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 فہرست 

  گفتار مترجم
  کا معنی ہے چہرے سے نقاب ہٹانا۔“ تفسير”لغت ميں 

  يہ کوشش کب شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچی
  ايک خطر ناک غلطی

  ھر زمانے کی احتياج اور تقاضے
  کس تفسير کا مطالعه کرنا بھتر ھے

  ی خصوصياتاس تفسير ک
  سوره حمد (فاتحه الکتاب)
  سوره حمد کی خصوصيات

  لب و لہجہ اور اسلوب بيان :
  س قرآن :۔ اسا ٢
  ۔ پيغمبر اکرم(ص) کے لئے اعزاز :٣
  ۔ تالوت کی تاکيد : ۴

  سوره حمد کے موضوعات
  ره کا نام فاتحة الکتاب کيوں ہے؟اس سو

  ايک اہم سوال :
  تفسير

  کيا بسم هللا سوره حمد کا جزء ہے؟
  خدا کے ناموں ميں سے هللا، جامع ترين نام ہے

  خدا کی رحمت عام او ررحمت خاص
  خدا کی ديگر صفات بسم هللا ميں کيوں مذکور نہيں؟

  س کی رحمت ميں ڈوبا ہو ا ہے۔سارا جہاں ا
  ۔ تمام ارباب انواع کی نفی :١
  ۔ خدائی پرورش،٢

  قيامت پر ايمان دوسری اصل ہے۔
  انسان کے دربار خدا ميں

  ۔ آيت ميں حصر کا مفہوم :١
  ۔ نعبد و نستعين اور اسی طرح بعد کی آيات ميں جمع کے صيغے آئے ہيں۔٢
  ۔ طاقتوں کے ٹکراؤ کے وقت استعانت خدا کی طلب :٣

  صراط مستقيم پر چلنا
 مراه ہيں؟يہاں يہ مشہور سوال سامنے آتا ہے کہ ہم ہميشہ خدا سے صراط مستقيم کی ہدايت کی درخواست کرتے رہتے ہيں، کيا ہم گ

  صراط مستقيم کيا ہے ؟
  دو انحرافی خطوط

  ۔ الذين انعمت عليھم کون ہيں :١
  وب عليھم اور ضالين کو ن ہيں :۔ مغض٢

  سورٔه بقره کے موضوعات
  فضيلت سوره بقره

  قرآن کے جروف مقطعات کے متعلق تحقيق
  ادبيات عرب کا عہد زريں

  واضح گواه
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  دور کا اشاره کيوں
  “کتاب”۔ معنی ٢
  ۔ ہدايت کيا ہے ؟٣
  ۔ قرآنی ہدايت پرہيزگاروں کے ساتھ کيوں مخصوص ہے؟۴

  روح و جسم انسانی ميں آثار تقوی
  ايمان۔ غيب پر ١
  ۔ خدا سے رابطہ٢
  ۔ انسانوں سے رابطہ:٣
  ۔ ايمان و عمل کی راه ميں تسلسل١

  مانقيامت پر اي
  ۔ حقيقت تقوی کيا ہے :٢

  دوسراگروه سر کش کفار کا ہے
  ۔ تشخيص کی قدرت کا چھن جانا دليل جبر نہيں :١
  ۔ ايسے لوگ قابل ہدايت نہيں تو انبياء کا تقاضا کيوں :٢

  دلوں پر مہر لگانا :
  ۔ قرآن ميں قلب سے مراد کيا ہے :۴
  ۔ قلب و بصر صيغہ جمع اور سمع مفرد ميں کيوں :۵

  تيسرا گروه ۔ منافقين
  ۔ نفاق کی پيدائش اور اس کی جڑيں :١
  کی پہچان ضروری ہے :۔ ہر معاشرے ميں منافقين ٢
  ۔ معنیٔ  نفاق کی وسعت :٣
  ۔ منافقين کی حوصلہ شکنياں :۴
  ۔ وجدان کو دھوکا دينا :۵
  ۔ نقصان زده تجارت :۶

  منافقين کے حاالت واضح کرنے کے لئے دو مثاليں :
  اس خدا کی عبادت کرو
  نعمت آسمان و زمين

  بت پرستی مختلف شکلونميں
  قرٓان ہميشہ رہنے واال معجزه ہے

  انبياء کے لئے معجزے کی ضرورت :) ١(
  ول اسالم کا دائمی ومعجزهقرٓان رس

  گذشتہ انبياء کے معجزات
  قرٓان روحانی کيوں ہے ؟

  کيا قرٓان نے مقابلے کے لئے چيلنج کيا ہے ؟
  يہ کيسے معلوم ہوا کہ قرٓان کی مثل نہ الئی جاسکی؟

  يہاں ضروری ہے چند جملے بڑے لوگوں کے
  بہشت کی نعمات کی خصوصيات

  ايمان وعمل :)١(
  پاکيزه بيوياں :)٢(

  جنت کی مادی و معنوی نعمات :
  کيا خدا بھی مثال ديتا ہے؟

  حقائق کے بيان کرنے ميں مثال کی اہميت:)١(
  مچھر کی مثال کيوں :)٢(
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  خداکی طرف سے ہدايت وگمراہی :)٣(
  ينفاسق) ۴(

  حقيقی زياں کار
  اسالم ميں صلہ رحمی کی اہميت :)١(
  جوڑنے کے بجائے توڑنا :)٢(

  سرار ٓاميز نعمت ہےزندگی ايک ا
  تناسخ ا ور ارواح کا پلٹ ٓانا) ١(

  سات ٓاسمان:) ٢( 
  عظمت کا ئنات:)٣(

  انسان زمين ميں خدا کا نمائنده
  فرشتے امتحان کے سانچے ميں

  دوسوال اور ان کا جواب
  ٓادم جنت ميں

  ابليس نے مخالفت کيوں کی :) ١(
  سجده خدا کے لئے تھا يا آدم کے لئے :)٢(
  ٓادم کس جنت ميں تھے :) ١(
  ٓادم کا گناه کيا تھا :) ٢(
  تورات سے معارف قرٓان کا مقابلہ :) ٣(
  قرٓان ميں شيطان سے کيا مراد ہے :)۴(
  خدا نے شيطان کو کيو ں پيدا کيا ہے :)۵(

  خدا کی طرف ٓادم کی بازگشت
  خدانے جو کلما ت ٓادم پر القا کئے وه کيا تھے :)١(
  لفظ اھبتوا کاتکرار کيوں:) ٢(
  ميں کون مخاطب ہيں“ ھبتواا)”٣(

  خدا کی نعمتوں کو ياد کرو
  يہودی مدينہ ميں :) ١(
  يہوديوں سے خدا کے باره معاہدے:)٢(
  خدا بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا :) ۴(
  حضرت يعقوب کی اوالد کو بنی اسرائيل کيوں کہتے ہيں :) ۵(

  يہوديوں کی دولت پرستی
  کيا قرٓان تورات اور انجيل کے مندرجات کی تصديق کرتا ہے :) ١(

  اس کا جواب يہ ہے
  دوسروں کو نصيحت خود مياں فضيحت

  سے کيا مراد ہےلقاء هللا  )١(
  مشکالت ميں کاميابی کا راستہ :

  يہوديوں کے باطل خياالت
  قرٓان اور مسئلہ شفاعت

  شفاعت کا حقيقی مفہوم :) ١(
  عالم تکوين ميں شفاعت :) ١١(

  مدارک شفاعت :
  شرائط شفاعت :

  ديث اسالمی اور شفاعت :احا
  ۔ شفاعت کی معنوی تا ثير :٧١
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  توبہ کرنے والوں کو شفاعت کی ضرورت
  فلسفہ شفاعت :

  شفاعت کی شرئط تعميری اور اصالح کننده ہيں:
  اعتراضات کے جوابات :
  شفاعت اور مسئلہ توحيد
  تعجب کی بات يہ ہے

  مسئلہ شفاعت کے بارے ميں وہابيوں کی
  قرٓان ا س ٓايت ميں ايک اور عظيم نعمت کی طرف اشاره کرتا ہے

  ٹوں کے سر کاٹنے کو عذاب قرار ديا ہےقرٓان نے بيٹيوں کو زنده رکھنے اور بي
  فرعونيوں کے چنگل سے بنی اسرائيل کے نجات پانے کا ايک اجمالی اشاره

  ہے تاريخ بنی اسرائيل کے ايک بھر پور واقعے کے ايک پہلو کی طرف اشاره کيا گيا
  عظيم گناه اور سخت سزا

  يہ دو ٓايات خدا کی ايک بہت بڑی نعمت کی ياد دالتی ہيں ۔
  خداو ند عا لم نےبنی اسرائيل جب فرعونيوں کے چنگل سے نجات پاچکے تو 

  ٓازاد ماحو ل کی زندگی:
  من وسلوی ٰکياہے :

  کيوں کہا گيا :“انزلنا”
  کيا ہےغمام 

  من وسلوی کی ايک اور تفسير :
  اس مقام پر ہمارا سابقہ بنی اسرائيل

  ہوئے بنی اسرائيل کے قبائيل کی تعداد کے عين مطابق جب يہ چشمے جاری
  اور مفسدين ميں فرق :“تعثوا

  بنی اسرائيل کی زندگی ميں خالف معمول واقعات :
  انفجرت اور انبجست ميں فرق:

  ان نعمات فراواں کی تفصيل کے بعد جن سے خدا نے
  يہاں مصری سے کون سی جگہ مراد ہے

  کيا نت نئی چيز کی خواہش انسانی مزاج کا خاصہ نہيں :
  کيامن وسلوی ٰہر غذاسے بہتر وبر تر تھا:
  ذلت کی مہر بنی اسرائيل کی پيشانی پر

  ايک کلی اصول اور عمومی قانون
  ايک اہم سوال

  اس کا جواب يہ ہے :
  چند اہم نکات

  صائبين کون ہيں ؟ :) ٢(
  صائبين کے عقائد: ان کے مندرجہ ذيل عقائد تھے :)٣(

  ان ٓايات ميں بنی اسرائيل سے تورات ميں شامل احکامات پر
  عہد و پيمان سے مراد :) ١(
  کوه طور ان کے سروں پر مسلط کرنے سے کيا مقصود تھا :) ٢(
  کيا اس عہد وپيمان ميں جبر کا پہلو ہے :) ٣(
  کوه طور :) ۴(

  شتہ ٓايات کی طرحيہ دو ٓايات بھی گذ
  بنی اسرائيل کی گائے کا واقعہ

  زياده اور غير مناسب سواالت :) ١( 
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  يہ تمام اوصاف کس لئے تھے :) ٢(
  قتل کا سبب کيا تھا :

  اس داستان کے عبرت خيز نکات :) ۴(
  باپ سے نيکی

  انتظار بيجا
  عوام کو لوٹنے کی يہودی سازش
  بلند پردازی اور کھوکھلے دعوے

  غلط کمائی :) ١(
  سے کيا مراد ہے :” ہے  ٓاثار گناه نے احاطہ کرليا
  نسل پرستی کی ممانعت :

  عہد و پيمان کا ذکر
  ٓايات کا تاريخی پر منظر: 

  قوموں کی زندگی کے لئے بنيادی احکام :
  قرٓان کہتاہے:

  مختلف زمانوں ميں انبياء کی پے در پے ٓامد:
  روح القدس کياہے؟:

  روح القدس کے بارے ميں عيسائيوں کا عقيده :
  بے خبر اور غالف ميں لپٹے دل:) ٣(

  ان ٓايات ميں بھی يہوديوں اور
  خسارے کا سودا

  فباء بغضب علی غضب: 
  يہوديوں نے ان زحمتوں اور مشکلوں کے با وجود

  (قَالُوا َسِمْعنَا َوَعَصْينَا) کا مفہوم:
  )َؤاُْشِربُوا فِی قُلُوِبِہْم اْلِعْجل )مفہوم:

  خود پسند گروه
  ہزار سال عمر کی تمنا:

  اٍة):(َعلَی َحيَ 
  يہوديوں کی نسل پرستی:

  بہانہ ساز قوم:
  جبرئيل و ميکائيل
  پيمان شکن يہودی

  سليمان اور بابل کے جادوگر
  ہاروت اور ماروت کا واقعہ:

  (ہاروت) اور (ماروت) الفاظ کی حيثيت سے:
  انسان کا معلم کيونکر ہوسکتاہے؟فرشتہ 

  کوئی شخص اذن خدا کے بغير کسی چيز پر قادر نہيں:
  جاد و کياہے اور کس وقت سے ہے:

  جادو اسالم کی نظر ميں
  دشمن کی ہاتھ بہانہ مت دو

  يا ايھا الذين امنوا کا دقيق مفہوم:
  ھدف از نسخ

  کيا احکام شريعت ميں نسخ جائز ہے:
  لفظ (ٓايت ) سے کيا مراد ہے:
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  (ننسھا) کی تفسير:
  (او مثلہا) کی تفسير:

  بے بنياد بہانے
  ہٹ دھرم حاسد

  يہودی و نصاری کے عالوه ہرگز کوئی شخص جنت ميں داخل
  بے دليل دعوی نتيجہ تضاد ہوتاہے

  ٓايت کا روئے سخن تين گروہوں يہود، نصاری اور مشرکين
  مساجد کی ويرانی کی راہيں:

  سب سے بڑا ظلم:
  جس طرف رخ کر و خدا موجود ہے

  فلسفہ قبلہ:
  وجہ هللا:

  يہوديوں ، عيسائيوں اور مشرکين کی خرافات
  عدم فرزند کے دالئل:
  کن فيکون کی تفسير:

  کوئی چيز کيسے عدم سے وجود ميں ٓاتی ہے:
  خدا ہمارے ساتھ باتيں کيوں نہيں کرتا

  ان کے دل ايک جيسے ہيں:
  خوش خبری دينا اور ڈرانا۔ دواہم تربيتی اصول:

  وه ہرگز راضی نہ ہوں گے
  اتبعت اھواء ھم:لئن 

  دشمن کی رضا کا حصول:
  ہدايت صرف ہدايت الہی ہے:

  حق تالوت کياہے؟:
  ان ٓايات کے تين مقاصد ہيں: در اصل

  کلمات سے کيا مراد ہے:
  امام کسے کہتے ہيں:

  نبوت، رسالت اور امامت ميں فرق:
  ظلم کسے کہتے ہيں؟:

  امام کا تعين خدا کی طرف سے ہونا چاہئيے:
  دو سوال اور ان کا جواب:

  حضرت ابراہيم خليل هللا کی عظيم شخصيت:
  خانہ کعبہ کی عظمت

  امن و امان کی اس پناه گاه کے اجتماعی اور تربيتی اثرات:
  خانہ خدا کا نام:

  بارگاه خدا ميں حضرت ابراہيم کی در خواستيں
  حضرت ابراہيم کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعبير نو

  انبياء کی غرض بعثت:
  تعليم مقدم ہے يا تربيت:

  پيغمبر انہی ميں سے ہو:
  حضرت ابراھيم انسان نمونه

  سب اپنے اپنے اعمال کے جواب ده ہيں
  صرف ہم حق پر ہيں
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  دعوت انبياء کی وحدت:
  اسباط کون تھے:

  حنيف کا ماده ہے حنف (برو زن ہدف)
  غير خدائی رنگ دھو ڈالو
  قبلہ کی تبديلی کا واقعہ

  سفہار:
  نسخ احکام:

  قرٓان نے انہيں منطقی اور دندان شکن جواب ديئے
  امت وسط

  قبلہ کی تبديلی کے اسرار:
  المی ايک در ميانی امت ہے:امت اس

  وه امت جوہر لحاظ سے نمونہ بن سکتی ہے:
  لنعلم کی تفسير:

  جہاں کہيں ہو کعبہ کی طرف رخ کرلو
  نظم ٓايات:

  پيغمبر اکرم کا کعبہ سے خاص لگاؤ:
  شطر کا معنی:

  ہمہ گير خطاب:
  کيا قبلہ کی تبديلی پيغمبر کو خوش کرنے کے لئے تھی:

  کعبہ ايک عظيم دائرے کا مرکز ہے:
  وه کسی قيمت پر سرتسليم خم نہيں کريں گے

  وه پيغمبر اکرم کو پوری طور پر پہچانتے ہيں:
  يہ ٓايت در حقيقت يہوديوں کے جواب ميں ہے

  امام مہدی کے يار و انصار جمع ہوں گے:
  ٓايت ميں ( ہَُو ُمَولِّيہَا) کی شباہت

  برنامه ھای رسول 
  کی تفسير“فاذکرونی اذکرکم
  ذکر خدا کياہے:

  (شہداء)
  شہداء کی ابدی زندگی:

  مکتب شہيد پرور:
  برزخ کی زندگی اور روح کی بقاء:

  طرح طرح کی خدائی آزمائش
  خدا لوگوں کی آزمائش کيوں کرتاہے:

  خدا کی آزمائش ہمہ گير ہے:
  آزمائش کے طريقے:

  آزمائشوں ميں کاميابی کا راز:
  نعمت و بالکے ذريعے امتحان:

  جاہلوں کے اعمال تمہارے مثبت اعمال ميں حائل نہ ہوں
  مروه:صفا و 

  صفا و مروه کے کچھ اسرار و رموز:
  ايک سوال کا جواب:

  تطوع کسے کہتے ہيں:
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  خدا شاکر ہے کا مفہوم:
  حقائق چھپانے والوں کی شديد مذمت

  حق کو چھپانے کے نقصانات:
  پيغمبر اسالم فرماتے ہيں:

  لعنت کيا چيزہے:
  تواب:

  مگر لعنت خدا کافی نھی
  وه لوگ جو کافر ہوگئے ہيں

  آسمان و زمين ميں اس کی ذات پاک کے جلوے ہيں
  بيزاری پيشوايان

  شرک و بت پرستی کی سخت مذمت کی گئی تھی۔
  اصل حليت:

  تدريجی انحرافات:
  شيطان پرانا دشمن ہے:

  شيطانی وسوسوں کی کيفيت:
  آباء و اجداد کی اندھی تقليد

  پہچان کے آالت:
  ينعق کا مفہوم:
  طيبات وخبائث

  حرام گوشت کی تحريم کا فلسفہ:
  تکرار و تاکيد:

  بيمار کو خون دينا:
  دوباره حق پوشی کی مذمت

  تمام نيکيوں کی اساس
  قصاص تمہاری حيات کا سبب ہے

  قصاص عفو ايک عادالنہ نظام ہے:
  کيا قصاص عقل اور انسانيت کے خالف ہے:

  جواب
  کيا مردکا خون عورت کے خون سے زياده قيمتی ہے:

  تشويق به عفو
  شائستہ اور مناسب وصيتيں

  صيت کا فلسفہ: و
  وصيت ميں عدالت:

  واجب اور مستحب وصيت:
  زندگی ميں وصيت کو بدال جاسکتاہے:

  وصيت۔ اصالح کا ذريعہ:
  روزه تقوی کا سرچشمہ ہے:

  روزے کے تربيتی و اجتماعی اثرات:
  روزه گذشتہ امتوں ميں:

  رمضان مبارک کی خصوصيت اور امتياز:
  دعا او ر تضرع و زاری
  دعا اور زاری کا فلسفہ:

  قی مفہوم:دعا کا حقي
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  دعا کی قبوليت کی شرائط:
  نتيجه

  . حدود الھی1
  . اعتکاف2
  . طلوع فجر3
  . ابتداء و انتھاء تقوی ھی تقوی ھے4

 اختتاميہ

 

 

  

ساله زحمات کا نتيجه ہے جس کو معظم له نے اہل  15تفسيرنمونه ، آيه هللا العظمی مکارم شيرازی (مدظله العالی) کی 
قلم کی ايک جماعت کی مدد سے فارسی زبان ميں تحرير فرمايا ، اس کا اردو اور عربی زبان ميں ترجمه ہو کر شايع 

  ہوچکا ہے.
  

  جلد15تعداد جلد: 
  

  زبان: اردو
  

  (رح) موالنا سيد صفدر حسين نجفی : مترجم
  

  710تعداد صفحات: 
  

  قطع: وزيرى
  
  

  ھجری 1417تاريخ اشاعت: ربيع الثانی 
  

  گفتار مترجم
اردو ميں قرآن حکيم کے بہت سے تراجم اور تفاسير موجود ہيں۔ اہل تشيع کے ہاں آج بھی موالنا فرمان علی اور موالنا 

  ه مشہور ہيں۔ ايک عرصہ تک تفسير عمدة البيان کو شہرت حاصل رہی ہے۔مقبول احمد کے تراجم و حواشی زياد
اب لے دے کہ تفسير انوار النجف ہی ہے ۔ ديگر مکاتب فکر کے ہاں بھی متعدد قابل ذکر تفاسير موجود ہينليکن کوئی تو

ہی سے ہٹی ہوئی مغربی دنيا کی مادی ترقی کے سامنے دفاعی کوشش معلوم ہوتی ہے اور کوئی اصل معانی و مآخذ 
ہے اور ناروا جدت پسندی کا شکار ہے۔ ايک آدھ کو اسالمی رنگ دينے کی کوشش تو کی گئی ہے ليکن وه بھی ذہنی 
ناپختگی اور مذہبی تعصب کے اثرات سے نہيں بچ سکی۔البتہ آزاد اور رواں ترجمے اور جديد اردو لہجے ميں لکھی 

  ت حاصل ہے۔جانے والی تفاسير کو کافی شہرت اور مقبولي
قرآن کے بارے ميں کی جانے والی ہر کوشش سے کچھ نہ کچھ فوائد توضرور حاصل ہوئے ہيں ليکن قرآن مجيد تمام 
علوم کی جامع کتاب ہے، اس کے تمام موضوعات کو اس طرح سے بيان کرنا کہ ہر علم کا تشنہ سيراب ہوجائے اس 

  پاس کچھ نہيں بلکہ ديگر مکاتب فکر کا بھی يہی حال ہے۔ نظر سے ديکھا جائے تو نہ فقط پاکستان ميں شيعوں کے
ايران کے عظيم الشان اسالمی انقالب نے ہمارے نوجوانوں ميں قرآن شناسی کے لئے ايک نئی تڑپ پيدا کردی ہے اور 

 
   

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved,  
renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.
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تو ان دلوں مينايک تازه جوت جگادی ہے۔ اکثر نوجوان پوچھتے کہ قرآن فہمی کے لئے ہم کس تفسير کا مطالعہ کريں 
ہمارے پاس اس کا جواب نہ ہوتا۔ شدت سے احساس ہوا کہ اردو ميں کوئی مفيد ترين اور جامع تفسير لکھی جائے جو 

دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو اور تمام عالمی افکار و نظريات اورعلوم و کماالت کے سامنے اسالمی 
جس کے ذريعے قرآنی مفاہيم سے آشنائی بھی ہو اور اس عظمت اور قرآنی سر بلندی و باالتری کا حقيقی مظہر ہو اور 

الہی و الہامی کتاب سے حقيقی عشق بھی پيدا ہوسکے۔ چند ايک علماء کرام سے اس ضرورت کا تذکره کيا ليکن کسی 
  نے حامی نہ بھری۔ خود اپنی کم مائيگی کا احساس جرٔات نہيں دالتا تھا۔

ل سرمايہ عربی اور فارسی ميں موجود ہے۔ تفسير کابيش بہا خزانہ بھی اسالمی فکر کو نظر اورعلوم و معارف کا اص
انہی زبانوں ميں ہے ليکن ظاہر ہے کہ وه يکجا تو نہيں ہے۔ وسيع مطالعے اور اجتماعی کوششوں کے بغير اس سے 

  بھی خاطر خواه فائده ممکن نہيں۔
سے تذکره ہوا۔ وه کہنے لگے آپ خود يہ  فرمائشيں، تقاضے اورسواالت بڑھتے رہے۔اس پر سيٹھ نوازش علی صاحب

کام کيوں نہيں کرتے۔ ميں نے اپنی کم علمی کے عالوه کچھ مجبورياں بھی ان کے گوش گزار کيں، مگر انہوں نے 
ہمت بڑھائی۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ عربی فارسی ميں موجود کسی ايسی تفسير کو اردو کے قالب ميں ڈھاال جائے جو 

و پورا کرتی ہو۔ آخر ہم دونوں نے ايران کا سفر اختيار کيا۔ وہاں مختلف علماء کرام سے اس بات پرہماری ضروريات ک
مشور ه کيا کہ اس وقت کونسی تفسير دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اور روز مره کے سواالت کا آسان اور

سب نے باالتفاق تفسيرنمونہ کا نام ليا۔  مناسب جواب مہيا کرتی ہے۔ ہمارے لئے يہ خوشگوار حيرت کی بات تھی کہ
  چنانچہ يہ طے پايا کہ اسی تفسير کا ترجمہ کيا جائے گا۔

ترجمے کے کٹھن مراحل ميں بالعموم لفظی ترجمے کا اسلوب اپنايا گيا ہے اگر چہ بعض مقامات پر قارئين کی سہولت 
گيا ہے ہم مفہوم مفہوم کو منتقل کرنے مينکس حد اور عبارت کی روانی کے لئے ازاد ترجمے کا طريقہ بھی اختيار کيا 

  تک کامياب رہے اس سوال کا جواب قارئين ہی بہتر طور پر دے سکتے ہيں۔
اس تفسير کے سلسلے ميں سب سے زياده تعاون کرنے والے اور اس کے لئے ہر طرح کی سہوليات فراہم کرنے والے 

انہيں بھائيوں ، اوالد اور ديگر اعزاء و اقارب کےساتھ خوش و ميرے عزيز دوست سيٹھ نوازش علی ہيں۔ خدا وند عالم 
خرم رکھے، ان کے اموال ميں برکت دے، انہيں زياده سے زياده خدمت دين کی توفيق عطاء فرمائے اور ان کی عاقبت 

بخير کرے۔ ترجمے کی نوک پلک ديکھنے ، دوباره لکھنے اور اشاعت کے مراحل ميں عزيز ثاقب نقوی گران قدر 
خدمات انجام دے رہے ہيں۔ عزيز محمدامين کی خدمات بھی اس ضمن ميں قابل قدر ہيں۔ پروفيسر مشکور حسين ياد، 

  اور ديگر بہت سے احباب بھی اس کار خير ميں تعاون پر تعريف و تشکر کا حق رکھتے ہيں۔
ل تفسير سے استفاده خدا يا ! ہميں توفيق دے کہ ہم صرف تيری رضا کے لئے کام کريں، جيسے تيرے بندے اص

کررہے ہيں اس کے ترجمے سے بھی صحيح طور پر فائده اٹھائيں۔ اور ہماری کو تاہيوں سے در گزر کرتے ہوئے 
  اپنی راه ميں اس کام کو ہماری آخرت کے لئے بہترين ذخيره قرار دے۔

  اللھم صل علی محمد و عترتہ المعصومين و عجل فرجھم
  صفدر حسين نجفی

  

  کا معنی ہے چہرے سے نقاب ہٹانا۔ “ يرتفس”لغت ميں 
تو کيا قرآن پر جو نور کالم مبين اور تمام مخلوق کی ہدايت کے لئے حق تعالی کی واضح گفتگو ہے کوئی پرده اور 

  نقاب پڑا ہوا ہے۔جسے ہم ہٹانا چاہتے ہيں ؟ نہيں ايسا نہيں ہے۔
پر سے نقاب ہٹانا چاہيے اور ہماری عقل و ہوش قرآن کے چہرے پر تو کوئی نقاب نہيں ہے يہ تو ہم جن کے چہرے 

  کی نگاه سے پرده اٹھنا چاہيے تاکہ ہم قرآن کے مفاہيم کو سمجھ سکيں اور اس کی روح کا ادراک کر سکيں۔
دوسرا پہلو يہ ہے کہ قرآن کا صرف ايک چہره نہيں ۔اس کا وه چہرا جو سب کے لئے کھال ہے وه نور مبين ہے اور 

  ہے عمومی چہرا ہے ۔ ہدايت خلق کی رمز
رہا اس کا دوسرا پہلو تو اس کا ايک چہرا بلکہ کئی چہرے اور ہيں ۔ جو صرف غور و فکر کرنے والوں،حق کے 

پياسوں،راستے کے متالشيوں اور زياده علم کے طلب گاروں پر آشکار ہوتے ہيں ۔ اس ميں سے ہر ايک کو اس کے 
  اپنے ظرف ،خلوص اور کوشش سے حصہ ملتا ہے ۔

کہتے ہيں ۔ چونکہ ہر شخص ان کی تجلی نہيں ديکھ پاتا بلکہ زياده “ بطون قرآن ” ان چہروں کو احاديث کی زبان ميں
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صحيح يہ ہے کہ ہر آنکھ انہيں ديکھنے کی طاقت نہيں رکھتی لہذا تفسير آنکھوں کو توانائی ديتی ہے اور پردوں کو 
  تی ہے ۔ جتنا کہ ہمارے لئے ممکن ہے۔ہٹاتی ہے اور ہمارے اندر ديکھنے کی اہليت پيدا کر

قرآن کے کئی چہرے ايسے ہيں جن سے زمانہ گزرنے اور انسانی لياقت و استعداد ميں اضافے اور ماليدگی سے پرده 
  اٹھتا ہے ۔ مکتب علی عليہ السالم کے ہونہار شاگرد ابن عباس اسی کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہتے ہيں:

  القرآن يفسره الزمان 
  قرآن کی تفسير کرتا ہے ۔ زمانہ

  ان سب باتوں سے قطع نظر ايک مشہور حديث ک ے مطابق :
  القرآن يفسر بعضہ بعضاََ◌۔

  قرآن خود اپنی تفسير بيان کرتا ہے اور اس کی آيات ايک دوسرے کے چہرے سے پرده اٹھاتی ہيں۔
 ہے اس طرح کہ دوسرے سے پيوستہ بھی قرآن کا نور اور کالم مبين ہونا اس با ت کے منافی نہيں ہے کہ يہ ايک اکيال

ہے اور ايک ايسا مجموعہ ہے جو ايک دوسرے سے جدا نہيں ہو سکتا اور يہ سارے کا سارا نور اور کالم مبين ہے 
  اگرچہ اس کی بعض آيات کچھ ديگر آيات کے چہرے سے پرده اٹھاتی ہيں۔

  

  يہ کوشش کب شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچی 
کہ قرآن کی تفسير اپنے حقيقی معنی کے لحاظ سے خود پيغمبر کے زمانے سے اور آنحضرت کے اس ميں شک نہيں 

پاکيزه دل پر اس کی اولين آيات کے نازل ہونے سے شروع ہوئی اور پھر اس علم کے بزرگ اور عظيم لوگ اپنی 
  سندوں کا سلسلہ پيغمبر کے شہرِ علم کے در تک لے جاتے ہيں۔ 

يں اب تک سينکڑوں کتابيں لکھی جا چکی ہيں جو مختلف زبانوں ميں اور مختلف تفسير قرآن کے سلسلے م
طرزوطريقہ کی ہيں۔ بعض ادبی ہيں اور بعض فلسفی،کچھ کی نوعيت اخالقی ہے اور کچھ احاديث کی بنياد پر لکھی 

۔ اس طرح ہر  گئيں ہيں۔ بعض تاريخ کے حوالے سے رقم کی گئيں اور بعض علوم جديده کی اساس پر لکھی گئی ہيں
  کسی نے قرآن کو ان علوم کے زاويے سے ديکھا ہے جن ميں وه خود تخصص رکھتا ہے ۔

پھولوں سے لدے ہوئے اس باغ سے کسی نے دل انگيز اور شاعرانہ مناظر حاصل کئے، کسی نے علوم طبيعی کے 
،کسی نے غذائی مواد استاد کی طرح برگ گل ، پھول ،شاخوں اور جڑوں کے اصول تالش کرنے کی کوشش کی ہے 

سے استفاده کيا ہے اور کسی نے دواؤں کے خواص سے ، کسی نے اسرار آفرينش سے يہ سب شگوفے اور رنگا 
رنگ گل چنے ہيں اور کوئی اس فکر ميں ہے کہ کون سے گل سے بہترين عطر کشيد کرے اسی طرح کوئی ايسا بھی 

  ے انگبين حاصل کرنے کی جستجوکی ہے۔ہے جس نے فقط شہد کی مکھی کی طرح گل چوسنے اور اس س
خالصہ يہ کہ راه تفسير کے راہبوں ميں سے ہر ايک کے ہاتھ ميں ايک مخصوص آئينہ تھا جس سے انہوں نے قرآن 

کی ان زيبائيوں اور اسرار کو منعکس کيا۔ ليکن يہ واضح ہے کہ يہ سب چيزيں باوجوديکہ قرآن کی تفسيريں ہيں ان ميں
کی تفسير نہيھ کيونکہ ان ميں سے ہر ايک قرآن کے ايک رخ سے پرده ہٹاتی ہے نہ کہ تمام سے کوئی بھی قرآن 

چہروں سے اور اگر ان سب کو ايک جگہ جمع کر ليا جائے تو پھر بھی وه قرآن کے چند چہروں کی نقاب کشائی ہوگی 
  نہ کہ تمام چہروں کی۔

اوش ہے اور اس کا کالم اس کے علم کا رنگ اور اس کا قرآن حق تعالی کا کالم ہے اور اس کے المتناہی علم کی تر
علم اس کی ذات کا رنگ رکھتا ہے ۔ اور وه سب ال متناہی ہيں۔ اس بنا پر يہ توقع نہيں رکھنا چاہيےکہ نوع انسانی قرآن 

يں کيا کے تمام چہروں کو ديکھ لے۔ کيونکہ دريا کو کوزے ميں بند نہيں کيا جا سکتا ۔ تا ہم اس بات سے انکار نہ
 جاسکتا کہ ہماری فکر و نظر کا ظرف جس قدر وسيع ہوگا اتنا ہی زياده ہم اس بحر بيکراں کو اپنے اندر سما سکينگے۔

اس لئے تمام علماء اور دانشوروں کا فرض ہے کہ وه کسی زمانے ميں بھی ناتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بيٹھ جائيں۔ قرآن 
کے لئے اپنی پے در پے مخلصانہ سعی و کوشش جاری رکھيں ۔ قدماء  مجيد کے زياده سے زياده حقائق کے انکشاف

اور گذشتہ علماء (خداوند عالم کی رحمتيں ان کی ارواح پاک پر ہوتی رہيں) کے ارشادات سے فائده اٹھائيں ليکن انہی 
  پر قناعت نہ کرينکيونکہ پيغمبر اکرم فرماتے ہيں : ال تحصی عجائبہ وال تبلی غرائبہ

  بياں کبھی ختم نہيں ہوں گی اور اس کی عجيب و غريب نئی باتيں کبھی پرانی نہ ہوں گی ۔قرآن کی خو
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  ايک خطر ناک غلطی 
تفسير قرآن کے سلسلے ميں يہ روش بہت زياده خطرناک ہے کہ انسان مکتب قرآن ميں شاگردی اختيار کرنے کی 

ی قرآن سے استفاده کرنے کی بجائے اس پر اپنے افکا بجائے اس عظيم آسمانی کتاب کے مقابلہ ميں استاد بن بيٹھے يعن
ر کا بوجھ ڈال دے۔ اس کا مطلب يہ ہے کہ کہيں ايسا نہ ہوکہ انسان اپنے ماحول ،تخصيص علمی،مخصوص مذہب اور 
اپنی ذاتی رائے کو قرآن کے نام پر اور قرآن کی صورت ميں پيش کرنے لگے اور يوں قرآن ہمارا امام پيشوا ، رہبر، 

ی اور فيصلہ کرنے واال نہ رہے بلکہ الٹا وه ہمارے اپنے نظريات کی مسند نشينی اور ہمارے اپنے افکار و قاض
  نظريات کی جلوه نمائی کا ذريعہ بن جائے۔

قرآن کی تفسير کا يہ طريقہ بلکہ زياده صحيح الفاظ ميں قرآن کے ذريعہ اپنے افکار کی تفسير کا يہ ڈھنگ اگرچہ ايک 
ہے جو کچھ بھی ہے خطرناک ہے اور ايک دردناک مصيبت ہے جس کا نتيجہ راه حق کی طرف ہدايت  گروه ميں رائج

  کے حصول کی بجائے صراط مستقيم سے دوری اور غلطيوں اور شبہات کو پختہ کرنے والی بات ہے۔
ے اوپر حکم چالنا ہےقرآن سے اس طرح فائده اٹھانا تفسير نہيں ہے بلکہ تحميل ہے۔ ای سے فيصلہ لينا نہيں بلکہ اس ک

  ۔يہ ہدايت نہيں بلکہ ضاللت و گمراہی ہے۔ اس طرح تو ہر چيزدگرگوں ہو جاتی ہے۔
ہماری کوشش ہے کہ اس تفسير ميں ہم انشاء هللا يہ روش اختيار نہ کريں اور واقعاََ◌ قرآن کے سامنے دل و جان سے 

  زانوئے تلمذ تہ کريں اور بس۔
  

  ے ھر زمانے کی احتياج اور تقاض
ہر زمانے کی کچھ خصوصيات ، ضرورتيں اور تقاضے ہوتے ہيں جو زمانے کی بدلتی ہوئی کيفيت ، تازه مسائل اور 

منشاء مشہود پر آنے والے نئے معانی و مفاہيم سے ابھرتے ہيں۔ اسی طرح ہر دور کی اپنی کچھ مشکالت اور 
  ديليوں کا الزمہ ہوتا ہے ۔پيچيدگياں ہوتی ہيں اور يہ سب معاشرتی اور تہذيبی و تمدنی تب

کہا “ عصری مسائل ” کامياب افراداور صاحبان توفيق وه ہيں جو ان ضروريات اور تقاضوں کو سمجھ سکيں جنہيں 
جاتا ہے۔ ليکن وه لوگ جو ان مسائل کے ادراک سے عاری ہيں يا ادراک تو رکھتے ہيں ليکن وه خود کسی دوسرے 

ميں يہ مسائل نہ تھے اس لئے وه سرد مہری اور ال پرواہی سے ان مسائل کے  ماحول اور زمانے کی پيداوار ہيں جس
سامنے سے گذرجاتے ہيں ۔ وه ان مسائل کو بے کار کاغذوں کی طرح ردی کی ٹوکری ميں ڈال ديتے ہيں ۔ ايسے 

  لوگوں کو پے در پے شکستوں کے لئے تيار رہنا چاہيے۔
کوه کرتے رہتے ہيں ، زمين و آسمان کو برا کہتے ہيں اور گزرے ايسے افراد ہميشہ زمانے کی وضع و کيفيت کا ش

ہوئے سنہرے اور خواب و خيال کے زمانے کی ياد ميں غمزده ، افسرده اور پر حسرت رہتے ہيں۔ ايسے لوگ روز 
 بروز زياده بد ظن ، بد بيں اور مايوس ہوتے رہتے ہيں اور آخر کار معاشرے سے دوری اور گوشہ نشينی اختيار کر

ليتے ہيں کيونکہ وه زمانے کے تقاضوں اور مشکالت کو سمجھ نہيں پاتے يا وه ايسا چاہتے ہی نہيں ۔ ايسے لوگ ايک 
تاريکی ميں زندگی بسر کرتے ہيں اور چونکہ حوادث کے علل و اسباب اور ان کے نتائج کی تشخيص نہيں کر پاتے 

ماغ اور بغيرکسی منصوبہ بندی کے رہتے ہيں ايسے اس لئے ان کے مقابلہ ميں گھبراتے ہوئے وحشت زده ، بے د
لوگ چونکہ تاريکی ميں محو گردش ہوتے ہيں اس لئے ہر قدم پر ٹھوکر کھا تے ہيں اور کيا خوب کہا ہے سچے پيشوا 

  نے :
  جو شخص اپنے زمانے کے حاالت و کوائف سے آگاه ہے وه اشتباہات او رغلطيوں سے بچار ہتا ہے

  الم سے ايک مشہور حديث ميں يہ مضمون يوں منقول ہے: العالم بزمانہ ال تحجم عليہ اللوابس۔۔ مام صادق عليہ الس١
ہر زمانے کے علماء اور دانشوروں کے لئے يہ پيغام ہے کہ ان کا فريضہ ہے کہ وه پوری چابکدستی سے ان مسائل، 

اور انہيں صحيح شکل و صورت  تقاضوں، احتياجات اور روحانی کمزوری اور اجتماعی خالی نقاط کا ادراک کريں
  مينپر کريں تاکہ وه دوسرے امور سے پر نہ ہوجائيں کيونکہ ہماری زندگی کے محيط محال ميں خالء ممکن نہيں ہے۔
مايوس اور منفی فکر حضرات کے گمان کے برخالف جن مسائل کو ميں نے اپنی سمجھ کے مطابق واضح طور پر 

ے ايک نسل نوکی مفاہيم اسالم اور مسائل دينی جاننے کی پياس ہے بلکہ يہ پياسمعلوم کيا ہے اور سمجھا ہے ان ميں س
  فقط سمجھنے کے لئے نہيں بلکہ انہيں چکھنے، چھونے اور آخر کار ان پر عمل کرنے کی ہے۔

ان مسائل نے نسل نوکی روح اور وجود کو بے قرار رکررکھا ہے ليکن يہ فطری امر ہے کہ يہ سب استفہام کی 
يں ہے۔ ان خواہشات اور تقاضوں کا جواب دينے کے لئے پہال قدم ميراث علمی اور اسالمی تہذيب و تمدن کو صورت م
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عصر حاضرکی زبان ميں ڈھالنا اور عالی مفاہيم کو موجوده دور کی زبان ميں موجوده نسل کی روح، جان اور عقل 
رورتوں اور تقاضوں کو اسالم کے اصولوں ميں منتقل کرنا ہے اور دوسرا قدم يہ ہے کہ اس زمانے کی مخصوص ض

  سے استنباط کرکے پورا کياجائے۔
  يہ تفسير انہی دو اہداف و مقاصد کی بنياد پر لکھی گئی ہے۔

  

  کس تفسير کا مطالعه کرنا بھتر ھے 
لوصيہ ايسا سوال ہے جو بارہا مختلف طبقوں خصوصا نوجوان طبقے کی طرف سے ہميں کيا گيا ہے ۔ يہ وه ہيں جو خ

سے ملی ہوئی پياس کے ساتھ قرآن کے صاف و شفاف چشمے کے جويا ہيناور اس محفوظ آسمانی وحی سے سيراب 
ہونا چاہتے ہيں۔ ظاہر ہے کہ ان سب کے سوال ميں يہ جملہ پوشيده ہے کہ ہمينايسی تفسير چاہئے جو تقليد کے حوالے 

س کراسکے اور دورحاضر ميں ہماری ضرورتوں سے نہيں بلکہ تحقيق کے حوالے سے ہميں عظمت قرآن سے روشنا
، دکھوں اور مشکلوں ميں راہنمائی کرسکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر طبقے کے لوگوں کے لئے مفيد بھی ہو اور جس 

ميں پيچيده علمی اصطالحات اس کی صاف و شفاف راہوں اور شاہراوں ميں ناہموارياں پيدا نہ کريں ۔ حقيقت يہ ہے کہ 
بان ميں آج ہمارے پاس کئی ايک تفاسير موجود ہيں ۔ ا س ميں شک نہيں کہ يہ وه تفاسير ہيں جو اگر چہ فارسی ز

ہمارے قدماء بزرگوں کی ميراث ميں يا بعد ميں عصر حاضر کے علماء نے انہيں تحرير کيا ہے اور کچھ ايسی ہيں جو 
  مخصوص ہے۔چند صدياں پہلے لکھی گئی تھيں اور ان کی مخصوص نثر علماء و ادباء سے 

موجود تفاسير ميں بعض اس سطح پر ہيں کہ صرف خواص کے طبقے کا حصہ ہيں اور ديگر طبقات ان سے استفاده 
نہيں کرسکتے اور بعض قرآن کے خاص گوشوں کو بيان کرتی ہيں۔ ان کی مثال ايک گلدستہ کی سی ہے جسے کسی 

  کن باغ نہيں ہے۔تروتازه باغ سے چنا گيا ہو جس ميں باغ کی نشانياں توہيں لي
اس طرح اس بار بار کے سوال کا کوئی ايسا جواب نہ مل سکا يا بہت کم مال کہ جو قانع ہو، وجدان کو مطمئن کرے 

  اور پياسے متالشی کی تشنگی روح کو سيراب کرسکے۔
ب ممکن اس پر ہم نے فيصلہ کيا کہ اس سوال کا جواب عمل سے دينا چاہئے کيونکہ اس وقت اس کا صرف زبانی جوا

نہيں ہے ليکن مشکالت اور روز افزوں مشاغل کے ہوتے ہوئے اور اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ قرآن ايک ايسا 
بيکرانسمندرہے جس ميں آسانی سے اور ساز و سامان، تياری وقت اور کافی غور و فکر کے بغير داخل نہيں ہوا 

رق ہوئے اور ڈوب چکے ہيں۔ حسرت و اندوه کے عالم جاسکتا اور يہ وه بحر ناپيدا کنار ہے جس ميں بہت سے لوگ غ
ميں اس دريا کے کنارے کھڑا ميں اس کی امواج فروشاں کا نظاره کررہا تھا کہ ايسے ميں اچانک ايک بجلی سی فکر 
ميں کوند گئی۔ اميد کا دريچہ کھال اور مسئلے کی راه حل سمجھائی دينے لگی اور وه تھی گروپ سسٹم ميں کام کرنے 

کے مصداق ميں ميرے رفيق “ عشره کاملہ”وچ اور پھر دس فاضل، مخلص، محقق، آگاه اور باخبر نوجوان جو کی س
راه بن گئے۔ ان کی شبانہ روز پرخلوص کوششوں سے مختصر سی مدت ميں يہ پوداثمر آور ہوگيا اور توقع سے بھی 

  جلدی اس کی پہلی جلد چھپ گئی۔
کے لئے مبہم نہ رہنے پائے ہم اپنے طريقہ کار کی بھی اجماال تشريح کئے ديتے اس بناء پر کہ کوئی نکتہ عزيز قارئين

  ہيں۔
پہلے آيات قرآنی مختلف، حصوں ميں ان محترم علماء ميں تقسيم کردی جاتی تھيں( ابتداء ميں دودو افراد کے پانچ 

کرتے جو اس تفسير کا منبع  گروپ تھے)۔ ضروری ہدايات وراہنمائی کی روشنی ميں وه ان مختلف تفاسير کا مطالعہ
اور اصلی کتب ہيں جنہيں اس فن کے عظيم محققين نے سپرد قلم کيا ہے۔ چاہے وه محققين سنی ہوں يا شيعہ سب کا 

  مطالعہ کيا جاتا ۔ ہمارے زير نظر رہنے والی تفاسير ميں سے بعض يہ ہيں:
  سیتفسير مجمع البيان ، تاليف شيخ المفسرين محقق عالی قدر جناب طبر

  تفسير انوار التنزيل ، تاليف قاضی بيضاوی۔
  تفسير الدر منثور ، تاليف جالل الدين سيوطی۔

  تفسير برہان ، تاليف محدث بحرانی۔
  تفسير الميزان ، تاليف استاد عالمہ طباطبائی۔

  تفسير المنار ، محمد عبده مصری۔
  تفسير فی ظالل ، تاليف مصنف معروف سيد قطب
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  ليف احمد مصطفی مراغی۔اور تفسير مراغی ، تا
اس کے بعد وه معلومات اور ماحصل جو موجوده زمانے کے احتياجات اور تقاضوں پر منطبق ہوتے انہيں رشتہ تحرير 

