه ولغزش سے پاک وپاکيزه ہوتے ہيں ليکن انکے استغفاروتوبہ کی نظير 
تبہ نہيں ملتی ہے خود رسول هللا جو عالمين کی خلقت کی علت نمائی ہيں کے بارے روايات ميں آياہے آپ دن ميں تين سو مر

  استغفاکرتے تھے۔ 
توبہ کے بارے روايات ميں آياہے اعمال خير ميں سے هللا کے نزديک سب سے زياده محبوب عمل توبہ ہے اورتوبہ کو 

  شفاعت کرنے واالبھی قرار دايا گياہے۔ 
بہ کے ذريعے دھويالہذا انسان کو چاہيے کہ توبہ کو توہين نہ سمجھے انسان سے گناه سرزد ہونا بعيد نہيں ہے اس گناه کو تو

  جاسکتاہے توبہ کر کے انسان ايسے بن سکتاہے کہ ابھی شکم مادر سے جنا گياہے۔ 
حقيقت ميں کسی بندے کی توبہ اپنے رب اس شخص سے بھی زياده خوش کرتی کہ جس کازاد و راحلہ تاريک رات ميں گم 

  ہوجانے کے بعد مل جائے۔ 
کہ ہميں اورآپ کو سب کو سچی توبہ کرنے کی توفيق عنائت فرمائے اوراسے آخر ميں خداتعالٰی سے عاجز ايہ التماس ہے 

  شرف قبوليت بخش ہمارے لئے شفاعت کرنے واال قراردے۔ 
حقيقت توبہ کے بارے ميں مفسرين کی آراء مختلف ہيں ليکن ان سب کی بازگشت ان تين چيزوں کے مجموعے کی طرف 

  دم ہواوراس کا تدارک کرے اورآئنده گناه نہ کرنے کا مصمم عزم کرے۔ ہوتی ہے کہ انسان تہہ دل سے اپنے گناه پرنا
  اگرحقيقی توبہ کرنے کی انسان کو توفيق ہوجائے اس کانتيجہ نجات ہے۔ 

  کلمات توبہ :۔
خداوندعالم نے حضرت آدم کو جن کلمات کی تعليم فرمائی تھی ان کے متعلق مفسرين ميں اختالف پاياجاتاہے۔بعض مفسرين 

  رماياہے کہ يہ کلمات قرآنی آيات پر مشتمل ہيں اوربعض نے کہا ہے ان کلمات کاتذکره روايات ميں موجود ہے مثالً نے ف
  بعض کے نزديک سوره اعراف کی يہ آيت تھی۔ 

   )١قاال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرين۔(
ااگر تو نے ہميں نہ بخشا (يا) ہم پر رحم نہ کياتو ہم خسارے ميں رہنے والوں ميںان دونوں نے کہاخدايا!ہم نے خود پر ظلم کي

  سے ہوجائيں گے۔ 
  تفسير عياشی ميں حضرت امام محمد باقر سے روايت کئے گئے مندرجہ ذيل کلمات بيان ہوئے ہيں۔ 

  الالہ االانت سبحانک انی ظلمت نفسی ماغفرلی انک انت الغفور الرحيم۔ 
ء کوئی معبود نہيں ہے۔توپاک وپاکيزه ہے۔ميں نے خود پر ظلم کياہے مجھے بخش دے بيشک توہے بخشنے خدا تيرے سوا

  واال اوررحم کرنے واالہے۔ 
  مجمع البيان ميں کلمات سے مراد يہ دعاتھی 

  اللھم الالہ اال انت سبحانک وبحمد ک انی ظلمت نفسی ماغفرلی انک خير الغافرين اللھم الالہ االانت 
--------   

   ٢٣اعراف :) ١(
سبحانک وبحمدک رب انی ظلمت نفسی فارحمنی انک خير الراحمين اللھم الالہ اال انت سبحانک وبحمدک رب انی ظلمت نفسی فتب علی 

   )٢انک انت التواب الرحيم۔(

لئے درياشق کياان ان کے ‘انہيں عصاديا‘ ياهللا !تيرے عالوه کوئی عبادت کے الئق نہيں ہے توپاک وپاکيزه ہے اورميں کی 
  پربادلوں کا سايہ کيا؟ 
  حضرت نے فرمايا! 
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انسان کے لئے اچھا نہيں ہے کہ خود اپنی تعريف کرے ليکن ميں اتنا بتا دينا ضروری سمجھتاہوں کہ حضرت آدم سے خطا 
  سرزد ہوئی تواس کی توبہ کے الفاظ يہ تھے۔ 