ميں اليا جاتا۔بعدازاں اس گروپ کی اجتماعی نشستيں ہفتے کے مختلف دنوں ميں منعقد ہوتيں اور يہ تحريريں پڑھی 
ان نشستوں ميں ہی قرآن کے بارے ميں جن نئی معلومات کا اضافہ ضروری ہوتا وه جاتيں اور ان کی اصالح کی جاتی۔

کياجاتا۔ پھر اصالح شده تحريروں کو صاف کرکے لکھاجاتا۔ صاف کرکے لکھنے کے بعد ان سب تحريروں کو ان ميں 
يں خود پورے سے چندمنتخب علماء پھر سے پڑھتے اور انہيں منضبط کرتے۔ آخری شکل دينے کے لئے آخری ميں م

اطمينان سے اس کا مطالعہ کرتا اور بعض اوقات اسی حالت ميں محسوس ہوتا کہ اس ميں چند پہلوؤں کامزيد اضافہ 
  کياجانا چاہئے اور پھر يہ کام انجام ديا جاتا۔ ضمنی طور پر آيات کارواں ترجمہ بھی ميں اسی موقع پر کرديتاتھا۔

پہلوؤں کے عالوه جن کا يہ حقير اضافہ کرتا)چونکہ ان محترم حضرات عام مطالب(آيات کے ذيلی ترجمہ اور بعض 
کے قلم سے ہوتے تھے اورفطری طور پر مختلف ہوتے تھے اس لئے ميں ان تحريروں کو ہم آہنگ کرنے کے لئے 
 بھی ضروری کاوش انجام ديتا تھا اور ان تمام زحمات و مشقات کا ثمر يہ کتاب ہے جو عزيز قاری کی نظر سے گزر

  رہی ہے۔ اميد ہے کہ يہ تمام لوگوں کے لئے عمده، مفيد اور سود مند ثابت ہوگی۔
  

  اس تفسير کی خصوصيات
اس بناء پر کہ عزيز و محترم قارئين زياده بينش و آگہی کے ساتھ اس تفسير کا مطالعہ کرسکيں اس تفسير کے مطالب 

  الب ہوں:کا ذکر يہاں ضروری ہے شايد ان ميں سے کچھ ان کے گمشده مط
۔ قرآن چونکہ کتاب زندگی ہے۔ اس لئے آيات کی ادبی و عرفانی وغيره تفسير کے زندگی کے مادی، معنوی، تعمير نو١

کرنے والے، اصالح کننده، زندگی سنوارنے والے اور بالخصوص اجتماعی مسائل کی طرف توجہ دی گئی ہے۔ اور 
  اور معاشرے کی زندگی سے نزديک تعلق رکھتے ہيں۔زياده تر انہی مسائل کا تذکره کيا گيا ہے جو فرد 

۔ آيات ميں بيان کئے گئے عنوانات کو ہر آيت کے ذيل ميں جچی تلی اورمستقل بحث کے ساتھ پيش کياگيا ٢
ہے۔مثالسود، غالمی، عورتوں کے حقوق، حج کا فلسفہ، قمار بازی کی حرمت کے اسرار، شراب، سور کا گوشت، 

اہداف وغيره کے موضوعات پر بحث کی گئی ہے تاکہ قارئين اس ايک اجمالی مطالعے کے  جہاد اسالمی کے ارکان و
  لئے دوسری کتب کی طرح رجوع کرنے سے بے نياز ہوجائيں۔

۔ کوشش کی گئی ہے کہ آيات ذيل ميں ترجمہ رواں، سليس منہ بولتا ليکن گہرا اور اپنی نوع کے لحاظ سے پر کشش ٣
  اور قابل فہم ہو۔

ل ادبی بحثوں ميں پڑنے کے بجائے خصوصی توجہ اصلی لغوی معانی اور آيات کے شان نزول کی طرف ۔ ال حاص۴
  توجہ دی گئی ہے کيونکہ قرآن کے دقيق معانی سمجھنے کے لئے يہ دونوں چيزينزياده موثر ہيں۔

کئے جاتے ہيں ۔ مختلف اشکاالت ، اعتراضات اور سواالت جو بعض اوقات اسالم کے اصول و فروع کے بارے ميں ۵
ہر آيت کی مناسبت سے ان کا ذکر کيا گيا ہے اور ان کا جچا تال اور مختصر ساجواب ديديا گيا ہے ۔ مثال شبہ اکل و 
ماکول (وه جانور جو دوسرے جانوروں کو کھاجاتے ہيں)، معراج تعداد ازواج، عورت اور مرد کی ميراث کا فرق، 

آن کے حروف مقطعات ، احکام کی منسوخی، اسالمی جنگيں اور عورت اور مرد کے خون بہاميں اختالف ، قر
غزوات، مختلف الہی آزمائشيں اور ايسے ہی بيسيوں سوالوں کے جوابات اس طرح دئيے گئے ہيں کہ آيات کا مطالعہ 

  کرتے وقت محترم قاری کے ذہن ميں کوئی استفہامی عالمت باقی نہ رہے۔
يجہ ميں کتاب ايک خاص صنف سے مخصوص ہوجائے، سے دوری ۔ ايسی پيچيده علمی اصطالحات جن کے نت۶

اختيارکی گئی ہے۔ البتہ ضرورت کے وقت علمی اصطالح کا ذکر کرنے کے بعد اس کی واضح تفسير و تشريح کردی 
  گئی ہے۔

ہم توقع رکھتے ہيں کہ اس راه ميں ہماری مخلصانہ کوشش نتيجہ بخش ثابت ہوں گی اور تمام طبقوں کے لوگ اس 
ير کے ذريعہ اس عظيم آسمانی کتاب سے زياده سے زياده آشناہوں گے جس کا نام بعض دوستوں کی تجويز پر تفس

  تفسيرنمونہ رکھا گيا ہے۔
  

  ناصر مکارم شيرازی
  حوزه علميہ، قم
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۔١٣٩٣بمطابق جمادی الثانی  ١٣۵٢تير ماه، 

 

  1تفسير نمونه جلد

 

  

  سوره حمد (فاتحه الکتاب) 
  سوره حمد : مکی سورت ھے اور اس کی سات آيات ھيں

  

  سوره حمد کی خصوصيات 
يہ سورت قرآن مجيد کی ديگر سورتوں کی نسبت بہت سی خصوصيات يک حامل ہے۔ ان امتيازات کا سر چشمہ مندرجہ ذيل 

  خوبيان ہيں:
  

  لب و لہجہ اور اسلوب بيان : 
لب و لہجہ اور اسلوب بيان : يہ سورت ديگر سورتوں سے اس لحاظ سے واضح امتياز رکھتی ہے کہ وه خدا کی گفتگو کے 

عنوان کی حامل ہيں اور يہ بندوں کی زبان کے طورپر نازل ہوئی ہے۔ دوسرے لفظوں ميں اس ميں خداوندعالم نے بندوں کو 
  مناجات کا طريقہ سکھايا ہے۔خداسے گفتگو اور 

سورة کی ابتداء خداوندعالم کی حمد وثنا سے گی گئی ہے۔ خدا شناسی اور قيامت پر ايمان کے اظہار کے ساتھ ساتھ گفتگو کو
  جاری رکھتے ہوئے بندوں کے تقاضوں، حاجات اور ضروريات پر کالم کو ختم کيا گيا ہے۔

و پڑھتا ہے تو اسے يوں محسوس ہوتا ہے جيسے وه فرشتوں کے پروں پر بيدار مغز اور ذی فہم انسان جب اس سوره ک
سوار ہو کر عالم باال کی طرف محو پرواز ہے اور عالم روحانيت و معنويت ميں لمحہ بہ لمحہ خدا سے زياده سے زياده 

  قريب ہوتا جارہا ہے۔
وق کے درميان معاملہ ميں واسطہ کے قائل ہيںيہ نکتہ بڑا جاذب نظر ہے کہ خود ساختہ ياتحريف شده مذاہب جو خالق و مخل

  ان کے برخالف اسالم انسانوں کو يہ دستور ديتا ہے کہ وه کسی بھئی واسطہ کے بغير خدا سے اپنا رابطہ برقرار رکھيں۔
ہے۔ خدا و انسان اور خالق و مخلوق کے درميان اس نزديکی اور بے واسطہ تعلق کے سلسلے ميں يہ سوره آئينہ کا کام ديتی 

يہاں انسان صرف خدا کو ديکھتا ہے۔ اسی سے گفتگو کرتا ہے اور فقط اس کا پيغام اپنے کانوں سے سنتا ہے۔ يہاں تک کہ 
کوئی مرسل يا ملک مقرب بھی درميان ميں واسطہ نہيں بنتا۔ تعجب کی بات يہ ہے کہ يہی پيوند و ربط جو براه راست خالق و

  آغاز ہے۔مخلوق کے درميان ہے۔ قرآن مجيد کا 
  

  ۔ اسا س قرآن : ٢
نبی اکرم (ص) کے ارشاد کے مطابق سوره حمد ام الکتاب ہے۔ ايک مرتبہ جابر بن عبدهللا انصاری آنحضرت(ص) کی 

  خدمت ميں حاضر ہوئے تو آپ(ص) نے فرمايا :
   علمنيھا فعلمہ الحمد ام الکتاب۔اال اعلمک افضل سورة انزلھا هللا فی کتابہ قال فقال لہ جابر بلی بابی انت و امی يا رسول هللا

کيا تمہيں سب سے فضيلت والی سورت کی تعليم دوں جو خدا نے اپنی کتاب ميننازل فرمائی ہے؟ جابر نے عرض کيا جی 
ہاں ميرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں مجھےاس کی تعليم ديجئے۔ آنحضرت نے سوره حمد جو ام الکتاب ہے انہيں تعليم 

  ی ارشاد فرمايا کہ سوره حمد موت کے عالوه ہر بيماری کے لئے شفاء ہے فرمائی اور يہ بھ
  آپ کا يہ بھی ارشاد ہے : والذی نفسی بيده ما انزل هللا فی التوراة وال فی الزبور و ال فی القرآن مثلہا ھی ام الکتاب۔

، زبور يہاں تک کہ قرآن ميں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت ميں ميری جان ہے خدا وند عالم نے تورات، انجيل
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بھی اسی کوئی سورة نازل نيہں فرمائی اور يہ ام الکتاب ہے اس سورت ميں غور و فکر کرنے سے اس کی وجہ معلوم ہوتی
ہے ۔ حقيقت ميں يہ سوره پورے قرآن کے مضامين کی فہرست ہے۔ اس کا ايک حصہ توحيد اور صفات خدا وندی سے 

و معاد سے گفتگو کرتا ہے اور تيسرا حصہ ہدايت و گمراہی کو بيان کرتا ہے جو مومنين و متعلق ہے دوسر ا حصہ قيامت 
  کفار ميں حد فاصل ہے۔

اس سوره ميں پروردگار عالم کی حاکميت مطلقہ او رمقام ربوبيت کا بيان ہے نيز اس کی المتناہی نعمتوں کی طرف اشاره 
(رحمانيت اور رحيميت) اس ميں عبادت و بندگی کی طرف ہے جن کے دو حصے ہيں ايک عمومی اور دوسرا خصوصی 

بھی اشاره ہے جو اسی ذات پاک کے لئے مخصوص ہے۔ حقيقت يہ ہے کہ اس سوره ميں توحيد ذات، توحيد صفات، توحيد 
  افعال اور توحيد عبادت سب کو بيان کياگيا ہے۔

  :دوسرے لفظوں ميں يہ سورت ايمان کے تينوں مراحل کا احاطہ کرتی ہے 
  ۔ دل سے اعتقاد رکھنا۔١
  ۔ زبان سے اقرار کرنا۔٢
  ۔ اعضاء و جوارح سے عمل کرنا۔٣

  ہم جانتے ہيں کہ ام کا مطلب ہے بنياد اور جڑ۔ شايد اسی بناء پر عالم اسالم کے مشہور مفسرابن عباس کہتے ہيں : 
  ان لکل شیء اساسا و اساس القرآن الفاتحہ۔

  ہے اور قرآن کی اساس سوره فاتحہ ہے۔ ہر چيز کی کوئی اساس و بنياد ہوتی
  انہی وجود کی بنا پر اس سوره کی فضيلت کے سلسلے ميں رسول هللا سے منقول ہے:

ايما مسلم قرء فاتحة الکتاب اعطی من االجر کانما قرء ثلثی القرآن و اعطی من االجر کانما تصدق علی کل مومن و مومنة۔جو 
واب اس شخص کے برابر ہے جس نے دو تہائی قرآن کی تالوت کی ہو (ايک اور مسلمان سوره حمد پڑھے اس کا اجر و ث

حديث ميں پورے قرآن کی تالوت کے برابر ثواب مذکور ہے) اور اسے اتنا ثواب ملے گا گويا اس نے ہر مومن اور مومنہ 
  کو ہديہ پيش کيا ہو۔ 

ے کی وجہ شايد يہ ہو کہ قرآن کے ايک حصے کا سوره فاتحہ کے ثواب کو دو تہائی قرآن کے تالوت کے برابر قرار دين
تعلق خدا سے ہے، دوسرے کاقيامت سے اور تيسرے کا احکام و قوانين شرعی سے ان ميں سے پہال اور دوسرا حصہ سوره
حمد ميں مذکور ہے ۔ دوسری حديث ميں پورے قرآن کے برابر فرمايا گيا ہے اس کی وجہ يہ ہے کہ قرآن کا خالصہ ايمان 

  مل ہے اور يہ دونوں چيزيں سوره حمد ميں جمع ہيں۔اور ع
  

  ۔ پيغمبر اکرم(ص) کے لئے اعزاز : ٣
۔ پيغمبر اکرم(ص) کے لئے اعزاز : يہ بات قابل غور ہے کہ قرآنی آيات ميں سوره حمد کا تعارف آنحضرت(ص) کے لئے ٣

يں پيش فرمايا گيا ہے جيسےکہ ارشاد الہی ہےايک عظيم انعام کے طور پر کرايا گيا ہے اور اسے پورے قرآن کے مقابلے م
:  

   1ولقد اتيناک سبعا من المثانی والقرآن العظيم 
  ہم نے آپ کو سات ايتوں پر مشتمل سوره حمد عطا کيا جودو مرتبہ نازل کيا گيا اور قرآن عظيم بھی عنايت فرمايا گيا

ر قرار پايا۔ اس سوره کا دو مرتبہ نزول بھی اس کی بہت قرآن مجيد اپنی تمام تر عظمت کے باوجود يہاں سوره حمد کے براب
  ۔ )٢زياده اہميت کی بناء پر ہے(

  اسی مضمون کی ايک روايت رسول هللا سے حضرت اميرالمومنين(ع) نے بيان فرمائی ہے:
  ما فی کنوز العرش۔ان هللا تعالی افرد االمتنان علی بفاتحة الکتاب و جعلھا بازاء القرآن العظيم و ان فاتحة الکتاب اشرف 

خدا وند عالم نے مجھے سوره حمد دے کر خصوصی احسان جتايا ہے اور اسے قرآن کے مقابل قرار ديا ہے عرض کے 
  خزانوں ميں سے اشرف ترين سوره حمد ہے۔

________________________________________  

  ۔)٨٧(حجر آيہ  -- 1
کے ذيل  ٨٧حمد کی کچھ مزيد خوبياں اسی تفسير(نمونہ) ميں سوره حجر کی آيت  ۔ سبعا من المثانی،قرار دينے کی وجہ اور سوره٢
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  ميں مالحظہ فرمائيے۔ 

  

  ۔ تالوت کی تاکيد :  ۴
۔ تالوت کی تاکيد : سوره حمد کی فضيلتوں کے بيانات سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ احاديث اسالمی ميں جو شيعہ و  ۴

وت کے متعلق اتنی تاکيد کيوں کی گئی ہے۔اس کی تالوت انسان کو روح ايمان بخشتی سنی کتب ميں موجود ہيں۔ اس کی تال
ہے اور اسے خدا کے نزديک کرتی ہے۔ اس سے دل کو جال ملتی ہے اور روحاينت پيدا ہوتی ہے۔ اس سے انسانی ارادے کو

فزوں تر ہوتی ہے۔ نيز انسان اور  کاميابی ميسر آتی ہے۔ اس سوره کی تالوت سے خالق و مخلوق کے ما بين انسانی جستجو
  گناه و انحراف کے درميان رکاوٹ بنتی ہے۔ اسی بناء پر حضرت صادق (ع) نے ارشاد فرمايا ہے :

ان االبليس اربع رفات اولھن يوم لعن وحين اھبط الی االرض و حين بعث محمد علی حين فتره من الرسل و حين انزلت ام 
  الکتاب۔

و فرياد کيا۔ پہال وه موقع تھا جب اسے راندئہ درگاه کيا گيا۔ دوسرا وه وقت تھا جب اسے بہشت سے شيطان نے چار دفعہ نالہ 
زمين کی طرف اتارا گيا۔ تيسرا وه لمحہ تھا جب حضرت محمد(ص) کو مبعوث برسالت کيا گيا اور آخری وه مقام تھا جب 

  ۔ )١سوره حمد کو نازل کيا گيا(
________________________________________  

  ۔۴۔ نور الثقلين جلد اول ص١

  

  سوره حمد کے موضوعات 
  اس سوره کی سات آيات ميں سے ہر ايک، ايک اہم مقصد کی طرف اشاره کرتی ہے 

ہر کام کی ابتداء کا سرنامہ ہے اور ہر کام کے شروع کرتے وقت ہميں خدا کی ذات پاک سے مدد طلب کرنے کی “ بسم هللا”
  تعليم ديتی ہے۔

يہ اس بات کا درس ہے کہ تمام نعمتوں کی برگشت او رتمام موجودات کی پرورش و تربيت کا تعلق “ الحمد  رب العالمين”
  صرف هللا کے ساتھ ہے۔ يہ امر اس حقيقت سے مربوط ہے کہ تمام عنايات کا سر چشمہ اسی کی ذات پاک ہے۔

، تربيت او رحاکميت کی بنياد رحمت و عطوفت پر ہے اور دنيا يہ اس بات کا تکرار ہے کہ خدا کی خلقت“ الرحمن الرحيم” 
  کا نظام تربيت اسی قانون پر قائم ہے۔

يہ آيت معاد، اعمال کی جزا و سزا اور اس عظيم عدالت ميں خدا وند عالم کی حاکميت کی جانب توجہ “ مالک يوم الدين”
  دالتی ہے۔

ان ہے اور انسانوں کے لئے اس اکيلے مرکز کا تذکره ہے جو سب کا آسرا يہ توحيد عبادی کا بي“ اياک نعبد و اياک نستعين” 
  او رسہارا ہے۔

يہ آيت بندوں کی احتياج ہدايت اور اشتياق ہدايت کو بيان کرتی ہے۔ يہ آيت اس طرف بھی توجہ “ اھدنا الصراط المستقيم”
  دالتی ہے کہ ہر قسم کی ہدايت اسی کی طرف سے ہے۔

ات کی واضح اور روشن نشانی ہے کہ صراط مستقيم سے مراد ان لوگوں کی راه ہے جو نعمات سوره کی آخری آيت اس ب
  الہيہ سے نوازے گئے ہيں اور يہ راستہ مغضوب اور گمراہوں کے راستے سے جدا ہے۔

 ايک لحاظ سے يہ سوره دو حصوں ميں تقسيم ہوجاتی ہے۔ ايک حصہ خدا کی حمد وثناء ہے اور دوسرا بندے کی ضروريات
 وحاجات۔ عيون اخبار الرضا، ميں سرکار رسالت(ص) سے اس سلسلے ميں ايک حديث بھی منقول ہے۔ آپ(ص) نے فرمايا :

خدا وندعالم کا ارشاد ہے کہ ميں نے سوره حمد کو اپنے اور اپنے بندوں کے درميان تقسيم کرديا ہے ، لہذا ميرا بنده حق 
تو خدائے بزرگ و برتر ارشاد “ بسم هللا الرحمن الرحيم”ده کہتا ہے رکھتا ہے کہ وه جو چاہے مجھ سے مانگے۔ جب بن

فرماتا ہے ميرے بندے نے ميرے نام سے ابتداء کی ہے مجھ پر الزم ہے کہ ميں اس کے کاموں کو آخر تک پہنچادوں اور 
تا ہے ميرے بندے نے تو خدا وند تعالی فرما“ الحمد  رب العالمين”اسے ہر حالت ميں برکت عطا کروں۔ جب و ه کہتا 
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ميری حمد وثنا کی ہے۔ اس نے سمجھا ہے کہ جو نعمتيں اس کے پاس ہيں وه ميری عطا کرده ہيں لہذا ميں مصائب کو اس 
سے دور کئے ديتا ہوں۔ گواه رہو کہ ميں دنيا کی نعمتوں کے عالوه اسے دار آخرت ميں بھی نعمات سے نوازوں گا اور اس 

نجات عطا کروں گا۔ جيسے اس دنيا کی مصيبتوں سے اسے رہائی دی ہے۔ جب وه کہتا  جہان کے مصائب سے بھی اسے
تو خدا وند عالم فرماتا ہے ميرا بنده گواہی دے رہا ہے کہ ميں رحمن و رحيم ہوں۔ گواه رہو کہ ميں اس “ الرحمن الرحيم”ہے 

تو خدافرماتا ہے کہ گواه رہو “ يوم الدين مالک”کے حصے ميں اپنی رحمت و عطيات زياده کئے ديتا ہوں۔ جب وه کہتا ہے 
جس طرح اس نے روز قيامت ميری حاکميت و مالکيت کا اعتراف کيا ہے حساب و کتاب کے دن ميں اس کے حساب و کتاب

“ اياک نعبد”کو آسان کردوں گا۔ اس کی نکيوں کو قبول کرلوں گااور اس کی برائيوں سے در گذر کروں گا۔ جب وه کہتا ہے 
تعالی فرماتا ہے ميرا بنده سچ کہہ رہا ہے وه صرف ميری عبادت کرتاہے۔ ميں تمہيں گواه قرار ديتا ہوں کہ اس خالص تو خدا

اياک ”عبادت پر ميں اسے ايسا ثواب دوں گا کہ وه لوگ جو اس کے مخالف تھے اس پر رشک کريں گے جب وه کہتا ہے 
چاہی ہے اور صرف مجھے سے پناه مانگی ہے گواه رہو اس کے تو خدا فرماتا ہے ميرے بندے نے مجھ سے مدد “ نستعين

کاموں ميں ، ميں اس کی مددکروں گا۔ سختيوں اور تنگيوں ميں اس کی فرياد پہنچوں گا اور پريشانی کے دن اس کی 
ے کی يہ تو خدا وند عالم فرماتا ہے ميرے بند“ وال الضالين“ اھدنا الصراط المستقيم” دستگيری کروں گا جب وه کہتا ہے

خواہش پوری ہوگئی ہے اب جو کچھ وه چاہتا ہے مجھ سے مانگے ميں اس کی دعا قبول کروں گا۔ جس چيز کی اميد لگائے 
  ۔ )١بيٹھا ہے وه اسے عطا کروں گا، اور جس چيز سے خائف ہے اس سے مامون قرار دونگا(

________________________________________  

  الہ عيون اخبار الرضا۔ بحو ٣٧۔ الميزان ج اول ص١

  
  

  اس سوره کا نام فاتحة الکتاب کيوں ہے؟ 
فاتحة الکتاب کا معنی ہے آغاز کتاب(قرآن) کرنے والی۔ مختلف روايات جو نبی اکر سے نقل ہوئی ہيں ان سے واضح ہوتا 

م کے ايک اہم ترين ہے کہ يہ سورت آنحضرت کے زمانے ميں بھی اسی نام سے پہچانی جاتی تھی۔ يہيں سے دنيائے اسال
مسئلے کی طرف فکر کا دريچہ کھلتا ہے اور وه ہے جمع قرآن کے بارے ميں۔ ايک گروه مينيہ بات مشہور ہے کہ قرآن 

مجيد نبی اکرم(ص) کے زمانے ميں منتشر و پراگنده صورت ميں تھا اور آپ(ص) کے بعد حضرت ابوبکر،حضرت عمر يا 
سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجيد پيغمب اکرم کے زمانے ميں “ فاتحة الکتاب ”کن حضرت عثمان کے زمانے ميں جمع ہوا لي

اسی موجوده صورت مين جمع ہوچکا تھا اور اسی سوره حمد سے اس کی ابتداء ہوئی تھی۔ ورنہ يہ کوئی سب سے پہلے 
اب نام کے انتخاب کے لئے نازل ہونے والی سوره تو نہيں جو يہ نام رکھا جائے اور وه ہی اس سورة کے لئے فاتحة الکت

کوئی دوسری دليل موجود ہے بہت سے ديگر مدارک بھی ہمارے پيش نظر ہيں جو اس حقيقت کے مويد ہيں کہ قرآن مجيد 
بصورت مجموعہ جس طرح ہمارے زمانے ميں موجود ہے اسی طر پيغمبر اکرم(ص) کے زمانے ميں آپ کے حکم کے 

۔ علی بن ابراہيم نے حضرت امام صادق (ع) سے ١> brک ہم پيش کرتے ہيں :مطابق جمع ہوچکا تھا۔ ان ميں سے چند اي
  روايت کيا ہے :

رسول اکرم(ص) نے حضرت علی سے فرمايا کہ قرآں ريشم کے ٹکڑوں، کاغذ کے پرزوں اور ايسی دوسری چيزوں ميں 
رنگ کے پارچے ميں  منتشر ہے اسے جمع کردو۔ اس پر حضرت علی(ع) مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قرآن کو زرد

  جمع کيا اور پھر اس پر مہر لگادی۔
  ) 1انطلق علی فجمعہ فی ثوب اصفر ثم ختم عليہ(

  
  ۔ اہل سنت کے مشہور مولف حاکم نے کتاب مستدرک مينزيد بن ثابت سے نقل کيا ہے :٢

اکرم کی راہنمائی کے  ہم پيغمبر اکرم(ص) کی خدمت ميں قرآن کے پراکنده ٹکڑوں کوجمع کرتے تھے اور ہر ايک کو نبی
مطابق اس کے مناسب محل و مقام پر رکھتے تھے ليکن پھر بھی يہ تحريريں متفرق تھيں چنانچہ پيغمبراکرم نے علی کو 

  حکم ديا کہ وه انہيں ايک جگہ جمع کريں(اس جمع آوری کے بعد) اب آپ ہميں اسے ضائع کرنے سے ڈراتے تھے۔
  تضی کہتے ہيں :۔ اہل تشيع کے بہت بڑے عالم سيد مر٣
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  )۔ 2قرآن رسول هللا کے زمانے ميں اسی حالت مين اسی موجوده صورت ميں جمع ہوچکا تھا ( 
  ۔طبرانی اورابن عساکر نے شعبی سے يوں نقل کيا ہے : ۴

  )۔3انصار ميں سے چھ افراد نے قرآن کو پيغمبر(ص) کے زمانے ميں جمع کيا تھا ( 
  ۔ قتاده، ناقل ہيں :۵

سوال کيا کہ پيغمبر کے زمانے ميں کس شخص نے قرآن جمع کيا تھا۔ اس نے کہا چار فرا د نے جو سب  ميں نے انس سے
  )۔4کے سب انصار ميں سے تھے۔ ابی بن کعب، معاذ ، زيد بن ثابت اور ابوزيد( 

يں موجود ہيں انان کے عالوه بھی روايات ہيں جن کا ذکر کرنا طول کا باعث ہوگا۔ بہرحال يہ احاديث جو شيعہ وسنی کتب م
  سے قطع نظر اس سوره کے لئے فاتحة الکتاب نام کا انتخاب اس موضوع کے اثبات کا زنده ثبوت ہے۔

________________________________________  

  ۔۴۴۔ تاريخ القرآن، ابوعبدهللا زنجانی ص1
  ۔١۵۔ مجمع البيان، جلد اول ص2
  ۔ ۵٢۔ منتخب کنزالعمال جلد دوم ص 3
  ١٠ص ۶۔ صحيح بخاری جلد4

  

  ايک اہم سوال :
يہاں يہ سوال پيدا ہوگا کہ اس بات کوکيسے باور کيا جاسکتا ہے کہ قرآن رسول هللا کے زمانے ميں جمع ہوا جب کہ علماء 
کے ايک گروه ميں مشہور ہے کہ قرآن پيغمبر اکرم(ص) کے بعد جمع ہوا ہے (حضرت علی کے ذريعے يا ديگر اشخاص 

  عے)۔کے ذري
جواب : جو قرآن حضرت علی نے جمع کيا تھا وه قرآن، تفسير شان نزول آيات وغيره کا مجموعہ تھا باقی رہا حضرت عثمان
کا معاملہ تو ہمارے پاس ايسے قرائن موجود ہيں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوننے اختالف قرات کو روکنے کے لئے اسے

  کيا کيونکہ اس وقت تک نقطے لگانا معموالت ميں داخل نہيں تھا۔  ايک قرآت اور نقطہ گذاری کے ساتھ معين
رہا بعض لوگوں کا يہ اصرار کہ قرآن کسی طرح بھی رسول هللا کے زمانے ميں جمع نہيں ہوا اور يہ اعزاز حضرت عثمان 

کہ ہر گروه اس  خليفہ اول يا خليفہ دوم کو حاصل ہوا ہے۔ شايد اس سے زياده تر مقصود فضيلت سازی ہے يہی وجہ ہے
فضيلت کی نسبت خاص شخصيت کيطرف ديتا ہے اوراسی سے متعلق روايت پيش کرتا ہے۔ اصولی اور بنيادی طور پر يہ 

کس طرح باور کيا جاسکتا ہے کہ نبی اکرم نے اس اہم ترين کام کو نظر انداز کرديا ہو حاالنکہ آپ(ص) تو چھوٹے چھوٹے 
کہ قرآن اسالم کا اصول اساسی ہے، تعليم و تربيت کی عظيم کتاب ہے اور تمام  کاموں کی طرف بھی توجہ ديتے تھے جب

اسالمی پروگراموں اور عقايد کی بنياد ہے۔ کيا نبی اکرم(ص) کے زمانے ميں جمع نہ ہونے سے يہ خطره پيدا نہيں ہوسکتا 
  تھا کہ قرآن کا کچھ حصہ ضائع ہو جائے يا مسلمانوں ميں اختالفات پيدا ہوجائيں؟

عالوه از يں حديث ثقلين جسے شيعہ و سنی دونوں نے نقل کيا ہے گواہی ديتی ہے کہ قرآن کتابی صورت ميں رسول 
  هللا(ص) کے زمانے ميں جمع ہوچکا تھا۔

  پيغمبر اکرم(ص) نے فرمايا :
  ا خاندان۔ميں تم سے رخصت ہو رہا ہوں اور تم ميں دو چيزيں بطور يادگار چھوڑے جارہا ہوں خدا کی کتاب اور مير

وه روايات جوداللت کرتی ہيں کہ آنحضرت کی زير نگرانی صحابہ نے قران جمع کيا تھا ان ميں صحابہ کی تعداد مختلف 
بيان ہونے کی وجہ يہ ہوسکتی ہے کہ ہر روايت نے چند ايک کی نشاندہی کی ہے اس سے کام فقط ان شخصيتوں ميں 

 ف نظر نہيں ہونا چاہئے۔منحصر نہيں ہو جاتا لہذا يہ پہلو باعث اختال

 

  1تفسير نمونه جلد
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  ۔ بسم هللا الرحمن الرحيم١
  ۔ الحمد  رب العالمين۔٢
  ۔ الرحمن الرحيم۔٣
  ۔مالک يوم الدين4
  ۔ اياک نعبد و اياک نستعين۵
  ۔ اھدنا الصراط المستقيم۶
  ۔ صراط الذين انعمت عليھم غيرالمغضوب عليہم وال الضالين۔٧

  
  ترجمہ 

  ۔ شروع هللا کے نام سے جو رحمان و رحيم ہے۔١
  ۔ حمد مخصوص اس خدا کے لئے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔٢
  ۔ وه خدا جو مہربان اور بخشنے واال ہے( جس کی رحمت عام و خاص سب پر محيط ہے)۔٣
  ۔ وه خدا جو روز جزا کا مالک ہے۔۴
  مدد چاہتے ہيں۔ ۔ پروردگار! ہم تيری ہی عبادت کرتے ہيں او رتجھی سے۵
  ۔ ہميں سيدھی راه کی ہدايت فرما۔۶
  ۔ ان لوگوں کی راه جن پر تو نے انعام فرمايا ان کی راه نہيں جن پر تيرا غضب ہوا اور نہ وه کہ جو گمراه ہوگئے۔٧
  

  تفسير 
  ۔ بسم هللا الرحمن الرحيم١

کے نام سے کرتے ہيں۔ کسی عظيم عمارت کی پہلی تمام لوگوں ميں يہ رسم ہے کہ ہراہم اور اچھے کام کا آغاز کسی بزرگ 
اينٹ اس شخص کے نام پر رکھی جاتی ہے جس ےس بہت زياده قلبی لگاؤ ہو يعنی اس کام کو اپنی پسنديده شخصيت کے نام 
منسوب کرديتے ہيں۔ مگر کيا يہ بہتر نہيں کہ کسی پروگرام کودوام بخشنے اور کسی مشن کو برقرار رکھنے کے لئے ايسی 

ستی سے منسوب کيا جائے جو پائيدار، ہميشہ رہنے والی ہو اورجس کی ذات ميں فنا کا گزر نہ ہو۔ اس جہاں کی تمام ہ
موجودات کہنگی پذير ہيں اور زوال کی طرف رواں دواں ہيں۔ صرف وہی چيز باقی ره جائےگی، جو اس ذات اليزال سے 

  وابستہ ہوگی۔
وردگار عالم سے رشتہ جوڑنے اور عدالت و حقيقت پر قائم رہنے کی وجہ سے اور يہانبياء و مرسلين کے نام باقی ہيں تو پر

وه رشتہ ہے جو زوال آشنا نہيں۔ اگر حاتم کا نام باقی ہے تو سخاوت کے باعث جو زوال پذير نہيں۔ تمام موجودات ميں سے 
وع کيا جائے۔ اس کے سائے ميں تمام فقط ذات خدا ازلی وابدی ہے ۔ اس لئے چاہئے کہ تمام امور کو سا کے نام سے شر

  چيزوں کو قرار دياجائے اوراسی سے مدد طلب کی جائے۔
اسی لئے قرآن کا آغاز بسم هللا الرحمن الرحيم سے ہوتا ہے۔ اپنے امورک و برائے نام خدا سے وابستہ نہيں کرنا چاہئے۔ بلکہ 

سان کو صحيح راستہ پر چالئے گا اور ہر قسم کی کجروی حقيقتا اور واقعتا خدا سے رشتہ جوڑنا چاہئے۔ کيونکہ يہ ربط ان
سے باز رکھے گا۔ ايسا کام يقينا تکميل کو پہنچے گا اور باعث برکت ہوگا۔ يہی وجہ ہے کہ رسول هللا کی مشہور حديث مينہم

  پڑھتے ہيں :
  کل امر ذی بال لم يذکر فيہ اسم هللا فھو ابرت
  ۔ )١ہوگا ناکامی سے ہمکنار ہوگا( جو بھی اہم کام خدا کے نام کے بغيرشروع

  انسان جس کام کو انجام دينا چاہے چاہئے کہ بسم هللا کہے اور جو عمل خدا کے نام سے شروع ہو وه مبارک ہے۔
  امام باقر(ع) فرماتے ہيں :

  تی بھی۔جب کوئی کام شروع کرنے لگو، بڑاہو يا چھوٹا بسم  کہو، تاکہ وه بابرکت بھی ہو اور پرا ز امن و سالم
خالصہ يہ کہ کسی عمل کی پائيداری و بقا سا کے ربط خدا سے وابستہ ہے۔ اسی مناسبت سے جب خدا وند تعالی نے پيغمبر 
  اکرم(ص) پر پہلی وحی نازل فرمائی تو انہيں حکم ديا کہ تبليغ اسالم کی عظيم ذمہ داری کو خدا کے نام سے شروع کريں۔
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  اقرا باسم ربک الذی خلق
ہيں کہ جب تعجب خيز اور نہايت سخت طوفان کے عالم ميں حضرت نوح کشتی پر سوار ہوئے۔ پانی کی  ہم ديکھتے

موجينپہاڑوں کی طرح بلند تھيں اور ہر لحظہ بے شمار خطرات کا سامنا تھا۔ ايسے ميں منزل مقصود تک پہنچنے اور 
  کے چلتے اور رکتے بسم هللا کہو۔مشکالت پر قابو پانے کے لئے آپ نے اپنے ساتھيوں کو حکم ديا کہ کشتی 

  ۔)۴١و قال ارکبوا فيھا بسم هللا مجرئہا و مرسھا( ہود آيت 
چنانچہ ان لوگوں نے اس پر خطر سفر کو توفيق الہی کے ساتھ کاميابی سے طے کرليا اور امن و سالمتی کے ساتھ کشتی 

  سے اترے۔ جيسا کہ ارشاد الہی ہے :
  ات عليک و علی امم ممن معکقيل يا نوح اھبط بسالم منا و برک

 ۴٨حکم ہوا اے نوح (کشتی سے) ہماری طرف سے سالمتی او ربرکات کے ساتھ اپنے ساتھيوں کے ہمراه اتريے (ہود آيت 
  ۔)

  جناب سليمان نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تو اس کا سرنامہ بسم هللا ہی کو قرار ديا۔
  انہ من سليمان و انہ بسم هللا الرحمن الرحيم

  ۔)٣٠(مراسلہ) ہے سليمان کی طرف سے اور بے شک يہ ہے بسم هللا الرحمن الرحيم(نمل آيت  يہ
اسی بناء پر قرآن حکيم کی تمام سورتوں کی ابتدأ  بسم هللا سے ہوتی ہے تاکہ نوع بشر کی ہدايت و سعادت کا اصلی مقصد 

وره توبہ ايسی سورت ہے جس کی ابتداء ميں ہميں کاميابی سے ہمکنار ہو اور بغير کسی نقصان کے انجام پذير ہو۔ صرف س
بسم هللا نظر نہيں آتی کيونکہ اس کا آغاز مکہ کے مجرموں او رمعاہده شکنوں سے اعالن جنگ کے ساتھ ہو رہا ہے ۔ لہذا 

  ايسے موقع پر خدا کی صفات رحمان و رحيم کا ذکر مناسب نہيں۔
جگہ بسم هللا کہا جاتا ہے بسم الخالق يا بسم الرزاق وغيره نہيں کہا  يہاں ايک نکتہ کی طرف توجہ ضروری ہے وه يہ کہ ہر

جاتا ۔ اس کی وجہ يہ ہے کہ لفظ هللا خدا کے تمام اسمآاور صفات کا جامع ہے۔ اس کی تفصيل عنقريب آئے گی۔ هللا کے 
حقيقت بھی واضح عالوه دوسرے نام بعض کماالت کی طرف اشاره کرتے ہيں مثال خالقيت، رحمت وغيره۔ اس سے يہ 

ہوجاتی ہے کہ ہر کام کی ابتداء ميں بسم هللا کہنا جہاں خدا سے طلب مدد کے لئے ہے وہاں اس کے نام سے شروع کرنے 
کے لئے بھی ہے۔ اگر چہ ہمارے بزرگ مفسرين نے طلب مدد اور شروع کرنے کو ايک دوسرے سے جدا قرار ديا ہے 

  دو مفہوم يہاں پر الزم و ملزوم ہيں۔ خالصہ يہ کہ آغاز کرنا او رمدد چاہنا ہر
بہرحال جب تمام کام خدا کی قدرت کے بھروسہ پر شروع کئے جائيں تو چونکہ خدا کی قدرت تمام قدرتوں سے باال تر 

ہےاس لئے ہم اپنے ميں زياده قوت و طاقت محسوس کرنے لگتے ہيں۔ زياد مطمئن ہو کر کوشش کرتے ہيں۔ بڑی سے بڑی 
ہينرہتا اور مايوسی پيدا نہيں ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے انسان کی نيت او رعمل زياده پاک اور مشکالت کا خوف ن

  زياده خالص رہتا ہے۔
اس آيت کی تفسير ميں جتنی گفتگو کی جائے کم ہے کيونکہ مشہور ہے کہ حضرت علی(ع) ابتدائے شب سے صبح تک ابن 

سے آگے نہيں بڑھے تھے۔ آنحضرت “ ب”اتے رہے صبح ہوئی تو آپ بسم کی عباس کے سامنے بسم هللا کی تفسير بيان فرم
(ع) ہی کے ايک ارشاد سے ہم يہاں اس بحث کو ختم کرتے ہيں۔ آئنده مباحث ميں اس سلسلے کے ديگر مسائل پرگفتگو 

  ہوگی۔
ور بسم هللا کہے بغير عبدهللا بن يحيی اميرالمومنين کے محبوں ميں سے تھے ايک مرتبہ آپ کی خدمت ميں حاضر ہوئے ا

اس چارپائی پر بيٹھ گئے جو وہاں پڑی تھی اچانک وه جھکے اور زمين پر آگرے۔ ان کا سر پھٹ گيا۔ حضرت علی(ع) نے 
سر پر ہاتھ پھيرا تو ان کا زخم مندمل ہوگيا، آپ نے فرمايا تمہيں معلوم نہيں کہ نبی اکرم نے خدا کی طرف سے يہ حديث 

کہ جو کام نام خدا کے بغير شروع کيا جائے بے انجام رہتا ہے (عبدهللا کہتے ہيں) ميں نے عرض  مجھ سے بيان فرمائی ہے
کيا : ميرے مانباپ آپ پر قربان ميں يہ جانتا ہوں او راب کے بعد پھر اسے ترک نہ کروں گا۔ آپ نے فرمايا پھر تو تم 

  سعادتوں سے بہره ور ہوگئے۔
  رتے ہوئے فرمايا:امام صادق(ع) نے اسی حديث کو بيان ک

اکثر ايسا ہوتا ہے کہ ہمارے بعض شيعہ کام کی ابتداء ميں بسم هللا ترک کرديتے ہيں اور خدا انہيں کسی تکليف ميں مبتال 
  )۔ 2کرديتا ہے تاکہ وه بيدار ہوں اور ساتھ ساتھ يہ غلطی بھی ان کے نامہ عمل سے دھو ڈالی جائے( 

________________________________________  

  ۔۵٨باب  ۶بحوالہ بحار جلد  ۴۶١۔ تفسير البيان جلد اول ص١
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  ۔ ۶٣٣۔ سفينة البحار، جلد اول ص2

  

  کيا بسم هللا سوره حمد کا جزء ہے؟ 
  شيعہ علماء و محققين ميں اس مسئلے ميں کوئی اختالف نہيں کہ بسم هللا سوره حمد اور ديگر سورقرآن کا جزء ہيں۔

سورتوں کی ابتداء ميں ثبت ہونا اصولی طور پر اس بات کا زنده ثبوت ہے کہ يہ جزو قرآن ہے کيونکہ بسم هللا کا متن تمام 
ہميں معلوم ہے کہ متن قرآن ميں کوئی اضافی چيز نہيں لکھی گئی او ربسم هللا زمانہ پيغمبر سے لے کر اب تک سورتوں کی

ير المنار نے ان کے اقوال درج کئے ہيں جن کی تفصيل ابتداء ميں موجوج ہے۔ باقی رہے علمائے اہل سنت توصاحب تفس
  کچھ يوں ہے : 

گذشتہ علمائے اہل مکہ، فقہا قاری حضرات جن ميں ابن کثير بھی شامل ہيں، اہل کوفہ کے قراء ميں سے عاصم اور کسائب 
يرو کار نيز ثوری اور اور اہل مدينہ ميں سے بعض صحابہ اور تابعين اسی طرح شافعی اپنی کتاب جديد ميں اور اس کے پ

احمد اپنے قول ميں اس بات کے معتقد ہيں کہ بسم هللا جز سوره ہے۔ اسی طرح علماء اماميہ اور ن کے اقوال کے مطابق 
صحابہ ميں سے علی، ابن عباس، عبدهللا بن عمر اور ابوہريره، تابعين ميں سے سعيد بن جبير، عطا، زہری اور ابن مبارک 

  امل تھے۔بھی اسی نظرئيے کے ح
اس کے بعد مزيد لکھتے ہيں کہ ان کی اہم ترين دليل يہ ہے کہ صحابہ اور ان کے بعد برسر کار لوگ اس بات پر متفق ہيں 
کہ سوره برآت کے سوا تمام سورتوں کے آغاز ميں بسم هللا مذکور ہے جب کہ وه باالتفاق ايک دوسرے کو وصيت کرتے 

ں قرآن کو پاک رکھا جائے اسی لئے تو آمين، کو انہوں نے سورٔه فاتحہ کے آخر تھے کہ ہر اس چيز سے جو جزو قرآن نہي
  ميں ذکر نہيں کيا۔

اس کے بعد انہوں نے مالک او رابوحنيفہ کے پيروکاروں اور بعض دوسرے لوگوں کے حوالے سے نقل کيا ہے کہ وه بسم 
کے درميان حد فاصل کے طور پر نازل ہوئی ہے۔  هللا کو مستقل آيت سمجھے تھے جو سورتوں ک ی ابتداء کے بيان اور ان

انہوں نے اہل سنت کے معروف فقيہ اور بعض قارئين کوفہ سے نقل کيا ہے کہ وه بسم هللا کو سوره حمد کاتو جزء سمجھتے 
  ۔ )١تھے ليکن باقی سورتوں کو جزء نہيں سمجھتے تھے (

  م هللا کو سورت کا جزء سمجھتی ہے۔اس گفتگو سے معلوم ہو اکہ اہل سنت کی يقينی اکثريت بھی بس
اب ہم بعض روايات پيش کرتے ہيں جو شيعہ و سنی طرق سے اس سلسلے ميں نقل ہوئی ہيں(ہميں اعتراف ہے کہ اس ضمن 

  کی تمام احاديث کے ذکر کی يہاں گنجائش نہيں اور ان کا تعلق فقہی بحث سے ہے)۔
تھے) کہتے ہيں ميں نے امام سے پوچھا کہ جب ميں نماز پڑھنے  ۔ معاويہ بن عمار(جوامام صادق(ع) کے محب و ہوالی١

  ۔ )٢“(آپ نے فرمايا ہاں” لگوں تو کيا الحمد کی ابتداء ميں بسم هللا پڑھوں؟ 
  ۔ دار قطنی نے جو علماء اہل سنت ميں سے ہيں سند صحيح کے ساتھ حضرت علی سے نقل کيا ہے :٢

؟ فرمايا : سوره حمد۔ اس نے عرض کيا سوره حمد کی تو چھ آيتيں ہيں  “سبع مثانی کيا ہے”ايک شخص نے آپ سے پوچھا 
  ۔ )٣، آپ نے فرمايا : بسم هللا الرحمن الرحيم بھی اس کی ايک آيت ہے (

  ۔ اہل سنت کے مشہور محدث بہيقی سند صحيح کے ساتھ ابن جبير کے طريق سے اس طرح نقل کرتے ہيں :٣
  القرآن بسم هللا الرحمن الرحيم ۔استرق الشيطان من الناس اعظم آية من 

شيطان صفت اشخاص نے قرآن کی بہت بڑی آيت بسم هللا الرحمن الرحيم کو چرا ليا ہے (يہ اس طرف اشاره ہے کہ سورتوں 
  ۔)۴کے شروع ميں اسے نہيں پڑھا جاتا(

هللا ہر سورت کی ابتداء  ان سب کے عالوه ہميشہ مسلمانوں کو يہ سيرت رہی ہے کہ وه قرآن مجيد کی تالوت کے وقت بسم
ميں پڑھتے رہے ہيں تواتر سے ثابت ہے کہ پيغمبر اکرم بھی اس کی تالوت فرماتے تھے۔ يہ کيسے ممکن ہے کہ جو چيز 

  جزو قرآن نہ ہو اسے پيغمبر اور مسلمان ہميشہ قرآن کے ضمن پڑھتے رہے ہوں اور سدا اس عمل کوجاری رکھا ہو۔
بسم هللا مستقل آيت ہے جو جزو قرآن تو ہے ليکن سورتوں کا حصہ نہيں تو يہ احتمال نہايت باقی رہابعض کا يہ احتمال کہ 

ضعيف اور کمزور دکھائی ديتا ہے کيونکہ بسم هللا کا مفہوم او رمعنی نشاندہی کرتا ہے کہ يہ ابتداء اور آغاز کے لئے ہے نہ 
جمود اور سخت تعصب کی غماز ہے اور يوں لگتا ہے  کہ يہ ايک عليحده اور مستقل اہميت کی حامل ہے۔ در اصل يہ فکر

گويا اپنی بات کو برقرار رکھنے کے لئے ہر احتمال پيش کيا جارہا ہے او ربسم هللا جيسی آيت کو مستقل اور سابق و الحق 
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اء ہونے سے الگ ايک آيت قرار دياجارہا ہے جس کا مضمون پکار پکار کر اپنے سرنامہ اور بعد والی ابحاث کے لئے ابتد
  کا اعالن کر رہا ہے۔

ايک اعتراض البتہ قابل غور ہے جسے مخالفين اس مقام پر پيش کرتے ہيں۔ وه کہتے ہيں جب قرآن کی سورتوں کی آيات 
شمار کرتے ہيں(سوائے سوره حمد کے)تو بسم هللا کو ايک آيت شمار نہيں کيا جاتا بلکہ پہلی آيت بسم هللا سے بعد والی آيت 

  جاتاہے۔ اس اعتراض کا جواب فخر الدين رازی نے تفسير کبير ميں وضاحت کے ساتھ ديا ہے۔ وه کہتے ہيں : کو قرار ديا
کوئی حرج نہيں کہ بسم هللا سورٔه حمد مينتو الگ ايک آيت ہو اور دوسری سورتوں ميں پہلی آيت کا جزء قرار پائے(اس 

  يناک الکوثر سب ايک آيت شمار ہو)طرح مثال سوره کوثر ميں بسم هللا الرحمن الرحيم انا اعط
  بہرحال مسئلہ اس قدر واضح ہے کہ کہتے ہيں :

ايک دن معاويہ نے اپنی حکومت کے زمانے ميں نماز با جماعت ميں بسم هللا نہ پڑھی تو نماز کے بعد مہاجرين و انصار 
   5را ليا ہے يا بھول گيا ہے؟يعنی کيا معاويہ نے بسم هللا کو چ“ اسرقت ام نسيت” کے ايک گروه نے پکار کرکہا 

________________________________________  

  ۔۴٠، ٣٩۔ تفسير المنار جلد اول ص ١
  ۔٣١٢ص  ٣۔ کافی جلد ٢
  ۔١٣۶۔ االتفاق جلد اول ص  ٣
  ۔۵٠ص ٢۔ بيہقی جلد ۴
  قرار ديا ہے۔ميں اس روايت کو درج کرکے اسے صحيح  ٢٣٣۔ حاکم نے مستدرک جزء اول ص ۴٩بيہقی جزء دوم ص -5

  
  

  خدا کے ناموں ميں سے هللا، جامع ترين نام ہے 
بسم هللا کی ادائيگی ميں ہمارا سامنا سب سے پہلے لفظ اسم سے ہوتا ہے۔ عربی ادب کے علماء کے بقول اس کی اصلی 

اس سے ہر چيزکا  بر وزن علو ہے جس کے معنی ہيں ارتفاع اور بلندی۔ تمام ناموں کو اسم کہنے کی وجہ يہ ہے کہ“ سمو”
مفہوم اخفاء سے ظہور و ارتفاع کے مرحلے ميں داخل ہوجاتا ہے يا اس کی وجہ يہ ہے کہ لفظ، نام ہوجانے کے بعد معنی 

  پيدا کرليتا ہے۔ مہمل اور بے معنی کی منزل سے نکل آتا ہے اور اس طرح ارتفاع و بلندی حاصل کرلتيا ہے۔
 تک پہنچتے ہيں جو خدا کے ناموں ميں سب سے زياده جامع ہے۔ خدا کے ان ناموں کے بعد، ہم کلمہ هللا“ اسم”بہرحال کلمہ 

کو جو قرآن مجيد يا ديگر مصادر اسالمی ميں آئے ہيں اگر ديکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وه خدا کی کسی ايک صفت کو 
دوسرے لفظوں ميں جو صفات جالل منعکس کرتے ہيں ليکن وه نام جو تمام صفات و کماالت الہی کی طرف اشاره کرتا ہے 

و جمال کا جامع ہے و ه صرف هللا ہے يہی وجہ ہے کہ خدا کے دوسرے نام عموما کلمہ هللا کی صفت کی حيثيت سے کہے 
  جاتے ہيں مثال کے طور پر چند ايک کا ذکر کيا جاتا ہے :

  طرف اشاره ہے : ۔ يہ صفت خدا کی صفت بخشش کی)٢٢۶غفور و رحيم : فان هللا غفور رحيم (بقره 
سميع وعليم : سميع اشاره ہے اس بات کی طرف کہ خدا تمام سنی جانے والی چيزوں سے آگاہی رکھتا ہے اور عليم اشاره 

  ہے کہ وه تمام چيزوں سے باخبر ہے۔
  ۔)٢٢٧فان هللا سميع عليم (بقره ، 

  ۔)١٨: وهللا بصير بما تعملون (حجرات، بصير : يہ لفط بتاتا ہے کہ خدا تمام ديکھی جانے والی چيزوں سے آگاه ہے 
رزاق : يہ صفت اس کے تمام موجودات کو روزی دينے کے پہلو کی طرف اشاره کرتی ہے اور ذوالقوة اس کی قدرت کو 

ظاہر کرتی ہے اور متين، اس کے افعال اور پروگرام کی پختگی کا تعارف ہے : ان هللا ھو الرزاق ذو القوة المتين (زاريات ، 
۵٨(  

خالق اور باری : اس کی آفرينش اور پيدا کرنے کی صفت کی طرف اشاره ہے اور مصور اس کی تصوير کشی کی حکايت 
  )٢۴کرتا ہے : ھو هللا الخالق الباری المصور لہ االسماء الحسنی (حشر، 

ہم ديکھتے ہيں کہ بہت ہی خدا کے تمام ناموں ميں سے جامع ترين ہے يہی وجہ ہے کہ ايک ہی آيت مين“ هللا ”ظاہر ہوا کہ 
  قرار پائے ہيں :“ هللا”سے نام 

  ھو هللا الذی ال الہ اال ھو الملک القدوس السالم المومن المھيمن العزيز الجبار المتکبر۔
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هللا وه ہے جس کے عالوه کوئی معبود نہيں وه حاکم مطلق ہے، منزا ہے، ہر ظلم و ستم سے پاک ہے، امن بخشنے واال ہے، 
ہے، توانا ہے کسی سے شکست کھانے واال نہيں اور تمام موجودات پرقاہر وغالب اور باعظمت ہے۔ (حشر  سب کا نگہبان

  ۔)٢٣
نہيں ہوسکتے۔ يہی وجہ ہے کہ ديگر مذاہب کے لوگ جب مسلمانوں کے معبود کی طرف اشاره کرنا چاہتے ہيں تو لفظ هللا کا

  فظ هللا سے مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ذکر کرتے ہيں کيونکہ خدا وندعالم کی تعريف و توصيف ل
کے جملے سے ہوسکتا ہے “ ال الہ اال هللا” اس نام کی جامعيت کا ايک وضح شاہد يہ ہے کہ ايمان و توحيد کا اظہار صرف 

  ال الہ اال العليم.. اال الخالق.... ال الرزاق اور ديگر اس قسم کے جملے خود سے توحيد و اسالم کی دليل ”اور جملہ 
  

  خدا کی رحمت عام او ررحمت خاص 
مفسرين کے ايک طبقے ميں مشہور ہے کہ صفت، رحمان رحمت عالم کی طرف اشاره ہے۔ يہ وه رحمت ہے جو دوست و 
دشمن ، مومن و کافر، نيک و بد ، غرض سب کے لئے ہے۔ کيونکہ اس کی بے حساب رحمت کی بارش سب کو پہنچتی ہے،

ں بچھا ہوا ہے۔اس کے بندے زندگی کی گوناگوں رعنائيوں سے بہره ور ہيں اپنی روزی اس اور اس کا خوان نعمت ہر کہي
کے دسترخوان سے حاصل کرتے ہيں جس پربے شمار نعمتيں رکھی ہيں۔ يہ وہی رحمت عمومی ہے جس نے عالم ہستی کا 

  احاطہ کر رکھا ہے اور سب کے سب اس دريائے رحمت ميں غوطہ زن ہيں۔
کی رحمت خاص کی طرف اشاره ہے۔ يہ وه رحمت ہے جو اس کے مطيع، صالح، اور فرمانبردار بندوں  رحيم خداوند عالم

کے ساتھ مخصوص ہے کيونکہ انہوں نے ايمان او رعمل صالح کی بناء پر يہ شائستگی حاصل کرلی ہے کہ وه اس رحمت و
  ں ہے۔احسان خصوصی سے بہره مند ہوں جو گنہگاروں اورغارت گروں کے حصے ميں نہي

قرآن ميں ہر جگہ مطلق آيا ہے جو عموميت “ رحمان”ايک چيز جو ممکن ہے اسی مطلب کی طرف اشاره ہو يہ ہے کہ لفظ 
کی نشانی ہے جب کہ رحيم کبھی مقيد ذکر ہوا ہے مثال وکان بالمومنين رحيما (خدا، مومنين کے لئے رحيم ہے) ۔ (احزاب 

  ہے ۔ ۔ اور کبھی مطلق جيسے کہ سوره حمد ميں)۴٣
  ايک روايت ميں ہے کہ حضرت صادق (ع) نے فرمايا :

  ۔ )١وهللا الہ کل شيئی الرحمان بجميع خلقہ الرحيم بالمومنين خاصة(
  خدا ہر چيز کا معبود ہے۔ وه تمام مخلوقات کے لئے رحمان او رمومنين پر خصوصيت کے ساتھ رحيم ہے۔

ی رحمت کی عموميت کے لئے خود ايک مستقل دليل ہے اور رحيم ايک پہلو يہ بھی ہے کہ رحمان صيغہ مبالغہ ہے جوا سک
  صفت مشبہ ہے جو ثبات و دوام کی عالمت ہے اور يہ چيز مومنين کے لئے ہی خاص ہوسکتی ہے۔

ايک اور شاہد يہ ہے کہ رحمان خدا کے مخصوص ناموں ميں سے ہے اور اس کے عالوه کسی کے لئے يہ لفظ استعمال 
رحيم ايسی صفت ہے جو خدا اور بندوں کےلئے استعمال ہوتی ہے جيسے نبی اکرم(ص) کے لئے نہيں کيا جاتا جب کہ 

  ارشاد الہی ہے :
  عزيز عليہ ما عنتم حريص عليکم باالمومنين رٔوف رحيم۔

تمہاری تکليف و مشقت نبی پر گراں ہے، تمہاری ہدايت اسے بہت پسنديده ہے اور وه مومنين کے لئے مہربان اور رحيم ہے 
  ۔)١٢٨توبہ ، (

  ايک دوسری حديث ميں امام صادق (ع) سے منقول ہے :
  الرحمن اسم خاص بصفة عامة والرحيم اسم عام بصفة خاصة

  )۔ 2رحمن اسم خاص ہے ليکن صفت عام اور رحيم اسم عام ہے ليکن صفت خاص ہے( 
وم سب پر محيط ہے۔ اس کے يعنی رحمن ايسا نام ہے جو خدا کے لئے مخصوص ہے ليکن اس ميں اس کی رحمت کا مفہ

باوجود ہم ديکھتے ہيں کہ رحيم ايک صفت عام کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے البتہ اس ميں (صفت خاص کے طور پر 
استعمال ہونے ميں) کوئی مانع نہينجو فرق بتايا گيا ہے وه تو اصل لغت کے لحاظ سے ہے ليکن اس ميں استثنائی صورت 

  (ع) کی ايک بہترين اور مشہور دعا جو دعائے عرفہ کے نام س معروف ہے کے الفاظ ہيں : پائی جاتی ہے۔ امام حسين
  يا رحمان الدنيا واآلخرة و رحيما

  اے وه خدا جو دنيا و آخرت کا رحمان اور دونوں ہی کا رحيم ہے۔
  د ہے : اس بحث کو ہم نبی اکرم(ص) کی ايک پرمعنی اور واضح حديث کے ساتھ ختم کرتے ہيں۔ آپ کا ارشا

ان هللا عزوجل مآة رحمة و انہ انزل منھا واحدة الی االرض فقسھا بين خلقہ بھا يتعاطفون و يتراجعون واخر تسع و تسعين لنفسہ 
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  يرحم بھا عباده يوم القيامة۔
خدا وندتعالی کی رحمت کے سو باب ہيں جن ميں سے اس نے ايک کو زمين پر نازل کيا ہے اور (اس رحمت) کو اپنی 

وق ميں تقسيم کيا ہے۔ لوگوں کے درميان جو عطوفت، مہربانی اور محبت ہے وه اسی کا پر تو ہے ليکن نناوے حصے مخل
  )۔ 3رحمت اس نے اپنے لئے مخصوص رکھی ہے اور قيامت کے دن اپنے بندوں کو اس سے نوازے گا( 

_____________________________________  

  اور معانی االخبار۔ ۔ الميزان بسند کافی، توحيد صدوق١
  ۔٢١، ص ١۔ مجمع البيان جلد 2
  ۔١۔ مجمع البيان ج3

  
  

  خدا کی ديگر صفات بسم هللا ميں کيوں مذکور نہيں؟ 
يہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن کی تمام سورتيں(سوائے سوره برات کے جس کی وجہ بيان ہوچکی ہے)بسم هللا سے شروع 

کے بعد صرف صفت رحمانيت کا ذکر ہے اس سے سوال پيدا ہوتا ہے کہ يہاں “ هللا” ہوتی ہيں اوربسم هللا ميں مخصوص نام
  پر باقی صفات کا ذکر کيوں نہيں ۔

اگر ہم ايک نکتے کی طرف توجہ کريں تو اس سوال کاجواب واضح ہوجاتا ہے اور وه يہ کہ ہر کام کی ابتداء ميں ضروری 
پر سايہ فگن ہوں، جو تمام موجودات کا احاطہ کئے ہو اورعالم  ہے کہ ايسی صفت سے مدد لی جس کے آثار تمام جہان

بحران ميں مصيبت زدوں کونجات بخشنے والی ہو۔ مناسب ہے کہ اس حقيقت کوقرآن کی زبان سے سنا جائے۔ ارشاد الہی 
  ہے : و رحمتی وسعت کل شئی 

  )١۵۶ميری رحمت تمام چيزوں پر محيط ہے (اعراف ، 
  رش کی ايک دعاء خدا وند کريم نے يوں بيان فرمايا ہے :ايک اور جگہ ہے حامالن ع
  ربنا وسعت کل شئی رحمة

  ۔)٧پروردگار! تو نے اپنا دامن رحمت ہر چيز تک پھيال رکھا ہے (المومن، 
ہم ديکھتے ہيں کہ انبياء کرام نہايت سخت اور طاقت فرسا حوادث اور خطرناک دشمنوں کے چنگل سے نجات کے لئے 

  من ميں پناه ليتے ہيں قوم موسی فرعونيوں کے ظلم سے نجات کے لئے پکارتی ہے :رحمت خدا کے دا
  ۔)٨۶و نجنا برحمتک ۔ خدايا ہميں (ظلم سے) نجات دال اور اپنی رحمت (کا سايہ) عطا فرما۔ (يونس ، 

  حضرت ہود (ع) اوران کے پيروکاروں کے سلسلے ميں ارشاد ہے :
۔)٧٢ع) اور ان کے ہمراہيوں کو ہم نے اپنی رحمت کے وسيلے سے نجات دی (اعراف ، فانجيناه والذين معہ برحمة منا۔ ہود(

اصول يہ ہے جب ہم خداسے کوئی حاجت طلب کريں تو مناسب ہے کہ اسے ايسی صفات سے ياد کريں جو اس حاجت سے 
  ہيں :ميل اور ربط رکھتی ہوں۔ مثال حضرت عيسی مائده آسمانی (مخصوص غذا) طلب کرتے ہيں تو کہتے 

  اللھم ربنا انزل علينا مائدة من السماء و ارزقنا و انت خير الرازقين۔
  ۔)١١۴بار الہا ! ہم پر آسمان سے مائده نازل فرما اورہميں روزی عطا فرما اور توبہترين روزی رساں ہے۔(مائده،

تی سے اترنا چاہتے ہيں توخدا کے عظيم پيغمبر حضرت نوح(ع) بھی ہميں يہی درس ديتے ہيں۔ وه جب ايک مناسب جگہ کش
  يوں دعا کرتے ہيں :

رب انزلنی منزال مبارکا و انت خيرالمنزلين۔ پروردگار ! ہميں منزل مبارک پر اتارکہ تو بہترين اتارنے واال ہے (مومنين، 
  ۔)٢٩

ين سے حضرت زکريا (ع) خدا سے ايسے فرزند کے لئے دعا کرتے ہيں جو ان کاجانشين و وارث ہو اس کی خير الوارث
  توصيف کرتے ہيں :

  ۔)٨٩رب ال تذرنی فردا و انت خير الوارثين۔ خداوند ! تنہا نہ چھوڑ تو توبہترين وارث ہے (انبياء ، 
کسی کام کو شروع کرتے وقت جب خدا کے نام سے شروع کريں تو خدا کی وسيع رحمت کے دامن سے وابستگی ضروری 

موں کی پيش رفت او رمشکالت ميں کاميابی کے لئے کيا ان صفات سے ہے ايسی رحمت جو عام بھی ہو اور خاص بھی۔ کا
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بہتر کوئی اور صفت ہے؟ قابل توجہ امر يہ ہے کہ و ه توانائی جو قوت جاذبہ کی طرح عموميت کی حامل ہے جو دلوں کو 
لئے بھی ايک دوسرے سے جوڑ ديتی ہے وه يہی صفت رحمت ہے لہذا مخلوق کااپنے خالق سے رشتہ استوار کرنے کے 

اسی صفت رحمت سے استفاده کرنا چاہئے۔ سچے مومن اپنے کاموں کی ابتداء ميں بسم هللا الرحمن الرحيم کہہ کر تمام 
جگہوں سے عليحدگی اختيار کرتے ہوئے اپنےدل کو صرف خدا سے وابستہ کرتے ہيناور اسی سے مدد و نصرت طلب 

  اور کوئی موجود ايسا نہيں جو اس سے بہره ور نہ ہو۔کرتے ہيں وه خدا جس کی رحمت سب پر چھائی ہوئی ہے 
بسم هللا سے واضح طور پر يہ درس حاصل کيا جا سکتا ہے کہ خدا وند عالم کے ہر کام کی بنياد رحمت پر ہے اور بدلہ يا 

  ے ہيں :سزا تو استثنائی صورت ہے جب تک قطعی عوامل پيدا نہ ہوں سزا متحقق نہيں ہوتی ۔ جيسا کہ ہم دعا ميں پڑھت
  ۔ )١يا من سبقت رحمتہ غضبہ۔ اے وه خدا کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے(

انسان کو چاہئے کہ وه زندگی کے پروگرام پر يوں عمل پيرا ہو کہ ہر کام کی بنياد رحمت و محبت کو قرار دے اور سختی و 
کی ابتداء رحمت سے ہوتی ہے اور ١١٣ں ميں سے سورتو ١١۴درشتی کو فقط بوقت ضرورت اختيار کرے۔ قرآن مجيد کی 

  فقط ايک سورٔه توبہ ہے جس کا آغاز بسم هللا کی بجائے اعالن جنگ اور سختی سے ہوتا ہے۔
  
  ۔ الحمد  رب العالمين٢

  حمد وثنا اس خدا کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار و مالک ہے
________________________________________  

  ۔ دعائے جوشن کبير۔ ١

  

  سارا جہاں اس کی رحمت ميں ڈوبا ہو ا ہے۔ 
بسم هللا جو سورت کی ابتداء ہے اس کے بعد بندوں کی پہلی ذمہ داری يہ ہے کہ وه عالم وجود کے عظيم مبداء اور اس کی 

ھا ہے۔ پروردگار عالم کی غير متناہی نعمتوں کو ياد کريں۔ وه بے شمار نعمتيں جنہوں نے ہمارے پورے وجود کو گھير رک
معرفت کی طرف راہنمائی کرتی ہيں۔ بلکہ اس راستے کا سبب ہی يہی ہے کيونکہ کسی انسان کو جب کوئی نعمت حاصل 

ہوتی ہے تو وه فورا چاہتا ہے کہ اس نعمت کے بخشنے والے کو پہچانے اور فرمان فطرت کے مطابق اس کی سپاس گزاری
ريے کا حق ادا کرے۔ يہی وجہ ہے کہ علماء علم کالم (عقايد) اس علم کی پہلی بحث ميں کے لئے کھڑا ہو اور اس کے شک

جب گفتگو معرفت خدا کی علت و سبب کے متعلق ہوتی ہے تو وه کہتے ہيں کہ فطری و عقلی حکم کے مطابق معرفت خدا 
عرفت کی رہنمائی اس کی نعمتوںاس لئے واجب ہے چونکہ محسن کے احسان کا شکريہ واجب ہے۔ يہ جو ہم کہتے ہيں کہ م

سے حاصل ہوتی ہے تو اس کی وجہ يہ ہے کہ (مبداء) خدا کو پہچاننے کا بہترين اور جامع ترين راستہ اسرار آفرينش و 
خلقت کا مطالعہ کرنا ہے ان ميں خاص طور پر ان نعمتوں کا وجود ہے جو نوع انسانی کی زندگی کو ايک دوسرے سے 

سے شروع ہوتی ہے، اس جملے کی “ الحمد  رب العالمين”و وجوه کی بناء پر سوره فاتحہ کتاب مربوط کرتی ہيں۔ ان د
گہرائی اورعظمت تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ حمد، مدح اور شکر کے درميان فرق اور اس کے نتائج کی طرف 

  توجہ کی جائے۔
حمد کہتے ہيں يعنی جب کوئی سوچ سمجھ کر کوئی  حمد : نيک اختياری کام يا نيک صفت کی تعريف کو عربی زبان ميں

اچھا کام انجام دے يا کسی اچھی صفت کو انتخاب کرے جو نيک اختياری اعمال کاسر چشمہ ہو تو اس پر کی گئی تعريف و 
  توصيف کو حمد و ستائش کہتے ہيں۔

ميں ہو يا غير اختياری کام کے مثال  مدح : مدح کا معنی ہے ہر قسم کی تعريف کرنا چاہے وه کسی اختياری کام کے مقابلے
  اگر ہم کسی قيمتی موتی کی تعريف کريں تو عرب اسے مدح کہينگے۔

  دوسرے لفظوں ميں مدح کا مفہوم عام ہے جب کہ حمد کا مفہوم خاص ہے۔
کو کہتے شکر : شکر کا مفہوم حمد اور مدح دونوں سے زياده محدود ہے ۔ شکر فقط انعام و احسان کے مقابلے ميں تعريف 

  ۔)١ہيں انعام و احسان بھی وه جو کسی دوسرے سے اس کی رضا و رغبت سے ہم تک پہنچے(
کا الف اور الم جنس ہے اور يہاں عموميت کا “ الحمد”اب اگر ہم اس نکتے کی طرف توجہ کريں کہ اصطالحی مفہوم ميں 

دا کے لئے جو تمام جہانوں کا مالک و معنی ديتا ہے تو نتيجہ نکلے گا کہ ہر قسم کی حمد و ثنا مخصوص ہے اس خ
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پروردگار ہے يہاں تک کہ جو انسان بھی خير و برکت کا سرچشمہ ہے، وه پيغمبر او رخدائی راہنما نور ہدايت سے دلوں کو 
منور کرتا ہے اور درس ديتا ہے ، جو سخی بھی سخاوت کرتا ہے اور جو کوئی طبيب جان ليوا زخم پر مرہم پٹی لگاتا ہے 

تعريف کا مبداء بھی خدا کی تعريف ہے اور ان کی ثنا در اصل اسی کی ثناء ہے بلکہ اگر خورشيد نور افشانی کرتا  ان کی
ہے، بادل بارش برساتا ہے اور زمين اپنی برکتيں ہميں ديتی ہے تو يہ سب کچھ بھی اس کی جانب سے ہے لہذا تمام تعريفوں 

، توحيد ذات، توحيد صفات اور “ الحمد  رب العالمين”لفظوں ميں  کی بازگشت اسی ذات با برکات کی طرف ہے دوسرے
  توحيد افعال کی طرف اشاره ہے (اس بات پر خصوص غور کيجئے)۔

سے کی گئی ہے اصولی طور پر يہ مدعی کے ساتھ دليل پيش کی گئی ہے۔ گويا کوئی “ رب العالمين”يہاں هللا کی توصيف 
 کے لئے کيوں مخصوص ہيں تو جواب ديا جارہا ہے کہ چونکہ وه رب العالمين ہے يعنی سوال کر رہا ہو کہ تمام تعريفيں هللا

  تمام جہانوں ميں رہنے والوں کا پروردگار ہے۔
قرآن مجيد ميں ارشاد ہے : الذی احسن کل شئی خلقہ ۔ يعنی خدا وه ہے جس نے ہر چيز کی خلقت کو بہترين صورت ميں 

  ۔)٧انجام ديا (سجده، 
  ا :نيز فرماي

  ۔)۶وما من دابة فی االرض اال علی هللا رزقھا۔ زمين ميں چلنے والے ہر کسی کی روزی خدا کے ذمے ہے (ہود، 
کلمہ حمد سے يہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ خدا وند عالم نے يہ تمام عطيات اور نيکياں اپنے اراده و اختيار سے

نظر کے خالف ہے جو يہ کہتے ہيں کہ خدا بھی سورج کی طرح ايک مبداء ايجاد کی ہيناور يہ بات ان لوگوں کے نقطٔہ 
مجبور فيض بخش ہے۔ يہاں يہ بات بھی قابل غور ہے کہ حمد صرف ابتدائے کار ميں ضروری نہيں بلکہ اختتام کار پر بھی 

  الزم ہے جيسا کہ قرآن ہميں تعليم ديتا ہے۔
  اہل بہشت کے بارے ميں ہے۔

  للھم و تحيتھم فيھا سالم و آخر دعواہم ان الحمد  رب العالمين۔دعواھم فيھا سبحانک ا
پہلے تو وه کہينگے کہ هللا تو ہر عيب و نقص سے منزه ہے، ايک دوسرے سے مالقات کے وقت سالم کہيں گے او رہر بات 

  ۔)١٠(سوره يونس ، “ الحمد  رب العالمين”کے خاتمے پر کہيں گے 
کسی “ ربيبہ”ں کسی چيز کا مالک يا صاحب جو اس کی تربيت و اصالح کرتا ہو۔ کلمہ کے اصلی معنی ہي“ رب ”کلمہ 

شخص کی بيوی کی اس بيٹی کو کہتے ہيں جو اس کے کسی پہلے شوہر سے ہو، لڑکی اگر چہ دوسرے شوہر سے ہوتی ہے
  ليکن منہ بولے باپ کی نگرانی ميں پرورش پاتی ہے۔

کے لئے بوال جاتا ہے ۔ اگر غير خدا کے لئے استعمال ہو تو ضروری ہے کہ مطلق اور اکيال تو صرف خدا “ رب”لفظ 
  )۔ 2اضافت بھی ساتھ ہو مثال ہم کہتے ہيں رب الدار (صاحب خانہ) يا رب السفينة (کشتی واال) ( 

ں تفسير مجمع البيان ميں ايک اور معنی بھی ہيں: بڑا شخص جس کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہو۔ بعيد نہيں کے دونو
  )۔ 3معانی کی بازگشت ايک ہی اصل کی طرف ہو ( 

عالم کی جمع ہے اور عالم کے معنی ہيں مختلف موجودات کا وه مجموعہ جو مشترکہ صفات کا حامل ہو ياجن “ عالمين”لفظ 
شرق، عالم کا زمان و مکان مشترک ہو، مثال ہم کہتے ہيں عالم انسان، عالم حيوان يا عالم گياه يا پھر ہم کہتے ہيں عالم م

مغرب، عالم امروز يا عالم ديروز۔ لہذا عالم اکيال جمعيت کا معنی رکھتا ہے اورجب عالمين کی شکل مينجمع کا صيغہ ہو تو 
والی جمع عموما ذی “ ی اور ن” پھر اس سے اس جہان کے تمام مجموعوں کی طرف اشاره ہوگا۔ يہاں يہ سوال پيدا ہوگا کہ 

اس جہان کے سب عالم تو صاحب عقل نہيں ہيں اسی لئے بعض مفسرين يہاں لفظ عالمين  العقول کے لئے آتی ہے جب کہ
سے صاحبان عقل کے گروہوں اور مجموعوں کی طرف اشاره سمجھتے ہيں۔ مثال فرشتے، انسان اورجن۔ يہ احتمال بھی ہے

 ت سے متصف کيا جانا ہے)۔کہ يہ جمع تغليبی ہو(جس کا مقصد مختلف صفات کے حامل مجموعے کو بلند تر صنف کی صف
صاحب تفسير المنار کہتے ہيں ہمارے جد امام صادق(ان پر هللا کا رضوان ہو) سے منقول ہے کہ عالمين سے مراد صرف 

انسان ہيں۔ مزيد لکھتے ہيں کہ قرآن مجيد ميں بھی عالمين اسی معنی کے لئے آيا ہے جيسا کہ ليکون للعالمين نذيرا۔ يعنی خدا 
  ۔)١قرآن اپنے بندے پر اتارا تاکہ وه عالمين کو ڈرائے۔ (فرقان، وند عالم نے 

ليکن اگر عالمين کے موارد استعمال قرآن ميں ديکھے جائيں تو ہميں نظر آئے گا کہ اگر چہ بہت سے مقامات پر لفظ عالمين 
ہوا ہے جہاں اس سے  انسانوں کے معنی ميں آيا ہے تاہم بعض موارد ميں اس سے وسيع تر مفہوم کے لئے بھی استعمال

  انسانوں کے عالوه ديگر موجودات بھی مراد ہيں۔ مثال :
  فللہ الحمد رب السموات و رب االرض رب العالمين ۔
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تعريف و ستائش مخصوص ہے اس خدا کے لئے جو آسمانوں اور زمين کا مالک و پروردگار ہے، جو مالک و پروردگار 
  ۔)٣۶ہے عالمين کا۔ (الجاثيہ، 

  م پر ارشاد ہے :ايک اور مقا
  قال فرعون و مارب العالمين۔ قال رب السموات واالرض و ما بينھما۔

فرعون نے کہا عالمين کا پروردگار کون ہے۔ موسی نے جواب ديا آسمانوں، زمين اور جو کچھ ان دونوں کے درميان ہے ان 
  ۔)٢٣، ٢۴کا پروردگار۔ (شعراء، 

يخ صدوق نے عيون االخبار ميں حضرت علی(ع) سے نقل کی ہے اس ميں قابل توجہ بات يہ ہے کہ ايک روايت ميں جو ش
  ہے کہ امام نے الحمد  رب العالمين کی تفسير کے ضمن ميں فرمايا :

  رب العالمين ھم الجماعات من کل مخلوق من الجمادات والحيوانات۔
  )۔ 4دار ( رب العالمين سے مراد تمام مخلوقات کا مجموعہ ہے چاہے وه بے جان ہوں يا جان

يہاں يہ اشتباه نہيں ہونا چاہئے کہ شايد ان روايات مينکوئی تضاد ہے کيونکہ لفظ عالمين کا مفہوم اگر چہ وسيع ہے ليکن تمام 
موجودات عالم کا سہرا مہره انسان ہے لہذا بعض اوقات اس پر انگشت رکھ دی جاتی ہے اور باقی کائنات کو اس کا تابع اور 

جھا جاتا ہے اس لئے اگر امام سجاد(ع) کی روايت ميں اس کی تفسير انسان کی گئی ہے تو اس کی وجہاس کے زير سايہ سم
  يہ ہے کہ اس مجموعہ کائنات کا اصلی ہدف و مقصد انسان ہی ہے۔

يہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ بعض نے عالم کی دو حصوں ميں تقسيم کی ہے عالم کبير اور عالم صغير۔ عالم صغير سے ان 
کی مراد انسان کا وجود ہے کيونکہ ايک انسان کا وجود مختلف توانائيوں اور قوی کا مجموعہ ہے اور اس بڑے عالم پر حاکم

  ہے اور حقيقت تو يہ ہے کہ انسان تمام کائنات ميں ايک نمونہ اور ماڈل کی حيثيت رکھتا ہے۔
ہ لفظ عالمين جملہ الحمد  کے بعد آيا ہے ۔ اس جملہ ہم نے عالم سے يہ جو وسيع مفہوم مراد ليا ہے اس کا سبب يہ ہے ک

ميں تمام تعريف و ستائش کو خدا کے ساتھ مختص قرار دياگيا ہے اس کے بعد رب العالمين کو بطور دليل ذکر کيا گيا ہے 
م ميں وجود گويا ہم کہتے ہيں کہ تمام تعريفيں مخصوص ہيں خدا کے لئے کيونکہ ہر کمال، ہر نعمت اور ہر بخشش جو عال

  رکھتی ہے اس کا مالک و صاحب اور پروردگار وہی ہے۔
________________________________________  

۔ البتہ ايک جہت سے شکر ميں عموميت بھی کيونکہ شکريہ زبان و عمل دونوں سے ہوتا ہے۔ جب کہ حمد ومدح عموما فقط زبان ١
  سے ہوتی ہے۔

  ير مجمع البيان، تفسير البيان۔۔ قاموس اللغات، مفردات راغب، تفس2
يعنی يہ مضاعف ہے ناقص نہيں ليکن رب کے اصلی معنی ميں پرورش اور “ رب”ہے نہ کہ “ رب ب”۔ ياد رہے کہ رب کا ماده 3

  تربيت ہے اسی لئے فارسی ميں عموما اس کا ترجمہ پروردگار کرتے ہيں۔
  ۔ ١٧ص  ١۔ تفسير الثقلين، جلد 4

 

 

  1تفسير نمونه جلد

 

  

  ۔ تمام ارباب انواع کی نفی : ١
تاريخ اديان و مذاہب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحيح توحيد سے منحرف لوگ ہميشہ اس جہان کے لئے ارباب 

انواع کے قائل تھے۔ اس غلط فکر کی بنياد يہ تھی کہ ان کے گمان کے مطابق موجودات کی ہر نوع ايک مستقل رب نوع کی
وه خدا کو ان انواع کی تربيت کے لئے کافی نہيں سمجھتے تھے  محتاج ہے جو اس نوع کی تربيت و رہبری کرتا ہے گويا

يہاں تک کہ وه عشق، عقل، تجارت اور جنگ جيسے امور کے لئے بھی رب نوعی کے قائل تھے۔ يونانی باره بڑے خداؤں 
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ائے کی عبادت کرتے تھے(جن ميں سے ہر کوئی رب النوع تھا)۔ يونانيوں کے بقول وه المپ کی چوٹی، بزم خدائی سج
  _ 1بيٹھے تھے ان ميں سے ہر ايک انسان کی ايک صفت کا مظہر تھا

ملک آشور کے پايہ تخت کاله ميں لوگ پانی کے رب نوع، چاند کے رب نوع، سورج کے رب نوع اور زہره کے رب نوع 
رباب سمجھتے کے قائل تھے۔ انہوں نے ہر ايک کيلئے الگ الگ نام رکھ رکھا تھا اور ان سب کے اوپر ماردوک کو رب اال

  تھے روم ميں بھی بہت سے خدا مروج تھے۔ شرک تعدد خدا اور ارباب انواع کا بازار شايد وہاں سب سے زياده گرم تھا۔
اہل روم تمام خداؤں کو دو حصوں ميں تقسيم کرتے تھے : گھريلو خدا اور حکومتی خدا۔ خدايان حکومت سے لوگوں کو 

حکومت سے خوش نہ تھے)۔ ان خداؤں کی تعداد بہت زياده تھی کيونکہ ہر خدا کی ايک  زياده لگاؤ نہ تھا (کيونکہ وه ان کی
) تھی اور وه محدود معامالت ميں دخيل ہوتا تھا۔عالم يہ تھا کہ گھر کے دروازے کا ايک مخصوص خدا postخاص پوسٹ(

  تھا بلکہ ڈيوڑھی اور صحن خانہ کا بھی الگ الگ رب النوع تھا۔
ہزار خدا ہوں ۔ جيسا کہ ان کے ايک بزرگ نے کہا تھا ٣٠س ميں تعجب کی بات نہيں کہ روميوں کے ايک مورخ کے بقول ا

کہ ہمارے ملک کے خداؤں کی تعداد اتنی زياده ہے کہ گذر گاہوں اور محافل ميں وه افراد قوم سے زياده ہيں۔ ان خداؤں ميں 
دروازه، درخت، تاک، جنگل، حريق، شہر روم کے بڑے سے زراعت، باورچی خانہ، غلہ خانہ، گھر، گيس، آگ، ميوه جات،
  )2دروازے اور قومی آتشکده کے رب نوع شمار کئے جاسکتے ہيں(

خالصہ يہ کہ گذشتہ زمانے ميں انسان قسم قسم کے خرافات سے دست و گريباں تھا جيسا کہ اب بھی اس زمانے کی يادگار 
  بعض خرافات باقی ره گئے ہيں۔

ميں بھی بہت سے بتوں کی پوجا اور تعظيم کی جاتی تھی اور شايد وه سب يا ان ميں سے بعض پہلےنزول قرآن کے زمانے 
  ارباب انواع کے جانشين بھی ہوں۔

عالوه از ايں بعض اوقات تو خود انسان کو بھی عملی طور پر رب قرار دياجاتا رہا ہے ۔ جيسا کہ ان لوگوں کی مذمت کرتے 
  ر رہبانيوں(تارک الدنيا مرد اور عورتيں) کو اپنا رب سمجھتے تھے قرآن کہتا ہے :ہوئے جو احبار(علماء يہود) او

  اتخذوا احبارھم و رھبانہم اربابا من دون هللا۔
  ۔)٣١انہوں نے خدا کو چھوڑ کر علماء اور راہبوں کو خدا بنا رکھا تھا۔ (توبہ، 
گئے تھے۔ تفرقہ پسندی، گروه بندی، اور اختالفات بہرحال عالوه اس کے کہ يہ خرافات انسان کو عقلی پستی کی طرف لے 

کاسبب بھی تھے ۔ پيغمبران خدا بڑی پامردی سے ان کے مقابلے ميں کھڑے ہوئے يہاں تک کہ بسم هللا کے بعد پہلی آيت جو 
کے  قرآن ميں آئی ہے وه سی سلسلے سے تعلق رکھتی ہے الحمد  رب العالمين يعنی تمام تعريفيں مخصوص ہيں اس خدا

لئے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس طرح قرآن نے تمام ارباب انواع پر خط تنيسيخ کھينچ ديا اور انہيں ان کی اصلی جگہ 
  وادی عدم ميں بھيج ديا اور ان کی جگہ توحيد و يگانگی اور ہمبستگی و اتحاد کے پھول کھالئے۔

انہ اپنی شب وروز کی زنمازوں ميں کم از کم دس مرتبہ يہ قابل توجہ بات يہ ہے کہ تمام مسلمانوں کی ذمہ ہے کہ وه روز
جملہ پڑھيں اور اس هللا کے سايہ رحمت ميں پناه ليں جو ايک اکيال خدا ہے جو تمام موجودات کا مالک، رب، سرپرست اور 

  ں۔پرورش کرنے واال ہے تاکہ کبھی توحيد کو فراموش نہ کريں اور شرک کی پر پيچ راہوں ميں سرگرداں نہ ہو
________________________________________  

  ۔٢٠٢) اعالم القرآن، ص 1( 
  ، تاريخ زم۔۴فصل  ١)تاريخ آلبر مالہ، ج2( 

  
  

  ۔ خدائی پرورش، ٢
در اصل مالک و صاحب کے معنی ميں ہے ليکن ہر مالک و صاحب کے لئے نہيں بلکہ “ رب”خدا شناسی کا راستہ : کلمہ 
  ی اپنے ذمہ لے اسی لئے فارسی ميں اس کا ترجمہ پروردگار کياجاتاہے ۔وه جو تربيت و پرورش بھ

زنده موجودات کی سير تکامل اور بے جان موجودات کا تحول و تغير نيز موجودات کی پرورش کے لئے حاالت کی 
  راستہ ہے۔سازگاری و اہتمام جو ان ميں نہاں ہے اس پر غور و فکر کرنا خدا شناسی کے راستوں ميں سے ايک بہترين 

ہمارے اعضائے بدن ميں ايک ہم آہنگی ہے جوزياده تر ہماری آگاہی کے بغير قائم ہے يہ بھی ہماری بات پر ايک زنده دليل 
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ہے۔ ہماری زندگی ميں جب کوئی اہم حادثہ پيش آتا ہے اور ضروری ہوتا ہے کہ ہم پوری توانائی کے ساتھ اس کا مقابلہ 
ہمارے تمام اعضاء و ارکان بدن کو ہم آہنگی کا حکم ملتا ہے تو فورادل دھڑکنے لگ  کريں تو ايک مختصر سے لحظے ميں

جاتا ہے۔ سانس ميں شدت پيدا ہوجاتی ہے، بدن کے تمام قوی مجتمع ہوجاتے ہيں،غذا اور آکسيجن خون کے راستے فراوانی 
ت کے لئے تيار ہوجاتے ہيں، انسان سے تمام اعضاء تک پہنچ جاتی ہے، اعصاب آماده کار، عضالت اور پٹھے زياده حرک

ميں قوت تحمل بڑھ جاتی ہے۔ درد کااحساس کم ہوجاتا ہے، نيند آنکھوں سے اڑ جاتی ہے اور اعضاء مينسے تکان اور 
  بھوک کا احساس بالکل ختم ہو جاتا ہے۔

ذرات ميں پيدا کرديتا  کون ہے جو يہ عجيب و غريب ہم آہنگی اس حساس موقع پر اس تيزی کے ساتھ وجود انسانی کے تمام
ہے؟ کيايہ پرورش خدائے عالم و قادر کے سوا ممکن ہے۔ اس پرورش و تربيت کے سلسلے ميں بہت سی قرآنی آيات ہيں جو

  انشاء هللا اپنی اپنی جگہ پر آئيں گی اور ان ميں سے ہر ايک معرفت خدا کی واضح دليل ہے۔
  
  ۔ الرحمن الرحيم٣

  واال ہے (اس کی عام وخاص رحمت نے سب کو گھير رکھا ہے)۔وه خدا جو مہربان اور بخشنے 
  

  تفسير
رحمان و رحيم کے معنی و مفہوم کی وسعت اور ان کا فرق ہم هللا کی تفسير ميں تفصيل سے بيان کرچکے ہيں۔اب تکرار کی

  ضرورت نہيں۔
ا وندی ہيں ہر روز کی نمازوں ميں جس نکتے کا يہاں اضافہ ہونا چاہئے وه يہ ہے کہ دونوں صفات جو اہم ترين اوصاف خد

مرتبہ ہم خدا کی ۶٠مرتبہ ذکر ہوتی ہيں(دو مرتبہ سوره حمد ميں اور ايک مرتبہ بعد والی سورت ميں)اس طرح  ٣٠کم ازکم 
  تعريف صفت رحمت کے ساتھ کرتے ہيں۔

ياده اس اخالق خدا وندی کے در حقيقت يہ تمام انسانوں کے لئے ايک درس ہے کہ وه اپنے آپ کو زندگی ميں ہر چيز سے ز
ساتھ متصف کريں۔ عالوه ازينواقعيت کی طرف بھی اشاره ہے ۔ اگر ہم اپنے آپ کو خدا کا بنده سمجھتے ہيں تو ايسانہ ہو کہ 

  بے رحم مالک اپنے غالموں سے جوسلکوک روا رکھتے ہيں ہماری نگاه ميں جچنے لگے۔
جيب قساوت و بے رحمی سے پيش آتے تھے۔ کہتے ہيں کہ اگر کوئی غالموں کی تاريخ ميں ہے کہ ان کے مالک ان سے ع

غالم ان کی خدمات کی انجام دہی ميں معمول سی کوتاہی کرتا تو اسے سخت سزا سے دوچار ہونا پڑتا، اسے کوڑے مارے 
ناک قيد خانوں ميں جاتے، بيڑيوں ميں جکڑا جاتا، چکی سے باندھا جاتا، کان کنی پر لگايا جاتا، زير زمين او رتاريک و ہول

  ۔ )١رکھا جاتا اور اس کا جرم زياده ہوتا تو سولی پر لٹکا ديا جاتا(
ايک اور جگہ رکھا ہے کہ محکوم غالموں کو درندوں کے پنجروں ميں پھينک ديا جاتا اگر وه جان بچا ليتے تو دوسرے 

  درنده کے پنجره ميں داخل کرديا جاتا۔
الموں سے سلوک کا ليکن خدا وند عالم بار بار قرآن مينانسانوں کو يہ فکر ديتا ہے کہ يہ تو تھا نمونہ، مالکوں کے اپنے غ

اگر ميرے بندوں نے ميرے قانون کو خالف عمل کيا ہو اور وه پشيمان ہوجائيں تو ميں انہيں بخش دوں گا، انہيں معاف 
  کردونگا کہ مينرحيم اور مہربان ہوں۔ ارشاد الہی ہے :

  سرفوا علی انفسہم ال تقنطوا من رحمة هللا ان هللا يغفرالذنوب جمعيا۔قل يا عبادی الذين ا
کہئے کہ اے ميرے وه بندوں جنہوں نے (قانون الہی سے سرکشی کرکے)خود اپنی جانوں پر زيادتی کی ہے خدا کی رحمت 

ں دريا سے بہره مند سے مايوس نہ ہو جاؤ خدا تمام گناہوں سے در گذر فرمائےگا(يعنی توبہ کرو رحمت خدا کے بے پايا
  ۔)۵٣ہوجاؤ)۔ (زمر، 

کو النا اس نکتے کی طرف اشاره کرتا ہے کہ ہم قدرت کے باوجود جو کہ ہماری“ الرحمن الرحيم”لہذا رب العالمين کے بعد 
ريفتہ عين ذات ہے، اپنے بندوں پر مہربانی اور لطف وکرم کرتے ہيں۔ يہ بنده نوازی اور لطف بندے کو خدا کا ايسا شيفتہ و ف