  اللھم انی اسئلک بحق محمدوآل محمد لماغفرت۔ 
تجھ سے محمد وآل محمد کے حق کاواسطہ ديکر سوال کرتاہوں ميری توبہ قبول فرماتوخد انے اسکی توبہ قبول  خدايا ميں
  فرمائی۔ 

حضرت نوح کشتی مين سوارہوئے اورانہيں کشتی کے غرق ہونے کا قطره الحق ہواتوانہوں نے بارگاه خدا وندی ميں عرض
  کی۔ 

  اللھم انی اسئلک بحق لما نجتتنی من الغرق۔ 
  ميرے هللا تجھ سے محمد وآل محمد کے حق کے واسطے سوال کرتاہوں کہ مجھے غرق ہونے سے بچا خدانے نجات دی۔ 

 -----------   

  ٢٠٠ص:١مجمع البيان :جلد ) ٢(

  
اسی طرح جب حضرت ابراھيم کو آگ ميں پھينکا گيا تو انہوں نے بھی يہی الفاظ دہرائے خدا يا محمد وآل محمد کے صدقے 

سے نجات عنايت فرماهللا نے آگ کو ٹھنڈا اورسالمتی کا موجب قرارديااور اسی طرح جب حضرت موسٰی نے اپنا مجھے آگ
  عصی ٰپھينکا تو دل مين خوف محسوس ہواتوانہوں نے بھی يہی کلمات دہرائے توارشاد خداوندی ہوا۔ 

  التخف انک انت االعلٰی۔ “ 
  ان سے نہ گھبرا توان سے بلند مرتبہ واالہے۔ 

  آخر ميں فرمايا۔ 
  اگر حضرت موسٰی مجھے پاليتے اورمجھ پرايمان نہ التے توان کا ايمان اورنبوت انبياء کوئی فائده نہ ديتی۔ 

اے يہودی !ميری ذريت سے حضرت مہدی ہونگے اسکے مدد کيلئے حضرت مريم ابن اتريں گے اورحضرت مہدی کو 
  آگے کھڑا کرکے اسکی اقتداء ميں نماز پڑھيں گے۔ 

  تيری تعريف کرتاہوں ميں تير تعريف کرتاہوں ميں نے ظلم کيا تو مجھے بخش دے کيونکہ توبہترين بخشنے واالہے۔ 
خدايا !تيرے سواء کوئی معبود نہيں توپاک وپاکيزه ہے ميں تيری تعريف کرتاہوں ميں نے خود پر ظلم کياتومجھ پررحم 

  فرماکيونکہ تو بہترين رحم کرنے واالہے۔ 
  صرف تو ہی معبودہے اورپاک وپاکيزه ہے ميں تيری حمد وثناء کرتاہوں ميں نے پروردگار!

اپنے اوپر ظلم کياہے تواپنی رحمت ميرے شامل حال فرمااورميری توبہ قبول فرما کيونکہ توہی توبہ قبول کرنے واالاوررحم
  کرنے واالہے۔ 

حضرت امام ‘حضرت فاطمہ ‘حضرت علی ‘محمد  اسی طرح متواتر روايات ائمہ طاھرين ميں ہے يہ خمسہ نجباء (حضرت
حسن اورحضرت امام حسين کا واسطہ دے کرکی گئی دعااور کلمات ذکرکئے گئے تھے اورانہيں کی وجہ سے حضرت آدم 

  کی توبہ قبول ہوئی اس دعا کے الفاط يہ تھے۔ 
   )١يارب ّاسئلک بحق محمد وعلی وفافطمة والحسن والحسين۔(

حسن اورحسين کے حق ‘ فاطمہ ‘علی ‘پروردگار ا!ميں تجھ سے محمد ‘دی ميں عرض کرتے ہيں حضرت آدم بارگاه خداون
  کا واسطہ ديکر سوال کرتاہوں ميری توبہ قبول فرما۔ 

تفسير برھان ميں مذکورہے کہ حضرت امام جعفر صادق ايک روايت مذکوره ہے کہ ايک مرتبہ ايک يہودی حضرت رسول 
  رآپ کے سامنے کھڑے ہوکر آپ کو ديکھنے لگا۔ اکرم کی خدمت ميں حاضر ہوااو
  حضرت نے فرمايا۔کيابات ہے۔ 