  ۔“الرحمن الرحيم”بنا ديتا ہے کہ وه انتہائی شغف سے کہتا ہے 
يہاں سے انسان اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ خدا وند عالم کے اپنے بندوں سے اور مالکوں کے اپنے ماتحتوں سے 

  سلوک ميں کس قدر فرق ہے۔ خصوصا غالمی کے بد قسمت دور ميں۔
  
  ۔ مالک يوم الدين۴

  ز جزا کا مالک ہے۔ وه خدا جو رو
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________________________________________  

  ۔ ١۵ص ١۔ تاريخ آلبر مالہ تاريخ رم جلد ١

  
  

  قيامت پر ايمان دوسری اصل ہے۔ 
يہاں اسالم کی دوسری اہم اصل يعنی قيامت اور دوباره قبروں سے اٹھنے کی طرف توجہ دالئی گئی ہے اورفرمايا گيا ہے وه

دن کا مالک ہے(مالک يوم الدين)اس طرح محور اور مبداء و معاد جوہر قسم کی اخالقی اور معاشرتی  خدا جوجزا کے
  اصالح کی بنياد ہے، وجود انسانی ميں اس کی تکميل ہوتی ہے۔

يہ بات قابل غور ہے کہ يہاں قيامت خدا کی ملکيت سے تعبير کی گئی ہے اور يہ بات اس دن کے لئے خدا کے انتہائی تسلط 
ور اشياء و اشخاص پر اس کے نفوذکو مشخص کرتی ہے وه دن کہ جب تمام انسان اس بڑے دربار ميں حساب کے لئے ا

حاضر ہوں گے۔ لوگ اپنے مالک حقيقی کے سامنے کھڑے ہونگے۔ اپنی تمام کہی ہوئی باتيں، کيے ہوئے کام يہاں تک کہ 
نوک کے برابر بھی کوئی بات نابود نہ ہوگی۔اور فراموش  سوچے ہوئے افکار کو اپنے موجود پائيں گے۔ حتی کہ سوئی کی

نہ کی گئی ہوگی ۔ اب وه انسان حاضر ہے جسے اپنے تمام اعمال و افعال کی جواب دہی کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا نا ہوگا۔
ں بھی اسے اپنے حصے نوبت يہ ہوگی کہ جن امور کو وه خود بجا نہيں اليا بلکہ کسی طريقہ يا پروگرام کا بانی تھا اس مي

  کی جواب دہی کا سامنا ہوگا۔
اس ميں شک و شبہ نہيں کہ خدا وند عالم کی يہ مالکيت اس طرح سے اعتباری نہيں جس طرح اس دنيا ميں چيزيں ہماری 
اتھ ملک ہيں، کيونکہ ہماری مالکيت تو ايک قرار داد کی بناء پر ہے يا اعزازی و اسنادی ہے۔ دوسرے اسناد و اعزاز کے س

يہ مالکيت ختم بھی ہوسکتی ہے ليکن جہان ہستی کے لئے خدا کی مالکيت حقيقی ہے اور موجودات کا خدا کے ساتھ ايک 
ربط ہے جوايک لحظہ کيلئے منقطع ہوجائے تو نابود ہوجائيں جيسے بجلی کے قمقموں کا رابطہ اپنے بجلی گھر سے ٹوٹ 

وں ميں اس کی مالکيت خالقيت اورربوبيت کا نتيجہ ہے وه ذات جس جائے تو اسی لمحہ روشنی ختم ہوجائے۔ دوسرے لفظ
نے موجودات کو خلق کيا، اپنی رحمت کے زير نظر ان کی پرورش کی اور لمحہ بہ لمحہ انہيں فيض وجود ہستی بخشا وہی 

  موجودات کا حقيقی مالک ہے۔
ے بارے ميں مالحظہ کرسکتے ہيں۔ ہم آنکھ، کان، ايک حقير سا نمونہ مالکيت حقيقی کا ہم اپنی ذات ميں اپنے اعضاء بدن ک

دل اور اپنے اعصاب کے مالک ہيں، اس سے مراد اعتبار ی مالکيت نہيں بلکہ ايک قسم کی حقيقی مالکيت ہے جس کا 
  سرچشمہ ربط، تعلق اور احاطہ ہے۔

م اسے مالک روز جزا کہتے ہيں؟ اس يہاں ايک سوال پيدا ہوتا ہے کہ کيا خدا اس جہان کا مالک نہيں؟ اگر ہے تو پھر کيوں ہ
سوال کا جواب ايک نکتے کی طرف متوجہ ہونے سے واضح ہوجاتا ہے وه يہ ہے کہ خدا کی مالکيت اگر چہ دونوں جہانوں 
پر محيط ہے ليکن اس مالکيت کا ظہور قيامت کے دن بہت زياده ہوگا۔ کيونکہ اس دن تمام مادی رشتے اوراعتباری ملکيتيں 

  گی۔ اس دن کسی شخص کی کوئی چيز نہيں ہوکی۔ يہاں تک کہ شفاعت بھی فرمان خدا سے ہوگی۔ ختم ہوجائيں
۔   يوم ال تملک نفس لنفس شيئا واالمر يومئذ 

وه دن کے جب کوئی شخص کسی چيز کا مالک نہ ہوگا کہ اس کے ذريہ کسی کی مدد کرسکے اور تمام معامالت خدا کے 
  ۔)١٩ہاتھ ميں ہوں گے۔ (االنفطار، 

دوسرے الفاظ ميں اس دنيا ميں انسان دوسرے کی مدد کے لئے اٹھ کھڑا ہوتاہے۔ کبھی زبان سے کبھی مال سے، کبھی 
افرادی قوت سے اور کبھی مختلف کاموں سے دوسرے کو اپنی حمايت و مدد فراہم کرتا ہے ليکن اس دن ان امور ميں سے 

  ل ہوگا:کوئی چيز بھی نہ ہوگی اسی لئے تو جب لوگوں سے سوا
  لمن الملک اليوم ؟ آج کس کی حکومت ہے، تو جواب آئے گا :  الواحد القھار۔

  ۔١۶(صرف خدائے يگانہ، کامياب و کامران کی حکمرانی ہے) المومن ، 
قيامت کے دن پر اور اس بڑی عدالت گاه پر ايمان کہ جس ميں تمام چيزوں کا بڑی باريک بينی سے حساب ليا جائے گا 

غلط اور ناشائستہ اعمال سے روکنے کے لئے بہت موثر ہے۔ نماز کے قبيح اور برے اعمال سے روکنے کی ايک انسان کو 
وجہ يہی ہے کہ ايک تو يہ انسان کون مبداء کی ياد دالتی ہے جو اس کے تمام کاموں سے واقف ہے اوردوسرے عدل خدا 



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

 
 

  کی بڑی عدالت کو بھی ياد دالتی ہے۔
پر ايمان کا فائده يہ بھی ہے کہ قيامت کا اعتقاد رکھنے واال مشرکين او رمنکرين قيامت کے مقابل روز قيامت خدا کی مالکيت

قرار پاتا ہے کيونکہ آيات قرآنی سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ هللا پر ايمان ايک عمومی عقيده تھا يہاں تک کہ زمانۂ 
ہے کہ جب ان سے سوال ہوتا تھا کہ آسمانوں اور زمين کا پيدا  جاہليت کے مشرکين بھی يہ عقيده رکھتے تھے۔ يہی وجہ

  ۔“خدا” کرنے واال کون ہے تو کہتے تھے 
  ولئن سالتھم من خلق السموات واالرض ليقولن هللا۔

  ۔)٢۵۔(لقمان، “هللا”اور اگر آپ ان سے دريافت کريں آسمانوں اور زمين کا خالق کون ہے تو ضرور کہيں گے 
بر اکرم(ص) سے قيامت کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ايک عجيب و غريب انکار کرتے اور اسے جب کہ وه لوگ پيغم

  تسليم کرنے پر آماده نہ ہوتے۔ قرآن حکيم ميں ہے :
  وقال الذين کفروا ہل ندلکم علی رجل ينبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جديد افتری علی هللا کذبا ام بہ جنة۔

ہيں ايسے شخص سے متعارف کرائيں جو يہ کہتا ہے کہ جب تم خاک ہو کر ريزه ريزه ہو جاؤ گے تو کافر کہتے ہيں کيا تم
تمہارے ان منتشر اجزاء کو (سميٹ کر) پھر سے زنده کيا جائے گا۔ جانے وه خدا پر جھوٹ باندھتا ہے يا ديوانہ ہے۔ (سبا ، 

  ۔)٧، ٨
يت مالک يوم الدين تک پہنچتے تو اس کا اس کرح سے تکرار ايک حديث ميں امام سجاد(ع) کے بارے ميں ہے کہ آپ جب آ

  کرتے کہ يوں لگتا جيسے آپ کی روح ، بدن سے پرواز کرجائےگی۔ حديث کے الفاظ ہيں :
  ۔ )١“ (کان علی بن الحسين اذا قرء مالک يوم الدين يکودھا حتی يکاد ان يموت” 

تعمال ہوئی اس سے مراد قيامت ہے جيسا کہ قرآن مجيد مينسوره باقی رہالفظ يوم الدين يہ تعبير قرآن ميں جہاں جہاں اس
ميں وضاحت کے ساتھ اس مفہوم کی طرف اشاره ہوا ہے(يہ تعبير قرآن مجيد ميں دس سے  ١٩اور  ١٨، ١٧انفطار کی آيات 

  زياده مرتبہ اسی معنی ميں استعمال ہوئی ہے)۔
تو اس کی وجہ يہ ہے کہ وه دن جزا کا دن ہے اوردين لغت ميں جزا اب رہی يہ گفتگو کہ اس دن کو يوم الدين کيونکہتے ہيں 

کے معنی ميں ہے اور قيامت کا واضح ترين پروگرام جزا و سزا اور عوض و ثواب ہے۔ اس دن پردے ہٹ جائيں گے اور 
 سزا پالے گا۔ تمام اعمال کاتمام تر باريک تفصيالت کے ساتھ محاسبہ ہوگا اور ہر شخص اپنے اچھے برے اعمال کی جزا و

  ايک حديث ميں امام صادق (ع) سے روايت ہے کہ آپ نے فرمايا :
  )2“(يوم الدين سے مراد روز حساب ہے” 

اس روايت کے مطابق تو يہاں دين حساب کے ہم معنی ہے۔ شايد يہ تعبير ذکر علت اور اراده معلول کے قبيل ميں سے ہو 
  تا ہے۔کيونکہ ہميشہ صاحب جزا کی تمہيد اور مقدمہ ہو

بعض مفسرين کا يہ نظريہ بھی ہے کہ قيامت کے دن کو يوم الدين اس لئے کہا گيا ہے کہ اس دن ہر شخص اپنے دين و آئين 
  کے مطابق جزا و سزا پائےگا ليکن پہال معنی (حساب و جزا)زياده صحيح معلوم ہوتا ہے۔

  
  ۔ اياک نعبد و اياک نستعين۔۵

  ہيں اور تجھی سے مددچاہتے ہيں۔پروردگار ! ہم تيری ہی عبادت کرتے 
________________________________________  

  ۔١٩ص  ١۔تفسير نور الثقلين ج  1
  ۔ مجمع البيان ، ذيل آيہ مذکور۔2

  
  

  انسان کے دربار خدا ميں 
ت ميں گفتگو کا يہاں سے ابتداء ہوتی ہے انسان کے دربار خدا ميں پيش ہو کر حاجات اور تقاضوں کو بيان کرنے کی۔ حقيق

لب و لہجہ يہاں سے بدل جاتا ہے کيونکہ گذشتہ آيات ميں خدا کی حمد وثنا اور اس کی ذات پاک پر ايمان کا اظہار نيز قيامت 
کا اعتراف تھا۔ ليکن يہاں سے گويا بنده اس محکم عقيده اور معرفت پروردگار کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کے حضور اور
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رو ديکھنے لگ جاتا ہے۔ اسے مخاطب کرکے پہلے اپنی عبديت کا اظہار کرتا ہے اور پھر اس اس کی ذات پاک کے روب
سے طلب امداد کے لئے گفتگو کرتے ہوء کہتا ہے کہ ميں صرف تيری پرستش کرتاہو اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں(اياک 

  نعبد و اياک نستعين)۔
کے مفاہيم انسان کی روح ميں سرايت کرجاتا ہيں، اس کے وجوددوسرے لفظوں ميں يوں کہا جاسکتا ہے کہ جب گذشتہ آيات 

کی گہرائياں اس هللا کے نور سے روشن ہوجاتی ہيں جو تمام جہانوں کا پالنے واال ہے اور اس کی عمومی و خصوصی 
ے اس رحمت اور روز جزا کی مالکيت کو جان ليتا ہے تو اب عقيدے کے لحاظ سے فرد کامل نظر آنے لگتا ہے۔ توحيد ک

گہرے عقيدے کا پہال ثمره اور نتيجہ يہ ہے کہ ايک طرف انسان خدا کا خالص بنده بن جاتا ہے، بتوں جباروں اور شہوات و 
خواہشات کی عبادت کے دائرے سے نکل آتا ہے اور دوسری طرف طلب امداد کے لئے اس کی ذات پاک کی طرف ہاتھ 

  پھيالنے کے قابل ہوجاتا ہے۔
 شتہ آيات توحيد ذات وصفات بيان کررہی ہيناور يہاں توحيد عبادت اور توحيد افعال سے متعلق گفتگو ہے۔واقعہ يہ ہے کہ گذ

توحيد عبادت يہ ہے کہ کسی شخص يا چيز کو ذات خدا کے عالوه پرستش کے الئق نہ سمجھا جائے،صرف اس کے حکم 
کياجائے اور اس کی ذات پاک کے عالوه کسی کے سامنے سرتسليم خم کيا جائے۔ صرف اس کے قوانين و احکام کو قبول 

  کی کسی قسم کی عبادت و بندگی کرنے اور کسی اور کے سامنے سر افکنده ہونے سے پرہيز کيا جائے۔
توحيد افعال يہ ہے کہ سارے جہاں ميں موثر حقيقی اسی کو سمجھا جائے (المٔوثر فی الوجود اال هللا، يعنی هللا کے عالوه 

يں رکھتا)۔ اس کا مطلب يہ نہيں کہ عالم اسباب کا انکار کرديا جائے اور سبب کی تالش نہ کی جائے بلکہکوئی موثر وجود نہ
ہميں يہ اعتقاد رکھنا چاہئے کہ ہر سبب کی يہ تاثير حکم خدا کے تابع ہے وہی ہے جس نے آگ کو جالنے، سورج کو 

  روشنی دينے اور پانی کو حيات بخشنے کی تاثير دی ہے۔
کا نتيجہ يہ ہوگا کہ انسان صرف هللا پر بھروسہ کرے گا اور قدرت و عظمت کو اسی سے مربوط سمجھے گا  اس عقيدے

  اور اس کا غير اس کی نظر ميں فانی، زوال پذير اور فاقد قدرت ہوگا۔
قرار دے يہ  صرف خدا کی ذات قابل اعتماد و ستائش ہے اور يہ لياقت رکھتی ہے کہ انسان اسے تمام چيزوں ميں اپنا سہارا

فکر اور اعتماد انسان کا ناطہ تمام موجودات سے توڑ کر صرف خدا سے جوڑ دے گا۔ يہاں تک کہ اب وه عالم اسباب کی 
تالش بھی حکم خدا کے تحت کرتا ہے يعنی اسباب ميں بھی وه قدرت خدا کا مشاہده کرتا ہے کيونکہ خدا ہی مسبب االسباب 

  ہے۔
  

  : ۔ آيت ميں حصر کا مفہوم ١
عربی ادبيات کے قوعد کے مطابق جب مفعول، فاعل پر مقدم ہوجائے تو اس سے حصر کے معنی پيدا ہوجاتے ہيں۔ يہاں بھی
اياک ، کا نعبد اورنستعين پر مقدم ہونا دليل حصر ہے۔ اور اس کا نتيجہ وہی توحيد عبادت اور توحيد افعال ہے جسے ہم پہلے 

ے کہ بندگی اورعبوديت ميں بھی ہم اس کی مدد کے محتاج ہيں اور اس کے لئے بھی ہمبيان کرآئے ہيں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہ
اسی سے طلب اعانت کرتے ہيں تاکہ کہيں انحراف، خود پسندی، رياکاری اور ايسے ديگر امور ميں گرفتار نہ ہوجائيں 

ہے کہ ہم پہلے جملے ميں کہتے ہيں  کيونکہ يہ چيزيں عبوديت کوريزه ريزه کرديتی ہيں۔ دوسرے لفظوں ميں يوں کہاجاسکتا
کہ ہم صرف تيری پرستش کرتے ہيں اس ميں کچھ نہ کچھ استقالل کی بو آتی ہے لہذا فورا اياک نستعين سے ہم اس کی 

اصالح کرليتے ہيں اس طرح بين االمرين(نہ جبر نہ تفويض) کو اپنی عبادت ميں جمع کرليتے۔ يہ حالت ہمارے تمام کاموں 
  مونہ ہے۔ کے لئے ايک ن

  

  ۔ نعبد و نستعين اور اسی طرح بعد کی آيات ميں جمع کے صيغے آئے ہيں۔ ٢
يہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہيں کہ عبادت اور خصوصا نماز کی اساس جمع و جماعت پر رکھی گئی ہے يہاں تک کہ جب 

کو جماعت و اجتماع کے ساتھ شمار بنده خدا کے سامنے راز و نياز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اسے چاہئے کہ اپنے آپ 
کرے چہ جائے کہ اس کی زندگی کے ديگر کام۔ اس بناء پر ہر قسم کی انفراديت عليحدگی، گوشہ نشينی اور اس قسم کی 

  چيزيں قرآن اور اسالم کی نظر ميں مردود قرار پاتی ہيں۔
علی خيرالصلواة(نماز کی طرف جلدی نماز ميں اذان و اقامت (جو نماز کے لئے اجتماع کی دعوت ہے)سے لے کر حی 

آٔو)سے گزرتے ہوئے سوره الحمد تک جو نماز کی ابتداء اور السالم عليکم تک جو نماز کااختتام ہے، سب اس امر کی دليل 
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ہے کہ يہ عبادت در اصل اجتماعی پہلو رکھتی ہے يعنی اسے صورت جماعت مينانجام پذير ہونا چاہئے اگر چہ يہ صحيح 
فرادی بھی اسالم ميں صحيح ہے ليکن عبادت فرادی جنبہ فرعی کی حامل ہے اور ايسی عبادت دوسرے درجے ہے کہ نماز 

  کی عبادت قرار پاتی ہے۔
  

  ۔ طاقتوں کے ٹکراؤ کے وقت استعانت خدا کی طلب : ٣
در کی طاقتيں۔ تباه و انسان اس جہانکئی ايک طاقتوں سے نبرد آزما ہے۔ چاہے وه طاقتينطبيعی و مادی ہوں يا انسان کے ان

برباد اور منحرف کرنے والی چيزوں کا مقابلہ کرنے کےلئے انسان کو يارو مددگار کی ضرورت ہے۔ يہی وجہ ہے 
جہانانسان اپنے تئيں پروردگار کے سايہ رحمت کے سپرد کرتا ہے۔ ہر روز انسان بستر خواب سے اٹھتا ہے اور اياک نعبد و

ردگار کی عبوديت کا اعتراف کرکے اس کی ذت پاک سے اس بڑے مقابلے ميں مدد حاصل اياک نستعين کی تکرار سے پرو
کرتا ہے اور شام کے وقت بھی اسی جملے کی تکرار سے سر اپنے بستر پر رکھتا ہے گويا اس کی ياد سے اٹھتا ہے۔ اور 

يہی شخص ايمان کے اس اسی کو ياد کرتے ہوئے طلب استعانت کے بعد سوتا ہے۔ ايسا شخص کتنا خوش نصيب ہے ۔ 
درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر کسی سرکش و طاقت ور کے سامنے سر نہيں جھکاتا اور ماديات کی کشمش کے مقابلے ميں
اپنے آپ کو دھوکا نہيں ديتا اور وه پيغمبر اسالم(ص) کی پيروی ميں کہتا ہے : ان صالتی و نسکی و محيای و مماتی  رب 

  العالمين۔ 
ی نماز، ميری عبادت، ميری زندگی اور ميری موت سب کچھ اس خدا کے لئے ہے جو عالمين کا پروردگار ہے۔ يقينا مير

  ۔)١۶٢(االنعام، 
  
  ۔ اھدنا الصراط المستقيم ۶

  ہميں سيدھی راه کی ہدايت فرما۔
  

  تفسير 

  صراط مستقيم پر چلنا 

طلب استعانت کے مرحلے تک پہنچ جانے کے بعد  پرور دگار کے سامنے اظہار تسليم، اس کی ذات کی عبوديت ، اس سے
بندے کا پہال تقاضا يہ ہے کہ اسے سيدھی راه، پاکيزگی و نيکی کی راه، عدل و داد کی راه اور ايمان و عمل صالح کی ہدايت

  نصيب ہو۔ تاکہ خداجس نے اسے تمام نعمتوں سے نوازا ہے ہدايت سے بھی سرفراز فرمائے۔
ت ميں مومن ہے اور اپنے خدا کی معرفت رکھتا ہے ليکن يہ امکان ہے کہ کسی لحظے يہ نعمت اگر چہ يہ انسان ان حاال

کچھ عوامل کے باعث اس سے چھن جائے اور يہ صراط مستقيم سے منحرف اور گمراه ہوجائے لہذا چاہئے کہ شب و روز 
  و۔ميں دس مرتبہ اپنے خدا سے خواہش کرے کہ اسے کوئی لغزش و انحراف در پيش نہ ہ

يہ صراط مستقيم جو باالفاظ ديگر آئين و دستور حق ہے کے کئی مراتب و درجات ہں تمام افراد ان مدارج کو برابر طے نہيں 
کرتے انسان جس قدر ان درجات کو طے کرے اس سے بلند تر درجات موجود ہيں۔ پس صاحب ايمان کو چاہئے کہ وه خدا 

  ہدايت کرے۔ سے خواہش و دعا کرے کہ وه اسے ان درجات کی 
  

يہاں يہ مشہور سوال سامنے آتا ہے کہ ہم ہميشہ خدا سے صراط مستقيم کی ہدايت کی درخواست کرتے رہتے ہيں، کيا ہم 
  گمراه ہيں؟ 

اور اگر بالفرض يہ بات ہمارے لئے درست ہے تو پيغمبر اکرم(ص) اور ائمہ اہل بيت جو انسان کامل کا نمونہ ہيں ان کے 
  لئے کيونکر صحيح ہے؟؟

  اس سوال کے جواب ميں ہم کہتے ہيں :
ا چاہئے کہ جيسے پہلے اشاره کيا جاچکا ہے کہ انسان کے لئے راه ہدايت ميں ہر لمحہ لغزش و کجروی کا خوف ہے لہذ

اپنے آپ کو پروردگار کے اختيار ميں ديدے اور اس سے تقاضا کرے کہ وه اسے سيدھی راه پر ثابت قدم رکھے۔ ہميں 
فراموش نہيں کرنا چاہئے کہ وجود ہستی اور ديگر تمام نعمات لمحہ بہ لمحہ اس مبداء عظيم ہی سے ہم تک پہنچی ہيں۔ اس 
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اور تمام موجودات کی مثال بجلی کے بلب کی سی ہے اگر ہم ديکھيں کہ بلب کی سے قبل بھی کہا جا چکا ہے کہ ہماری 
روشنی مسلسل پھيل رہی ہے تو اس کی وجہ يہ ہے کہ وه ہر لحظہ بجلی کے مرکز سے قوت حاصل کر رہی ہے کيونکہ 

تک پہنچاتا ہے بجلی کے مرکز سے ہر لحظہ نئی روشنی کی توليد جاری ہے اور يہ مربوط تاروں کے ذريعہ اسے بلب 
ہمارا وجود بھی بلب کی روشنی کی طرح جو بظاہر ايک مستقل پھيلے ہوئے وجود کی طرح ہے ليکن حقيقت ميں ہميں 

مرکز ہستی، آفريدگار فياض سے ہر لحظہ ايک نيا وجود ملتا رہتا ہے۔ چونکہ ہميں ہر لمحہ ايک تازه وجود ميسر آتا ہے اس 
اج ہيں۔ يہ بات واضح ہے کہ خدا اور ہمارے درميان رابطے کی معنوی تارونميناگر کوئی لئے ہر لمحہ ہم نئی ہدايت کے محت

مانع پيدا ہوجائے مثال بے راه روی، ظلم، ناپاکی وغيره تو اس سے منبع ہدايت کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہوجائے گا اور 
ہميں يہ موانع پيش نہ آئيں اور ہم صراط  يوں ہم صراط مستقيم سے منحرف ہوجائيں گے۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہيں کہ

مستقيم پر ثابت قدم رہيں۔ دوسری بات يہ ہے کہ ہدايت کے معنی ہيں طريق تکامل کو طے کرنا يعنی انسان تدريجا مراحل 
نقص پيچھے چھوڑتا جائے اور مراحل بلند تک پہنچتا جائے۔ ہم يہ بھی جانتے ہيں کہ راه کمال، يعنی ايک کمال سے 

  کمال تک پہنچنے کا راستہ نامحدود ہے گويا يہ ايک المتناہی سلسلہ ہے۔دوسرے 
اس بنا پر کوئی تعجب نہيں کہ انبياء و آئمہ عليہم السالم بھی خدا سے صراط مستقيم کی ہدايت کا تقاضہ کريں کيونکہ کمال 

ے کہ وه بھی خدا سے باالتر درجات مطلق تو صرف ذات خدا ہے اور باقی سب بال استثناء سيرتکامل مينہيں لہذا کيا حرج ہ
  کی تمنا کريں۔

کيا ہم نبی اکرم (ص( پر درود و سالم نہيں بھيجتے؟ اور کيا درود در اصل محمد و آل محمد پر پروردگار عالم سے نئی 
  رحمت کا تقاضا نہيں؟ ؟ کيارسول هللا نہيں فرماتے ؟

  رب زدنی علما (خدايا ميرے علم(اور ہدايت)کو زياده فرما۔
  ۔)٧۶کيا قرآن يہ نہيں کہتا : ويزيد هللا الذين اھتدوا ھدی۔ يعنی خدا ہدايت يافتہ لوگوں کی ہدايت ميں اضافہ کرتا ہے۔ (مريم، 

  يہ بھی قرآن ميں ہے :
  والذين اھتدوا ازادھم ھدی و اتاھم تقواھم

  ۔)١٧ا کرتا ہے(محمد، يعنی جو ہدايت يافتہ ہيں خدا ان کی ہدايت ميں اضافہ کرتا ہے اور انہيں تقوی عط
  اسی سے نبی اکرم اور آئمہ عليہم السالم پر درود بھيجنے کے متعلق سوال کا جواب مل جاتا ہے۔

  ہم نے جو کچھ کہا ہے اس کی وضاحت کے لئے ذيل کی دو حديثوں کی طرف توجہ فرمائيں :
  شاد فرماتے ہيں :۔ حضرت اميرالمومنين علی(ع) جملہ اھدنا الصراط المستقيم کی تفسير ميں ار١

  يعنی آدم لنا توفيقک الذی اطعناک بہ فی ماضی ايامنا حتی نطيعک کذلک فی مستقبل اعمادنا۔
خدا وند ا جو توفيقات تونے ماضی ميں ہميں عنايت کی ہيں ۔ جن کی برکت سے ہم نے تيری اطاعت کی ہے انہيں اسی طرح 

  ۔)١( برقرار رکھ تاکہ ہم آئنده بھی تيری اطاعت کرتے رہيں
  ۔ حضرت امام صادق (ع) فرماتے ہيں :٢

  يعنی ارشدنا للزوم الطريق المٔودی الی محبتک والمبلغ الی جنتک والمانع من ان نتبع اھوائنا فنعطب او ان ناخذ بآرائنا فنھلک۔
اہشات خدا وندا ہميں اس راستہ پر جو تيری محبت اور جنت تک ہے ثابت قدم رکھ کہ يہی راستہ ہالک کرنے والی خو

  ۔ )٢اورانحرافی و تباه کرنے والی آراء سے مانع ہے (
  

________________________________________  

  ۔ تفسير صافی (آيہ مذکوره) بحوالہ معانی االخبار و تفسير امام حسن عسکری۔١
  ۔ ايضا۔ ٢

  
  

  صراط مستقيم کيا ہے ؟ 
ستقيم آئين خدا پرستی، دين حق اور احکام خدا وندی کی پابندی آيات قرآن مجيد کے مطالعے سے معلوم ہوتاہے کہ صراط م

  ميں ہے : ١۶١کا نام ہے۔ جيسے سوره انعام کی آيت 
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  قل اننی ھدانی ربی الی صراط مستقيم۔ دينا قيما ملة ابراھيم حنيفا۔ و ماکان من المشرکين۔
جو سيدھا دين ہے وه کہ جو اس ابراہيم کا  يعنی کہہ ديجئے کہ ميرے پروردگار نے مجھے صراط مستقيم کی ہدايت کی ہے

  آئين ہے جس نے کبھی خدا سے شرک نہيں کيا۔
دين ثابت يعنی وه دين جو اپنی جگہ قائم رہے ، ابراہيم کے آئين توحيدی اور ہرقسم کے شرک کی نفی کا تعارف يہاں پر 

  رتی ہے۔صراط مستقيم کے عنوان سے ہوا ہے اور يہی بات اس اعتقادی پہلو کو مشخص ک
  ميں ہے : ۶١، ۶٠سوره يسن آيت 

  الم اعھد اليکم يبنی آدم ان ال تعبدوا الشيطان، انہ لکم عدو مبين، و ان اعبدونی ھذا صراط مستقيم۔
اے اوالد آدم! کيا ميں نے تم سے يہ عہد و پيمان نہيں ال تھا کہ شيطان کی پرستش نہ کرنا(اس کے احکام پر عمل نہ 

  ه تمہارا کھال دشمن ہے اور يہ کہ ميری ہی عبادت کرنا يہی صراط مستقيم ہے۔کرنا)کيونکہ يقينا و
يہاں دين حق کے عمل پہلوؤں کيطرف اشاره ہے جوہر قسم کے شيطانی فعل اور عملی انحراف کی نفی ہے سوره آل عمراں 

  کرنا ہے۔ ميں قرآن کے مطابق صراط مستقيم تک پہنچنے کا طريقہ خدا سے تعلق اور ربط پيدا ١٠١آيت 
ومن يعتصم با فقد ھدی الی صراط مستقيم۔ جنہوں نے هللا کے دامن رحمت کو تھامے رکھا انہی نے صراط مستقيم کی 

  ہدايت پائی۔
اس نکتہ کی طرف بھی نظر ضروری ہے کہ صراط مستقيم صرف ايک ہی راستہ ہے کيونکہ دو نقطوں کے درميان خط 

  ديک ترين راستے کو تشکيل ديتا ہے۔مستقيم صرف ايک ہی ہوسکتا ہے جو نز
لہذا اگر قرآن کہتا ہے کہ صراط مستقيم در اصل اعتقادی و عملی پہلوؤں سے دين و آئين الہی ہے تو اس کی وجہ يہی ہے کہ

  دين ہی نزديک ترين راستہ ہے خدا سے ربط پيدا کرنے کا اور يہی وجہ ہے کہ دين حقيقی و واقعی ہے بھی فقط ايک۔
  ۔)١٩عندهللا االسالم۔ دين خدا کے نزديک اسالم (ہی) ہے۔ (آل عمران ، ، ان الدين 

انشاء هللا ہم بعد ميں بيان کريں گے کہ اسالم ايک وسيع معنی رکھتا ہے اور اس ميں ہر وه آئين توحيد شامل ہے جو کسی بھی
  زمانے ميں جاری تھا اور کسی نئے آئين سے منسوخ نہيں ہوا۔

ے کہ مفسرين نے صراط مستقيم کی جو مختلف تفاسير بيان کی ہيں ان سب کی برگشت ايک ہی حقيقتيہاں سے واضح ہوتا ہ
  کی طرف ہے۔

بعض نے اس کے معنی اسالم کئے ہيں بعض نے قرآن، کچھ مفسرين نے اس سے رسول و آئمہ برحق مراد لئے ہيں اور 
۔ ان تمام معانی کی برگشت اسی دين و آئين الہی کی طرفکچھ نے هللا کا آئين کہ جس کے عالوه خدا کو کوئی چيز قبول نہيں

  ہے تمام تر اعتقادی و عملی پہلوؤں کے ساتھ۔
جو روايات مصادر اسالمی ميں اس سلسلے ميں وارد ہوئی ہنان ميں سے ہر ايک اس مسئلے کے ايک زاويے کی طرف 

  ے ارشاد فرمايا :اشاره کرتی ہے۔ سب کی بازگشت ايک ہی اصل کی طرف ہے۔ رسول اکرم(ص) ن
  الصراط المستقيم صراط االنبياء وھم الذين انعم هللا عليھم

  صراط مستقيم انبياء کا راستہ ہے اور انبياء وه ہستياں ہيں جن پر هللا نے انعام کيا۔
  امام صادق (ع) کا ارشاد اھدنا الصراط المستقيم کی تفسير ميں يوں ہے :

  ۔ )١امام کا راستہ اور اس کی معرفت ہے(الطريق و معرفة االمام ۔ اس سے مراد 
  )٢ايک اور حديث ميں امام صادق ہی سے منقول ہے : وهللا نحن صراط المستقيم۔ بخدا ہم صراط مستقيم ہيں (

  ۔ )٣ايک اور حديث ميں امام صادق (ع) نے فرمايا : صراط مستقيم اميرالمومنين علی(ع) ہيں(
اور ديگر آئمہ اہل بيت سب کے سب اسی آئين توحيد کی دعوت ديتے رہتے ہيں وه  يہ مسلم ہے کہ رسول اکرم، اميرالمومنين

  دعوت جس ميں اعتقاد بھی ہے اور عمل بھی۔
قابل توجہ بات يہ ہے کہ راغب نے کتاب مفردات ميں صراط کے معنی ميں کہا ہے کحہ صراط کے معنی ہينسيدھا راستہ 

ر ہے گويا مستقيم ساتھ بطور صفت ہے جو اس مسئلے پر تاکيد کے مفہوم لہذا مستقيم ہونے کا مفہوم خود صراط ميں مضم
  ميں ہے۔

  
  ۔ صراط الذين انعمت عليھم غير المغضوب عليھم واال الضالين۔٧

  ان لوگوں کی راه جن پر تو نے انعام کيا۔ ان کی راه نہيں جن پر تيرا غضب ہوا اور نہ وه کہ جو گمراه ہوگئے۔
________________________________________  
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  ۔٢٠، ٢١ص  ١۔ تفسير نور الثقلين، ج ١
  ۔ ايضا۔٢
  ۔ ايضا۔ ٣

  
  

  تفسير 

  دو انحرافی خطوط 
يہ آيت حقيقت ميں صراط مستقيم کی واضح تفسير ہے جسے ہم گذشتہ آيت کے ذيل ميں پڑھ چکے ہيں۔ دعا ہے کہ مجھے ان

وں سے نوازا ہے (نعمت ہدايت و نعمت توفيق، مردان حق کی لوگوں کے راستے کی ہدايت فرما جنہيں قسم قسم کی نعمت
رہبری کی نعمت، نعمت علم وعمل اور نعمت جہاد و شہادت)۔ ان لوگوں کی راه نہيں جن کے برے اعمال اور ٹيڑھے عقائد 

کے عالم ميںکے باعث تيرا غضب انہيں دامن گير ہوا اور نہ ہی ان لوگوں کی راه جو شاہراه حق کو چھوڑ کر بے راه روی 
  ہيں، گمراه و سرگرداں ہيں صراط الذين انعمت عليھم غير المغضوب عليہم والالضالين۔

حقيقت يہ ہے کہ چونکہ ہم راه و رسم ہدايت سے پورے طور سے آشنا نہيں لہذا خدا ہميں دستور ہدايت دے رہا ہے کہ ہم 
زے گئے ہيں ان کے راستے کی خواہش کريں۔ نيز ہميں انبياء ، صالحين اور ديگر وه لوگ جو نعمت و الطاف الہی سے نوا

خبردار کيا گيا ہے کہ تمہارے سامنے دو ٹيڑھے خطوط موجود ہيں، خط مغضوب عليھم اور خط ضالين ان دونوں کی تفسير 
  ہم بہت جلد ذکر کريں گے۔

  

  ۔ الذين انعمت عليھم کون ہيں : ١
  ی گئی ہے :ميں اس گروه کی نشاندہی يوں ک ۶٩سوره نساء آيت 

  ومن يطع هللا والرسول فاولئک مع الذين انعم هللا عليھم من النبيين والصديقين والشھداء والصالحين، وحسن اولئک رفيقا۔
جو لوگ خدا و رسول کے احکام کی اطاعت کرتے ہيں خداانہيں ان لوگوں کے ساتھ قرار دے گا جنہيں نعمات سے نوازا گيا 

  ين، شہدائے راه حق اور صالح انسان اور يہ لوگ بہترين ساتھی ہيں۔ہے اور وه ہيں انبياء، صديق
جيسا کہ ہم ديکھ رہے ہيں اس آيت ميں شايد اس معنی کی طرف اشاره ہو کہ ايک صحيح وسالم، ترقی يافتہ اور مومن 

اور راست باز مبلغمعاشرے کی تشکيل کے لئے پہلے انبياء اور رہبران حق کو ميدان عمل ميں آنا چاہئے، ان کے بعد سچے 
ہوں جن کی گفتار اور کردار ميں ہم آہنگی ہو تاکہ وه اس راستے سے انبياء کے مقاصد کو تمام اطراف ميں پھيالديں۔ فکری 
تربيت کے اس پروگرام پر عمل در آمد کے دوران ميں بعض گمراه عناصر راه حق ميں حائل ہونے کی کوشش کريں گے۔ 

ام کرنا چاہئے۔ ان ميں سے کچھ لوگ شہيد ہوں گے او راپنے خون مقدس سے شجر توحيد کی ان کے مقابل ايک گروه کو قي
آبياری کريں گے۔ چوتھے مرحلے ميں ان کوششوں کے نتيجے ميں صالح لوگ وجود ميں آئيں گے اور يوں ايک پاک و 

  پاکيزه،شائستہ اور معنويت و روحانيت سے پر معاشره وجود ميں آجائے گا۔
وزانہ صبح وشام سوره حمد ميں پے بہ پے خدا سے دعا کرتے ہيں کہ ہم بھی ان چار گروہوں کے طريق حق اس لئے ہم ر

  کے راہی قرار پائيں حق کا راستہ، انبياء کا راستہ، صديقين کا راستہ، شہداء کا راستہ اور صالحين کا راستہ ہے۔
سے کسی خط کی پيروی ميں اپنی ذمہ داری کو انجام واضح ہے کہ ہر زمانے کو انجام تک پہنچانے کے لئے ہميں ان ميں 

  دينا ہوگا۔ 
  

  ۔ مغضوب عليھم اور ضالين کو ن ہيں :٢
ان دونوں کو آيت ميں الگ الگ بيان کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان ميں سے ہر ايک کسی خالص گروه کی طرف اشاره 

  ہے۔
  دونوں ميں فرق کے سلسلے ميں تين تفسيريں موجود ہيں :

قرآن مجيد ميں دونوں الفاظ کے استعمال کے مواقع سے ظاہر ہوتا ہے کہ مغضوب عليھم کا مرحلہ ضالين سے سخت تر ۔ ١
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اور بدتر ہے۔ بالفاظ ديگر ضالين سے مراد عام گمراه لوگ ہيں اور مغضوب عليھم سے مراد لجوج (گمراہی پر مصر) يا 
  وگوں کے لئے خدا کے غضب اور لعنت کا ذکر ہوا ہے۔منافق ہيں۔ يہی وجہ ہے کہ کئی ايک موقعوں پر ايسے ل

  ميں آيا ہے : ١٠۶سورٔه نحل آيت 
  ولکن من شرح بالکفر صدرا فعليھم غضب من هللا۔

  جنہوں نے کفر کے لئے اپنے سينوں کو کھول رکھا ہے ان پر هللا کا غضب ہے۔
  ميں ہے: ۶سورٔه فتح آيت 

لمشرکات الظانين با ظن السوء عليھم دائرة السوء وغضب هللا عليھم و لعنھم و و يعذب المنافقين و المنافقات والمشرکين وا
  اعدلھم جھنم

منافقين مرد اور عورتيں اور مشرک مرد اور عورتين جو خدا کے بارے ميں برے گمان کرتے ہيں خدا ان سب پر عذاب 
حمت سے دور رکھتا ہے اور انہی کے لئے اس نازل کرے گا۔ ان سب پر هللا کا غضب اور اس کی لعنت ہے وه انہيں اپنی ر

  نے جہنم تيار کررکھی ہے۔
بہرحال مغضوب عليھم وه ہيں جو راه کفر ميں لجاجت و عناد اورحق سے دشمنی رکھنے کے عالوه رہبران الہی اور انبياء 

  مرسلين کو ہر ممکن اذيت و آزار پہنچانے سے بھی گريز نہيں کرتے۔
  ہے : ميں ١١٢سوره آل عمران آيت 

وباء و بغضب من هللا و ضربت عليھم المسکنة ذلک بانھم کانو يکفرون بايت هللا و يقتلون االنبياء بغير حق ذلک بما عصوا 
  وکان يعتدون۔

ان (يہوديوں) پر خدا کا غضب ہو ا اور انہيں رسوائی نصيب ہوئی کيونکہ وه انبياء الہی کو ناحق قتل کرتے تھے اور حدود و
  وز کے مرتکب ہوتے تھے۔شريعت سے تجا

۔ مفسرين کا ايک گروه اس بات کا قائل ہے کہ ضالين سے منحرف عيسائی اور مغضوب عليھم سے منحرف يہودی مراد ٢
ہيں يہ نظريہ ان دونونگروہوں کے دعوت اسالم کے مقابلے ميں ردعمل کی وجہ سے ہے۔ کيونکہ قرآن جس طرح مختلف 

کراتا ہے کہ يہودی دعوت اسالم کے بارے ميں مخصوص کينہ و عداوت کا مظاہره  آيات ميں صراحت کے ساتھ ياد دہانی
کرتے تھے اگر چہ ابتداء ميں انہی کے علماء لوگوں کو اسالم کی بشارت ديا کرتے تھے ليکن تھوڑا ہی عرصہ گذرا کہ کئی

وگئے ان وجوه ميں ايک ان کے مادہیايک وجوه(جن کی تفصيل کا يہ مقام نہيں) کی بناء پر وه اسالم کے سخت ترين دشمن ہ
مفادات کا خطرے ميں پڑ جانا بھی تھا۔ وه اسالم اور مسلمانوں کی پيش رفت روکنے کے لئے ہر ممکن رکاوٹيں کھڑی 

  کرت( آج بھی صيہونيوں کا مسلمانوں کے بارے ميں وہی طريق کار ہے)۔
وتا ہے ليکن يہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ يہ تعبير حقيقت ان حاالت ميں انہيں مغضوب عليھم سے تعبير کرنا درست معلوم ہ

ميں ان کے عمل کے باعث تطبيق کی صورت ہے نہ کہ مغضوب عليھم سے صرف يہودی مراد ہيں۔ رہے نصاری تو اسالم 
ائی کے بارے ميں ان کا موقف اس قدر سخت نہ تھا بلکہ وه فقط آئين حق کی پہچان ميں گمراه تھے لہذا لفظ ضالين سے عيس

  مراد لئے گئے ہيں اور يہ بھی ايک تطبيق ہے۔
احاديث اسالمی مينبارہا مغضوب عليھم سے يہودی اور ضالين سے عيسائی مراد لئے گئے ہيں۔ اس کی وجہ پہلے ہی بيان 

  ۔)١کی جا چکی ہے(
  
ينجب کہ مغضوب ۔ يہ احتمال بھی ہے کہ ضالين سے وه گمراه لوگ مراد ہيں جو دوسروں کو گمراه کرنے پر مصر نہ٣

عليھم وه لوگ ہيں جو خود تو گمراه ہيں ہی دوسروں کو بھی گمراه کرتے ہيں اور دوسرونکو اپنا ہم رنگ بنانے کے لئے 
  مختلف ذرائع استعمال کرتے ہيں۔

اس بات کی دليل وه آيات ہيں جو ايسے اشخاص کے بارے ميں ہيں جو راه راست کی ہدايت حاصل کرنے کے لئے کوشاں 
  ے لوگوں کے درميان ميں حائل ہوجاتے ہيں۔ ان کے بارے ميں کہا گيا ہے :دوسر

  ۔)۴۵۔ يہ وه لوگ ہيں جو دوسروں کو راه خدا سے روکتے ہيں۔ (اعراف، “ يصدون عن سبيل هللا
  کے الفاظ ہيں : ١۶سوره شوری آيت 

  ب ولھم عذاب شديد۔والذين يحاجون فی هللا من بعد ما استجيب لہ حجتھم داحضة عند ربھم و عليھم غض
وه لوگ جو مومنين کی طرف سے دعوت اسالم قبول ہونے کے بعد نبی اکرم(ص) سے جھگڑتے اور کج بحثی کرتے ہيں۔ 

  خدا کے ہانان کی دليل وحجت بے اساس ہے۔ ان پر هللا کا غضب ہے اور سخت عذاب ان کا منتظر ہے۔
ر وہی پہلی تفسير ہے اور وه ايسی تفسير ہے جس ميں باقی تفسريں باوجود اس کے يوں نظر آتا ہے کہ ان تفاسير ميں جامع ت
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بھی مجتمع ہيں۔ حقيقت مينباقی تفاسير اس کے مصاديق ميں شمار ہوتی ہيں لہذا کوئی وجہ نہيں کہ ہم آيت کے وسيع مفہوم 
  کو محدود کرديں۔

  
  والحمد  رب العالمين

 (تفسير سورٔه حمد اختتام کو پہنچی)

 

  1تفسير نمونه جلد

 

  

  سورٔه بقره کے موضوعات 
يہ سوره جو قرآن مجيدکی طويل ترين سورتوں ميں سے ہے مسلما تمام کی تمام ايک دم نازل نہيں ہوئی بلکہ مختلف وقفوں 

  سے مدينہ ميں اسالمی معاشرے کی گوناگوں ضروريات کے مطابق نازل ہوئی ۔
اس کے باوجود اسالم کے اصول اعتقاد اور بہت سے عملی مسائل کی رو سے (جن ميں عبادتی، اجتماعی سياسی اور 

  اقتصادی مسائل شامل ہيں) اس کی جامعيت ناقابل انکار ہے۔ اس کے موضوعات ايک نظر ميں يہ ہيں:
  وع سے متعلق ہيں۔۔ توحيد اور خدا شناسی کے متعلق بحثيں خصوصا وه جو اسرار افرينش کے موض١
۔ قيامت اور موت کے بعد سے متعلق بحثيں بالخصوص حسی مثاليں، جيسے حضرت ابراھيم کا واقعہ، پرندوں کا مرنے ٢

  کے بعد زنده ہونا اور حضرت عزير کا واقعہ۔
  ۔ قران کے معجزه ہونے کی بحثيں اور اس آسمانی کتاب کی اہميت ۔٣
فصل اور طويل بحثی۔ اسالم اور قرآن کے بارے ميں ان کے مخصوص اعتراضات ۔ يہوديوں اور منافقين کے بارے مينم۴

  اوراس سلسلے ميں ان کی کارستانيں اور رکاوٹيں۔
  ۔ بڑے بڑے انبياء خصوصا حضرت ابراہيم(ع) اور حضرت موسی(ع) کی تاريخ کے سلسلے کی بحثيں۔۵
جہاد فی سبيل هللا، حج،تغير قبلہ، نکاح، طالق، احکام، ۔ اسالم کے مختلف احکام سے متعلق ابحاث۔ جن ميں نماز، روزه، ۶

  تجارت وقرض، سود کے بعض اہم احکام اور بہت سی ديگر مخصوص بحثيں شامل ہيں۔
راه خدا ميں خرچ، مسئلہ قصاص، کئی ايک حرام گوشت، قمار، حرمت شراب، بعض احکام وصيت وغيره بھی اس کے 

  موضوعات ميں سے ہيں۔
تا  ۶٧۔ کی بناء ايک واقعہ ہے جو بنی اسرائيل ميں ايک گائے کے سلسلے ميں ہے جس کی تفصيل آيت اس کے نام۔ البقرة

  ميں انشاء هللا آئے گی۔ ٧٣
  

  فضيلت سوره بقره 
اس سورت کی فضيلت سے متعلق کتب اسالمی ميں بہت سی روايات موجود ہيں اس سلسلے ميں مرحوم طبرسی نے ايک 

  مع البيان ميں نقل کی ہے۔روايت رسول اکرم(ص) سے مج
  سورهٔ  بقره کی فضيلت

  آپ سے پوچھا گيا :
  ای سورة القرآن افضل؟ (قرآن کی کونسی آيت افضل ہے؟)۔

  قال البقرة (فرمايا : سوره بقره)۔
  قال آية الکرسی۔ (فرمايا : آية الکرسی) 

فضليت اس بناء پر ہے کہ اس ميں ظاہرا اس سورت کی افضليت اس کی جامعيت کی وجہ سے ہے اور آية الکرسی کی ا
  توحيد کے بارے ميں بعض اہم امور بيان ہوئے ہيں جس کی تفصيل انشاء هللا اس کی تفسير ميں آئے گی۔
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يہ بات اس سے اختالف نہيں رکھتی کہ قرآن کی بعض ديگر سورتوں کی کئی ايک جہات کی وجہ سے برتری بيان ہوئی ہے
  کے پيش نظر ہے۔ کيونکہ ان کی يہ فضيلت ديگر وجوه

  حضرت علی بن الحسين کی وساطت سے رسول اکرم (ص) سے روايت ہے کہ آپ نے فرمايا :
جو شخص سوره بقره کی پہلی چار آيات، آية الکرسی اور اس کے بعد کی دو آيتيں اور اس سوره کی آخری تين آيات پڑھے 

اس کے نزيک نہيں آئے گا اور وه قرآن کو نہيں بھولے  وه کبھی بھی اپنی جان و مال ميں ناخوشگواری نہ پائے گا۔ شيطان
  )۔ 1گا( 

ہم يہاں اس اہم حقيقت کا تکرار ضروری سمجھتے ہيں کہ تالوت قرآن يا سورتوں اور مخصوص آيات کے لئے جو ثواب، 
زبان چالنے پر  فضيلتيں اور ہم فائدے بيان ہوئے ہيں ان کا يہ مفہوم ہرگزنہيں کہ انسان انہيں بطور ورد پڑھے اور صرف

اکتفاء کرے بلکہ قرآن کا پڑھنا سمجھنے کے لئے اور سمجھنا غور و فکر کے لئے ہے اور غور و فکر عمل کرنے کے 
لئے ہے۔ عجيب بات يہ ہے کہ جو فضيلت کسی سورت يا آيت کے متعلق ذکر ہوئی ہے وه اس سورت يا آيت کے موضوع 

  سے بہت زياده مناسبت رکھتی ہے۔
ة نور کی فضيلت کے بارے ميں پڑھتے ہيں کہ جو اسے پڑھے گا خدا وند عالم اسے اور اس کی اوالد کو زنا مثال ہم سور

کی آلودگی سے محفوظ رکھے گا۔ تو يہ اس بناء پر ہے کہ سوره نور کے مضامين ميں جنسی کجرويوں سے مقابلے کے 
ہے، پردے کا حکم ہے، بری نگاه اور ہوس رانی کیلئے اہم رہنمائی موجود ہے۔ مجرد اشخاص کو جلد شادی کرنے کا حکم 

نگاه ترک کرنے کا حکم ہے، نارو اور غلط نسبتوں کی ممانعت ہے اور آخر ميں زنا کار مردوں اور عورتوں کے لئے حد 
  شرعی کے اجراء کا حکم ديا گيا ہے۔

ہ پہن ليں تو وه زنا سے آلوده نہيں واضح ہے کہ سوره نور کے مفاہيم و موضوعات کسی معاشرے يا خاندان ميں عملی جام
  ہوگا۔

اسی طرح سوره بقرة کی وه آيات جن کی طرف اوپر اشاره ہوچکا ہے سب توحيد، ايمان بالغيب، خدا شناسی اور شيطانی 
وسوسوں سے پرہيز کے بارے ميں ہيں۔ اب اگر کوئی شخص دل و جان سے ان پر عمل پيرا ہو تو يقينا سب فضائل مذکور 

  ہوں گے۔اسے حاصل 
يہ درست ہے کہ قرآن کا پڑھنا بہرحال باعث ثواب ہے ليکن اصلی، اساسی اور آثار چھوڑنے واال ثواب اسی وقت ملے گا 

  جب تالوت غور و فکر او رعمل کے لئے مقدمہ و تمہيد ہو۔
  

  سورٔه بقره 
ِحْيمِ  ْحٰمِن الرَّ   بِْسِم هللاِ الرَّ

   )٢ہًُدی لِْلُمتَّقِيَن ( َذلَِک اْلِکتَاُب الََرْيَب فِيہِ ) ١الم (
  ترجمہ : شروع هللا کے نام سے جو رحمان و رحيم ہے۔

  ۔ ا ل م ١
  ۔ يہ وه با عظمت کتاب ہے جس ميں کوئی شک و شبہ نہيں۔ پرہيزگارونکی ہدايت کی بنياد ہے۔٢

______________________________  

  بحوالہ کتاب، ثواب االعمال۔  ٢۶ص  ١۔ نورالثقلين، ج 1

  
  سيرتف

  قرآن کے جروف مقطعات کے متعلق تحقيق 

انيس سورتوں کی ابتداء ميں ہميں حروف مقطعات دکھائی ديتے ہيں ۔ جيسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے يہ حروف ايک 
دوسرے سے منقطع اور الگ الگ ہيں اور ان سے کوئی ايسا لفظ نہيں بنتا جو سمجھ ميں نہ آسکے۔ قرآن کے حروف 

رآن کے اسرار آميز کلمات ميں شمار ہوتے رہے ہيں۔ مفسرين نے ان کی کئی ايک تفاسير بيان کی ہيں۔ وقت مقطعات ہميشہ ق
  کے ساتھ ساتھ اور علماء کی جديد تحقيقات سے ان کی نئی تفسيريں سامنے آئيں گی۔
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کئی ايک سورتوں کی  قابل غور بات يہ ہے کہ ہم نے کسی تاريخ ميں نہيں ديکھا کہ جہاں عرب اور مشرکين نے قرآن کی
ابتداء ميں موجود ان حروف مقطعات کی وجہ سے رسول اکرم پر اعتراض کيا ہو يا ان کے باعث استہزاء و تمسخر کيا ہو۔ 

  يہ امر اس بات کی خبر ديتا ہے کہ گويا وه لوگ بھی حروف مقطعات کے وجود کے اسرار سے بالکل بے خبر نہ تھے۔
ند ايک ايسی ہيں جو زياده اہم اور معتبر لگتی ہيں اور وه اس سلسلے کی آخری تحقيقات بہرحال تفاسير مذکوره ميں سے چ

  سے ہم آہنگ ہيں ہم چند ايک کو تدريجا اس سورت، آل عمران اور سوره اعراف کے آغاز ميں انشاء هللا بيان کريں گے۔
  اس وقت ان ميں سے اہم ترين کا ذکر کيا جا رہا ہے :

اشاره ہے کہ يہ آسمانی کتاب اس عظمت و اہميت کے باوجود کہ اس نے عرب و عجم کے تمام يہ حروف اس چيز کی طرف
سخنوروں کو حيران کر ديا ہے ۔ اور علماء و محققين کو عاجز کر ديا ہے انہی حروف کا مجموعہ و نمونہ ہے جن کا 

  استعمال سب کے اختيار ميں ہے۔
ات سے مرکب ہے ليکن يہ ايسے موزوں کلمات اور عظيم معانی کا حامل باوجوديکہ قرآن انہی حروف الف با اور عام کلم

ہے جو انسان کے دل وجان کی گہرائيوں ميں اترجاتے ہيں انسان کی روح تحير اور تحسين کی کيفيات سے دوچار ہوجاتی 
بندی مرتب ہے، اس  ہے اور ان کے مطالعے سے افکار و عقول ان کی تعظيم و تکريم پر مجبور ہوجاتی ہيں۔ قرآن کی جملہ

کے کلمات بلند ترين بنيادوں کے حامل ہيں اور اس ميں بلند معانی زيبا ترين الفاظ کے قالب ميں اس طرح سے ڈھلے ہوئے 
  ہيں جس کی کوئی مثل و نظير نہيں ملتی۔

کتاب کو قرآن کی فصاحت و بالغت کسی سے پوشيده نہيں۔ يہ بات صرف دعوی نہيں کيونکہ خالق کائنات، جس نے اس 
اپنے رسول پرنازل کيا ہے اس نے تمام نسانوں کو اس کی مثل پيش کرنے کی دعوت دی ہے اور ان سے کہا ہے کہ اس 

جيساقرآن يا اس جيسی ايک سورت ہی لے آو۔ اس نے دعوت دی ہے کہ تمام جہانوں کے باسی(جن و انس)ہم گام و ہم فکر 
ز و ناتواں ره گئے۔ يہ اس بات کا ثبوت ہے کہ يہ قرآن فکر انسانی کیہو کراس کی نظير پيش کريں۔ ليکن سب کے سب عاج

  تخليق نہيں۔
بالکل اسی طرح جيسے خدا وند عظيم نے اس مٹی سے انسان کو اس تعجب خيز جسم کے ساتھ تخليق کيا، قسم قسم کے 

الی حروف الف باء اور خوبصورت پرندے اورجانور پيدا کئے، طرح طرح کی چيزيں بناتے ہيں۔ ايسے ہی خدا وند تع
معمولی کلمات سے بلند ترين مطالب و معانی کو خوبصورت الفاظ اور موزوں کلمات کے سانچے ميں ڈھالتا ہے اور انہيں 

ايسا اسلوب ديتا ہے جس سے تمام انگشت بدنداں ہيں۔ بيشک يہی حروف انسانوں کے اختيار ميں بھی ہيں ليکن ان ميں يہ 
  تراکيب اور جملہ بندی ايجاد کرسکيں۔ طاقت نہيں کہ قرآن جيسی

  

  ادبيات عرب کا عہد زريں 
يہ بات قابل غور ہے کہ زمانۂ  جاہليت اور ادبيات کے لحاظ سےايک عہد زريں تھا۔ وہی پا برہنہ اور نيم وحشی باديہ نشين 

تھے۔يہاں تک کہ آج بھی ان بدو تمام تر اقتصادی و معاشرتی محرو ميوں کے باوجود ادبی ذوق اور سخن سنجی سے سرشار
کے اشعار ان کے سنہری زمانے کی ياد دالتے ہيں۔ ان کے بہترين اور قيمتی اشعار ادبيات عرب کا سرمايہ ہيں اور حقيقی 

عربی ادب کے متالشيوں کے لئے ايک گراں بہا ذخيره ہيں۔ يہ بات اس وقت کے عربوں کے تفوق ادبی اور ذوق سخن 
  ہے۔پروری کی بہترين دليل 

عربوں کے زمانہ جاہليت ميں ايک ساالنہ ميلہ لگتا تھا جو بازار عکاظ کے نام سے مشہور تھا۔ يہ ايک ادبی اجتماع کے 
ساتھ ساتھ سياسی و عدالتی کانفرنس بھی تھی۔ اسی بازار ميں بڑے بڑے اقتصادی سودے بھی ہوتے، شعراء اور سخنور اپنی

ان ميں سے بہترين کا انتخاب ہوتا۔ جسے شعر سال کا اعزاز حاصل ہوتا۔ ان ميں  اپنی تخليقات اس کانفرنس ميں پيش کرتے
سے سات يا دس قصيدے سبعہ يا عشره معلقہ کے نام سے مشہور ہيں۔ اس عظيم الشان ادبی مقابلے ميں کاميابی شاعر اور 

  اس کے قبيلے کے لئے ايک بہت بڑا اعزاز تصور کی جاتی تھی۔
اپنی مثل النے کی دعوت انہی لوگوں کو دی اور سب نے اظہار عجز کيا اور اس کے سامنے  ايسے زمانے ميں قرآن نے

کے ذيل ميں آئے گی جہاں قرآن کے چيلنج اور عرب سخنوروں  ٢٣سرجھکالئے ۔ اس کی مزيد تشريح، اس سوره کی آيت 
  کے عجز کا تذکره ہے۔

  

  واضح گواه 
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يث ہے جو امام سجاد علی بن الحسين عليہما السالم سے منقول ہے ۔ آپ حروف مقطعہ کی اس تفسير کا زنده ثبوت وه حد
  فرماتے ہيں :

کذب قريش واليہود بالقرآن و قالوا ہذا سحر مبين تقولہ فقال تعالی هللا : الم۔ ذلک الکتاب ای يا محمد ھذا الکتاب الذی انزلتہ 
  ا بمثلہ ان کنتم صادقيناليک الحروف المقطعة التی منھا الف و الم و م وہو بلغتکم تاتو

قريش اور يہوديوں نے يہ کہہ کر قرآن کی طرف غلط نسبت دی کہ قرآن جادو ہے يہ خود ساختہ ہے اور اسے خدا سے 
يعنی اے محمد جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی “ منسوب کرديا گيا ہے۔ خدا نے انہيں خبردار کيا اور فرمايا الم ذلک الکتاب

ہ (الف، الم، م) وغيره پر مشتمل ہے جو تمہارے زير استعمال ہے اور اگر تم سچے ہو تو اس کی ہے وه انہی حروف مقطع
  ۔ )١مثل پيش کرو(

  دوسری شہادت وه حديث ہے جو امام علی بن موسی الرضا سے مروی ہے آپ فرماتے ہيں :
ع العرب ثم قال : قل لئن اجتمعت االنس والجن ثم قال : ان هللا تبارک و تعالی انزل ھذا القرآن بھذه الحروف التی تيد اولھا جمي

  علی ان ياتوا بمثل ھذا القرآن۔
خدا وند تعالی نے قرآن کو انہی حروف ميں نازل فرمايا جنہيں تمام اہل عرب بولتے ہيں۔ پھر فرمايا : ان سے کہئے کہ اگر 

  ۔ )٢ال سکتے( انس و جن قرآن کی مثل النے کے لئے مجتمع ہوجائيں تب بھی وه اس کی مثل نہيں
مقامات  ٢۴ايک اور نکتہ جو قرآن کے حروف مقطعہ کے بارے ميں اس نظريے کی تائيد کرتا ہے يہ ہے کہ قرآن ميں 

ايسے ہيں جہاں سورتوں کی ابتداء جب ان حروف سے ہوتی ہے تو بال فاصلہ قرآن اور اس کی عظمت سے متعلق گفتگو 
  ہے کہ حروف مقطعہ اور قرآن ميں ربط موجود ہے۔شروع ہوجاتی ہے۔ يہ بات خود نشاندہی کرتی 

  ايسے چند ايک مقامات يہ ہيں :
  ۔ الر، کتاب احکمت آياتہ ثم فصلت من لدن حکيم خبير۔١
  ۔ طس، تلک آيات القرآن و کتاب مبين۔٢
  ۔ الم ، تلک آيات الکتاب الحکيم۔٣
  ۔ المص، کتاب انزل اليک۴

  ان موارد ميں قرآن
يگر سورتوں کے آغاز ميں بہت سے مواقع پر حروف مقطعہ کے ذکر کے بعد قرآن سے متعلق بات ان موارد مينقرآن کی د

  کی گئی ہے اور اس کی عظمت بيان ہوئی ہے۔
اس سوره (بقره) کے آغاز ميں بھی حروق مقطعہ کو بيان کرنے کے بعد آسمانی کتب کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمايا 

  ہے جس ميں کسی قسم کا شک و شبہ نہيں۔ (ذالک الکتاب ال ريب فيہ)۔گيا ہے کہ يہ وہی با عظمت کتاب 
يہ تعبير ممکن ہے اس طرف اشاره ہو کہ خد انے اپنے رسول سے وعده کيا ہو کہ وه انسانوں کی رہنمائی کے لئے اس پر 

لئے اس ميں کوئی ايسی کتاب نازل کرے گا جو تمام طالبان حق کے لئے باعث ہدايت ہوگی اور حقيقت کے متالشيوں کے 
  شک و شبہ نہ ہوگا۔ اور اب اس نے اپنے اس وعدے کو ايفاء کيا ہو۔

يہ جو فرمايا گيا ہے کہ اس ميں کسی قسم کا شک وشبہ نہيں صرف ايک دعوی نہيں بلکہ مقصد يہ ہے کہ جو کچھ اس قرآن 
ے،خاموش ہے مگر اپنا کمال دکھا رہا ميں ہے وه خود اپنی حقانيت پر گواہی ديتا ہے۔ گويا عطار کے صندوقچہ کی طرح ہ

  ہے۔
دوسرے لفظوں ميں اس طرح سے آثار صدق و عظمت، نظم و استحکام، معانی کی گہرائی، الفاظ و تعبيرات کی مٹھاس اور 

فصاحت اس ميں نماياں ہے کہ ہر قسم کا وسوسہ اور شک دور ہوتا چال جاتا ہے اور آنجا کہ عياں است چہ حاجت بيان 
  داق ہے۔کا مص“ است

يہ امر قابل توجہ ہے کہ رفتار زمانہ نہ فقط اس شگفتگی و تازگی کو کم نہيں کرسکی بلکہ علوم کی پيش رفت اور اسرار 
کائنات کے آشکارا ہونے سے اس کے حقايق روشن تر ہوتے جارہے ہيں اور علم جتنا مائل بہ کمال ہے اس کی آيات زياده 

  ں بلکہ ايسی حقيقت ہے جس سے ہم انشاء هللا اسی تفسير مينآگا ہو ہوں گے۔واضح ہوتی جارہی ہيں يہ دعوی ہی نہي
______________________________  

  ۔۵۴۔ تفسير برہان ، جلد اول، ص ١
  ھ۔١٣٧۵، طبع ١۶٢۔ توحيد صدوق، ص٢
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  دور کا اشاره کيوں 
کا مفہوم ہے وه کتاب۔ “ ذلک الکتاب”ء پر لغت عرب ميں دور کے لئے اسم اشاره ہے۔ اس بنا“ذلک ”ہميں معلوم ہے کہ فقط 

ہونا چاہئے تھاکيونکہ قرآن لوگوں کی “ ھذا الکتاب” حاالنکہ يہاں نزديک کے اسم اشاره سے استفاده کيا جانا چاہئے تھا اور
تا ہےدسترس ميں تھا۔ يہ اس لئے ہوا کہ کبھی بعيد کا اسم اشاره کسی چيز يا شخص کی عظمت کے پيش نظر استعمال کيا جا

گويا اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ آسمانوں کی بلندی کا حامل ہے۔ فارسی ميں بھی ايسی تعبيرات موجود ہيں۔ مثال کسی عظيم 
  شخصيت کے حضور ميں ہم کہتے ہيں :

  “اگر آن سرور اجازه دھند”
  ۔“اگر وه سردار اجازت ديں” يعنی 

۔ يہ صرف بيان عظمت اور مقام بلند کے باعث ہے۔ کئی ايک دوسری يعنی يہ سردار کہنا چاہئے“ اين سرور”حاالنکہ يہاں 
  آيات ميں بھی تلک کا استعمال ہوا ہے اور يہ بھی اشاره بعيد ہے مثال : تلک آيات الکتاب الحکيم

______________________________  

  ۔)٢. (لقمان، 1

  
  

  “ کتاب”۔ معنی ٢
لکھی ہوئی ۔ ا س ميں کوئی شک نہيں کہ اس آيت ميں کتاب سے مراد قرآن  کتاب بمعنی مکتوب ہے يعنی“ : کتاب”۔ معنی ٢

  مجيد ہے۔
اب يہاں يہ سوال سامنے آئے گا کہ کيا اس وقت تمام قرآن لکھا ہوا تھا۔ اس سوال کے جواب ميں ہم کہتے ہيں کہ تمام قرآن کا

ے اس کے اجزاء کو بھی کہا جاتا ہے۔ عالوه ازلکھا ہونا ضروری نہيں کيونکہ قرآن جس طرح اس پوری کتاب کو کہا جاتا ہ
يں لفظ کتاب بعض اوقات اس سے زياده وسيع معنی ميں بوال جاتا ہے ۔و ه مطالب جو لکھنے کے قابل ہيں اور جنہيں لکھا 

  ميں ہے : ٢٩جاتا ہے چاہے اس وقت نہ لکھے گئے ہوں۔ سوره ص آيہ 
  کتاب انزلناه اليک مبارک ليدبروا۔

  جسے ہم نے آپ پر نازل کيا با برکت ہے تاکہ لوگ اس کی آيات ميں تدبر و تفکر کريں۔ يعنی يہ کتاب
يہ احتمال بھی ہے کہ کتاب سے تعبير کرنا قرآن کے لوح محفوظ ميں لکھے ہونے کی طرف اشاره ہو(لوح محفوظ کے 

  ۔ )١بارے ميں بحث (ہم اس کی جگہ پر کريں گے(
______________________________  

  ، سوره رعد، تفسير نمونہ۔٣٩ذيل آيت۔ ١

  
  

  ۔ ہدايت کيا ہے ؟ ٣
  ۔ ہدايت کيا ہے ؟ : لفظ ہدايت قرآن ميں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اس کی بنياد دو معانی ہيں :٣

الف ۔ ہدايت تکوينی۔ جو تمام موجودات عالم ميں پائی جاتی ہے( اس سے مراد وه ہدايت ہے جو تمام موجودات نظام خلقت 
  کے تحت عالم ہستی کے قوانين کی پابندی کے ساتھ پروردگار عالم سے حاصل کرتی ہيں)۔

  قرآن مجيد اس ضمن ميں حضرت موسی(ع) کا قول بيان کرتا ہے :
  اعطی کل شئی خلقہ ثم ھدا۔قال ربنا الذی 

  ۔)۵٠حضرت موسی نے کہا : ہمارا پروردگار وه ہے جس نے ہر چيز کو پيدا کيا اور پھر اس کی ہدايت کی۔(طہ، 
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ب ۔ ہدايت تشريعی : جو انبياء اور کتب آسمانی کے ذريعے انجام پذير ہوتی ہے اور نوع انسانی کی تعليم و تربيت سے ترقی 
  اس کے شواہد بھی قرآن ميں بہت سے ہيں۔ ان ميں سے ايک آيت يہ ہے :کی راہيں طے کرتی ہے۔ 

  ۔)٧٣و جعلناھم ائمة يھدون بامرنا۔ انہيں ہم نے رہنما قرار ديا تاکہ ہمارے فرمان کے مطابق لوگوں کو ہدايت کريں۔ (انبياء 
  

  ۔ قرآنی ہدايت پرہيزگاروں کے ساتھ کيوں مخصوص ہے؟ ۴
دنيا کی ہدايت کے لئے نازل ہوا ہے۔ ليکن مندرجہ باال آيت ميں اس کی ہدايت کو پرہيزگاروں کے يہ مسلم ہے کہ قرآن تمام 

  ساتھ کيوں مخصوص قرار ديا گيا ہے۔
اس کی وجہ يہ ہے کہ جب تک تقوی کا کچھ حصہ انسان ميں موجود نہ ہو اس کے لئے آسمانی کتابوں اورانبياء کی دعوت 

کے کچھ حصے سے مراد يہ ہے کہ انسان عقل و فطرت کی روشنی ميں حق کو سے ہدايت کا حصول محال ہے(تقوی 
  پہچان سکے اور پھر اس کے سامنے سر تسليم خم بھی کردے۔

با الفاظ ديگر جن لوگوں کے پاس ايمان نہيں، انہيں دوحصوں ميں تقسيم کيا جاسکتا ہے ۔ ايک وه جو حق کی تالش ميں ہيں 
ے کہ جاں کہيں حق کوپائيں گے اسے قبول کرليں گے اور دوسرا حصہ وه جو لجوج، اور اس قدر تقوی ان ميں موجود ہ

متعصب اور ہوا پرست لوگونپر مشتمل ہے جو نہ صرف يہ کہ تالش حق نہيں کرتے بلکہ جہاں کہيں اسے ديکھيں گے اسے
ئے مفيد تھيں اور ہيں ختم کردينے کے در پے ہوں گے اب يہ مسلم ہے کہ قرآن اوردوسر ی کتب صرف پہلے گروه کے ل

اور دوسرا گروه ان کی ہدايت سے بہره ور نہيں ہوسکتا۔ گويا فاعل کی فاعليت کے عالوه قبول کرنے والے ميں قبوليت کی 
  شرط بھی ہے۔ فرق نہيں کہ ہدايت تکوينی ہو يا ہدايت تشريعی۔

  زمين شوره زار ہرگز سنبل بر نيارد
  داگر چہ ہزاران مرتبہ باران بر آن بيار

  يعنی۔ شوردار زمين سے فصل نہيں آگتی چاہے ہزاروں مرتبہ اس پر بارش برسے۔
  بلکہ ضروری ہے کہ زمين آمادہو تاکہ وه بارش کے حيات بخش قطروں سے بہره ور ہوسکے۔

وجود انسانی کی سرزمين بھی جب تک ہٹ دھرمی، عناد اور تعصب سے پاک نہ ہو ہدايت کے بيج کو قبول نہيں کرے گی۔ 
  بناء پر ارشاد الہی ہے کہ ۔ قرآن متقی لوگوں کے لئے ہادی و رہنما ہے۔ اسی

  
ا َرَزْقنَاہُْم يُنِفقُوَن ( الَةَ َوِممَّ    )٣الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب َويُقِيُموَن الصَّ
  )۴ہُْم يُوقِنُوَن ( َوالَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بَِما آْنِزَل ٕاِلَْيَک َوَما آْنِزَل ِمْن قَْبلَِک َوبِاآْلِخَرةِ 

   )۵آْولَئَِک َعلَی ہًُدی ِمْن َربِِّہْم َوآْولَئَِک ہُْم اْلُمْفلُِحوَن (
  ترجمہ 

۔ پرہيزگار وه ہيں جو غيب(جس کا حواس ادارک نہيں کرسکتے) پر ايمان رکھتے ہيں، نماز قائم کرتے ہيں اور ان نعمتوں ٣
  ہيں خرچ کرتے ہيں۔ اور عطيوں ميں سے جو ہم نے انيہں بطور روزی ديے

  ۔ يہ وه لوگ ہيں کہ جو کچھ آپ(ص) سے قبل (انبياء گذشتہ پر) نازل ہوچکا ايمان رکھتے ہيں۔۴
  ۔ انہيں خدا نے ہدايت کی ہے اور يہی لوگ کامياب ہيں۔۵
  

  روح و جسم انسانی ميں آثار تقوی 
کے لحاظ سے لوگوں کو تين مختلف گروہوں ميں  قرآن اس سوره کی ابتداء ميں اسالمی آئين اور پروگرام سے مربوط ہونے

  تقسيم کرتا ہے۔
  ۔ متقين(پرہيزگار)۔ جو اسالم کو مکمل طور پر قبول کرتے ہيں۔١
۔ کافرين۔ جو پہلے گروه کے مد مقابل کھڑے ہيں، اپنے کفر کے معترف ہيں اور اسالم کے مقابلے ميں دشمنی کی گفتار و ٢

  رفتار سے انکاری نہيں ہيں۔
افقين۔ جو دو رخ اور دو چہرے رکھتے ہيں۔ مسلمانوں کے ساتھ ظاہرا مسلمان ہيں اور گروه مخالف کے ساتھ ہوں تو ۔ من٣

مخالف اسالم۔ البتہ ان کا اصلی چہره وہی کفر واال ہے تاہم اسالم کی ظاہری چيزيں بھی اپناتے ہيں۔ اس ميں شک نہيں کہ يہ 
اده خطرناک ہے۔ ہم ديکھيں گے کہ اسی بناء پر قرآن ان پر بہت زياده نکتہ گروه اسالم کے لئے دوسرے گروه کی نسبت زي
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  چينی کرتاہے۔
البتہ يہ موضوع اسالم ہی سے مخصوص نہيں بلکہ تمام مکاتب و مذاہب عالم ان تين گروه سے واسطہ رکھتے ہيں کيونکہ 

جسے اپنے کام سے کام ہے۔ نيز يہ مسئلہکوئی شخص کسی مکتب کا مومن ہے يا واضح طور پر اس کا مخالف يا پھر منافق 
  کسی خاص زمانے سے بھی تعلق نہيں رکھتا بلکہ تمام ادوار عالم ميں ايسا ہی رہا ہے۔

زير بحث آيات ميں پہلے گروه کے متعلق گفتگو ہے۔ ان کی خصوصيات کو ايمان و عمل کے لحاظ سے پانچ عنواناتن کے 
  ساتھ بيان کيا گياہے۔

  

  ن ۔ غيب پر ايما١
۔ غيب پر ايمان : سب سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ وه ايسے لوگ ہيں جو غيب پر ايمان رکھتے ہيں (الذين يومنون بالغيب) ۔ ١

غيب و شہود ايک دوسرے کے مد مقابل ہيں۔ عالم شہود عالم محسوسات ہے اور عالم غيب ماورائے حس ہے۔ کيونکہ غيب 
يں۔ کيونکہ محسوسات سے ماوراء کی دنيا ہماری حس سے پوشيده ہے لہذا کے معنی اصل ميں پوشيده و پنہاں چيز کے ہ
  اسے غيب کہا جاتا ہے۔ قرآن حکيم ميں ہے :

  عالم الغيب والشھادة، ھو الرحمن الرحيم
  وه خدا جو غيب و شہود سے واقف ہے وہی مہربان (اور ) رحيم ہے۔

دوسروں سے جدا کرتاہے۔ يہی وه نقطہ ہے جو آسمانی اديان غيب پر ايمان رکھنا در اصل وه پہال نقطہ ہے جو مومنين کو 
کے پيروکاروں کو خدا، وحی اور قيامت کے منکروں کے مقابلے ميں کھڑا کرتاہے۔ اسی بناء پر پرہيزگاروں کی پہلی 

  خصوصيت کے طور پر ايمان بالغيب کا ذکر کيا گياہے۔
ال لئے گئے ہيں اور وه اس وسعت فکر و نظر کے باعث ايک مومنين سرحد ماده کو توڑ کر، اس محدود چارديواری سے نک

بہت بڑے فوق العاده جہان سے مربوط ہوگئے ہيں جبکہ ان کے مخالف مصر ہيں کہ انسان کو ماده کی چار ديواری ميں 
  جانوروں کی طرح محدود رکھيں اور اس الٹی چال کو وه تمدن کی پيش رفت اور ترقی کا نام ديتے ہيں۔

قطہ ہائے نظر کے ادراک و فکر کا مقابلہ کريں تو ہم اس نتيجہ پر پہنچينگے کہ غيب پر ايمان رکھنے والے۔ يہ ان دونوں ن
عقيده رکھتے ہيں کہ جہان ہستی اس دنيا سے کہيں وسيع تر ہے جسے ہمارے حواس درک کرتے ہيں۔ اس جہان کے پيدا 

ادراک کی کوئی حد نہيں۔ وه ازلی و ابدی ہے ۔ اس نے عالم کرنے والے کا علم اور قدرت بے انتہا ہے اور اس کی عظمت و
  ايک بہت بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بنايا ہے۔

روح انسانی اور باقی حيوانات ميں بہت بڑا فرق ہے ۔ موت کے معنی نابود ہونا اور فنا ہونا نہيں بلکہ يہ انسان کی تکميل کا 
ان ديکھنے کے لئے ايک دريچہ ہے جب کہ ايک مادی شخص اعتقاد رکھتا ہے ايک مرحلہ و منزل ہے۔ يہ ايک وسيع تر جہ

کہ جہان ہستی اسی ميں محدود ہے جسے ہم ديکھ رہے ہيں۔ جتنا علوم طبيعی نے ہمارے لئے ثابت کيا ہے وہی کچھ کائنات 
وگيا۔ اس عالم کے پيدا ہے۔ قوانين طبيعت جبری قوانين کا ايک سلسلہ ہے جو بغير کسی پروگرام يا منصوبے کے ظاہر ہ

کرنے والی قوت و طاقت ايک چھوٹے سے بچے جتنی عقل و شعور بھی نہيں رکھتی۔ انسان بھی اس طبيعت کا ايک جزء 
ہے اور موت کے بعد اس کی ہر چيز ختم ہوجائے گی۔اس کا بدن منتشر ہوجائے گا اور اس کے اجزاء دوباره طبيعی مواد 

  ۔)١قاء نہيں ہے۔ اس کے اور عام حيوانات کے درميان کوئی خاص فرق نہيں(سے مل جائينگے۔ انسان کے لئے ب
کيا انسانوں کا ان دو متضاد طرز فکر ہوتے ہوئے ايک دوسرے پر قياس کيا جاسکتا ہے۔ آيا معاشرے ميں ان کا طرز زندگی

  اور طريق کار ايک جيسا ہوسکتا ہے۔
کی مدد سے چشم پوشی نہيں کرسکتا ليکن دوسرے (مادی) پہال شخص(مومن) حق و عدالت، خيرخواہی اور دوسروں 

  شخص کے پاس ان امور کے لئے کوئی دليل موجود نہيں مگر جتنا اس کی آج يا کل کی مادی زندگی کا تقاضا ہو۔
ے يہی وجہ ہے کہ مومنين کے درميان سچا بھائی چاره، پاکيزه افہام و تفہيم اور تعاون ہوتا ہے جب کہ جہاں پرمادی فکر ک

  حامل شخص کی حکمرانی ہے وہاں استعمار، استشمار، خونريزی، غارت گری اور تاراجی ہے۔
  واضح ہوا کہ قرآن نے تقوی کا پہال نقطہ ايمان بالغيب کو قرار ديا ہے تو اس کی يہی وجہ ہے جو بيان کی گئی ہے۔

يہاں ايک وسيع معنی رکھتا ہے يعنی وحی، کيا ايمان بالغيب سے مراد صرف ذات پاک پروردگار پر ايمان النا ہے يا غيب 
قيامت، فرشتے اور عالم حس سے ماوراء سب کچھ اس کے مفہوم ميں شامل ہيں۔ مفسرين کے درميان اس سلسلے ميں 
اختالف ہے ليکن ہم نے ابھی کہا ہے کہ جہاں ماورائے جس پر ايمان رکھنا مومنين اور کافرين ميں نقطہ اختالف اور 

ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ غيب يہانايک وسيع مفہوم رکھتا ہے۔ عالوه ازيں آيت کی تعبير بھی مطلق عليہدگی کا سبب 
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  ہے اور اس ميں کسی قسم کی کوئی قيد موجود نہيں جو اسے کسی خاص معنی ميں محدود کردے۔
ئب حضرت مہدی سالم هللا اب اگر ہم اہلبيت (ع) کی بعض روايات ميں ديکھتے ہيں کہ اس آيت ميں غيب سے مراد امام غا

  )۔2عليہ لئے گئے ہيں ( 
تو يہ بات ہماری گذشتہ گفتگو سے اختالف نہيں رکھتی۔ امام مہدی عليہ السالم ہمارے عقيدے کی بناء پر زنده و سالمت ہيں 

اده تراور نگاہوں سے پوشيده ہيں۔ آيات کی تفسير کے سلسلے کی روايات جن کے بہت سے نمونے آپ مالحظہ کريں گے زي
مخصوص مصاديق کے لئے بيان ہوئی ہيں ليکن اس کا يہ مطلب نہيں کہ انہيں ان مصاديق ميں محدود کرديا گيا ہے بلکہ 

مذکوره روايات حقيقت ميں ايمان بالغيب کی وسعت اور اس کے امام غائب تک کے شمول کو بيان کرتی ہے يہاں تک کہ کہا 
  نے کے گذرنے کے ساتھ ساتھ نئے مصداق بھی پيدا کرے۔جاسکتا ہے کہ ايمان بالغيب ممکن ہے زما

______________________________  

  ۔ اقتباس از قرآن و آخرين پيامبر۔١
  ۔ نور الثقلين جلد اول ص2

  
  

  ۔ خدا سے رابطہ ٢
نماز، خدا ۔ خدا سے رابطہ : پرہيز گاروں کی دوسری خصوصيت يہ ہے کہ وه نماز قائم کرتے ہيں(ويقيمون الصلواة) ۔ ٢

  سے رابطے کی ايک رمز ہے۔ 
مومنين جو جہان ماورائے طبيعت تک رسائی حاصل کرچکے ہيں نماز ان کا دائمی و ہميشگی رابطہ مبداء عظيم آفرينش 

سے برقرار رکھنے کا ذريعہ ہے۔ وه صرف خدا کے سامنے سر تسليم خم کرتے ہيں۔وه فقط جہان ہستی کے خالق کے 
بتوں کے سامنے خضوع کرنا يا جباروں اورستم گروں کے سامنے جھکنا ان کی زندگی ميں کيسے  سامنے جھکتے ہيں لہذا

  حائل ہوسکتا ہے۔
ايسا انسان احساس کرتا ہے کہ ميں تمام مخلوقات سے آگے بڑھ کيا ہوں اور مجھے اس مقام تک رسائی حاصل ہوگئی ہے کہ

  ين عامل ہے۔خدا سے گفتگو کروں۔ يہ احساس اس کی تربيت کےلئے بہتر
جو شخص روزانہ کم از کم پانچ مرتبہ خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس سے راز و نياز کی باتيں کرتا ہے اس کی کفر 

، اس کا عمل اور اس کی گفتار سب خدائی ہوجاتی ہيں، کس طرح ممکن ہے کہ وه اس کی خواہش کے برخالف قدم 
ميں اس کاراز و نياز دل و جان کے ساتھ ہو اور مکمل دلجمعی کے ساتھ اس اٹھائے(ليکن اس کی شرط يہ ہے کہ درگاه حق 

  ۔ )١کی بارگاه کا رخ کرے (
______________________________  

  کے ذيل ميں بحث کی گئی ہے۔ ١١۴۔ اہميت نماز اور اس کے بے شمار تربيتی آثار کے متعلق اسی تفسير ميں سوره ہود کی آية ١

  

  بطہ:۔ انسانوں سے را٣
۔ انسانوں سے رابطہ: مومنين وه لوگ ہيں جو پروردگار کے ساتھ دائمی رابطے کے عالوه خلق خدا سے بھی مسلسل ٣

رابطہ رکھتے ہيں۔ اسی لئے قرآن ان کی تيسری خصوصيت يہ بيان کرتا ہے کہ ہم نے جو نعمتيں انہيں روزی کے طور پر 
  ينفقون)۔عطا کی ہيں انہيں خرچ کرتے ہيں (و مما رزقناھم 

اپنے مال ميں سے خرچ کرتے ہيں) بلکہ کہتا ہے مما “ ( من اموالھم ينفقون” يہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن يہ نہيں کہتا کہ 
رزقناھم ۔ جو ہم نے انہيں رزق ديا ہے۔ اس طرح مسئلہ انفاق اور خرچ کرنے کو عموميت دےدی گئی ہے گويا اس ميں خدا 

يں شامل ہيں۔ اس بناء پر پرہيزگار وه ہيں جو نہ صرف اپنا مال بلکہ علم ، عقل، دانش، جسمانیکا مادی اور معنوی سب عنايت
قوتيں، مقام اور منصب اجتماعی غرض اپنا ہر قسم کا سرمايہ صاحبان حاجت پر خرچ کرتے ہيں اور اس خواہش کے بغير 

  کہ ان لوگوں سے اس کا کچھ عوض ملے گا۔
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اور خرچ کرنا جہان آفرينش کا ايک عمومی قانون ہے يہ قانون خاص طور پر موجودات زنده  ايک نکتہ يہ بھی ہے کہ انفاق
ميں نظر آتا ہے۔ مثال انسان کا دل صرف اپنے لئے کام نہيں کرتا بلکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وه بدن کے تمام خليوں پر 

کے ماحصل کو ہميشہ خرچ کرتا ہے۔ اصولی  خرچ کرتا ہے۔ مغز، جگر اور بدن انسانی کے کارخانے کا ہر جزء اپنے کام
  ۔1طور پر جو مل جل کر رہتے ہيں، انفاق کے بغير ان کی زندگی کا کوئی مفہوم نہيں

دوسرے انسانوں سے رابطہ در حقيقت خدا سے ربط و تعلق کا نتيجہ ہے جس انسان کا خدا سے تعلق ہے اور جو و مما 
تا ہے، اسے اپنی پيدا کرده نہيں سمجھتا بلکہ خدا تعالی کا عطيہ سمجھتا رزقناھم کے مطابق روزی کو خدا کی عطا سمجھ

ہے اور يہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ چند دن کے لئے اس کے پاس بطور امانت ہے۔ وه انفاق و بخشش سے تکليف نہيں بلکہ 
عنوی نتائج و برکات راحت محسوس کرے گا کيونکہ اس نے خدا کی عطا خدا کے بندوں کو دی ہے البتہ اس کے مادی و م

خود حاصل کئے ہيں، يہ طرز فکر روح انسانی کو بخل و حسد سے پاک کرديتا ہے اور تنازعہ کی دنيا کو تعاون کی دنيا 
ميں بدل ديتا ہے۔ ايسی دنيا کہ جس ميں ہر شخص اپنے آپ کو مقروض سمجھتے ہوئے وه نعمات جو اس کے پاس ہيں 

  آفتاب کی طرف نور افشانی کرتا ہے اور کسی عوض کا خواہاں نہيں ہوتا۔حاجت مندوں کے سپرد کرديتاہے۔ وه 
  يہ امر قابل غور ہے کہ امام صادق (ع) نے مما رزقناھم کی تفسير ميں ارشاد فرمايا :

  ان معناه و مما علمناھم يبثون
ان کی احتياج رکھتے ہيں  يعنی جن علوم و احکام کی ہم نے انہيں تعليم دی ہے وه ان کی نشر واشاعت کرتے ہيں اور جو

  ۔2انہيں تعليم ديتے ہيں
واضح ہے کہ اس کا مطلب يہ نہيں کہ انفاق اور خرچ کرنا علم کے ساتھ مخصوص ہے بلکہ مسئلہ انفاق ميننگاہيں چونکہ 

  مالی انفاق کی طرف متوجہ تھيں لہذا امام نے معنوی انفاق کا ذکر فرماکر اس مفہوم کی وسعت کو روشن کرديا۔
ی طور پر يہاں يہ بھی پورے طور پر واضح ہوگيا کہ زير بحث آيت ميں انفاق اورخرچ کرنے سے مراد فقط زکواة ضمن

  واجب يا واجب و مستحب دونوں نہيں بلکہ اس کا مفہوم وسيع تر ہے جو ہر قسم کی بال عوض مدد پر محيط ہے۔
______________________________  

  ذيل آيہ مذکوره۔۔ نور الثقلين و مجمع البيان ١
  پر مالحظہ فرمائيں۔ ٢٧۴تا  ٢۶١آيات  ٢٠٨تا  ١٨١ص  ٢۔ انفاق، اس کی اہميت اور اس کے اثرات کی بحث اسی تفسير کی جلد٢

 

 

  1تفسير نمونه جلد

 

  

  ۔ ايمان و عمل کی راه ميں تسلسل ١
: گذشتہ آيات ميں تمام جگہوں پر فعل مضارع سے استفاده کيا گيا ہے جو عموما استمرار و تسلسل کی نشاندہی کرتا ہے ۔ 

ئومنون با لغيب، يقيمون الصلواة، ينفقون، و باآلخرة ھم يوقنون۔ يہ اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ پرہيز گار اور سچے 
ت و استمرار رکھتے ہيں۔ زندگی کے نشيب و فراز ان کی روح فکر پر اثر انداز نہيں مومن وه ہيں جو اپنے پروگرام ميں ثبا

  ہوتے اور ان سے ان کے انسان ساز پروردگراموں ميں خلل پيدا نہيں ہوتا۔
وه ابتداء ہی سے حق طلبی کی روح رکھتے ہيں جو اس کا باعث بنتی ہے کہ وه دعوت قرآن کے پيچھے جائيں اور پھر 

  ن ميں يہ پانچ صفات پيدا کرديتی ہے۔دعوت قرآن ا
  

  قيامت پر ايمان 
۔ قيامت پر ايمان : يہ وه آخری صفت ہے جو پرہيزگاروں کی صفات کے سلسلے ميں بيان ہوئی ہے فرمايا گيا ہے کہ وه ۵
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  آخرت پر يقينا ايمان رکھتے ہيں ( و با اآلخرة ھم يوقنون)۔
بے مقصد پيدا نہيں ہوا ۔ اس کی تخليق اس کے آگے بڑھنے کے لئے ہے اور  وه يقين رکھتے ہيں کہ انسان مہمل، عبث اور

اس کا سفر موت کے بعد ختم نہيں ہوجاتا کيونکہ اگر معاملہ يہيں پر ختم ہوجاتا تو يقينا چند دن کی زندگی کے لئے يہ شور و 
نتظار ميں ہے اور يہ نہينکہ اس دنيا غل فضول اور بيکار تھا۔ وه اقرار کرتا ہے کہ پروردگار کی عدالت مطلقہ سب کے ا

  ميں ہمارے اعمال بے حساب اور بغير جزا و سزا کے ره جائيں۔
جب وه اپنی ذمہ داريوں کو انجام دے رہا ہوتا ہے تو قيامت کا اعتقاد اس ميں اطمينان کی کيفيت پيدا کرديتا ہے اور کام کا 

داريوں کا استقبال کر تا ہے۔ حوادث کے مقابلے ميں کوه گراں کی  بوجھ اس کے لئے باعث تکليف نہيں رہتا بلکہ وه ان ذمہ
مانند کھڑا ہوجاتا ہے۔ غير عادالنہ سلوک کے مقابلے ميں سر نہيں جھکاتا ۔ وه مطمئن ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے نيک و بد

اور الطاف پروردگار  کام کی جزا و سزا ہے، موت کے بعد ايک زياده وسيع جہان کی طرف منتقل ہونا ہے اور رحمت وسيع
  سے بہره ور ہونا ہے۔

آخرت پر ايمان کا مطلب ہے عالم ماده کی سرحد سے باہر نکل آنا اور ايک بلند تر عالم ميں قدم رکھناجو ايسا جہان ہے کہ 
کی  ہماری دنيا اس کے لئے کھيتی ہے وہاں کی زندگی کے لئے زياده آماده ہونے کے لئے يہ ايک تربيت گاه ہے۔ ا س دنيا