  اس نے کہا 
ميرا ايک سوال ہے کہ آپ افضل ہے يا حضرت موسٰی بن عمران جبکہ خداوندمتعال نے حضرت موسی ٰبن عمران کيساتھ 

  ان پرتورات نازل فرمائی۔ ‘کالم کيا
  ابن شيراشوب: ) ١(

تفاسير ايک دوسرے کيساتھ اختالف نہيں رکھتی ہيں کيونکہ ممکن ہے کہ حضرت آدم کوان سب بہرحال يہ تينوں قسم کی 
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کلمات کی تعليم دی گئی ہوتاکہ ان کلمات کی حقيقت اورباطنی گہرائی پرغور کرنے سے حضرت آدم مکمل طورپر روحانی 
   )١انقالب پيدا ہواور خدااپنا لطف وکرم کرتے ہوئے اسکی توبہ قبول فرمائے۔(

  ايک سوال اوراسکا جواب ! 
  حضر ت آدم نے غلطی کيوں کی؟ 

 اورپھر حضرت آدم کا اعتراف جو قرآن ميں حکائت ہواہے ‘جواب :اگرچہ آيات۔۔۔۔فتکونا من الظالمين۔اور وعصی آدم فعوٰی 
  “ ربنا ظمنا انفسنالم تغفر لنا وتر حمنا لنکونن من الخاسرين” 

ے لغزش ہوئی ہے۔ليکن اگر اس واقع سے مربوط آيات کے بارے ميں تذکره کريں کاظاہريہی بتالتاہے کہ حضرت آدم س
اورکل شجره سے روکنے والی انہی ميں دقت کريں تو واضح ہوجاتاہے کہ حضرت آدم سے گناه سرزد نہيں ہوا۔کيونکہ يہ 

   نہی صال ح وخير کی طرف راہنمائی کے لئے تھی حکم مولٰی نہ تھا۔اس کی والہ بھی موجودہيں۔
  اس سوره مبارکہ اورسوره اعراف ميں اس نہی کی مخالفت کو هللا تعالی ٰ نے ظلم سے قرار فرماياہے کہ ) ١(
  “ التقرباباھذه الشجرة فتکونامن الظالمين ’

  اوربنا ظلمنا انفسنا۔۔۔۔۔۔ 
-------   

  ١۶١ص:١تفسير نمونہ :جلد) ١(

  
  “ شقت دنيوی ميں پڑجانے سے تعبير کياہے کہ اورسوره طہ ميں اکل شجره کے نيچے کو ترک جنت کر کے م

  فقلنا ياان ھذالک ولزوجک فال لحر جسکما من الجنة فتشق 
آ يات اس جنت ک اوصف بيان کررہی ہيں کہ اس جنت ميں نہ بھوک ہے نہ عريانی اور نہ ‘ٰ◌ اوراس سے بعد والی آيات 
و هللا شقادت سے تعبير کياہے اس کا معنی يہ بنتاہے کہ اورايسی مرفہ زندگی والی جگہ نکلنے ک‘پياس ہے نہ سورج کی تپش

اس شينان کے بھکارے ميں آکر اکل شجره سے نہيں اس دنيا ميں جاناپڑيگاجس بھوک پياس تھکاوٹ وسختی جيسی مشکالت 
ہونگيں ايسی زندگی سے محفوظ رہنے کی خاطر جو حکم دياجاتاہے وه کسی طرح بھی مولوی نہيں ہوسکتابلکہ مختصر 

  رشاد وراہنمائی ہے اس کی مخالفت اپنے کو مشقت ميں ڈالناہے مولٰی کی نافرمانی نہيں ہے۔ ا
  

   ٢دليل :
کويا توبہ ) ١“ (التائب من الذنب کمن الذنب لہ” توبہ جب قبول ہوجائے تواس کا معنی يہ ہے کہ عبد پر کوئی گناه نہيں ہے 

  سے پہلے تھا۔  کو قبول ہوجانے کے بعد کا وہی مقام تھاجو گناه کرنے
اگر اکل شجره والی نہی مولوی تھی اوتوبہ حضرت آدم سے ازگناه تھی توجب توبہ قبول ہوگئی توحضرت آدم کو اسی جنت 
ميں واپس الياجاتاجس سے نکالے گئے تھے جبکہ انہيں توبہ کے قبول ہونے کے باوجود زميں رکھا گيااس کا الزمی نيتجہ 