زندگی آخری ہدف اور مقصد نہيں بلکہ يہ حقيقی زندگی کے لئے تمہيد کی حيثيت رکھتی ہے ۔ دوسرے جہان کی زندگی کو 
سازگار بنانے کے لئے اس جہان کی زندگی رحم مادر ميں بچے کی زندگی کی طرح ہے۔ انسان کی خلقت کا مقصد کبھی 

دور تکامل ہے جب تک انسان جنين سے صحيح و سالم اور ہر قسم کے بھی يہ زندگی نہيں رہابلکہ يہ ايک زندگی کے لئے 
  عيب سے پاک متولد نہ ہو بعد والی زندگی مينخوش بخت اور سعادت مند نہيں ہوسکتا۔

قيامت کا عقيده رکھنا انسان کی زندگی پر گہرا اثر پيدا کرتا ہے۔ يہ عقيده انسان کو شہامت و شجاعت بخشتا ہے کيونکہ اس 
پر انسان اس جہان کی زندگی ميں افتخار کی بلنديوں تک پہنچتا ہے جو اسے خدا وند عالم کی مقدس راه ميں  کی بنياد

سے حاصل ہوتا ہے اور يہ شہادت ايک صاحب ايمان انسان کے لئے محبوب ترين چيز ہے کيونکہ يہ در اصل “ شہادت”
  ايک ابدی و جاودانی زندگی کی ابتداء ہے۔ 

ان کو گناه سے روکتا ہے۔ دوسرے لفظوں ميں ہمارے گناه خدا اور آخرت پر ايمان سے نسبت معکوسی قيامت پر ايمان انس
  ميں حضرت داؤد سے خطاب الہی ہے : ٢۶رکھتے ہيں۔ يہ ايمان جتنا قوی ہوگا گناه اتنے کم ہوں گے ۔ سوره ص آية 
  عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ واليتبع الھوی فيضلک عن سبيل هللا ، ان الذين يضلون عن سبيل هللا لھم

خواہشات نفس کی پيروی نہ کرنا کيونکہ وه تمہيں خدائی راستے سے گمراه کرديں گی وه لوگ جو راه خدا سے گمراه 
  ہوجاتے ہيں ان کے لئے دردناک عذاب ہے کيونکہ انہوں نے روز قيامت کو فراموش کرديا ہے۔

شی ظلم وستم اور گناہوں کا پيش خيمہ ہے اور يہی چيزيں عذاب شديد کا گويا روز جزا کو بھول جانا قسم قسم کی سرک
  سرچشمہ ہيں۔

زير نظر آيات ميں سے آخری ان لوگوں کے نتيجے اور انجام کار کی خبر ديتی ہے جن کی صفات گذشتہ پانچ آيات ميں بيان 
(اولئک علی ھدی من ربھم) اور يہی  کی گئی ہيں۔ قرآن کہتا ہے کہ يہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدايت پر ہيں

  کامياب ہيں (و اولئک ھم المفلحون)۔
کی تعبير اسی حقيقت کی طرف اشاره “ من ربھم ” حقيقت ميں ان کی ہدايت اور کاميابی کی ضمانت خدا کی طرف سے ہے۔ 

  ہے۔
وندی ايک رہوار ہے جس پر وه يہ ايسے ہے گويا ہدايت خدا “ علی ھدی من ربھم” يہ امر قابل غور ہے کہ قرآن کہتا ہے 

” سوار ہيں اور اس سواری کی مدد سے وه کاميابی اور سعادت کی طرف رواں دواں ہيں۔ کيونکہ ہميں معلوم ہے کہ لفظ 
  عموما تسلط علو او رغلبہ کے مفہوم ميں استعمال کياجاتا ہے۔“ علی

کی طرف سے ان کے شامل حال ہے يعنی  بصورت نکره)ضمنا اس ہدايت کی عظمت کی طرف اشاره ہے جو خدا“( ھدی”
  وه بہت عظيم ہدايت پر فائز ہيں۔

ھم المفلحون کی تعبير علم معانی و بيان کے اصول کے پيش نظر دليل حصر ہے يعنی کاميابی کا راستہ صرف انہی لوگوں 
  ۔)١کا راستہ ہے کيونکہ يہ لوگ پانچ مخصوص صفات اپنا کر ہدايت الہی سے سرفراز ہوئے ہيں (

______________________________  

۔ صاحب تفسير المنار مصر ہيں کہ اولئک دو گروہوں کی طرف اشاره ہے۔ پہال وه جس ميں ايمان بالغيب،قيام نماز اور انفاق کی صفات١
يونکہ يہ پانچ صفات پائی جاتی ہيں اور دوسراوه جو آسمانی وحی اور قيامت پر ايمان رکھتا ہے۔ ليکن يہ تفسير بہت بعيد نظر آتی ہے ک
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  ايک گروه سے مخصوص ہيں اور ايک دوسرے سے متصل ہيں اور اس کے دو حصے کرنا درست نہيں۔

  
  

  ۔ حقيقت تقوی کيا ہے : ٢
  ۔ )١جس کے معنی ہيں نگہداری يا خود داری(“ وقاية”۔ حقيقت تقوی کيا ہے : تقوی کا ماده ہے ٢

رونی طاقت کا نام تقوی ہے جو سر کشی و شہوت کے مقابلے ميں انسان دوسرے لفظوں ميں نظم و ضبط کی ايک ايسی اند
کی حفاظت کرتی ہے حقيقت ميں يہ قوت ايک ايسے مضبوط ہينڈل کا کام ديتی ہے جو وجود انسانی کی مسينری کو الٹ 

  جانے کی جگہوں پر محفوظ رکھتا ہے اور خطرناک تيزيوں سے روکتا ہے۔
قوی کو خطرات گناه کے مقابلے ميں ايک مضبوط قلعے کا عنوان ديتے ہيں۔ آپ فرماتے اسی لئے اميرالمومنين علی(ع) ت

  ہيں :
  اعلموا عبادهللا ان التقوی دار حصن عزيز

  ۔ )٢اے هللا کے بندو! جان لو کہ تقوی ايسا مضبوط قلعہ ہے جسے تسخير نہيں کيا جاسکتا (
  کے لئے بہت سی تشبيہات بيان ہوئی ہيں۔ اسالمی احاديث اور علماء اسالم کے کلمات ميں حالت تقوی

  اميرالمومنين حضرت علی (ع) فرماتے ہيں :
  اال و ان التقوی مطايا ذلل حمل عليھا اھلھا و اعطوا ارمتھا فاوردتھم الجنة۔

 تقوی ايسے راہوار کی مانند ہے جس پر اس کا مالک سوار ہو، اس کی باگ ڈور بھی اس کے ہاتھ ميں ہو اور وه اسے بہشت
   )٣کے اندر پہنچادے (

  ۔١۶۔ نہج البالغہ ، خبطہ ٣
بعض نے تقوی کو اس شخص کی حالت سے تشبيہ دی ہے جو کانٹوں بھری زمين سے گذر رہا ہو اور اس کی کوشش ميں 
 ہو کہ اپنادامن بھی سنبھالے رکھے اور قدم بھی احتياط سے اٹھائے تاکہ کوئی کانٹا اس کے دامن سے نہ الجھ جائے اور نہ

  ہی کوئی خار اس کے پاؤں ميں چبھے۔
  عبدهللا معتز نے اس کيفيت کو اپنے اشعار ميں يوں بيان کيا ہے :

  ۔ خل الذنوب صغيرھا و کبير ھا فھو التقی١
  ۔ واضع کماش فوق ار ض الشوک يحذر ما يری٢
  ۔ ال تحقرون صغيرة ان الجبال من الحصی٣
  تقوی يہی ہے۔۔ سب چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے کہ حقيقت ١
  ۔ اس شخص کی طرح ہوجا جو خار دار زمين پر انتہائی احتياط سے قدم اٹھاتا ہے۔٢
  ۔ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھ کہ پہاڑ سنگريزوں ہی سے بنتا ہے ٣

ضمنا اس تشبيہ سے يہ بھی واضح ہوگيا کہ تقوی يہ نہيں کہ انسان گوشہ نشين ہوجائے اور لوگوں سے ميل جول ترک 
  دے بلکہ معاشرے ميں رہتے ہوئے اگر چہ وه غليظ معاشره ہی کيوں نہ ہو اپنی حفاظت کرے۔کر

اسالم ميں کسی کی شخصيت کے لئے معيار فضيلت و افتخار يہی تقوی ہے اور اسالم کا شعار زنده ہے : ان اکرمکم عندهللا 
  اتقاکم۔

 ۔)١٣ی ہے جو تقوی ميں سب سے بڑھ کر ہے (حجرات، يعنی يقينا خدا کے يہاں تم ميں سے زياده صاحب عزت و تکريم وہ
  حضرت علی فرماتے ہيں :

  ان تقوی هللا مفتاح سداد و ذخيرة معاد و عتق من کل ملکة ونجاة من کل ھلکة
تقوی او رخوف خدا ہر بند دروازے کی کليد ہے، قيامت کے لئے ذخيره ہے، شيطان کی بندگی سے آزادی کا سبب ہے اور 

  )۔ 4اعث نجات ہے( ہر ہالکت سے ب
ضمنا متوجہ رہئے گا کہ تقوی کی کئی ايک شاخيں اورشعبے ہيں مثال تقوی مالی، تقوی اقتصادی، تقوی جنسی، تقوی 

  اجتماعی اور تقوی سياسی وغيره۔
  )۶ٕاِنَّ الَِّذيَن َکفَُروا َسَواٌء َعلَْيِہْم آآنَذْرتَہُْم آْم لَْم تُنِذْرہُْم الَيُْؤِمنُوَن (

  ۔)٧هللاُ َعلَی قُلُوبِِہْم َوَعلَی َسْمِعِہْم َوَعلَی آْبَصاِرِہْم ِغَشاَوةٌ َولَہُْم َعَذاٌب َعِظيٌم (َختََم 
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  ترجمہ

۔ جو لوگ کافر ہوگئے ہيں ان کے لئے برابر ہے کہ آپ انيہں (عذاب خدا سے) ڈرائيں يا نہ ڈرائيں، وه ايمان نہيں الئيں ۶
  گے۔
پر مہر لگا دی ہے اوران کی آنکھوں پر پرده ڈال ديا ہے اور ايک بڑا عذاب ان کے  ۔ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں٧

  انتظار ميں ہے۔
______________________________  

کے معنی ہيں چيزوں کو ان امور سے محفوظ کرنا جو انہيں نقصان يا تکليف پہنچائيں “ وقايہ”ميں لکھا ہے “ مفردات”۔ راغب نے ١
تقوی کے معنی کبھی خوف بھی کئے جاتے ہيں “ خطرات سے بچا کر روح کو ايک حفاظتی پردے ميں رکھنا”يں اور تقوی کے معنی ہ

حاالنکہ خوف تو تقوی کا سبب ہے۔ عرف شريعت ميں تقوی کا مطلب ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا اور کمال تقوی يہ ہے 
  کہ مشتبہ چيزوں سے بھی اجتناب

  کيا جائے۔
  ۔١۵٧بالغہ خطبہ ۔ نہج ال٢
  ۔۶٢۔ تفسير ابوالفتوح رازی، جلد اول ص 3
  ۔٢٣٠۔ نہج البالغہ، خطبہ 4

  
  

  دوسراگروه سر کش کفار کا ہے 
 يہ گروه ان پرہيزگار انسانوں کے بالکل برعکس ہے جن کی صفات گذشتہ دو آيات ميں پوری و ضاحت سے بيان ہوئی ہيں۔

فر ہں(اور ساتھ اپنے کفر و بے ايمانی پر مصر ہيں) ان کے لئے کوئی فرق نہيں ان دو آيات ميں سے پہلی ميں ہے کہ جو کا
پڑتا کہ آپ انہيں عذاب الہی سے ڈرائيں يا نہ ڈرائيں کيونکہ وه تو ايمان النے کے نہيں ( ان الذين کفروا سواء عليھم ء 

  انذرتھم ام لم تنذرھم ال ئومنون)۔
ح تيار تھا کہ وه حق کوپہچانے اور پھر اسے قبول کرکے اس کی پيروی پہال گروه حواس و ادراک کے ساتھ پوری طر

  کرے۔
ليکن اس گروه کے افراد اپنی گمراہی ميں اتنے کٹر ہيں کہ حق جتنا بھی ان کے سامنے واضح ہوجائے وه اسے قبول کرنے 

ر ہے۔ کچھ کہيں نہ کہيں، ڈرائيں کے لئے تيار نہيں وه قرآن جو متقين کے لئے ہادی اور راہنما ہے ان کے لئے بالکل بے اث
يا نہ ڈرائيں کوئی بشارت ديں يا نہ ديں ان پر کسی چيز کا کچھ اثر نہيں۔ يہ وه لوگ ہيں کہ حق کی پيروی اور اس کے 

  سامنے سر تسليم خم کرنے کے لئے روحانی طور پر آماده ہی نہيں۔
ه يہ کہ يہ کفر و عناد ميں اس طرح ڈوبے ہوئے ہيں دوسری آيت ميں اس تعصب و ڈھٹائی کی دليل پيش کی گئی ہے اور و

خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پرده ڈال ديا گيا ”کہ حس شناخت کھو بيٹھے ہيں 
ن کا انجام يہ ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا عذاب َختََم هللاُ َعلَی قُلُوبِِہْم َوَعلَی َسْمِعِہْم َوَعلَی آْبَصاِرِہْم ِغَشاَوةٌ)اسی بناء پر ا“ ( ہے

  ہے (َولَہُْم َعَذاٌب َعِظيٌم )
اس لحاظ سے وه آنکھ پرہيزگار جس سے آيات خدا کو ديکھتے تھے، وه کان پرہيزگار جس سے حق کی باتيں سنتے تھے 

کھ اور کان ان کے پاس ہيں اور وه دل پرہيزگار جس سے حقائق کا ادراک کرتے تھے کفار کے لئے بے کار ہيں۔ عقل ، آن
ليکن سمجھنے، ديکھنے اور سننے کی قوت ان ميں نہيں رہی کيونکہ ان کے برے اعمال، ان کا عناد اور ہٹ دھرمی ان کی 

  شناخت کی قوت کے سامنے پرده بن گئے ہيں۔
تا ہے ليکن جب وه اعمال يہ مسلم ہے کہ جب تک انسان اس مرحلے تک نہ پہنچے، کتنا ہی گمراه کيوں نہ ہو قابل ہدايت ہو

بد کی وجہ سے حس تشخيص ہی کھو بيٹھتا ہے تو پھر اس کے لئے راه نجات نہيں ہے کيونکہ اس کے پاس پہچان کی قوت 
  ہی نہيں لہذا يقينی طور پر عذاب عظيم اس کے انتظار ميں ہے۔

  

  ۔ تشخيص کی قدرت کا چھن جانا دليل جبر نہيں : ١
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جانا دليل جبر نہيں : پہال سوال جو يہاں پيدا ہوتا ہے وه يہ ہے کہ گذشتہ آيت کے مطابق اگر ۔ تشخيص کی قدرت کا چھن ١
خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پرده ڈال ديا ہے تو پھر وه مجبور ہيں کہ کفر پر 

ور بھی ايسی ہی آيات موجود ہيں ان حاالت ميں انہيں سزا باقی ره جائيں تو کيا يہ جبر نہيں؟ قرآن ميں اس آيت کی طرح ا
  دنے کے کيا معنی ہيں؟

اس سوال کا جواب خود قرآن نے ديا ہے اور وه يہ کہ حق کے مقابلے ميں ان لوگوں کا اصرار اور ہٹ دھرمی، ان کی 
١۵۵عث بنتا ہے۔ سوره نساء آيت طرف سے ظلم و ستم اور کفر کا استمرار و دوام ان کی حس شناخت پر پرده پڑ جانے کا با

  ميں ہے :
  بل طبع هللا عليھا بکفرھم

  خدا وند عالم نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔
  ميں ہے : ٣۵سوره مومن، آيت 

  کذلک يطبع هللا علی کل قلب متکبر جبار۔
  اس طرح خدا ہر متکبر اور ستم گر کے دل پر مہر لگا ديتا ہے۔

  ميں ہے : ٢٣رح سوره جاثيہ، آيت اسی ط
  افرايت من اتخذ الھہ ھواه و اضلہ هللا علی علم و ختم علی سمعہ و قلبہ و جعل علی بصره غشاوة۔

کياآپ نے اس شخص کو ديکھا ہے جس نے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا ليا ہے لہذا وه گمراه ہوگيا ہے اور خدا نے اس کے 
  اس کی آنکھ پر پرده ڈال ديا ہے۔گوش و دل پر مہر لگادی ہے اور 

آپ ديکھ رہے ہيں کہ انسان کی حس تشخيص کا سلب ہو جانا اور آالت تميز و معرفت کا بے کار جانا ان آيات ميں چند ايک 
علل کا معلول شمار ہوا ہے۔ کفر ، تکبر، ستم، پيروی ہوا و ہوس سرکش، تعصب اور حق کے مقابلے ميں اصرار، حقيقت 

  انسان کے اعمال کا عکس العمل اور بازگشت ہے کوئی اور چيز نہيں۔ميں يہ حالت 
اصوال يہ ايک فطری امر ہے کہ اگر انسان ايک غلط کام کو مسلسل کرتا رہے تو آہستہ آہستہ اس سے مانوس ہوجاتا ہے 

عاملہ يہاں تک پہنچ پہلے ايک حالت ہے پھر وه ايک عادت بن جاتی ہے گويا وه روح انسانی کا جزو ہوجاتی ہے اور کبھی م
جاتا ہے کہ انسان کا پلٹ آنا ممکن نہيں رہتا ليکن اس نے جان بوجھ کر يہ راستہ اختيار کيا تھا لہذا عواقب و انجام کا بھی 

خود ذمہ داری ہے۔اوراس ميں جبر کی کوئی بات نہيں بالکل اس شخص کی طرح جو خود اپنی آنکھ پھوڑے اور کان ضائع 
  ہ سن سکے۔کردے کہ ديکھ سکے ن

اب اگر آپ ديکھيں کہ ان افعال کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے تو اس کی وجہ يہ ہے کہ خدا نے اس قسم کے افعال ميں
  ايسی خاصيت رکھی ہے (يہ بات خاص طور پر غور طلب ہے)۔

يزگی کو اپنا قوانين آفرينش سے اسی مفہوم کی پورے طور پرعکاسی ہوتی ہے۔ جو شخص صحيح اور سچے تقوی اور پاک
پيشہ بنالے خدا وند عالم اس کی حس تميز کو زياده قوی کرديتا ہے اور اسے خاص ادارک نظر اور روشن فکری عطا کرتا 

  ميں ہے : ٢٩ہے۔ جيسے سورهٔ  انفال آية 
  يايھا الذين آمنوا ان تتقوهللا يجعل لکم فرقانا۔

خدا وند عالم تمہيں فرقان (يعنی وسيلٔہ ادراک حق و باطل) عطا کرے گا۔اے ايمان والو ! اکر تم تقوی کو اپنا پيشہ قرار دو تو 
اس حقيقت کو ہم نے روز مره کی زندکی ميں بھی آزمايا ہے۔ بعض ايسے اشخاص ہيں جو غلط کام شروع کرتے ہيں اور 

ور اسی بناء پر وه اس ابتداء ميں خود معترف بھی ہوتے ہيں کہ سو فی صد غلط کاری او ربرائی کا ارتکاب کر رہے ہيں ا
کام سے دکھی ہيں۔ ليکن آہستہ آہستہ اس سے مانوس ہوجاتے ہيں تو وه دکھ ان سے دور ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ معاملہ 
يہاں تک پہنچتا ہے کہ نہ صرف انہيں اس کام سے کوئی تکليف نہيں ہوتی بلکہ وه اس پر خوش ہوتے ہيں حتی کہ اسے 

  سمجھنے لگتے ہيں۔ انسانی يا دينی ذمہ داری
حجاج ابن يوسف جودنيا کا سب سے بڑا سفاک اور ظالم انسان تھااس کے حاالت ميں لکھا ہے کہ وه اپنے ہولناک مظالم اور 

  سفاکيوں کی توجيہہ ميں کہتا تھا :
  ۔“مستحق ہيںيہ لوگ گناہگار ہيں لہذا مجھ جيسا شخص ان پر مسلط رہنا چاہئے تاکہ ان پر ظلم کرے کيونکہ يہ اس کے ” 

  گويا وه جس قدر قتل، خونريزی اور ظلم کرتا تھا اس کے لئے اپنے آپ کو خدا کی طرف سے مامور سمجھتا تھا۔
  کہتے ہيں چنگيز خاں کے ايک سپاہی نے ايران کے ايک سرحدی شہر ميں تقرير کی اور کہنے لگا : 

تا ہے ۔ ہم وہی عذاب الہی ہيں لہذا کسی قسم کے مقابلے کی کيا تمہارا يہ اعتقاد نہيں کہ خدا گنہگاروں پر عذاب نازل کر” 
  ۔“کوشش نہ کرنا
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  ۔ ايسے لوگ قابل ہدايت نہيں تو انبياء کا تقاضا کيوں : ٢
۔ ايسے لوگ قابل ہدايت نہيں تو انبياء کا تقاضا کيوں : يہ دوسرا سوال ہے جو زير نظر آيات کے سلسلے ميں سامنے آتا ہے٢

تے کی طرف توجہ ديں تو جواب واضح ہوجائے گا۔ وه يہ کہ سزا اور عذاب الہی ہميشہ انسان کے اعمال و ۔ اگر ہم ايک نک
کردار سے مربوط ہے۔ صرف اس بناء پر کسی شخص کو سزا نہيں دی جاسکتی کہ وه دلی طور پر برا شخص ہے بلکہ 

اپنے اندرونی خبائث کو اپنے اعمال و  ضروری ہے کہ پہلے اسے حق کی دعوت دی جائے۔ اگر اس نے پيروی نہ کی اور
کردار سے ظاہر کيا تو اس وقت وه سزا و عذاب کا مستحق ہے ورنہ وه ظلم سے پہلے قصاص کا مصداقر ار پائے گا۔ يہ 
وہی چيز ہے جسے ہم اتمام حجت کا نام ديتے ہيں۔ خالصہ يہ کہ جزا اور عمل کا بدلہ يقينا انجام عمل کے بعد ہونا چاہئے 

راده يا روحانی و فکری آمادگی اس کے لئے کافی نہيں ۔ عالوه ازيں انبياء صرف ان کی ہدايت کے لئے نہيں آتے صرف ا
  رہے۔ ايسے لوگ اقليت ميں ہيں زياده تعداد تو ان گمراه لوگوں کی ہے جو صحيح تعليم و تربيت کے تحت قابل ہدايت ہيں۔

  

  دلوں پر مہر لگانا : 
ر بحث آيات اور ديگر بہت سی آيات قرآن مجيد ميں بعض اشخاص سے حس تميز اور ادراک واقعی دلوں پر مہر لگانا : زي

قرار ديا گيا ہے۔ يہ معنی يہاں سے لئے “ رين”يا “ طبع”سے تعبير کيا گيا ہے اور بعض اوقات “ ختم”کے چھن جانے کو 
ميں رکھتے ياکسی اہم خط کو کسی لفافے  گئے کہ لوگوں ميں رسم تھی کہ وه جب کچھ چيزيں تھيلوں يا مخصوص برتنوں

ميں رکھتے تو اس بناء پر کہ کوئی اسے کھولے نہيں اور اسے ہاتھ نہ لگائے اسے باندھ ديتے اور گره لگا ديتے پھر گره 
کے اوپر مہر لگاتے تھے۔ آج بھی يہی معمول ہے۔ جائيدادوں کی رجسٹريوں کو اسی بناء پر خاص قسم کی رسی سے 

۔ اس کے اوپر الک (خاص قسم کی دھات) ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اوپر مہر لگاديتے ہيں تاکہ اگر اس کےباندھتے ہيں
  صفحوں ميں کوئی کمی بيشی کی جائے تو معلوم ہوجائے۔

تاريخ ميں بہت سے شواہد ملتے ہيں کہ سر براہان حکومت درہم و دينار کے توڑوں پر اپنی مہر لگا ديتے تھے اور خاص 
شخاص کی طرف بھيجتے تھے۔ يہ اس لئے ہوتا تھا کہ اس ميں کسی قسم کا تصرف نہ ہونے پائے اور يونہی اس خاص ا

خاص شخص تک پہنچ جائے کيونکہ اس ميں تصرف مہر توڑے بغير ممکن نہ تھا۔ آج کل بھی ڈاک کے تھيلوں پر مہر کا 
  طريقہ رائج ہے۔

استعمال کيا جاتا ہے۔ البتہ يہ تعبير صرف ان اشخاص کے لئے “ ختم”عربی زبان ميں اس مفہوم کی ادائيگی کے لئے لفظ 
ہے جو بے ايمان اورہٹ دھرم ہيں جو کثرت گناه کے باعث عوامل ہدايت کا اثر قبول نہيں کرتے اوراہل حق کے مقابلے ميں 

ے اور اب ان ميں کسی ان کے دلوں ميں بغض و عناد اتنا راسخ ہوتا ہے کہ گويااس تھيلے کی طرح ان پر مہر لگ چکی ہ
  قسم کا تصرف نہيں ہوسکتا۔

بھی لغت ميں اسی معنی کے لئے آيا ہے اور طابع و خاتم ہر دو کے ايک ہی معنی ہيں يعنی وه نچيز جس سے مہر “ طبع”
  لگاتے ہيں۔

ميں ان يعنی زنگ، غبار يا سخت قسم کی مٹی جو قيمتی چيزوں سے چپک جائے۔ يہ تعبير بھی قرآن “ رين” باقی رہا 
اشخاص کے لئے آئی ہے جو کثرت گناه کی وجہ سے اس عالم کو پہنچ چکے ہيں کہ ان کے دل نفوذ حق کے قابل نہيں 

  رہے۔
  کال بل ران علی قلوبھم ما کانوا يکسبون۔

ايسا ہرگز نہيں بلکہ جرائم پيشہ ہونے اور مسلسل برے اعمال کرتے رہنے کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہوگئے ہيں 
  ۔)١۴مطففين، (

يہاں يہ بات اہم ہے کہ انسان ہميشہ متوجہ رہے اگر خدانخواستہ اس سے کوئی گناه سر زد ہوجائے تو بہت جلد اسے توبہ 
کے پانی اور نيک عمل سے دھو ڈالنا چاہئے کہيں ايسا نہ ہو کہ وه دل پر زنگ کی شکل اختيار کرجائے اور اس پر مہر لگا 

  دے۔
  روايت ہے :امام باقر (ع) سے ايک 

ما من عبد مومن اال وفی قلبہ نکتة بضاء فاذا اذنب ذنبا خرج فی تلک النکتة سودا فان تاب ذہب ذلک السواد فان تماری فی 
الذنوب زادذلک السواد حتی يغطی البياض فاذا غطی البياض لم يرجع صاحبہ الی خير ابدا و ھو قول هللا عزوجل : کال بل ران 
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  يکسبون۔علی قلوبھم ما کانوا 
کوئی بنده مومن ايسا نہيں ہے جس کے دل ميں ايک وسيع سفيد اور چمکدار نقطہ نہ ہو۔ جب اس سے گناه سرزد ہوجاتا ہے 

تو اس نقطہ سفيد کے درميان ايک سياه نقطہ پيدا ہوجاتا ہے۔ اب اگر توبہ کرلے تو وه سياہی برطرف ہوجاتی ہے اوراگر 
تی جاتی ہے يہاں تک کہ وه تمام سفيدی پر محيط ہوجاتی ہے اور جب سفيدی بالکل ختم مسلسل گناه کرتا رہے تو سياہی پھيل

ہوجائے تو پھر ايسے دل واال کبھی بھی خير وبرکت کی طرف نہيں پلٹ سکتا اور اس ارشاد الہی کا يہی مفہوم ہے جب 
  ۔ )١فرماتا ہے کال بل ران علی قلوبھم ما کانوا يکسبون۔(

______________________________  

  ۔٢٠٩، ص ٢٠، باب الذنوب، حديث ٢۔ اصول کافی ، جلد ١

  
  

  ۔ قرآن ميں قلب سے مراد کيا ہے : ۴
قرآن مجيد ميں ادراک حقائق کی نسبت دل کی طرف کيوں دی گئی ہے جب کہ يہ بات واضح ہے کہ دل ادراکات کا مرکز 

ہے کہ لفط قلب قرآن ميں کئی معانی کے لئے ہے جن ميں نہيں وه تو بدن ميں گردش خون کا ايک آلہ ہے۔اس کا جواب يہ 
  سے بعض يہ ہيں :

  ميں ہے : ٣٧الف : ادراک وعقل ۔ جيسا کہ سوره ق، آيہ 
ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب۔ ان مطالب ميں تذکر و ياد دھانی ان لوگوں کے لئے ہے جو عقل و ادراک کی قوت 

  رکھتے ہيں۔
  ميں ہے : ١٠ره احزاب،آيہ ب : روح و جان۔ جيسا کہ سو

  و اذ زاغت االبصار و بلغت القلوب الحناجر۔ جب آنکھيں دھنس گئيں او رمارے دہشت کے روح و جان لبوں تک آپہنچی۔
  ميں ہے :  ١٢ج : مرکز عواطف و مہربانی ۔ سورٔه انفال، آيہ 

  ں گے۔سالقی فی قلوب الذين کفرون الرعب۔ بہت جلد کافروں کے دلوں ميں رعب ڈال دي
  ميں ہے : ١۵٩ايک اور جگہ سوره آل عمراں ، آية 

  فبما رحمة من هللا لنت لھم، و لوکنت فظا غليظ القلب ال نفضوا من حولک۔
يہ رحمت الہی ہے کہ آپ لوگوں کے لئے نرم خو ہيں اور اگر آپ تند خو اور سنگدل ہوتے تو آپ کے گرد و پيش سے 

  منتشر ہوجاتے۔
  نسانی وجود ميں دو قوی مرکز ہيں جو يہ ہيں :اس کی توضيح يہ ہے کہ ا

الف : مرکز عواطف۔ جس سے مراد وہی چلغوزه نما دل ہے جو سينے کے بائيں حصے ميں ہے او رمسائل عواطف 
  (مہربانی و رحم) پہلے پہل اسی مرکز پر اثرا نداز ہوتے ہيں اور پہلی چنگاری دل سے شروع ہوتی ہے۔

بت سے دو چار ہوتے ہيں تو اس کا بوجھ اسی دل پر محسوس کرتے ہيں۔ اسی طرح جب ہم وجدانی طور پر جب کسی مصي
کسی سرور انگيز اور مسرت آراء امر کا سامنا کرتے ہيں تو اسی مرکز ميں فرحت و انبساط کا احساس کرتے ہيں(يہ بات 

  غورطلب ہے)۔
ے ليکن ان کا مظاہره اور جسمی عکس يہ صحيح ہے کہ سب ادراکات و عواطف کا اصلی مرکز انسان کی روح رواں ہ

العمل مختلف ہوتا رہتا ہے۔ ادراک و فہم کا عکس العمل پہلی دفعہ کا ر خانہ مغز ميں ظاہر ہوتا ہے ليکن مسائل عواطف مثال 
محبت، عداوت، خوف، اطمينان خوشی او رغمی کا عکس العمل انسان کے دل ميں ظاہر ہوتا ہے۔ ان امور کے پيدا ہوتے ہی 

  ح طور پر ان کا اثر ہم اپنے د ل ميں محسوس کرتے ہيں۔واض
خالصہ يہ کہ اگر قرآن ميں مسائل عواطف کو اسی دل پر کی طرف اور مسائل عقلی کو قلب بمعنی عقل يا مغز کی طرف 

ں اور نسبت دی گئی ہے تو توقف بھی تباہی اور نابودی کا سبب ہے۔ اس بناء پر کيا مضائقہ ہے کہ فکری و عاطفی تحريکو
  فعاليتوں کو نسبت اس کی طرف دی جائے۔
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  ۔ قلب و بصر صيغہ جمع اور سمع مفرد ميں کيوں : ۵
: زير مطالعہ آيت ميں اور بہت سی آيات قرآنی کی طرح قلب و بصر ۔ قلب و بصر صيغہ جمع اور سمع مفرد ميں کيوں ۵

صورت جمع(قلوب و ابصار) آئے ہيں جب کہ سمع قرآن ميں ہر جگہ مفرد کی صورت ميں ذکر ہوا ہے تو اس فرق ميں 
  کوئی نکتہ ہونا چاہئے۔

اع نہيں آيا ليکن قلب و بصر کبھی جمع بات يہ ہے کہ لفظ سمع قرآن مجيد ميں ہر جگہ مفرد آيا ہے اور کہيں بھی جمع (اسم
 ۴٣اور سوره اعراف آيہ  ٢٢کی صورت ميں جيسا کہ زير نظر آيت ميں اور کبھی بصورت مفرد جيسے سورهٔ  جاثيہ آيہ 

  مينآی ہے :
  ۔)٢٣و ختم علی سمعہ و قلبہ و جعل علی بصره غشاوة (جاثيہ، 
  ہور اديب کے حوالے سے رقمطراز ہيں :عالم بزرگوار مرحوم شيخ طوسی تفسير تبيان ميں ايک مش

  ممکن ہے اسمع کے مفرد آنے کی ان دو ميں سے ايک وجہ ہو :
۔ سمع کبھی تو اسم جمع کے عنوان سے استعمال ہوتا ہے اور يہ معلوم ہوتا ہے کہ اسم جمع ميں جمع کے معنی ہوتے ہيں ١

  لہذا صيغہ جمع النے کی ضرورت نہيں۔
ہ وه مصدری معنی رکھتا ہو اور ہم جانتے ہيں کہ مصدر کم يازياده ہو دو پر داللت ہے لہذا ۔ سمع ميں يہ گنجائش ہے ک٢

  جمع النے کی ضرورت نہيں۔
اس کے عالوه ايک وجہ ذوق و علم کے اختيار سے بھی بيان کی جاسکتی ہے اور وه يہ کہ ادراکات قلبی اور مشاہدات چشم 

ے ہيں اس اختالف کی بناء پر قلوب و ابصار جمع کی شکل ميں آيا ہے ليکن ان امور کی نسبت زياده ہيں جو سماعت ميں آت
  سمع مفرد کی صورت ميں۔

ماڈرن فزکس کے مطابق امواج صوتی جو قابل سماعت ہيں نسبتا تعداد ميں محدود ہيں اور وه چند ہزار سے زياده نہيں جبکہ 
  يہ بات غور طلب ہے)۔امواج نور و رنگ جو قابل روئت ہيں کئی ملين سے زياده ہيں ( 

  
ِ َوبِاْليَْوِم اآْلِخِر َوَما ہُْم بُِمْؤِمنِيَن (   )٨َوِمْن النَّاِس َمْن يَقُوُل آَمنَّا بِا

   )٩يَُخاِدُعوَن هللاَ َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَما يَْخَدُعوَن ٕاِالَّ آنفَُسہُْم َوَما يَْشُعُروَن (
  )١٠َمَرًضا َولَہُْم َعَذاٌب آلِيٌم بَِما َکانُوا يَْکِذبُوَن ( فِی قُلُوبِِہْم َمَرٌض فََزاَدہُْم هللاُ 

  )١١َوٕاَِذا قِيَل لَہُْم الَتُْفِسُدوا فِی اآْلْرِض قَالُوا ٕاِنََّما نَْحُن ُمْصلُِحوَن (
  )١٢آالَٕاِنَّہُْم ہُْم اْلُمْفِسُدوَن َولَِکْن الَيَْشُعُروَن (

فَہَاُء َولَِکْن الَيَْعلَُموَن (َوٕاَِذا قِيَل لَہُْم آِمنُوا َکَما  فَہَاُء آالَٕاِنَّہُْم ہُْم السُّ   )١٣آَمَن النَّاُس قَالُوا آنُْؤِمُن َکَما آَمَن السُّ
   )١۴ْہِزئُوَن (ْحُن ُمْستَ َوٕاَِذا لَقُوا الَِّذيَن آَمنُوا قَالُوا آَمنَّا َوٕاَِذا َخلَْوا ٕاِلَی َشيَاِطينِِہْم قَالُوا ٕاِنَّا َمَعُکْم ٕاِنََّما نَ 

ہُْم فِی طُْغيَانِِہْم يَْعَمہُوَن (   )١۵هللاُ يَْستَْہِزُء بِِہْم َويَُمدُّ
الَلَةَ بِاْلہَُدی فََما َربَِحْت تَِجاَرتُہُْم َوَما َکانُوا ُمْہتَِديَن (    )١۶آْولَئَِک الَِّذيَن اْشتََرْوا الضَّ

  
  ترجمہ

  ا اور روز قيامت پر ايمان لے آئے ہيں حاالنکہ وه مومن نہيں۔ ۔ کچھ ايسے لوگ بھی ہيں جو کہتے ہيں ہم خد٨
۔ وه چاہتے ہيں کہ خدا اور مومنين کو دھوکہ ديں مگر وه اس طرح اپنے سوا کسی کو فريب نہيں ديتے ليکن وه اس کا ٩

  شعور نہينرکھتے۔
کو بڑھا ديا جاتا ہے اور ان کی ۔ ان کے دلوں ميں ايک ميں ايک طرح کی بيماری ہے اور خدا کی طرف سے اس بيمار ١٠

  کذب بيانيوں کی وجہ سے درد ناک عذاب ان کے انتظار ميں ہے۔
  ۔ جب ان سے کہا جائے کہ زمين ميں فساد نہ کرو تو کہتے ہيں کہ ہم تو اصالح کرنے والے ہيں۔١١
  ۔ آگاه رہو يہ سب مفسدين ہيں ليکن اپنے آپ کو مفسدنہيں سمجھتے۔١٢
ا جائے کہ دوسرے لوگوں کی طرح ايمان لے آؤ تو کہتے ہيں کياہم بے وقوفوں کی طرح ايمان لے ۔ اور جب ان سے کہ١٣

  آئيں۔جان لو کہ يہ يہی لوگ بيوقوف ہيں ليکن جانتے ہيں۔
۔ اور جب ايماندار لوگوں سے ملتے ہيں تو کہتے ہيں ہم ايمان ال چکے ہيں ليکن جب اپنے شيطانوں سے تنہائی ميں ملتے١۴

  ہتے ہيں ہم تمہارے ساتھ ہيں (ان سے تو) ہم تمسخر کرتے ہيں۔ہيں تو ک
  ۔ خدا وند عالم ان سے استہزا کرتا ہے اور انہيں ان کی سرکشی ميں رکھے ہوئے ہے تاکہ وه سرگرداں رہيں۔١۵
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اور نہ  ۔ يہ وه لوگ ہيں جنہوں نے ہدايت کے بدلے گمراہی مول لی ہے حاالنکہ يہ تجارت ان کے لئے نفع مند نہيں ہے١۶
  ہی وه ہدايت يافتہ ہيں۔

  

  تيسرا گروه ۔ منافقين 
زير نظر آيات منافقين کے سلسلے ميں مکمل اور بہت پر مغز تشريح کی حامل ہيں۔ ان ميں ان کی روحانی شخصيات اور 

  اعمال کو بيان کياگياہے۔ اس کی کچھ وضاحت پيش کی جاتی ہے۔
ے گروه کا سامنا کرنا پڑا جو ايمان النے کے لئے جذبہ و خلوص رکھتے تاريخ کے ايک خاص موڑ پر اسالم کو ايک ايس

کے نام سے ياد کرتا ہے ۔ فارسی ميں ہم دو رو “ منافقين”تھے نہ صريح مخالفت کی جرآت کرتے تھے۔ قرآن اس گروه کو 
اور مسلمانوں کے لئے يا دو چہره کہتے ہيں ۔ يہ لوگ حقيقی مسلمانوں کی صفوں ميں داخل ہو چکے تھے۔ يہ لوگ اسالم 

بہت بڑا خطره شمار ہوتے تھے۔ چونکہ ان کا ظاہر اسالمی تھا لہذا ان کی شناخت مشکل تھی ليکن قرآن ان کی باريک اور 
زنده عالمت بيان کرتا ہے تاکہ ان کی باطنی کيفيت کو مشخص کردے۔ اس سلسلے ميں قرآن ہرزمانے اور قرن کے 

  ے۔مسلمانوں کو ايک نمونہ دے رہا ہ
پہلے تو نفاق کی تفسير بيان کی گئی ہے کہ بعض لوگ ايسے ہيں جو کہتے ہيں کہ ہم خدااور قيامت پر ايمان الئے ہيں 

  حاالنکہ ان ميں ايمان نہيں ہے۔ (ومن الناس من يقول آمنا با و باليوم اآلخر و ماھم بمٔومنين)۔
ھتے ہيں او رچاہتے ہينکہ اپنے اس عمل سے خدا اور وه اپنے اس عمل کو ايک قسم کی چاالکی او رعمده تکنيک سمج

  مومنين کو دھوکہ ديں (يخدعون هللا والذين آمنوا)۔
  حاالنکہ وه صرف اپنے آپ کو دھوکہ ديتے ہيں ليکن سمجھتے نہيں (و مايخدعون اال انفسھم و ما يشعرون)۔

ميں گذار ديتے ہيں، اپنی تمام قوتوں اور وه صحيح راستے اور صراط مستقيم سے ہٹ کر عمر کا ايک حصہ بے راه و روی
  صالحيتوں کو برباد کرديتے ہيں اور ناکامی و بدنامی اور عذاب الہی کے عالوه انہيں کچھ نہيں ملتا۔

اس کے بعد اگلی آيت ميں قرآن اس حقيقت کی طرف اشاره کرتا ہے کہ نفاق در حقيقت ايک قسم کی بيمار ی ہے کيونکہ 
ا صرف ايک چہره ہوتا ہے۔ اس کے جسم و روح ميں ہم آہنگی ہوتی ہے کيونکہ ظاہر و باطن، جسم صحيح و سالم انسان ک

وروح ايک دوسرے کی تکميل کرتے ہيں ۔ اگر کوئی مومن ہے تو اس کا پورا و جود ايمان کی صدا بلند کرتاہے اور اگر 
ہے ۔يہ جسم و روح ميں دوئی ايک درد نو اور ايمان سے منحرف ہے تب بھی اس کا ظاہر و باطن انحراف کی نشاندہی کرتا 

  اضافی بيماری ہے يہ ايک طرح کا تضاد، ناہم آہنگی اور ايک دوسرے سے دوری ہے جو وجود انسانی پر حکمران ہے۔
  قرآن کہتا ہے ان کے دلوں ميں ايک خاص بيماری ہے (و فی قلوبھم مرض)۔

کے لئے زاد راه فراہم کئے رکھتا ہے تو وه يقينا آگے بڑھتا رہتا نظام آفرينش مينجوشخص کسی راستے پر چلتا ہے اور اس 
ہے يا بہ الفاظ ديگر ايک ہی راستے پر چلنے والے انسان کے اعمال و افکار کا ہجوم اس ميں زياده رنگ بھرتا ہے اور 

  و فزادھم هللا مرضا)۔ اسے زياده راسخ کرتا ہے۔ قرآن مزيد کہتا ہے : خدا وند عالم ان کی بيماری ميناضافہ کرتا ہے (
چونکہ منافقين کا اصل سرمايہ جھوٹ ہے لہذا ان کی زندگی ميں جو تناقضات رونما ہوتے ہيں وه ان کی توجيہہ کرتے رہتے
ہيں۔ آيت کے آخر ميں بتايا گيا ہے : ان کی ان دروغ گوئيوں کی وجہ سے ان کے لئے دردناک عذاب ہے (ولھم عذاب اليم بما

  کانوا يکذبون)۔
ا س کے بعد ان کی خصوصيات کی طرف اشاره کيا گيا ہے جن ميں سے پہلی اصالح طلبی کا دعوی کرنا ہے حاالنکہ 

جب ان سے کہا جائے کہ روئے زمين پر فساد نہ کرو تو وه اپنے تئيں مصلح بتاتے ہيں (و اذا قيل ”حقيقی فسادی وہی ہيں 
ور وه دعوی کرتے ہيں کہ ہمارا تو زندگی ميں اصالح کے عالوه کوئی لھم ال تفسدوا فی االرض قالوا انما نحن مصلحون) ا

  مقصد رہا ہے نہ اب ہے۔ 
اگلی آيت مينقرآن کہتا ہے : جان لو کہ يہ سب مفسد ہيں اور ان کا پروگرام فساد کے سوا کچھ نہيں۔ ليکن وه خود بھی شعور 

  سے تہی دامن ہيں (اال انھم ھم المفسدون ولکن ال يشعرون)۔
کے اصرار نفاق ميں پختگی اور اس باعث ننگ و عار کام کی عادت کا نتيجہ يہ ہوا ہے کہ رفتہ رفتہ وه گمان کرنے ان 

لگے ہيں کہ يہی پروگرام تربيت و اصالح کے لئے مفيد ہے جيسے پہلے اشاره کيا جا چکا ہے کہ اگر گناه ايک حد سے بڑھ
ہ اس کی تشخيص برعکس ہوجاتی ہے اور ناپاکی و آلودگی اس کیجائے تو پھر انسان سے حس تشخيص چھن جاتی ہے بلک

  طبيعت ثانوی بن جاتی ہے۔
ايسے لوگوں کی دوسری نشانی يہ ہے کہ وه اپنے آپ کو عاقل و ہوشيار او رمومنين کو بيوقوف ،ساده لوح اورجلد دھوکہ 
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ن لے آٔو جس طرح باقی لوگ ايمان الئے کھانے والے سمجھتے ہيں۔ جيسے قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ ايما
ہيں تو وه کہتے ہيں کيا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ايمان لے آئيں (و اذا قيل لھم آمنوا کما آمن الناس قالوا انٔو من کما آمن 

  السفھاء)۔
دعوت پيغمبر  اس طرح وه ان پاک دل ، حق طلب اور حقيقت کے متالشی افراد کو حماقت و بيوقوفی سے متہم کرتے ہيں جو

اور ان کی تعليمات ميں آثار حقانيت کامشاہده کرکے سرتسليم خم کرچکے ہيں۔ اپنی شيطنت، دو رخی اور نفاق کو ہوش و 
عقل اور درايت کی دليل سمجھتے ہيں گويا ان کی منطق ميں عقل نے بے عقلی کی جگہ لے لی ہے اسی لئے قرآن کے 

  يوقوف يہی لوگ ہيں وه جانتے نہيں (اال انھم ھم السفھاء ولکن ال يعلمون)۔جواب ميں کہتا ہے : جان لو کہ واقعی ب
کيا يہ بيوقوفی نہيں کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کا تعين نہ کرسکے اور ہر گروه ميں اس گروه کا رنگ اختيار کرکے 

نی استعداد اور قوت کو داخل ہو اور يکسانيت و شخصی وحدت کی بجائے دو گانگی ياکئی ايک بہروپ قبول کرکے اپ
  شيطنت ، سازش اور تخريب کا ری کی راه ميں صرف کرے اور اس کے باوجود اپنے آپ کو عقلمند سمجھے۔

ان کی تيسری نشانی يہ ہے کہ ہر روز کسی نئے رنگ ميں نکلتے ہيں او رہر گروه کے ساتھ ہم صدا ہوتے ہيں جس طرح 
کرتے ہين تو کہتے ہيں ہم ايمان قبول کرچکے ہيناور تمہيں غير نہيں سمجھتے۔قرآن کہتا ہے : جب وه اہل ايمان سے مالقات 

ليکن جب اپنے شيطان صفت دوستوں کی خلوت گاه ميں جاتے ہيں تو کہتے ہيں ہم تو آپ کے ساتھ ہيں ( وا ذا دخلوا الی 
مسخر و استہزاء ہے (انما نحن مستھزون)شياطينھم قالوا انا معکم) اور يہ جو ہم مومنين سے ايمان کا اظہار کرتے ہيں يہ تو ت

ان کے افکار و اعمال پر دل ميں تو ہم ہنستے ہيں يہ سب ان سے مذاق ہے ورنہ ہمارے دوست، ہمارے محرم راز اور ہمارا 
  سب کچھ تو آپ لوگ ہيں۔

 يستھزی بھم) اور اس کے بعد قرآن ايک سخت اور دو ٹوک لب ولہجہ کے ساتھ کہتا ہے : خدا ان سے تمسخر کرتا ہے ( هللا
  ۔ )١خدا انہيں ان کے طغيان و سرکش مينرکھے گاتاکہ وه کامال سرگرداں رہيں (و يمدھم فی طغيانھم يعمھون) (

______________________________  

ی، تاريکی سے ہے (بروزن ہمہ) جو تردد يا کسی کام ميں متحير ہونے کے لئے استعمال ہوتا ہے او رکور دل“ عمہ”۔ يعمھون ماده ١
 بصيرت کے معنی مينبھی مستعمل ہے جس کا اثر سرگردانی ہے۔ مفردات راغب، تفسير منار اور قاموس اللغة کيطرف رجوع کيا جائے۔
مورد بحث آيات ميں سے آخری ان کی آخری سر نوشت ہے جو بہت غم انگيز اور تاريک ہے اس مينبيان کيا گيا ہے کہ وه ايسے لوگ 

جارت خانہ عالم ميں ہدايت کے لئے گمراہی کو خريدليا ہے۔ (اولئک الذين اشتروا الضاللة بالھدی)۔ اسی وجہ سے ہيں جنہوں نے اس ت
ان کی تجارت نفع مند نہينبلکہ سرمايہ بھی ہاتھ سے دے بيٹھے ہيں (فما ربحت تجارتھم) اور کبھی بھی انہوں نے ہدايت کا چہره نہيں 

  ديکھا (( وما کانوا مھتدين)۔

  
  

  ۔ نفاق کی پيدائش اور اس کی جڑيں : ١
جب کسی عالقے ميں کوئی انقالب آتاہے خصوصا اسالم جيسا انقالب جس کی بنياد حق وعدالت پر ہے تو مسلما غارت 

گروں، ظالموں او رخود سروں کے منافع کو خطره الحق ہوجاتا ہے تو وه پہلے تمسخر سے پھر مسلح قوت، اقتصادی دباؤ 
  عی پرا پيگنڈه سے کام ليتے ہوئے کوشش کرتے ہيں کہ انقالب کو درہم و برہم کرديں۔اور مسلسل اجتما

جب انقالب کی کاميابی کا پرچم عالقے کی قوتوں کو سربلند نظر آتا ہے تو مخالفين کا ايک گروه اپنی تکنيک اور روش 
  مين مخالفت کا پروگرام تشکيل ديتا ہے۔ظاہری کو بدل ديتا ہے اور ظاہرا انقالب کے سامنے جھک جاتا ہے ليکن وه زير ز

يہ لوگ جو دومختلف چہروں کی وجہ سے منافق کہالتے ہيں انقالب کے خطرناک ترين دشمن ہيں(منافق کا ماده نفق ہے يہ 
بروزن شفق ہے جس کے معنی زير زمين نقب او رسرنگ کے ہيں جس سے چھپنے يابھاگنے کا کام ليا جاتا ہے)۔ ان کا 

ر پر مشخص نہيں ہوتا لہذا انقالبی انہيں پہچان نہيں پاتے کہ خود سے انہيں دور کرديں وه لوگ پاک باز موقف پورے طو
  اور سچے لوگوں مينگھس جاتے ہين يہاں تک کہ کبھی کبھی اہم ترين پوسٹ پر جا پہنچتے ہيں۔
ی حکومت تشکيل نہيں پائی جب تک پيغمبر اسالم (ص) نے مکہ سے مدينہ کی طرف ہجرت نہيں کی تھی اور مسلمانوں ک

تھی۔ ايسا گروه سرگرم عمل نہيں ہوا ليکن نبی اکرم (ص) جب مدينہ ميں آگئے تو حکومت اسالمی کی بنياد رکھی گئی اور 
جنگ بدر کی کاميابی کے بعد يہ معاملہ زياده واضح ہوگيايعنی رسمی طور پر ايک چھوٹی سی حکومت جوقابل رشد تھی، 

  قائم ہوگئی۔
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قع تھا کہ مدينہ کے گدی نشينوں خصوصايہوديوں کے (جو اس زمانے ميں احترام کی نگاه سے ديکھے جاتے تھے)يہ وه مو
  بہت سے منافع خطرے ميں پڑگئے۔

اس زمانے ميں يہوديوں کازياده احترام اس وجہ سے تھا کہ وه اہل کتاب او رنسبتا پڑھے لکھے لوگ تھے اورو ه اقتصادی 
نکہ يہی لوگ ظہور پيغمبر (ص) سے پہلے اس قسم کے امور کی خوش خبری ديتے تھے۔ مدينہطور پر بھی آگے تھے حاال

ميں کچھ اور لوگ بھی تھے جن کے سر ميں لوگوں کی سرداری کا سودا سمايا ہوا تھا۔ ليکن رسول خدا کی ہجرتسے ان کے
  خواب دھرے کے دھرے ره گئے۔

يتيوں نے ديکھا کہ عوام تيزی سے نبی اکرم (ص) پر ايمان ال رہے ظالم سرداروں، سرکشوں اور ان غارت گروں کے حما
ہيں ۔ ان کے عزيز و اقارب بھی ايک عرصے تک مقابلہ کرتے رہے ليکن آخر کار انہيں بھی اس کے سوا کوئی چاره نہ تھا

کے عالوه ان کی کہ وه ظاہرا مسلمان ہوجائيں، کيونکہ علم مخالفت بلند کرنے ميں جنگی مشکالت اوراقتصادی صدمات 
نابودی کا خطره تھا خصوصاعرب کی پوری قوت بھی آپ(ص) کے ساتھ تھی اور ان لوگوں کے قبيلے بھی ان سے جدا 

  ہوچکے تھے۔
اس بناء پر انہوں نے تيسرا راستہ اختيار کيا اور وہيہ کہ ظاہرا مسلمان ہوجائيں اور مخفی طور پر اسالم کو برباد کرنے کا 

  صہ يہ کہ کسی معاشرے ميں نفاق کے ظہور کی ان دو وجوه ميں سے ايک ہوتی ہے :منصوبہ بنائيں، خال
  الف : کسی انقالب کی کاميابی اور معاشرے پر اس کا تسلط

  ب : نفسياتی کمزوری اور سخت حوادث کے مقابلے ميں جرآت و ہمت کا فقدان
  

  ۔ ہر معاشرے ميں منافقين کی پہچان ضروری ہے : ٢
ں منافقين کی پہچان ضروری ہے : اس ميں شک و شبہ نہيں کہ نفاق اور منافق زمانٔہ پيغمبر(ص) سے ۔ ہر معاشرے مي

مخصوص نہ تھے بلکہ ہر معاشرے ميں اس گروه کا وجود ہوتا ہے البتہ ضروری ہے کہ قرآن کے دئيے ہوئے معيار کی 
کيں ۔ زير مطالعہ آيات کے عالوه سورٔه منافقين اور بنياد پر ان کی پہچان کی جائے تاکہ وه کوئی نقصان ياخطره پيدا نہ کرس

  روايات اسالمی ميں ان کی مختلف نشانياں بيان ہوئی ہيں جن ميں سے بعض يہ ہيں :
  الف : زياده شور شرابہ اور بڑے بڑے دعوے۔ باتيں بہت ،عمل کم اور قول و فعل ميں تضاد ہونا۔

کہنا اور “ آمنا”ساتھ ان کے ذوق کے مطابق گفتگو کرنا۔ مومنين سے  ب : ہر جگہ کے رنگ کو اپنا لينا اور ہر گروه کے
  ۔“انامعکم”مخالفين سے 

  ج : عوام سے اپنے آپ کو الگ رکھنا ،خفيہ انجمنيں قائم کرنا اور پوشيده منصوبے بنانا۔
  د : دھوکہ دہی مکرو فريب ، جھوٹ، تملق ، چاپلوسی، پيمان شکنی اور خيانت کی راه چلنا۔

  ے تئيں بڑا سمجھدار گرداننا اور دوسروں کو ناسمجھ، بيوقوف اور نادان قرار دينا۔ھ : اپن
خالصہ يہ کہ دو رخی اور اندرونی تضاد منافقين کی واضح صفت ہے، ان کا انفرادی و اجتماعی چال چلن ايسا ہوتا ہے جس 

  سے انہيں واضح طور پر پہچانا جا سکتا ہے۔
فی قلوبھم مرض)۔ کون سی بيماری ظاہر و باطن کے “ ( ان کے دل بيمار ہيں ”ہے کہ  قرآن حکيم کی يہ تعبير کتنی عمده

 تضاد سے بدتر ہے او رکون سی بيماری اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور سخت حوادث کے مقابلے سے فرار سے بڑھ کرہے۔
عالمت انسان کے چہرے اور  جيسے دل کی بيماری جتنی بھی پوشيده ہو اسے کامال مخفی نہيں رکھا جاسکتا بلکہ اس کی

تمام اعضاء بدن سے آشکار ہوتی ہيں۔ نفاق کی بيماری بھی اسی طرح ہے جو مختلف مظاہر کے ساتھ قابل شناخت ہے اور 
  اندرونی نفاق کی بيماری کو معلوم کيا جاسکتا ہے۔

تا  ۴٩ی ہے نيز سوره توبہ آيت ميں بھی صفات منافقين کے بارے ميں بحث کی گئ ٣۴١تا  ١۴١تفسيرنمونہ سورٔه نساء آيت 
کے ذيل ميں بھی ايسی ابحاث موجود ہيں۔ ٨۵تا  ۶٢کے ذيل ميں بھی اس سلسلے ميں کافی بحث ہے اور سوره توبہ آيت  ۵٧

  

  ۔ معنیٔ  نفاق کی وسعت : ٣
جو ظاہرا ۔ معنیٔ  نفاق کی وسعت : اگر چہ نفاق اپنے خاص مفہوم کے لحاظ سے ان بے ايمان لوگوں کے لئے ہے ٣

مسلمانوں کی صف ميں داخل ہوں ليکن باطنی طور پر کفر کے دلداده ہوں ليکن نفاق کا ايک وسيع مفہوم ہے جو ہر قسم کے 
دور گہ ہائے ” ظاہر و باطن اور گفتار و کردار کے تضاد پر محيط ہے چاہے يہ چيز مومن افراد مينپائی جائے جنہيں ہم 
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  ان جن کے مانباپ مختلف نسل سے ہوں) کہتے ہيں۔(يعنی ۔ ايسے انسان يا حيو“ نفاق
  مثال حديث ميں ہے :

  ثالث من کن فيہ کان منافقا و ان صام و صلی و زعم انہ مسلم من اذا ائتمن خان و اذا حدث کذب و اذا وعدا خلف۔
نے آپ کو تين صفات ايسی ہيں کہ جس شخص ميں پائی جائيں وه منافق ہے چاہے وه روزے رکھے، نماز پڑھے اور اپ

مسلمان سمجھے ( اور وه صفات يہ ہيں) جب امانت رکھی جائے تو وه خيانت کرتا ہے، بات کرتے وقت جھوٹ بولتا ہے اور 
  ۔ )١وعدے کی خالف ورزی کرتا ہے(

مسلم ہے کہ ايسے اشخاص اس خاص معنی کے لحاظ سے منافق نہيں تاہم نفاق کی جڑيں ان ميں پائی جاتی ہيں، خصوصا 
  ں کے بارے مينامام صادق عليہ السالم کا ارشاد ہے :ريا کارو

  الرياء شجرة ال تثمر اال الشرک الخفی و اصلھا النفاق۔
يعنی ريا کاری و دکھاوا ايسا (تلخ) درخت ہے جس کا پھل شرک خفی کے عالوه کچھ نہيں اوراس کی اصل اور جڑ نفاق 

  )۔ 2ہے( 
ے ايک ارشاد کی طرف دالتے ہيں جو منافقين کے متعلق ہے۔ آپ نے فرمايا يہاں پر ہم آپ کی توجہ اميرالمومنين علی(ع) ک

:  
اے خدا کے بندو ! تمہيں تقوی و پرہيزگاری کی وصيت کرتا ہوں اور منافقين سے ڈراتا ہوں کيونکہ وه خود گمراه ہيں اور 

ختلف رنگ اختيار کرتے ہيں، دوسروں گو گمراه کرتے ہيں، خود خطا کار ہيں اور دوسروں کو خطا ؤں مينڈالتے ہيں، م
مختلف چہروں اور زبانوں سے خود نمائی کرتے ہيں، ہر طريقے سے تمہيں پھانسنے اور برباد کرنے کی کوشش کرتے ہيں
اور ہر کمين گاه ميں تمہارے شکار کے لئے بيٹھے رہتے ہيں۔ ان کا ظاہر اچھا اور باطن خراب ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دينے 

لتے ہيں۔ ان کی گفتگو ظاہرا تو شفا بخش ہے ليکن ان کا کردا ايسی بيماری ہے جس کا کوئی عالج کے لئے خفيہ چال چ
نہيں۔ لوگوں کی خوش حالی اور آسائش پر حسد کرتے ہيں اور اگر کسی پر مصيبت آن پڑے تو خوش ہوتے ہيں۔ اميد رکھنے

ول ہے۔ ہردل ميں ان کی راه ہے اور ہر مصيبت پر والوں کو مايوس کرديتے ہيں۔ ہر راستے ميں ان کا کوئی نہ کوئی مقت
ٹسوے بہاتے ہيں۔ مدح و ثنا ايک دوسرے کو بطور قرض ديتے ہيں اور جزا و عوض کے منتظر رہتے ہيں اگر کوئی چيز 

  )۔ ۔3لينی ہو تو اصرار کرتے ہيں اور اگر کسی کو مالمت کريں تو اس کی پرده دری کرتے ہيں( 
______________________________  

  ۔۶٠۵ص  ٢۔ سفينة البحار، جلد ١
  ماده رئی۔ ١۔ سفينة البحار جلد2
  ١٩۴۔ نہج البالغہ ، خطبہ 3

  
  

  ۔ منافقين کی حوصلہ شکنياں : ۴
۔ منافقين کی حوصلہ شکنياں : نہ صرف اسالم بلکہ ہر انقالبی اور ارتقاء پسند آئين و دين کے لئے منافقين خطرناک ترين 

انوں کی صفوں مينگھس جاتے ہين اور حوصلہ شکنی کےلئے ہر موقع غنيمت سمجھتے ہيں ۔ کبھی سچےگروه ہے۔ وه مسلم
 مومنين کا اس پر بھی تمسخر اڑاتے ہيں کہ انہوں نے اپنا مختصر سرمايہ راه خدا ميں خرچ کيا ہے جيسے قرآں کہتے ہے :

  ال جھدھم فيسخرون منھم سخر هللا منھم و لھم عذاب اليم۔ الذين يلمزون المطوعين من الومنين فی الصدقات والذين ال يجدون ا
وه مخلصين مومنين کا تمسخر اڑاتے ہيں کہ انہوں نے (اپنے مختصر سرمايہ کو بے ريا راه خدا ميں) خرچ کيا ۔ خدا ان سے

  ۔)٧٩استہزاء کرتاہے اور درد ناک عذاب ان کے انتظار ميں ہے (توبہ 
فيصلہ کرتے کہ رسول خدا (ص) کے اصحاب سے مالی امداد کلی طور پر منقطع کرديں  کبھی وه اپنی خفيہ ميٹنگوں ميں

  اور آپ سے الگ ہوجائيں جيسے سوره منافقون ميں ہے :
  ھم الذين يقولون ال تنفقوا علی من عند رسول هللا حتی ينفضوا وهللا خزائن السموات واالرض و لکن المنافقين ال يفقھون۔

 کے ساتھ جو لوگ ہينان سے مالی امداد منقطع کر لو تاکہ وه آپ کے گردو پيش سے منتشر وه کہتے ہيں کہ رسول هللا
  ۔)٧ہوجائيں ۔ جان لو کہ آسمان و زمين کے خزانے خدا کے لئے ہيں ليکن منافق نہيں جانتے (منافقون 
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منين کو مدينہ سے نکال ديں کبھی يہ فيصلہ کرتے تھے کہ جنگ سے مدينہ واپس پہنچنے پر متحد ہو کر مناسب موقع پر مو
  گے اور کہتے تھے :

  لئن رجعنا الی المدينة ليخرجن االعز منھا االذل۔
  ۔)٨اگر ہم مدينہ کی طرف پلٹ گئے تو عزت والے ذليلوں کو باہر نکال ديں گے۔(منافقون 

شريک نہ ہوتے تھے  کبھی مختلف بہانے بنا کر (مثال فصل کے محصوالت کی جمع آوری کابہانہ) جہاد کے پروگرام ميں
اور سخت مشکالت کے وقت نبی اکرم (ص) کو تنہا چھوڑ ديتے تھے اور ساتھ ساتھ انہيں يہ بھی ڈر رہتا تھا کہ کہيں ان کا 

  راز فاش نہ ہوجائے مبادا اس طرح انہيں رسوائی کا سامناکرنا پڑے۔
ئے ہيں اور قرآن مجيد کی ايک سورت ان کی معاندانہ حوصلہ شکنيوں کی وجہ سے قرآن مجيد نے ان پر سخت وار ک

(منافقون) ان کے طور طريقوں کے بارے ميں نازل ہوئی ہے، توبہ،حشر اوربعض دوسری سورتوں ميں بھی انہيں مالمت 
  کی گئی ہے اور اسی سوره بقره کی تيره آيات انہی کی صفات اور انجام بد سے متعلق ہيں۔

  

  ۔ وجدان کو دھوکا دينا : ۵
دھوکا دينا : مسلمانوں کے لئے سب سے بڑی مشکل منافقين سے رابطے کے سلسلے ميں تھی کيونکہ ايک  ۔ وجدان کو۵

طرف تو وه مامور تھے کہ جو شخص اظہار اسالم کرے کشاده روئی سے استقبال کيا جائے اور ان کے عقائد کے سلسلے 
کی نگرانی کا کام تھا۔ منافق اپنے تئيں جب حقميں جستجو اور تفتيش نہ کی جائے اور دوسری طرف منافقين کے منصوبوں 

کا ساتھی اور ايک فرد مسلمان کی حيثيت سے متعارف کرواتا تو ا س کی بات قبول کرنا پڑتی جب کہ باطنی طور پر وه 
عماسالم کے لئے سد راه ہوتا اور اس کے خالف سوگند کھائے ہوئے دشمنوں ميں سے ہوتا۔ يہ گروه اس راه کو اپنا کر اس ز

ميں تھا کہ خدا اور مومنين کو ہميشہ دھوکہ دے سکے گا۔ حاالنکہ يہ لوگ ال شعوری طور پر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے 
  تھے۔

يخادعون هللا والذين آمنوا کی تعبير دقيق معنی ديتی ہے (مخدوعہ کے معنی ہيں دونوں طرف سے دھوکہ دينا)يہ لوک ايک 
رکھتے تھے کہ نبی اکرم(ص) دھوکہ باز ہيں اور انہوں نے حکومت کے لئے دين  طرف تو کور باطنی کی وجہ سے اعتقاد

و نبوت کا ڈھونگ رچا رکھا ہے اور ساده لوح لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے ہيں لہذا ان کا مقابلے ميں دھوکا ہی کرنا 
م(ص) کے بارے ميں اس قسم کا چاہئے۔ اس بناء پر ان منافقين کا کام ايک طرف تو دھوکا وفريب تھا دوسری طرف نبی اکر

ان کے دونوں ارادوں کو خاک ميں مالتا ہوا نظر “ و ما يخدعون اال انفسھم و مايشعرون”غلط اعتقاد رکھتے تھے ليکن جملہ 
آتا ہے يہ جملہ ايک طرف تويہ ثابت کرتا ہے کہ دھوکہ و فريب صرف انہی کی طرف سے ہے ۔ دوسری طرف کہتا ہے کہ 

شت بھی انہی کی طرف ہے ليکن وه سمجھتے نہيں ان کا اصلی سرمايہ جو حصول سعادت کے لئے خدا اس فريب کی باز گ
نے ان کے وجود ميں پيداکيا ہے وه اسے دھوکہ و فريب کی راه ميں برباد کر رہے ہيں اور ہر خير و نيکی سے تہی دامن 

  اور گناہوں کا بھاری بوجھ اٹھائے دنيا سے جارہے ہيں۔
خدا کو دھوکہ نہيں دے سکتا کيونکہ وه ظاہر وباطن سے باخبر ہے اس بناء پر يخادعون هللا سے تعبير کوئی شخص بھی 

کرنا اس لحاظ سے ہے کہ رسول خدا (ص) اور مومنين کو دھوکا دينا خدا کو دھوکہ دينے کی طرح ہے (دوسرے مواقع پر 
وسلم اور مومنين کی تعظيم کے لئے خود ان کی صف ميں  بھی قرآن ميں ہے کہ خدا وند عالم نبی اکرم صلی هللا عليہ و آلہ

بيان کرتا ہے) ياپھر يہ لوگ صفات خدا کو نہ پہچاننے کی وجہ سے اپنی کوتاه و ناقص فکر سے واقعا يہ سمجھتے تھے کہ 
  ہوسکتا ہے کوئی چيز خدا سے پوشيده ہو ايسی نظير قرآن مجيد کی ديگر آيات ميں بھی ديکھی جاسکتی ہے۔

ال زير نظر آيت وجدان کو دھوکا دينے کی طرف واضح اشاره ہے۔ اکثر ايسا ہوتا ہے کہ گمراه اور گناه سے آلوده بہرح
انسان برے اور غلط اعمال کے مقابلے ميں وجدان کی سزا و سرزنش سے بچنے کے لئے اسے دھوکہ دينے کی کوشش 

صرف اس کا عمل برا اور قبيح نہيں بلکہ باعث اصالح ہے اور کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے تئيں مطمئن کر ليتا ہے کہ نہ 
فساد کے مقابلے ميں (انما نحن مصلحون) يہ اس لئے کہ وجدان کو دھوکہ دے کرا طمينان سے غلط کام کو جاری رکھ 

  سکے۔
ہيرو  امريکہ کےايک صدر کے بارے ميں کہتے ہيں کہ جب اس سے سوال کيا گيا کہ اس نے جاپان کے دو بڑے شہروں(

شيما اور ناگا ساکی) کو ايٹم بم سے تباه کرنے کا حکم کيوں ديا تھا جب کہ اس سے دو الکھ افراد بچے، بوڑھے اور جوان 
ہالک يا ناقص االعضاء ہوگئے تو اس نے جواب ديا تھا کہ اگر ہم يہ کام نہ کرتے تو جنگ طويل ہوجاتی اور پھر زياده افراد 

  کو قتل کرنا پڑتا۔
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ے زمانے کے منافق بھی اپنے وجدان يا لوگوں کو دھوکادينے کے لئے ايسی باتيں اور ايسے بہت سے کام کرتے گويا ہمار
ہيں حاالنکہ جنگ جاری رکھنے يا شہر کو ايٹم بم سے اڑانے کے عالوه تيسری واضح راه بھی تھی وه يہ کہ توسيع پسندی 

  ے ساتھ آزادانہ رہنے ديں۔سے ہاتھ اٹھاليں اور قوموں کو ان کے ملکوں کے سرمائے ک
نفاق حقيقت ميں وجدان کو فريب دينے کا وسيلہ ہے کس قدر دکھ کی بات ہے کہ انسان اس اندرونی واعظ ، ہميشہ بيدار و 

پہريدار اور خدا کے باطنی نمائندے کا گال گھونٹ دے يا اس کے چہرے پر اس طرح پرده ڈال دے کہ اس کی آواز کان تک 
  نہ پہنچے

  

  صان زده تجارت : ۔ نق۶
۔ نقصان زده تجارت : اس دنيا ميں انسان کی کار گزاريوں کو قرآن مجيد ميں بار ہا ايک قسم کی تجارت سے تشبيہ دی گئی 

ہے اور حقيقت ميں ہم سب اس جہان ميں تاجر ہيں اور خدا نے ہميں عقل،فطرت، احساسات، مختلف جسمانی قوی، نعمات 
يں انبياء کی رہبری کا عظيم سرمايہ عطا فرما کر تجارت کی منڈی ميں بھيجا ہے۔ ايک گروه دنيا طبيعت اور سب سے آخر م

نفع اٹھاتا ہے اور کامياب و سعادت مند ہوجاتا ہے جب کہ دوسرا گروه نہ صرف يہ کہ نفع حاصل نہيں کرتا بلکہ اصل 
وه کا کامل نمونہ مجاہدين راه خدا ہيں جيسا کہ سرمايہ بھی ہاتھ سے دے بيٹھتا ہے اور مکمل ديواليہ ہوجاتا ہے ۔ پہلے گر

  قرآن ان کے بارے ميں کہت ہے :
 يا ايھا الذين آمنوا ھل ادلکم علی تجارة تنجيکم من عذاب اليم، تومنون با و رسولہ و تجاہدون فی سبيل هللا باموالکم و انفسکم۔

تمہيں دردناک عذاب سے نجات دے اور سعادت ابدی کا  اے ايمان والو ! کيا تمہيں ايسی تجارت کی راہنمائی نہ کروں جو
  ۔)١٠،١١ذريعہ ہو) خدا اور اس کے سول پر ايمان لے آؤ اور اس کی راه مينمال وجان سے جہاد کرو۔ (صف ، 

  دوسرے گروه کا واضح نمونہ منافقين ہيں۔ منافقين جو مخرب اور مفسد کام اصالح و عقل کے لباس ميں انجام ديتے تھے۔ 
وه ايسے لوگ جنہوں نے ہدايت کے بدلے گمراہی کو خريد ليا ہے ” گذشتہ آيات ميں ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے  قرآن

اور يہ تجارت ان کے لئے نفع بخش ہے نہ ہی باعث ہدايت۔ وه لوگ ايسی پوزيشن ميں تھے کہ بہترين راه انتخاب کرتے۔ وه 
تھے اور ايسے ماحول ميں رہتے تھے جو صدق و صفا اورايمان وحی کے خوشگوار او رميٹھے چشمے کے کنارے موجود

  سے لبريز تھا۔
بجائے اس کے کہ وه ا س خاص موقع سے بڑا فائده اٹھاتے جو طويل صديوں ميں ايک چھوٹے سے گروه کو نصيب ہوا، 

ماحول ميں موجزن انہوں نے ايسی ہدايت کھو کر گمراہی خريد لی جو ان کی فطرت ميں تھی اور وه ہدايت جو وحی کے 
تھی۔ ان تمام سہولتوں کو وه اس گمان ميں ہاتھ سے دے بيٹھے کہ اس سے وه مسلمانوں کوشکست دے سکيں گے اور خود 
ان کے گندے دماغوں ميں پرورش پانے والے برے خواب شرمنده تعبير ہوسکيں گے جبکہ اس معاملے اور غلط انتخاب ميں

  پڑا : اہيں دو بڑے نقصانات کا سامنا کرنا
  الف : ايک يہ کہ ان کا مادی اور معنوی دونوں قسم کا سرمايہ تباه ہوگيا اور اس سے انہيں کوئی فائده بھی نہ پہنچا۔

ب : دوسرا يہ کہ وه اپنے غلط مطمع نظر کو پا بھی نہ سکے کيونکہ اسالم تيزی کے ساتھ آگے بڑھ گيا اور صفحہ ہستی پر 
 سوا ہوگئے۔محيط ہوگيا اور يہ منافقين بھی ر

 

  1تفسير نمونه جلد

 

  
  

ا آَضائَْت َما َحْولَہُ َذہََب هللاُ بِنُوِرِہْم َوتََرَکہُْم فِی ظُلُمَ     )١٧اٍت الَيُْبِصُروَن (َمثَلُہُْم َکَمثَِل الَِّذی اْستَْوقََد نَاًرا فَلَمَّ
   )١٨ُصمٌّ بُْکٌم ُعْمٌی فَہُْم الَيَْرِجُعوَن (

َواِعِق َحذَ  َماِء فِيِہ ظُلَُماٌت َوَرْعٌد َوبَْرٌق يَْجَعلُوَن آَصابَِعہُْم فِی آَذانِِہْم ِمْن الصَّ  )١٩َر اْلَمْوِت َوهللاُ ُمِحيطٌ بِاْلَکافِِريَن (آْو َکَصيٍِّب ِمْن السَّ
َذا آْظلََم َعلَْيِہْم قَاُموا َولَْو َشاَء هللاُ لََذہََب بَِسْمِعِہْم َوآْبَصاِرِہْم ٕاِنَّ هللاَ َعلَی ُکلِّ يََکاُد اْلبَْرُق يَْخَطُف آْبَصاَرہُْم ُکلََّما آَضاَء لَہُْم َمَشْوا فِيِہ َوٕاِ
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  ۔)٢٠َشْیٍء قَِدير(
  

  ترجمہ :
۔ وه (منافقين) اس شخص کی مثل ہيں جس نے آگ روشن کی ہو (تاکہ تاريک بيابان ميں اسے راستہ مل جائے) مگر جب ١٧

اطراف روشن ہوگئيں تو خدا وند عالم نے (طوفان بھيج کر) اسے خاموش کرديا اورايسی وحشتناک تاريکی آگ سے سب 
  مسلط کی جس ميں کچھ سجھائی نہيں ديتا۔

  ۔ وه بہرے گونگے اور اندھے ہيں لہذا خطا کاری کے راستے سے پلٹيں گے نہيں۔١٨
گرچ، چمک اور بجليوں کے ساتھ (رہگذروں کے سروں پر  ۔ يا پھر ان کی مثال ايسی ہے کہ بارش شب تاريک ميں گھن١٩

) برس رہی ہور اور وه موت کے خوف سے اپنے کانون ميں انگلياں ٹھونس ليں تاکہ بجلی کی آواز سے بچيں اور يہ سب 
  کافر خدا کے احاطٔہ قدرت ميں ہيں۔

ی بجلی چمکتی ہے اور(صفحٔہ بيابان ۔ قريب ہے کہ بجلی کی خيره کرنے والی روشنی آنکھوں کو چندھيا دے۔ جب بھ٢٠
کو) ان کے لئے روشن کرديتی ہے تو وه (چند گام) چل پڑتے ہيں اور جب وه خاموش ہوجاتی ہے تورک جاتے ہيں اور اگر 

  خدا چاہے تو ان کے کان اور آنکھيں تلف کردے (کيونکہ) يقينا ہر چيز خدا کے قبضہ اقتدار ميں ہے۔
  

  نے کے لئے دو مثاليں : منافقين کے حاالت واضح کر
منافقين کی صفات و خصوصيات بيان کرنے کے بعد قرآن مجيد کی کيفيت کی تصوير کشی کے لئے زير نظر آيات ميں دو 

  واضح مثاليں اور تشبہيں بيان کرتا ہے :
س کی ۔ پہلی مثال ميں ہے کہ وه اس شخص کی مانند ہيں جس نے (سخت تاريک رات ميں) آگ روشن کی ہو (تاکہ ا١

روشنی ميں سيدھے اور ٹيڑھے راستے کی پہچان کرسکے اور منزل مقصود تک پہنچ جائے)( مثلھم کمثل الذين استوقد نارا)
مگر جب آگ کے شعلوں نے گردوں پيش کو روشن کرديا تو خدا وند عالم نے اسے بجھا ديا اور انہيں تاريکيوں ميں چھوڑ 

ا آَضائَْت َما َحْولَہُ َذہََب هللاُ بِنُوِرِہْم َوتََرَکہُْم فِی ظُلَُماٍت الَيُْبِصُروَن)وه ديا اس عالم ميں کہ وه کسی چيز کو نہيں  ديکھ سکتے (فَلَمَّ
سمجھتے تھے کہ اس تھوڑی سی آگ اور اس کی روشنی سے تاريکيوں کے ساتھ بر سرپيکار ره سکيں گے مگر اچانک 

ا اور آگ سردی اور خاموشی ميں بدل گئی يوں وه دوباره وحشت ناک آندھی اٹھی يا سخت بارش برسی يا ايندھن ختم ہو گي
تاريکی ميں سر گرداں ہوگئے اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وه بہرے گونگے اور اندھے ہيں اور چونکہ ادراک حقائق کا 

ْم الَيَْرِجُعوَن) يہ کس قدر باريک کوئی وسيلہ ان کے پاس نہيں رہا لہذا وه اپنے راستے سے پلٹيں گے نہيں (ُصمٌّ بُْکٌم ُعْمٌی فَہُ 
اور واضح مثال ہے۔ انسانی زندگی ميں ٹيڑھے راستے تو بہت ہيں ليکن خط مستقيم جو منزل مقصود تک پہنچتا ہے وه ايک 
سے زياده نہيں۔ ليکن ٹيڑھے خط تو بہت ہيں عالوه از ايں اس راستے ميں تاريکيوں کے پردے، وحشتناک طوفان اور قسم 

وادث ہيں لہذا ايک ايسے روشن چراغ کی ضرورت ہے جو ان حوادث سے محفوظ ره سکے وه تاريکی کے قسم کے ح
پردوں کو چاک کرسکے اور طوفانوں کا مقابلہ کرسکے اور ايسا چراغ سوائے چراغ عقل و ايمان اور خورشيد وحی کے 

  کوئی اور نہيں۔
يل مسافت ميں جس ميں طوفان ہی طوفان ہيں کيا کردار ادا مختصر شعلہ جو انسان وقتی طور پر روشن کرتا ہے وه اس طو

  کرسکتا ہے۔
منافقين نفاق کی راه انتخاب کرکے يہ سمجھتے تھے کہ وه ہر حال ميناپنی حيثيت و وجاہت کی حفاظت کرسکيں گے اور ہر 

الب ہوگا ہميں احتمالی خطرے سے محفوظ ره سکيں گے اور دونوں طرف سے منافع سميٹ ليں گے اور جو گروه بھی غ
  اپنے ميں سے سمجھے گا اگر مومن کامياب ہوئے تو مومنين کی صف ميں او راگر کافر غالب رہے تو ان کے ساتھ۔

وه اپنے آپ کو چاالک اور ہوشيار سمجھتے تھے اور اس کمزور و ناپائيدار شعلے کی روشنی ميں اپنی ره حيات پر ہميشہ 
ک جاپہنچيں ليکن قرآن نے انہيں بے نقاب کرديا اور ان کے جھوٹ کو آشکار کے لئے چلنا چاہتے تھے تاکہ خوشحالی ت

  کرديا۔ جيسا کہ قرآن ميں ہے :
  اذا جائک المنافقون قالوا نشھد انک لرسول هللا و هللا يعلم انک لرسولہ و هللا يشھد ان المنافقين لکاذبون۔

يتے ہيں کہ آپ خدا کے بھيجے ہوئے پيغمبر ہيں۔ خدا جانتا جب منافق آپ کے پاس آتے ہيں تو کہنے لگتے ہيں کہ ہم گواہی د
  ۔)١ہے کہ آپ اسی کے بھيجے ہوئے ہيں مگر خدا جانتا ہے کہ منافق اپنے اظہارات ميں جھوٹے ہيں(منافقون 

يہاں تک کہ قرآن کفار کو بھی واضح کرتا ہے کہ يہ لوگ تمہارے ساتھ بھی نہيں ہيں وه جو بھی وعدے کرتے ہيں اس پر 
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  عمل پيرا نہيں ہوتے۔
ْخَوانِِہْم الَِّذيَن َکفَُروا ِمْن آْہِل اْلِکتَاِب لَئِْن آْخِرْجتُمْ  لَنَْخُرَجنَّ َمَعُکْم َوالَنُِطيُع فِيُکْم آَحًدا آبًَدا َوٕاِْن  آلَْم تَری ٕاِلَی الَِّذيَن نَافَقُوا يَقُولُوَن اِلِٕ

لَئِْن آْخِرُجوا الَيَْخُرُجوَن َمَعہُْم َولَئِْن قُوتِلُوا الَيَْنُصُرونَہُْم َولَئِْن نََصُروہُْم لَيَُولُّنَّ اآْلْدبَاَر ) ١١ُد ٕاِنَّہُْم لََکاِذبُوَن (قُوتِْلتُْم لَنَْنُصَرنَُّکْم َوهللاُ يَْشہَ 
  ثُمَّ الَيُْنَصُروَن ۔

سے باہر نکاال گيا تو ہم بھی تمہارے منافق اہل کتاب ميں سے اپنے کافر بھائيوں سے وعده کرتے ہيں کہ اگر تمہيں مدينہ 
ساتھ نکليں گے ۔ ليکن اور تمہارے بارے ميں کسی بات پر کان نہيں دھريں گے او راگر تمہارے ساتھ جنگ ہوئی تو ہم 

تمہاری مدد کريں گے ليکن خدا گواہی ديتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہيں اگر انہيں باہر کيا گيا تو يہ ان کے ساتھ باہر نہيں 
جائينگے۔ اور اگر ان (کافروں) سے جنگ ہوئی تو يہ ان کی مدد نہيں کريں گے يہ تو (محاذ جنگ سے) بھاگ جائيں گے 

  ۔)١٢، ١١اور ثابت قدم نہيں رہيں گے (حشر 
سے استفاده کيا ہے يعنی وه نور تک پہنچنے کے لئے نار کا سہارا “ استوقد نارا” قابل غور بات يہ ہے کہ قرآن نے جملہ 

ں گے و ه آگ کہ جس ميں دھواں، خاکستراور سوزش ہے جب کہ مومنين خالص نور اور ايمان کے روشن و پرفروغ لي
  چراغ سے بہره ور ہيں۔

منافقين اگر چہ نور ايمان کا اظہار کرتے ہيں ليکن ان کا باطن نار سے پر ہے او راگر نور ہو بھی تو کمزور او رٹھوڑی 
و فطرت توحيدی کی روشنی کی طرف اشاره ہے يا ان کے ابتدائی ايمان کی طرف جو مدت کا ہے يہ مختصر نور وجدان 

بعد ميں کورانہ تقليد ، غلط تعصب، ڈھٹائی اور عدوات کے نتيجے ميں تاريک پردوں کی اوٹ ميں چھپ گيا قرآن کی 
  نظروں ميں يہ سياه پردے ظلمت نہيں بلکہ ظلمات ہيں۔

ھنے والی آنکھ، سننے واال کان اور بولنے والی زبان چھين ليتی ہيں کيونکہ (جيسا يہی چيزيں ہيں جو باآلخر ان سے ديک
پہلے بھی کہا جا چکا ہے) غلط راستے پر چلتے رہنا رفتہ رفتہ قوت تشخيص اور ادراک انسانی کو کمزور کرديتا ہے يہاں 

ے۔ فرشتہ اسے جن نظر آنے لگتا ہے تک کہ بعض اوقات اسے حقائق الٹ نظر آتے ہيں اس کی نگاه ميں نيک بد ہوجاتا ہ
بہرحال يہ تشبيہ در حقيقت نفاق کے سلسلے ميں ايک واقعيت کو واضح کرتی ہے اور وه يہ کہ نفاق و دو رخی طويل مدت 

کے لئے موثر نہيں ہوسکتی۔ منافق تھوڑی مدت تک اسالم کی خوبيوں اور مومنين کی معنويت و حفاظت سے سرفراز رہيں 
شيده دوستی بھی بہره مند ہوں ليکن يہ ايک شعلہ ضعيف کی طرح ہے جو بيابان تاريک اور ظلمانی اور کفار سے پو

طوفانوں کی رد ميں ہے۔ زياده دير نہيں لگتی کہ ان کا حقيقی چہره آشکار ہوجاتا ہے اور کسب مقام و محبوبيت کی بجائے 
کی حالت اس شخص کی سی ہوتی ہے جو سرگرداں ہو  لوگ ان سے نفرت کرتے ہيں اور انہيں دور پھينک ديتے ہيں اور ان

  جس نے بيابان ميں راستہ کھوديا ہو اور چراغ بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گيا ہو۔
يہ نکتبہ بھی قابل توجہ ہے کہ آيہ ھو الذی جعل الشمس ضياء والقمر نورا ( وه خدا ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند 

  مام باقر(ع) سے اس طرح منقول ہے کہ آپ نے فرمايا:کو نور بخشا ہے) کی تفسير ميں ا
  اضاء ت االرض بنور محمد کما تضيئی الشمس فضرب هللا مثل محمد الشمس و مثل الوصی القمر۔

خدا وند عالم نے روئے زمين کو محمد (ص) کے وجود سے روشنی بخشی جس طرح آفتار سے ۔ لہذا محمد(ص) کو آفتاب 
  ۔ )١چاند سے تشبيہ دی ( سے اور ان کے وصی (علی) کو

يعنی نور ايمان وحی عالمگير ہے جب کہ نفاق کا کوئی پرتو ہو بھی تو وه اپنے گرد کے ايک چھوٹے سے دائرے ميں اور 
  بہت تھوڑی مدت کے لئے روشنی ديتا ہے (ماحولہ)۔

  ۔ دوسری مثال ميں قرآن ان کی زندگی کو ايک دوسری شکل ميں پيش کرتا ہے :٢
ه اور پرخوف و خطر رات ہے جس ميں شديد بارش ہورہی ہے۔ افق کے کناروں سے پرنور بجلی چمکتی ہے تاريک و سيا

بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک اتنی وحشت ناک او رمہيب ہے کہ کانوں کے پردے چاک کئے ديتی ہے۔ وه انسان جس 
ميں حيران و سرگرداں کھڑا ہے موسال دھار  کی کوئی پناه گاه نہيں وسيع و تاريک او رخطرناک دشت و بيابان کے وسط

  بارش نے اس کی پشت کو تر کرديا ہے نہ کوئی جائے امان ہے اور نہ تاريکی چھٹتی ہے کہ قدم اٹھائے۔
مختصر سی عبارت ميں قرآن يسے مسافر کی نقشہ کشی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ منافقين کی حالت يا ايسی ہے جيسے 

رج چمک اور بجليوں کے ساتھ (رہگذروں کے سروں پر) برس رہی ہو (او کصيب من السماء تاريک رات ميں سخت باش گ
فيہ ظلمات و رعد و برق) اس کے بعد مزيد کہتا ہے کہ وه اپنے کانوں ميں انگلياں رکھ ليتے ہيں تاکہ وحشت ناک بجليوں کی

  آواز نہ سنيں (يجعلون اصابعھم فی آذانھم من الصواعق حذر الموت)۔
خر ميں فرماتا ہے : خدا وند عالم کی قدرت کافروں پر محيط ہے وه جہاں جائيں اس کے قبضۂ  قدرت ميں ہيں (وهللا اور آ

  محيط بالکافرين)۔
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پے در پے بجلياں صفحۂ  آسمان پر کوندتی ہيں۔ بجليوں کی روشنی آنکھوں کو يوں خيره کئے ديتی ہے کہ قريب ہے کہ 
  يخطف ابصارھم)۔آنکھوں کو اچک لے (يکاد البرق 

جب بجلی چمکتی ہے اور صفحہ بيابان روشن ہوجاتا ہے تو مسافر چند قدم چل ليتے ہيں ليکن فورا تاريکی ان پر مسلط 
  ہوجاتی اور وه اپنی جگہ پر رک جاتے ہيں ( ُکلََّما آَضاَء لَہُْم َمَشْوا فِيِہ َوٕاَِذا آْظلََم َعلَْيِہْم قَاُموا ۔)

س کرتے ہيں کيونکہ اس وسط بيابان ميں کوئی پہاڑ دکھائی ديتا ہے نہ درخت نظر پڑتا ہے جو رعدوه ہر لحظہ خطره محسو
  اور برق و صاعقہ کے خطرے کو روک سکے۔ ہر وقت يہ خطره ہے کہ بجلی ان پر گرے اور وه فورا خاکستر ہو جائيں۔

ہ کرتی ہيں ليکن وسط بيابان ميں سوائے ان ہم جانتے ہيں کہ صواعق (آسمانی بجلياں)زمين سے ابھر ی ہوئی چيز پر جمل
اشخاص کے کوئی ابھری ہوئی چيز بھی نہيں کہ بجلی اس طرف متوجہ ہو لہذا خطره يقينی اور حتمی ہے يہ ذہن ميں 

رکھتے ہوئے کہ کوہستانی عالقوں کی نسبت حجاز کے بيابانوں ميں آسمانی بجلی کے انسانوں پر گرنے کا خطره نسبتا کئی 
  ده ہے اس مثال کی اہميت اس عالقے کے لوگوں کے لئے زياده روشن ہوجاتی ہے۔گنا زيا

خالصہ يہ کہ وه ونہيں جانتے کہ کيا کريں مضطرب و پريشان اور حيران و سرگرداں اپنی جگہ کھرے ہيں۔ بيابان و 
آگے بڑھا سکيں۔ يہ خطره بھی ريگستان ميں نہ راه سمجھائی ديتی ہے نہ کوئی راہنما نظر آتاہے۔ جس کی راہنمائی ميں قدم 

کہ بادلوں کی گرج ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دے او رآنکھوں کو خيره کردينے والی بجلی بصارت چھين لے جائے او 
 رہاں خدا چاہے تو ان کے کان اور آنکھ کو ختم کردے کيونکہ خدا ہر چيز پر قدرت رکھتا ہے ( َولَْو َشاَء هللاُ لََذہََب بَِسْمِعِہمْ 

  َوآْبَصاِرِہْم ٕاِنَّ هللاَ َعلَی ُکلِّ َشْیٍء قَِدير)۔
منافقين بعينہ ان مسافروں کی طرح ہيں۔ مومنين کی تعداد ميں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے اور وه سخت سيالب او رموسال دھار 

ل اطمينان پناه گاه بارش کی طرح ہر طرف سے آگے بڑھ رہے ہيں ان کے درميان منافق موجود ہيں افسوس کہ انہوں نے قاب
  ، ايمان، سے پناه نہيں لی تاکہ عذاب الہی کی فنا کردينے والی بجليوں سے نجات پاسکيں۔

مسلمانوں کا مسلح جہاد دشمنوں کے مقابلے ميں رعد وصاعقہ کی سخت آواز کی طرح ان کی سر پر آپڑتا ہے کبھی کبھی 
ھ افکار بيدار ہوں مگر افسوس کہ يہ بيداری آسمانی بجلی کی راه حق پيدا کرنے کے مواقع انہيں نصيب ہوتے ہيں کہ کچ

  طرح دير پانہ رہتی چند ہی قدم چلتے تو بجھ جاتی اور غفلت کی تاريکی پھر توقف و سر گردانی کی جگہ لے ليتی۔
رازوں اسالم کی تيز پيش رفت آسمانی بجلی کی طرح ان کی آنکھوں کو خيره کر چکی تھی اور آيات قرآنی ان کے پوشيد