  نہ تھی اووه نہی جس کی  يہ ہے کہ وه توبہ گناه سے توبہ
--------   

   ٢١١۶حديث ::١بحوالہ ميزان الحکمہ :ج
مخالفت پرانہيں جنت سے نکالگياحکم نہ تھا۔بلکہ وه عرض خلقت آدم کی تکميل کے لئے ايک سبب تھا جواکل شجره کے 

ی وضسی کو ختم نہيں کر سکتی۔تکوينی اثر کے طور ظاہر ہوااورتوبہ گناه کے اثر تکليفی کو ختم کرديتی ہے ليکن اثر کوين
  

   ٣دليل :
  فامايأتينکم منی ھدی۔۔۔۔ ”قلنا اھبطو۔۔اورهللا تعالی نے فرماياہے ”

يہ کلمہ ان تمام تفصيلی شريتوں کو شامل ہے جو هللا نے کتب ورسل کے ذريعے دنيا ميں رائج کيں يہ اس چيز کی غمازی 
کا جملہ اسی طرف اشاره کرہاہے۔ تواس کا معنی“ امايأتيکم منی ھدی ً“ بنا  کرتاہے کہ دنيا ميں انسان کے لئے جو پہال قانون

يہ جب حضرت آدم نے اکل شجره اس وقت ابھی قوانين شريعيت بطور تکليف وضع نہيں ہوئے تھے تو پھر اس اکل شجره 
شتے تواس وقت مکلف کے گناه يا معصيت ہونے کا کوئی معنی نہيں ہے يہاں اگر کسی کے ذہن ميں يہ سوال آئے کہ فر
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تھے۔تبھی تو ابليس کو سجد نہ کرنے پر روندادرگاالہی قرار دياگيا جواب واضح ہے کہ فرشتوں کا محل تکليف آسمان ہی تھا 
  ليکن انسان کا محل تکليف زمين ہے۔ 

سے توبہ تھی بلکہ يہ  گناه‘عالمہ سيد علی نقی (رضوان هللا عليہ ) کے فرمان کے مطابق نہ يہ حقيقی گناتھا اورنہ ہی توبہ 
صرف آدم کی جاللت کے لحاظ سے ايک بلند تر مرتبے سے پيچھے ره جاناتھا۔جس کا احساس خدا کے مقرب بندوں اس 

  سے کہيں زياده ہوتاہے جوايک عام آدمی سے بڑے گناه سرزد ہونے اس کے ضمير ميں پيدا ہوتاہے۔ 
ا يَأْتِ     )٣٨يَنَُّکْم ِمنِّی ہًُدی فََمْن تَبَِع ہَُداَی فاَلََخْوٌف َعلَْيِہْم َوالَہُْم يَْحَزنُوَن (قُْلنَا اْہبِطُوا ِمْنہَا َجِميًعا فَإِمَّ

ہم نے کہا! تم سب يہاں سے اترجأو۔اور جب آپ کے پاس ميری طرف سے ہدايت آئے تو جواس کی پيروی کريں گے انہيں 
  خوف ہوگا نہ مالل۔ 

  اھبطواکا تکرارکيوں؟
اس سلسلے ميں کئی احتماالت ذکر کئے ہيں بعض علماء کے نزديک يہ تاکيد کے لئے پہلے بھی اترنے علماء اعالم نے 

  کاحکم دياگياتھااب دوباره تاکيداًحکم دياجارہا ہے کہ زمين پراترجأو۔ 
توبہ بعض علماء کے نزديک دوباره حکم دينا تاکيد کے لئے نہيں ہے بلکہ يہ کسی اورمقصد کے لئے ہے يعنی حضرت آدم 

کے کلمات زبان پر الئے اورانکی توبہ قبول ہوگئی تواسکے بعد آدم سے کہا جارہاہے کہ تم سب زمين پراترو۔ايسا نہيں ہے 
کہ توبہ قبول ہونے کے بعد جنت ميں رہنے دياجائے اترنے کا پہال حکم منسوخ ہوگياہے بلکہ اس مرتبہ اترنے کے حکم کے

ہاہے کہ توبہ قبول ہوجانے کے بعد بھی تمہيں جنت ميں نہيں رہنا بلکہ تمہاری غلت ذريعے هللا تبارک وتعالٰی حکم دے ر
  ہے “ انی جاعل فی االرض خليفہ ً”نمائی 

اس سے يہ بھی ظاہر ہوتاہے کہ حضرت آدم کا زمين پر اترنا سزا کے طور پر نہ تھا بلکہ زمين پر اترنا اس غرض سے تھا 
  ا۔ جس کے لئے حضرت آدم کو خلق کياگياتھ

بعض علماء نے يہ احتمال دياہے کہ يہاں دونوں مرتبہ حکم جداجدا ہے اورهللا تبارک وتعالٰی نے حضرت آدم اوران کی اوالد 
  کے لئے دو فيصلے صادر فرمائے ہيں۔ 

اکے بعد زمين پراترنے کا حکم دياگيااس صورت ميں حضرت آدم اوران کی اوالد کو زمين پر رہن‘‘ اکل شجره ”ايک مرتبہ 
تھا اوراس کا الزمہ دنيا کی مشقت اور سختی تھا اوردوسری مرتبہ جب هللا تبارک وتعالٰی نے اترنے کاحکم دياتويہ حکم 

  چونکہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوجانے کے بعد تھا اورکہاگيا: 
ياگيا کہ تمہارے تم سب زمين پر اترجأواوراس وقت دنياوی زندگی کو خوف وحزن سے دور اس شرط کيساتھ دور قرار د

پاس ميری طرف سے جو ھدايت اور راہنمائی آئے گی جو بھی اس کی پيروی کريگا اسکے لئے دنياوی زندگی ميں خوف 
  اورحزن مالل نہيں ہوگا۔ 

   )١اس کے عالوه بھی علماء نے احتماالت نقل کئے ہين جو ظاھر اًضعيف ہيں۔(
حکم بہشت سے پہلے آسمان کی طرف کيلئے تھا اوردوسری مرتبہ بعض علماء نے کہاہے کہ پہلی مرتبہ اترنے کا ) ١(

اترنے کاحکم آسمان سے زمين کی طرف تھا۔اوالً يہ قول درست نہيں ہے کيونکہ اس سے ثابت ہوگا کہ حضرت آدم اسمانی 
  جنت ميں تھے جبکہ يہ درست نہيں ہے۔ 

” تبہ اترنے کے حکم کے ساتھ ہی حضرت آدم سے کہاگياتھاثانياً۔يہ گزشتہ آيات کيساتھ بھی سازگار نہيں ہے کيونکہ پہلی مر
ااس سے ظاہر ہوتاہے کہ زمين پراترنے کاحکم ہے کہ پہلے آسمان پر۔لہذا اگر يہ “ ولکم فی االرض متقر ومتاع الی حسين 

کے بعد  واال حکم دوسرے اھبطوا“ ولکم فی االرض مستقرومتاع الی حسين ’‘ قول درست ہوتاتو اس وقت ضروری تھا کہ 
  ہوتا۔ 

  ھدايت کی پيروی :۔
حضرت آدم اورحواّ کو زمين پر بھيجنے کے بعدهللا تبارک وتعالٰی اوالد آدم کو مخاطب کرتے ارشاد فرمارہاہے جب بھی 

تمہارے پاس ہماری ھدايت رسول يا کتاب کی شکل ميں آئے تو تم ميں سے جو بھی اس ھدايت کی اتباع کريگا اسکے لئے 
  امرانی کی بشارت ہے۔ کاميابی وک

يعنی اگر انسان سعادت کی طرف قدم بڑھائے تو وه صرراه خدا کی طرف گامزن ہوں۔لہذا جو بھی ارشال رسل اورانزال کتب
پر قلبی اعتقاد رکھتاہوگاانبياء اورائمہ کے فرامين پر عمل بھی کرتاہوگاتواس کے لئے خوف ومالل نام کی کوئی چيزنہ ہوگی 

سے محفوظ ومامٔون ہوگااوراپنی مراد يں برالئے گااورآخرت والے دن ہر قسم کی پريشانی سے دورہوگابلکہوه عذاب الہی ‘ 
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اگر اسکے اعمال درست ہوئے اورخدا کی شريعيت کے مطابق چلتا رہا توجنت الفردوس ميں انبياء اورعلماء کے ساتھ 
  محشور ہوگا۔ 

طان سے دوری اختيار کرنا چاہيے انسان اسے اپنا سخت دشمن سمجھے بہرحال انسان کو تقوی ٰ اختيار کرنا چاہيے اورشي
اوراس سے ہوشيار رہے کيونکہ سب سے خطرناک دشمن وہی ہوتاہے جو نظر نہ آتاہو جبکہ شيطان انسان کو ديکھ رہاہے 

ات پر عمل کرنا واجب‘شيطانی وسوسوں سے دور رہنا ‘ اورانسان شيطان کو ديکھنے سے قاصر ہے۔لہذا تقوی ٰ اختيار کرنا 
محرمات ترک کرنا اورشريعت کے دوسرے لوازمات کو ملخوظ خاطر رکھان ہی ھدايت کی پيروی اورکوف مالل سے 

  چھٹکاراکا موجب ہے۔ 

  ايک سوال اوراسکا جواب !
ميں مٔومن  اس آيہ مبارکہ کی دوسے تودنيا ميں حزن ومالل نہيں ہونا چاہيے جبکہ دنيا‘ يہاں پر سوال يہ پيداہوتاہے کہ 

کيلئے کافر سے بھی زياده خوف وحزن ہے جيسے کہ آيات وروايات اس کو بيان کرتی ہيں کہ دنيا مٔومن کے لئے دارمشقت 
  اورقيد خانہ ہے۔جيسے کہ نبی کريم کا فرمان ہے 

  “ خص البالء باالنبياء ثم االوليا ء ثم االمثل ماالمتل ” 
  رکہ کے ساتھ کيسے ہم آھنک کياجاسکتاہے؟ تو دنيا کی ظاہری صورتحال کو اس آيت مبا

  
   جواب !

اس کوجواب يوں دياجاسکتاہے آيات کی روسے دنيا کی سختی اورحزن اس کا الزمہ ہے جس ميں کافر اورمٔومن شريک ہيں 
ليکن مٔومن کے عنوان نہيں بلکہ آزمائش وامتحان کے طور پر ہے اورکاميابی کی صورت ميں اسکے لئے جنت جيسی 

  سے نواز ا جائے گا جواس کے مصائب دنياوی کی تالفی ہے۔ نعمت 
ليکن کافر کے لئے تالفی اورتدارک کاامکان نہيں ہے۔کيونکہ مٔومن نے تواپنے رب کے مقام ربوبيت کو پہچان کراس کے 

من ہے امکانات کی اس تعين پر پابندی کرکے تکاليف برداشت کيں کہ اسکااجرهللا کے ہاں محفوظ ہے۔تواس کاضمير مط
ياايھا نفس المطمة ارجعی الی ربک “ شادی اسی وجہ سے هللا اپنے مٔومن خالص بندے کو نفس مطمئنہ سے ياد فرماتاہے۔کہ 

جبکہ کافر اولين مرحلہ اطاعت ميں انکار کرکے اس اطمنان سے تہی دامن ہوگياہے۔اوردنيا ميں خوف “ راضة ًفرمضيہ 
  ی تکاليف کاتدارک نہيں ہوگا۔ وحزن مين مبتالہے اورآخرت ميں بھی اس ک

بُوا بِآيَاتِنَا أُْولَئَِک أَْصَحاُب النَّاِر ہُْم فِيہَا َخالُِدوَن    َوالَِّذيَن َکفَُروا َوَکذَّ
  اورجو (ھماری ھدايت کا) انکارکريں گے اورہماری آيات کو جھٹالئيں گے وه جہنمی ہيں اورہميشہ جہنم ميں رہے گے۔ 

  جہنمی کون؟
ل کھلے الفاظ ميں فرمارہاہے کہ جہنمی کی دو بنيادی عالمتيں ہيں ايک ہماری ھدايت کاانکار اورہماری ھدايت پر خداوندمتعا

ضروريات دين کو ملحوظ نہ رکھنا اوردوسرا ہماری آيات ‘عمل نہ کرنے اوواجبات ومحرمات کا خيال نہ رکھنا 
بعثت رسل۔۔۔۔ ‘ انزال کتب ‘ عبادت خداوندی ‘الئل وحدانيت کوجھٹالتاہے يعنی ہماری ظاہری نشانيوں کا انکار کرتايعنی د

جيسی نشانيوں کاانکار کرنا يہ دونوں چيزيں ہميشہ ہميشہ کے لئے جہنم ميں رہنے کا باعث ہے۔اورحقيقت يہ ہے کہ ہماری 
رمايہ سوکھ زندگی کا سخت اورتنگ ہونااسی وجہ سے ہے کہ ہم نے ھدايت الہی سے انحراف کرلياہے اورہمارے تعيين س

گياہے۔ہميں اپنے حاالت سے نجات کے لئے اپنی اعتقاد ورفتار پر سوچنا چاہيے اورخدا تعالٰی سے دنياوآخرت کی 
  خيروبرکت کاسوال کرناچاہيے۔ 

 خداتعالٰی ہم سب کو انجام نجير فرما! 

 

 