سے پرده اٹھا ديتی تھيں اور بجليوں کی طرح انہيں اپنا ہدف بناتی تھيں۔ انہيں ہر وقت احتمال ہوتا کہ کہيں کوئی آيت نازل ہو 
  کر ان کے کسی اور راز سے پرده نہ اٹھا دے اور وه زياده سوا نہ ہوجائيں۔

  ميں فرماتا ہے : ۶۴جيسا کہ قرآن سوره توبہ، آيت 
  ن تنزل عليھم سورة تنبئھم بما فی قلوبھم قل استھزء و ا ان هللا مخرج ما تحذرون۔يحذر المنافقون ا

منافق اس سے ڈرتے ہيں کہ مباده کوئی سوره ان کے برخالف نازل ہو او رجو کچھ وه اپنے اندر چھپائے ہوئے ہيں وه فاش 
  ے رہے گا۔ہوجائے۔ کہيے جتنا چاہتے ہو استہزاء کرلو جس سے ڈرتے ہو خدا اسے ظاہر کر ک

منافق اس سے بھی ترساں تھے کہ ان کے اسرار ظاہر ہوجانے کے بعد کہيں خدا کی طرف سے ان اندرونی خائن دشمنوں 
کے خالف فرمان جنگ جاری نہ ہو جائے اور مسلمان جو اس وقت قوی اور طاقت ور ہو چکے ہيں ان پر حملہ نہ کرديں۔ 

  جيسا کہ قرآن کہتا ہے :
َمْلُعونِيَن ) ۶٠ِوُرونََک فِيہَا ٕاِالَّ قَلِياًل (ِہ اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذيَن فِی قُلُوبِِہْم َمَرٌض َواْلُمْرِجفُوَن فِی اْلَمِدينَِة لَنُْغِريَنََّک بِِہْم ثُمَّ الَيَُجالَئِْن لَْم يَْنتَ 

  )۶١آْينََما ثُقِفُوا آِخُذوا َوقُتِّلُوا تَْقتِياًل (
دل بيمار ہيں ہيں اور جھوٹی خبريں اڑا کر خوف، دہشت اور مايوسی پيدا کرتے ہيں اپنے برے اگر منافقين اور وه جن کے 

کردار سے باز نہ آئے تو ہم ضرور ان کے خالف تمہيں قيام کا حکم ديں گے تاکہ وه تمہارے پڑوس ميں نہ ره سکيں اور وه 
  ۔)۶١، ۶٠يا جائے۔(احزاب جہاں مل جائيں انہيں قابل نفرت افراد کی طرح گرفتار کر کے قتل کرد

ان آيات سے واضح ہوتا ہے کہ منافق مدينہ ميں انتہائی وحشت و سرگردانی ميں مبتال تھے۔ سخت لہجہ اور دو ٹوک آيات 
پے در پے رعد و برق آسمانی کی طرح ان کے خالف نازل ہوتی تھيں اور انہينہر وقت احتمال رہتا تھا کہ ان کی سرکوبی يا 

مدينہ سے نکل جانے کا حکم صادر نہ ہوجائے۔ اگر چہ ان آيات کی شان نزول زمانٔہ پيغمبر کے منافقين سے کم از کم انہيں 
متعلق ہے ليکن چونکہ منافقين ہر عہد کے سچے اور حقيقی انقالبوں کے مقابلے ميں موجود رہتے ہيں اس لئے ہر عصر و 

آنکھوں سے ايک ايک کرے يہ تمام نشانياں سر مو فرق کے قرن کے منافقين کے لئے يہ آيات وسعت رکھتی ہيں۔ ہم اپنی 
بغير اپنے زمانے کے منافقين ميں ديکھ رہے ہيں۔ ان کی سرگردانی ان کا اضطراب غرضيکہ ان کی بيچارگی، بدبختی اور 

رسوائی بالکل اس مسافر کی طرح نظر آتی ہے جس کی قرآن نے نہايت وضاحت اور خوبصورتی سے تصوير کشی کی 
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  ہے۔
دونوں مثالوں کا فرق : زير نظر آيات ميں پہلی او ردوسری مثال ايک دوسرے سے کيا فرق رکھتی ہے اس سلسلے ميں دو 

  تفسيريں موجو د ہيں :
الف : پہلی يہ کہ پہلی آيت (مثلھم کمثل الذی) ان منافقين کی طرف اشاره کرتی ہے جو ابتداء ميں سچے مومنين کی صف ميں

  ا ايمان الئے تھے ليکن يہ ايمان مستقر اور مستحکم نہ تھا لہذا وه نفاق کی طرف جھک گئے۔داخل ہوئے اور حقيقت
باقی رہی دوسری مثال (او کصيب من السماء) تو وه ان منافقين کی حالت بيان کرتی ہے جو ابتداء ہی سے منافقين کی صف 

  ميں تھے او رايک لحظہ کے لئے بھی ايمان نہيں ال ئے۔
ر يہ ہے کہ پہلی مثال افراد کی حالت کو واضح کرتی ہے اور دوسری مثال معاشرے کی کيفيت بيان کرتی ب : دوسری تفسي

او ” ان لوگوں کی مثال اس شخص جيسی ہے اور دوسری مثال ميں ہے “ مثلھم کمثل الذی” ہے لہذا پہلی مثال ميں ہے 
موسال دھار بارش جو آسمان سے برستی ہے اور اس  يا ان کی مثال ايسی ہے کہ“ کصيب من السماء فيہ ظلمت و رعد و برق

ميں تاريکياں ، رعد اور برق ہے جو وحشت نا ک ہے اور خوف و خطر سے بھر پور ہے کہ جس ميں منافق زندگی گذارتے
  ہيں۔ 

  
   )٢١تَتَّقُوَن (يَأاَيُّہَا النَّاُس اْعبُُدوا َربَُّکْم الَِّذی َخلَقَُکْم َوالَِّذيَن ِمْن قَْبلُِکْم لََعلَُّکْم 

َماِء َماًء فَٔاَْخَرَج بِِہ ِمْن الثَّمَ  َماَء بِنَاًء َؤاَْنَزَل ِمْن السَّ ِ ٔاَنَداًدا َؤاَْنتُْم تَْعلَُموَنالَِّذی َجَعَل لَُکْم ااْلَْٔرَض فَِراًشا َوالسَّ َّ ِ َراِت ِرْزقًا لَُکْم فاَلَتَْجَعلُوا 
)٢٢(  

وردگار کی پرستش و عبادت کرو جس نے تمہيں اور تم سے پہلے لوگوں کو پيدا کيا تاکہ تم ۔ اے لوگو ! اپنے پر١٢ترجمہ :
  پرہيزگار بن جاؤ۔ اور هللا کے لئے شريک قرار نہ دو او رتم جانتے ہی ہو۔

۔ وه ذات جس نے تمہارے لئے زمين کو بچھونا اور آسمان (فضائے زمين) کو تمہارے سروں پر چھت کی طرح قائم کيا، ٢٢
سمان سے پانی برسايا اور اس کے ذريعہ ميوه جات کی پرورش کی تاکہ وه تمہاری روزی بن جائينجيسا کہ تم جانتے ہو(ان آ

  شرکاء اور بتوں ميں سے نہ کسی نے تمہيں پيدا کيا اور نہ تمہيں روزی دی لہذا بس اس خدا کی عبادت کرو)۔
______________________________  

  ۔٣۶اول ص ۔ نور الثقلين، جلد١

  
  

  اس خدا کی عبادت کرو 
گذشتہ آيات ميں خدا وند عالم نے تين گروہوں (پرہيز گار، کفار اور منافقين) کی تفصيل بيان کی ہے اور بتايا ہے کہ پرہيز 
 گار ہدايت الہی سے نوازے گئے ہيں اور قرآن ان کا راہنما ہے جب کہ کفار کے دلوں پر جہل و نادانی کی مہر لگادی ہے
اور ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کی آنکھوں پرغفلت کا پرده ڈال ديا ہے اور ان سے حس تميز چھين لی ہے اور 

  منافق ايسے بيمار دل ہيں کہ ان کے برے عمل کے نتيجے ميں ان کی بيماری بڑھادی ہے۔
ضح طور پر مشخص کرتے ہوئے زير بحث آيات ميں تقابل کے بعد سعادت و نجات کی راه جو پہلے گروه کے لئے ہے وا

فرماتا ہے : اے لوگو ! اپنے پروردگار کی پرستش و عبادت کرو جس نے تمہيں اور تم سے پہلے لوگوں کو پيدا کيا تاکہ تم 
 َّ   قُون)پرہيزگار بن جاؤ۔(يَأاَيُّہَا النَّاُس اْعبُُدوا َربَُّکْم الَِّذی َخلَقَُکْم َوالَِّذيَن ِمْن قَْبلُِکْم لََعلَُّکْم تَت

  
  چند اہم نکات 

اس خطاب کی قرآن ميں تقريبا بيس مرتبہ تکرارہے يہ جامع اور “ اے لوگو”۔ يايھا الناس کا خطاب : اس کا مطلب ہے ١
عمومی خطاب ہے جو نشاندہی کرتا ہے کہ قرآن کسی قبيلے يا گروه سے مخصوص نہيں بلکہ اس کی دعوت عام ہے اور يہ

  عوت ديتا ہے اور ہر قسم کے شرک اور راه توحيد سے انحراف کا مقابلہ کرتا ہے۔سب کو ايک يگانہ خدا کی د
۔ خلقت انسان نعمت خدا وندی ہے : انسان کے جذبۂ  تفکر کو ابھارنے کے لئے اور اسے عبادت پروردگار کی طرف مائل ٢

يک اہم ترين نعمت ہے۔ يہ وه نعمت کرنے کے لئے قرآن اپنی گفتگو کا آغاز انسانوں کی خلقت و آفرينش سے کرتا ہے جو ا



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

 
 

ہے جو خدا کی قدرت، علم و حکمت اور رحمت خاص و عام کی نشانی ہے کيونکہ انسان جو عالم ہستی کا مکمل نمونہ ہے 
  اس کی خلقت ميں خدا کے غير متناہی علم و قدرت اور اس کی وسيع نعمتيں مکمل طور پر نظر آتی ہيں۔

ے اور اس کی عبادت نہيں کرتے اس کی بڑی وجہ يہ ہے کہ وه اپنی اور اپنے سے جو لوگ خدا کے سامنے نہيں جھکت
پہلے لوگوں کی خلقت ميں غور نہيں کرتے وه نکتے کی طرف متوجہ نہيں ہيں کہ اس عظيم خلقت کو گونگی اور بہری 

جسم و جان ميں نماياں ہيںطبيعت کے عوامل سے منسوب نہيں کيا جاسکتا اور ان بے حساب و بينظير نعمتوں کو جو انسانی 
  سوائے اس مبداء کے نہيں سمجھا جاسکتا جس کا علم اور قدرت المتناہی ہے۔

  اس بناء پر ذکر نعمت ايک تو خدا شناسی کے لئے دليل ہے اور دوسرا شکر گزاری اور عبادت کے لئے محرک ہے۔
ں اور تسليمات خدا کے جاه وجالل ميں اضافے کا باعث۔ عبادت کا نتيجہ : تقوی و پرہيزگاری (لعلکم تتقون) : ہماری عبادتي٣

کا سبق حاصل کرنے “ تقوی”نہيں اسی طرح ان کا ترک کرنا اس کے مقام کی عظمت ميں کمی کا باعث نہيں۔ يہ عبادت تو 
ت کی کے لئے تربيتی کالسيں ہيں اور تقوی وہی احساس ذمہ داری اور انسان کے جذبٔہ باطن کا نام ہے جو انسان کی قيم

  قيمت کا معيار اور مقام شخصيت کا ميزان و ترازو ہے۔
۔ الذين من قبلکم : يہ شايد اس طرف اشاره ہے کہ اگر تم بتوں کی پرستش ميں اپنے آباؤ و اجداد کی سنت سے استدالل کرو ٣

بتوں کی پرستش تمہاری  تو خدا جو تمہيں پيدا کرنے واال ہے وہی تمہارے آباؤ اجداد کا مالک و پروردگار ہے۔ اس بناء پر
  طرف سے ہو چاہے ان کی طرف سے کجروی کے سوا کچھ نہيں۔

  

  نعمت آسمان و زمين 
زير نظر دوسری آيت ميں خدا کی عظيم نعمتوں کے ايک اور پہلو کی طرف اشاره ہے جو ہمارے لئے شکر گزاری کا سبب 

  ہوسکتاہے۔
۔“ وہی خدا جس نے زمين کو تمہارے لئے آرام ده بچھونا قرار ديا” پہلے زمين کی پيدائش کے بارے ميں گفتگو ہے کہتا ہے

الذی جعل لکم االرض فراشا۔ يہ رہوار جس نے تمہيں اپنی پشت پر سوار کر رکھا ہے،اس فضا ميں بڑی تيزی کے ساتھ اپنی
وتی۔ يہ اس کی مختلف حرکات جاری رکھے ہوئے ہے جب کہ اس سے تمہارے وجود ميں کوئی حرکت و لرزش پيدا نہيں ہ

عظيم نعمتوں ميں سے ايک ہے اس زمين کی کشش ثقل کی وجہ سے تمہيں حرکت اور استراحت، گھر اور آشيانہ،باغ اور 
کھيتی اور قسم قسم کے وسائل زندگی ميسر ہيں۔ کبھی آپ نے غور کيا کہ زمين کی کشش ثقل بھی ايک نعمت ہے اگر يہ نہ 

زندگی کے سب وسائل زمين کی دورانی حرکت کے نتيجے ميں فضا ميں جا پڑيں  ہو تو چشم زدن ميں ہم سب اور ہماری
  اور سر گرداں پھرتے رہيں۔

زمين بچھونا ہے : زمين کو بستر استراحت سے تعبير کيا گيا ہے يہ کس قدر خوبصورت تعبير ہے۔ بستر ميں نہ صرف 
نرم ہونا اور حداعتدال ميں زہنے کے معنی بھی اس  اطمينان، آسودگی خاطر اور استراحت کا مفہوم پنہاں ہے بلکہ گرم و

  ميں پوشيده ہيں۔
يہ بات قابل غور ہے کہ عالم تشيع کے چوتھے پيشوا امام سجاد علی بن الحسين نے اپنے ايک بہترين بيان ميں اس آيت کی 

  تفسير ميں اس حقيقت کی تشريح فرمائی ہے۔
ا شديد الحمی و الحرارة فتحرقکم وال شديدة البرد فتحمدکم و ال شديدة طيب جعلھا مالئمةلطباعکم موافقة الجساکم و لم يجعلھ

الريح فتصک ہا ما تکم و ال شديدة النتن فتعتبکم و ال شديدة اللين کالماء فتغرقکم و ال شديدة الصالبة فتمنح عليکم فی دورکم و 
  ابنيتکم و قبور موتاکم فلذا جعل االرض فراشا لکم۔

اری طبيعت اور مزاج کے مطابق بنايا اور تمہارے جسم کی موافقت کے لئے اسے گرم اور جالنے خدا نے زمين کو تمہ
والی نہيں بنايا کہ اس کی حرارت سے تم جل جاؤ اور اسے زياده ٹھنڈا بھی پيدا نہيں کيا کہ کہيں تم منجد ہوجاؤ۔ اسے اس 

رے دماغ کو تکليف پہنچائے اور اسے بد بو دار بھی پيدا قدر معطر اور خوشبو دار پيدا نہيں کيا کہ اس کی تيز خوشبو تمہا
نہيں کيا کہ کہيں تمہار ہالکت کا ہی سبب بن جائے۔ ايسے پانی کی طرح نہيں بنايا کہ تم اس ميں غرق ہوجاؤ اور اتنا سخت 

نا گوں پريشانيوں کا بھی نہيں بنايا تاکہ تم اس ميں گھر اور مکانات بنا سکو اور مردوں کو (جن سطح زمين پر ره جانا گو
  ۔)١باعث ہوتا) اس ميں دفن کرسکو۔ ہاں خدا ہی نے زمين کو تمہارے لئے ايسا بستر استراحت قرار ديا ہے (

پھر نعمت آسمان کو ايک بيان کرتے ہوئے کہتا ہے : آسمان کو تمہارے سروں پر چھت جيسا بنايا ہے (والسماء بناء)۔ لفظ 
جہ کريں تو يہ بيان ہوتا ہے کہ آسمان تمہارے سر کے اوپر بالکل چھت کی طرح بنا ہوا اور لفظ عليکم کی طرف تو“ بناء”

  ہے يہی معنی زياده صراحت کے ساتھ قرآن ميں ايک اورجگہ بھی ہے:
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  و جعلنا السماء سقفا محفوظا
  ۔)٣٢اور ہم نے آسمان کو ايک محفوظ چھت بنايا ہے (انبياء 

يب و غريب ہو جو آسمان و زمين کی عمارت کی کيفيت کو آج کے علم ہئيت کی شايد تعبير بعض ايسے افراد کے لئے عج
نظر سے جانتے ہيں يعنی يہ چھت کيونکر ہے اور کہاں ہے۔ بطليموس کی فرضی ہئيت جس کے مطابق افالک ايک دوسرے

  تی ؟پر پياز کے چھلکوں کی طرح ہيں کيا يہ تعبير اس مفہوم کو تو ہمارے دلوں ميں بٹھانا نہيں چاہ
  مندرجہ ذيل توضيح کی طرف توجہ کرنے سے مطلب پورے طور پر واضح ہوجاتا ہے :

قرآن ميں مختلف معانی کے لئے آيا ہے جس ميں مشترک قدر وه چيز ہے جو مندرجہ باال جہت ميں ہے ان ميں “ سما”لفظ 
ئے متراکم کا چھلکا اور چمڑا سے ايک معنی جس کی طرف اس آيت ميں ارشاد ہوا ہے وه وہی فضائے زمين ہے يعنی ہوا

جس نے ہر طرف سے کرٔه ارض کو چھپايا ہو اہے اور علماء و دانشوروں کے نظريے کے مطابق اس کی ضخامت کئی سو
  کلو ميٹر ہے۔

اب اگر ہم اس ہوا کے قشر ضخيم کے اساسی اور حياتی نقش کے بارے ميں جس نے زمين کو ہر طرف سے گھيرا او 
غور کريں تو ہميں معلوم ہوگا کہ يہ چھت انسانوں کی حفاظت کے لئے کس قدر محکم اور موثر ہے۔ يہ راحاطہ کيا ہوا ہے 

مخصوص ہوائی جلد جو بلوريں چھت کی طرح ہمارے گرد احاطہ کئے ہوئے ہے۔ سورج کی حيات بخش شعاعوں کے 
  تہوں سے زياده مضبوط ہے۔ پہنچنے سے مانع بھی نہيں اور محکم و مضبوط بھی ہے بلکہ کئی ميٹر ضخيم فوالدی

اگر يہ چھت نہ ہوتی تو زمين ہميشہ پراکنده آسمانی پتھروں کی بارش کی زد ميں رہتی اور عملی طور پر لوگوں سے راحت 
  )۔2و اطمينان چھن جاتا ليکن يہ سخت جلد جو کئی سو کلو ميٹر ہے (

بود کرديتی ہے اور بہت کم مقدار ميں ايسے پتھر تمام آسمانی پتھروں کو زمين کی سطح تک پہنچنے سے پہلے جال کر نا
ہيں جو اس جلد کو عبور کرکے خطرے کی گھنٹی کے عنوان سے گوشہ و کنار ميں آگرتے ہيں ليکن يہ قليل تعداد اہل زمين 

  کے اطمينان ميں رخنہ انداز نہيں ہوسکتی۔
ی فضائے زمين ہے وه حديث ہے جو ہمارے منجملہ شواہد کے جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہيں کہ آسمان کے ايک معن

  بزرگ پيشوا امام صادق (ع) سے آسمان کے رنگ کے بارے ميں منقول ہے ۔ آپ (ع) فرماتے ہيں:
اے مفضل ! آسمان کے رنگ ميں غور و فکر کرو کہ خدا نے اسے نيلے رنگ کا پيدا کيا ہے جو انسانی آنکھ کے لئے سب 

  )۔ 3ديکھنا بينائی کو تقويت پہنچا تا ہے(سے زياده موافق ہے يہاں تک کہ اسے 
آج اس چيز کو ہم سب جانتے ہيں کہ آسمان کا نيال رنگ در اصل اس متراکم ہوا کا رنگ ہے جو زمين کو گھيرے ہوئے ہے 

  اس بناء پر اس حديث ميں آسمان سے مراد يہی فضائے زمينی ہے۔
  ميں ہے : ٧٩سوره نحل کی آية 

  فی جو ا لسمائ الم يروا الی الطير مسخرات
  آيا وه ان پرندوں کو نہيں ديکھتے جو وسط آسمان ميں تسخير شده ہيں۔

  ميں آپ مزيد صراحت سے مطالعہ کريں گے۔ ٢٩آسمان کے دوسرے معانی کے سلسلے ميں اس سورت کی آيت 
  لسماء ما)۔اور آسمان سے پانی نازل کيا (وانزل من ا” اس کے بعد بارش کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے 

دوبار اس “ انزلنا من السماء”کيسا پانی۔ جو حيات بخش، تمام آباديوں کا سبب اور تمام مادی نعمتوں کا جامع ہے، جملہ 
حقيقت کی تاکيد کرتا ہے کہ سماء سے مراد يہاں وہی فضائے آسمانی ہے کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ بارش بادلوں سے برستی 

  موجود بخارات سے پيدا ہوتے ہيں۔ہے اور بادل فضائے زمين ميں 
امام سجاد علی بن الحسين اس آية کے ذيل ميں بارش کے آسمان سے نازل ہونے کے بارے ميں ايک جاذب نظر بيان ميں 

  ارشاد فرماتے ہيں :
د و خدا وند عالم بارش کو آسمان سے نازل کرتا ہے تاکہ وه پہاڑوں کی تمام چوٹيوں، ٹيلوں اورگڑھوں غرض تمام بلن” 

ہموار جگہوں تک پہنچ جائے(اور سب بغير استثناء کے سيراب ہوں)اور يہ نرم زمين کے اندر چلی جائے۔ اور زمين اس 
سے سيراب ہو ۔ اسے سيالب کی صورت ميں نہيں بھيجا کہ مبادا زمينوں، درختوں کھيتوں اور تمہارے پھلوں کو بہا لے 

  ۔ )١جائے اور انہيں ويران کردے(
کے مطابق حديث کی عبارت اس طرح ہے : ينزلہ من اعلی ليبلغ قلل جبالکم و تاللکم و  ٢١الثقلين جلد اول ص  ۔ تفسير نور١

ھضابکم و اوھادکم ثم فرقة رذاذا و ابال وھطال لتنسشفہ ارضوکم و لم يجعل ذلک المطرتازال قطعة و احدة نيفسد ارضيکم و 
  اشجارکم و زروعکم و ثمارکم۔
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کی برکت سے پيدا ہونے والے قسم قسم کے پھلوں اور ان روزيوں کی طرف جو انسانوں کا نصيب  اس کے بعد قرآن بارش
خدا وند عالم نے بارش کے سبب ميوه جات کو تمہاری روزی کے عنوان سے نکاال (فاخرج”ہيں اشاره کرتے ہوئے کہتا ہے 

  بہ من الثمرات رزقا لکم)۔
پھيلی ہوئی رحمت کو جو اس کے بندوں پر ہے مشخص کرتا ہے اور يہ خدائی پروگرام ايک طرف خدا کی وسيع اور 

دوسری طرف اس کی قدرت کو بيان کرتا ہے اس نے کس طرح بے رنگ پانی سے ہزاروں رنگوں کے ميوے جو انسانی 
غذا کے لئے مختلف خصوصيات کے حامل ہيں اور اسی طرح دوسرے جاندار پيدا کئے جو اس کے وجود کے زنده ترين 

جب ايسا ہی ہے تو پھر خدا کے شريک نہ بناؤ، جب کہ تمہيں معلوم ہے ” ميں سے ہيں لہذابال فاصلہ مزيد کہتا ہے  دالئل
(فال تجعلوا  اندادا وانتم تعلمون)۔ تم سب جانتے ہو کہ ان بتوں اور خود ساختہ شرکاء نے تمہيں پيدا نہيں کيا اور نہ يہ 

ترين نعمت بھی ان کی طرف سے نہيں پس کس طرح انہيں خدا کا شبيہ و نظير روزی ديتے ہيں ۔ تمہارے پاس کوئی کم 
  قرار ديتے ہو۔

  بروزن ضد) کی۔ اس کے معنی ہيں“(ند”جمع ہے “ انداد”
______________________________  

  ۔۴١ص ١۔ نور الثقلين، ج ١
يکن بظاہر ان کا مقصود وه جگہ ہے جہاں ہوا کے ۔ بہت سی کتب ميں اس ہوائی جلد کی ضخامت ايک سو کلو ميٹر لکھی ہوئی ہے ل2

) نسبتا زياده نزديک ہيں ليکن موجوده سائنس نے ثابت کيا ہے کہ چند سو کلو ميٹر کی ضخامت ميں ہوا کے Moleculesسالمے(
  سالمے پراکنده حالت ميں موجود ہيں۔

  ۔ توحيد مفضل۔3

  
  

  بت پرستی مختلف شکلونميں 
وجہ ہو نا ضرور ی ہے کہ خدا کا شريک قرار دينا يہی نہينکہ پتھر اورلکڑی کے بت بنالئے يہاں اس حقيقت کی طرف مت

جائيں يا اس سے بڑھ کر انسان کو مثالََ◌مسيح کو تين ميں سے ايک خدا سمجھا جائے بلکہ اس کے وسيع تر معنی ہيں جو 
س چيز کوبھی خداکے ساتھ ساتھ سمجھا جائے۔۔وهزياده اور پنہانصورتونپر بھی مشتمل ہيں کلی قاعده يہ ہے کہ زندگی ميں ج

  ايک قسم کا شرک ہے ۔
  اس مو قع پرابن عباس کی ايک عجيب تفسير ہے وه کہتے ہيں:

ويقولوال کليہ -النداد ھوالشرک الخفی من دبيب النمل علی صفاةسوداء فی ظلمةالليل وھوان يقول وهللا حياتک يافالن ِوحياتی 
قول الرجل لصاحبةماشاء هللا وشئت ھذا کلہ بہ شرک يعنی ۔۔۔۔انداد وہی شرک ہے کبھی تاريک راتھذاالتاناللصوص ا لبارحةو

مينسياه پتھر پر ايک چيونٹی کی حرکت سے زياده مخفی ہوتا ہے ۔انسان کا يہ کہناکہ کی خدا کی قسم اور تير ی جا ن کی قسم
ت کی جان يا خدااور اپنی جان کو ايک ہی الئن مينقرار ،ياخداکی قسم اور مجھے ميری جان کی قسم (يعنی خدا اور دوس

دينا)يايو ں کہنا کہ اگر يہ کتيا کل رات نہ ہوتی تو چور ٓاگئے تھے (لہذاچورونسے نجات دالنے والی يہ کتيا ہے )ياپھر اپنے 
  )١دوست سے کہے جو کچھ خدا چاہے اور تم پسند کرو ۔۔۔۔ان سب ميں شرک کی بو ہے (

  ے :ايک حديث ميں ہ
  ايک شخص نے نبی اکرم کے سامنے يہ جملہ کہا :

  ((ماشاء ّهللا ه وشئت ))جو کچھ خدا اور آاپ چاہتے ہيں )
  ٓانحضرت نے فرمايا :

ّ نداََ◌)ِ (کيا تونے مجھے هللا کا شريک ورديف قرار ديا )۔   ((اجعلنی 
رتم ))باور کيجيے کہ ايک کامل موحد انسان کے عام لوگ روزانہ ايسی بہت سی باتيں کرتے رہتے ہيں مثالً ((پہلے خدا پھ

  لئے يہ تعبيرات بھی مناسب نہيں ہيں۔
   ١٠۶سوره يوسف ٓايت 

((وما يومن اکثرھم باهللا االوھم مشرکون ))کی تفسيرکے ذيل ميں امام صادق سے ايک روايت ہے ،ٓاپ نے (شرک ِخفی کی 
  طرف اشاره کرتے ہوئے )فرمايا :
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  )٢سے کہتا ہے اگرتونہ ہوتاتو ميننابود ہو جاتا يا ميری زندگی تباه ہوجاتی (جيسے ايک انسان دوسرے 
  کے ذيل مينمالحظہ کيجئے ١٠۶اس کی مزيد وضاحت اسی تفسير ميں سوره يوسف ،ٓايت 

  ۔وان کنتم فی ريب ممانزلناعلی عبدنافاتوابسورةمن مثلہ ص وادعوا شھداء کم من دون هللا ان کنتم صدقين٢٣
  فعلو ولن تفعلو فاتقو النار التی وقودھا الناس والحجارة ج اعدت للکافرين هفان لم ت ٢۴
  

  ترجمہ
اگر تمہيں اس چيز کے بارے ميں جو ہم نے اپنے بندے (پيغمبر ) پر نازل کی ہے کوئی شک و شبہ ہے تو (کم از کم ) -٢٣

  کی دعوت دو ،اگر تم سچے ہو ۔ ايک سوره اس کی مثل لے ٓاؤ اور خدا کو چھوڑ کر اپنے گواہوں کو بھی اس کام
اگر يہ کام تم نے نہ کيا اور کبھی کر بھی نہ سکو گے تو اس ٓاگ سے ڈرو جس کا ايندھن انسانوں کے بدن اور پتھر ہيں -٢۴

  يہ کافروں کے لئے تيار کی گئی ہے ۔
______________________________  

  ۔۵٣فی ضالل سيد قطب ،جلد اول ص) ١(
  ۶٩٧جلد اول ،صسفينةالبحار ،) ٢(

  

  قرٓان ہميشہ رہنے واال معجزه ہے 
گزشتہ ٓايات کا موضوع سخن کفر ونفاق کبھی نبوت اور اعجاز پيغمبر کے عدم ادراک کی وجہ سے پيدا ہوتا ہے ۔ لہذا زير 

معجزه  بحث ٓايات ميں اسے بيان کيا گيا ہے ، خصوصيت کے ساتھ انگشت قرٓان پر رکھ دی گئی ہے جو ہميشہ رہنے واال
  ہے ،يہ اس لئے کہ رسول اسالم کی رسالت کے بارے ميں ہر قسم کا شک و شبہ دور ہوسکے ۔ 

؛؛اگر تمہيں اس چيز کے بارے ميں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے کوئی شک و شبہ ہے تو ايک --قرٓان کہتا ہے :
مقابلے کی دعوت اور ) ) ١تو ا بسورة من مثلہ ) (( سورت ہی اس جيسی لے ٓاو ؛؛(ان کنتم فی ريب مما نزلنا علی عبدنا فا

چيلنج کو قطعی ہونا چاہئے اور دشمن کو پوری طرح تحريک پيدا کرنی چا ہيے اور اصطالحاََ◌ غيرت دالنی چاہيے تاکہ وه 
پوری طاقت استعمال کرسکے،اس طرح جب عجز وناتوانی ثابت ہوجائے گی تو وه مسلم طور پر جان لے گا کہ جس چيز 

کے وه مد مقابل ہے وه کار بشر نہيں بلکہ خدائی کام ہے لہذا بعد والی ٓايت ميں مختلف تعبيروں سے اسے بيان کرتے ہوئے 
کہا گيا ہے ؛؛ اگر تم اس کام کو انجام نہ دے سکے اور ہرگز نہ دے سکو گے لہذا اس ٓاگ سے ڈرو کہ جس کا ايندھن بے 

ن لم تفعلو و لن تفعلو فاتقو النار التی وقودھا الناس والحجارة)يعنی ٓاگ ابھی سے ايمان ٓادميوں کے بدن اور پتھر ہيں ( فا
  کافروں کے لئے تيار ہے اور اس ميں تاخير نہ ہوگی (اعدت للکافرين) ۔

رسول اکرمکے بارے ميں ہے جنہينقبل کے جملے ميں ((عبدنا))سے ياد “مثلہ ”بعض مفسرين کا نظريہ ہے کہ ضمير )١(
اگر اس وحی ٓاسمانی کے حقيقی ہونے ميں تمہيں شک ہے تو کوئی شخص محمد جيسا پيش کرو جس نے بالکل  کيا گيايعنی

تعلم حا صل نہ کی ہو اور نہ خط و کتابت سيکھی ہو جو ايسا کالم پيش کرسکے ۔ليکن يہ بعيد نظر ٓاتا ہے کيونکہ قرٓان ميں 
  دوسری جگہ يوں ٓايا ہے :
  )٣۴-فلياتو بحديث مثلہ (طور

  ايک اور مقام پر ہے 
   )٣٨فاتو بسورةمثلہ (يونس 

  قرٓان کے لئے ہے پيغمبر کے لئے نہيں ۔“مثلہ ”اس سے يہ ظاہر ہو تا ہے کہ 
کے معنی ہيں وه چيز جسے ٓاگ پکڑ لے يعنی وه ماده جو جلنے کے قابل ہے جيسے لکڑيا ں ۔اس سے مراد وه چيز “وقود ”

  خاص پتھر جن سے ٓاگ کے شعلے نکلتے ہيں۔ نہيں جس سے ٓاگ نکلے مثال ماچس يا وه
کو  ٩٨سے وه بت مراد ہيں جنہيں پتھر سے بنايا گيا تھا اور سوره انبيا ء کی ٓايت “حجارة”مفسرين کا ايک گروه کہتا ہے کہ

  اس کا شاہد قرار ديتا ہے:
  انکم وما تعبدون من دون هللا حصب جھنم 

  تھے جہنم کا ايندھن ہيں۔ تم اور جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے
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سے مراد گندک کے پتھر ہيں جن کی حرارت دوسرے پتھروں سے زيادہے ۔ليکن بعض “حجارة”ايک اور گروه کہتا ہے کہ 
مفسرين کا نظر يہ ہے کہ اس تعبير کا مقصد جہنم کی شدت حرارت کی طرف متوجہ کرنا ہے يعنی اس ميں ايسی حرارت و 

  نسانوں کو بھی شعلہ ور کر دے گی ۔تپش ہو گی جو پتھرو ں اور ا
گذشتہ ٓايات کے پيش ِنظر جو بات زيا ده مناسب معلوم ہو تی ہے يہ ہے کہ جہنم کی آگ خود انسانوں اور پتھروں کے اندر 

سے نکلے گی اور يہ حقيقت ٓاج ثابت ہو چکی ہے کہ جسموں کے اندر ايک عظيم ٓاگ چھپی ہو ئی ہے (دوسرے لفظوں ميں 
يں موجود ہيں جوٓاگ مينتبديل ہو سکتی ہيں)يہ مفہوم سمجھنا مشکل نہيں اور يہ بھی ضروری نہيں کہ ا س جالنے ايسی قوت

  والی ٓاگ کو اس دنيا کی عمومی ٓاگ کی طرح سمجھاجائے ۔
  ميں ہے :نار الموقدة التی تطلع علی االٔفدة ٧‘۶سورٔه ہمزه ٓايہ 

ہيں اور جو اندر سے باہر کی طرف سرايت کر تی ہے (اس جہان کی ٓاگ کے  خداکی جال نے والی ا ٓگ جس کا سرچشمہ دل
  بر عکس جو باہر سے اندر تک پہنچتی ہے )۔

  

  انبياء کے لئے معجزے کی ضرورت : ) ١(
ہم جانتے ہيں کہ نبوت ورسالت ايک عظيم تر ين منصب ہے جو پاک لوگوں کے ايک گروه کو عطا ہواہے کيونکہ دوسرے 

جسمونپر حکمرانی کرتے ہينليکن نبوت وه منصب ہے جومعاشرے کی روح اور دل پر حکومت کرتا ہے  منصب ومقام
جھوٹے مدعی اوربہت سے برے افراد ا س کی رفعت وسر بلندی کے ہی پيش نظر اس منصب کا دعوٰی کرتے ہيں اور اس 

  سے غلط مفاد اٹھاتے ہيں ۔
سب کی دعوت کو رد کر ديں ۔سب کو قبول کرليں تو واضح ہے کہ کس ۺ لوگ يا تو ہر مدعی کے دعوی کو قبول کرليں يا 

قدر ہرج ومرج الزم ٓائے گا اور دين خدا کی کيا صورت بنے گی اور اگر کسی کو بھی قبول نہ کريں تو اس کا نتيجہ بھی 
شنی ميں سچے گمراہی اور پسماندگی ہے اس بناء پر جس دليل کی رو سے انبياء کا وجود ضروری ہے اسی دليل کی رو

انبياء کے پاس ايسی نشانی ہونی چاہيے جو جھوٹے دعويدار وں سے انہيں ممتاز قرار دے اور وه ان کی حقانيت کی سند ہو ۔
اس ا صل کی بناء پر ضروری ہے کہ نبی معجزه لے کر ٓائے جو اسکی رسالت کی صداقت کا شاہد ہو سکے اور جيساکہ 

عاده اعمال (و ه کام جو عموماََ◌ نہ ہو ئے ہوں )انجام دينے کی قدرت رکھتاہو جن کیلفظ معجزه سے واضح ہے نبی خارق ال
  انجام دہی سے دوسرے لوگ عاجز ہوں۔

نبی جو صاحب معجزه ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وه لوگوں کو مقابلہ بمثل دعوت دے (يعنی کہے کہ ايسا کام تم بھی 
ونشانی کو اپنا معجزه قرار دے تاکہ اگر دوسرے بھی ويسا کام کرسکتے ہيں  کردکھأو)اور اپنی گفتار کی سچائی کی عالمت

  تو بجاالئيں اس کام کو اصطالح ميں تحدی (چيلنج)کہتے ہيں 
  

  قرٓان رسول اسالم کا دائمی ومعجزه 
رزنده ترين سند جو معجزات اور خار ق عادات پيغمبر اسالم سے صادر ہوئے قرٓان ان مينسے ٓاپکی حقانيت کی بلند ترين او

  ہے قرٓان افکار بشرسے بلند تر کتاب ہے کوئی اب تک ايسی کتاب نہيں السکا ۔يہ ايک ايسا عظيم ا ٓ سما نی معجزه ہے ۔
گزشتہ انبياء کے لئے ضروری تھا کہ وه اپنے معجزات کے ساتھ ہوں اور ان کے ا عجاز کو ثابت کر نے کے لئے مخالفين 

۔در حقيقت ان کے معجزات کی اپنی کوئی زبان نہ تھی بلکہ انبياے کی گفتاران کی تکميل کرتی کو مقابلہ بمثل کی دعوت ديں
  تھی ۔يہی بات قرٓان کے عالوه پيغمبر اسالم کے د يگر معجزات پر بھی صادق ٓاتی ہے۔

يتا ہے اور ليکن قرٓان ايک بولنے واال معجزه ہے و ه تعار ف کرانے والے کا محتاج نہيں وه خود اپنی طرف دعوت د
، انہينمغلوب کرتاہے اور خود ميدان مقابلہ سے کاميابی کے ساتھ نکلتا ہے لہذاوفات -مخالفين کو مقابلے کے لئے پکارتا ہے 

نبی کو صدياں بيت گئيں مگر قرٓان ٓاپ کے زمانۂ حيات کی طرح ٓاج بھی اپنا دعوی پيش کررہاہے ۔قرٓان خود دين بھی ہے 
  بھی اور سند قانون بھی ،قرٓان زمان ومکان کی سرحد سے مافوق ہے ۔اور معجزه بھی ،قانون 

  

  گذشتہ انبياء کے معجزات 
گذشتہ انبياء کے معجزات بلکہ قرٓان کے عالوه ٓانحضرت کے ديگر معجزات بھی معين ومشخص زمان ومکان اور 
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بچے کی گفتگو ،مردونکو زنده کرنا مخصوص افراد کے سامنے ظہور پذير ہو تے تھے ۔مثالََ◌ حضرت مريم کے نو مولود 
اور حضرت مسيح کے ايسے دوسرے معجزات مخصوص زمان ومکان اور معين اشخاص کے لئے تھے ۔ہم جانتے ہيں کہ 
جو امو ر زمان ومکان کے رنگ سے ہم ٓاہنگ ہوں گے وه اس زمان ومکان سے جتنا دور ہونگے ان کے رنگ روپ ميں 

  زمانی کے خواص مينسے ہے کمی واقع ہوگی اور يہ چيز امور 
ليکن قرٓان کسی خاص زمان ومکان سے وابستہ نہيں۔يہ جس طرح جس حالت ميں چوده سو سال قبل حجازکے تاريک ماحول
ميں جلوه گر تھا اسی طرح ٓاج بھی ہم پر ضوفشاں ہے بلکہ رفتار زمانہ اور دانش کی پيش رفت کی وجہ سے ہم ميں اس کی 

دور حاضر کے لوگوں کے لئے اس سے زياده استفاده کرسکيں ۔يہ واضح ہے کہ جس پر اپنے زماناستعداد بڑھ گئی ہے کہ 
ومکان کا رنگ نہ ہو وه بعد تک اور سارے جہان تک رسائی حاصل کر سکے گا اور يہ ہے بھی واضح کہ ايک عالمی دين 

  کےلئے ضروری ہے کہ وه عالمی وابدی سند حقانيت رکھتا ہو ۔
  

  قرٓان روحانی کيوں ہے ؟ 
گذشتہ انبياء سے جو خارق عادت امور ان کی گفتارکے سچے گواه کے طور پر ديکھنے ميں ٓاتے ہيں وه عموما جسمانی پہلو
رکھتے تھے ۔ ناقابل عالج بيماروں کو شفا دينا ، مردوں کو زنده کرنا ،نوزائيده بچے کا گہوارے ميں باتيں کرنا وغيره سب 

رکھتے تھے اور انسان کی ٓانکھ اور کان کو مسخر کرتے تھے ليکن قرٓانی الفاظ جو انہی عام حروف و کلمات  جسمانی پہلو
سے مرکب ہيں انسان کے دل و جان کی گہرايئوں ميں اتر جاتے ہيں ، انسان کی روح انہيں عجيب و غريب سمجھتے ہوئے 

قول کی تعظيم پر مجبور نظر ٓاتی ہيں ۔يہ ايک ايسا معجزه ان کےلئے احساسات تحسين سے معمور ہوجاتی ہے اور افکار وع
ہے جو صرف اذہان ،افکار اور روح سے سروکار رکھتا ہے جسمانی معجزات پر ايسے معجزے کی برتری کسی وضاحت 

  کی محتا ج نہيں ۔
 

 

  1تفسير نمونه جلد

 

  

  کيا قرٓان نے مقابلے کے لئے چيلنج کيا ہے ؟ 
  قرٓان نے چند ايک سورتوں ميں اپنی مثال النے کے لئے چيلنج کيا ہے ۔اس کی کچھ مثاليں حسب ذيل ہيں :

  يہ سورت مکہ ميں نازل ہوئی ) ہے:(٨٨سوره اسراء ٓايہ )١(
  قل لئن اجتمعت االنس والجن علی ان ياتو ا بمثل ھذا القرٓان ال يا تون بمثلہ ولو کان بعضھم لبعض ظھيرا 

کہيے کہ اگر تمام انسان اور جن جمع ہوجائيں تاکہ قرٓان جيسی کتاب لے ٓائيں تو وه ايسا نہيں کرسکتے اگرچہ خوب ہم فکر و
  ہم کا ر بھی ہوجائيں۔

  ميں يوں ہے: ١۴اور  ١٣مکہ ميں نازل ہوئی ) کی ٓايات (!!) سوره ہود (يہ بھی 
ام يقولون افتراتہ قل فاتوبعشر سور مثلہ مفتريت ودعوا من استطعتم من دون هللا ان کنتم صدقين فالم يستجيبو لکم فاعلموا انما 

  انزل بعلم هللا 
و ايسی دس سورتيں گڑھ کے لے ٓاؤ اور بدون خدا کيا وه کہتے ہيں کہ يہ ٓايات خدا پر افتراء ہيں کہ دے کہ اگر تم سچے ہو ت

اور اگر انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کيا تو جان لو کہ يہ ٓايات خدا کی --جسے مدد کی دعوت دے سکتے ہو دے لو 
  طرف سے ہيں ۔

  ميں اس طرح ہے : ٣٨(!!!) سوره يونس ( جو مکہ ميں نازل ہوئی ) کی ٓايت 
  سورة مثلہ و ادعوا من استطعتم من دون هللا ان کنتم صدقين ام يقولون افترانہ قل فاتو ب

کيا وه کہتے ہيں کہ خدا پر افتراء باندھا گيا ہے ٓاپ کہئے کہ اس جيسی ايک سورت الدکھاؤ اور خدا کے عالوه ہر کسی کی 
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  مدد کے لئے طلب کرلو اگر تم سچے ہو۔
  وئی۔چوتھی مثال يہی زير بحث ٓايت ہے جو مدينہ ميں نازل ہ) ۴(

جيسا کہ واضح ہے کہ قرٓان صراحت اور بے نظير قاطعيت اور يقين کے ساتھ مقابلے کی دعوت دے رہا ہے ايسی صراحت 
  و قاطعيت جو حقانيت کی زنده نشانی ہے۔

قرٓان نے بہت قاطع اور صريح بيان کے ساتھ تمام جہانوں اور تمام انسانوں کو مقابلہ بمثل کی دعوت دی ہے جو قرٓان کے 
بداء جہان ٓافرينش کے ساتھ ربط ميں شک رکھتے ہيں ۔صرف دعوت ہی نہيں دی بلکہ مقابلہ کا شوق بھی داليا ہے اور اس م

  کے لئے تحريک پيدا کی ہے اور ان ٓايات ميں ايسے الفاظ صرف کئے ہيں جو ان کی غيرت کو ابھارتے ہيں ۔مثال،
  “ان کنتم صادقين
  اگر تم سچے ہو ۔
  “ہ مفتريت فاتو بعشر سور مثل

  ايسی دس سورتيں گڑھ الؤ۔
  “قل فاتوبسورة مثلہ ان کنتم صادقين

  اگر تم سچے ہو تو ايسی ايک سورت ہی بنا الؤ۔
  “ودعوامن استطعتم من دون هللا
  بدون خداجسے چاہودعوت دو
  “۔قل لئن اجتمعت االنس والجن

  اگر تم جن و انس بھی ايکا کرلو ۔
  “ال ياتون بمثلہ”

  ال سکتے۔ اس کی مثل نہيں
  “فاتقوالنار التی وقودھا الناس والحجارة ”

  اس ٓاگ سے ڈروجس کا ايندھن (گنہگار)لوگوں کے بدن اور پتھر ہيں ۔
  “فان لم تفعلوا ولن تفعلو

  اگر اس کی مثل نہ الئے اور نہ ہی تم السکتے ہو ۔
دی اور اجتماعی مقابلہ تھا تمام چيزيں يہاں تک ہم جانتے ہيں کہ يہ صرف ادبی يا مذہبی مقابلہ نہ تھا بلکہ ايک سياسی اقتصا

کہ خود ان کے وجود کی بقا کا انحصار بھی اس مقابلے ميں کاميابی پر نہ تھا بہ الفاظ ديگر ايک مکمل مقابلہ تھا جو ان کی 
گر مغلوب زندگی اور موت کی راه اور سرنوشت کو روشن کر ديتا۔ اگر کامياب ہوجاتے تو سب کچھ ان کے پاس ہوتا اور ا

  ہوجاتے تو اپنی بھی ہر چيز سے ہاتھ دھو بيٹھتے اس سب کے باوجود تحريک و تشويق کا يہ عالم ہے۔ 
اس کے باوصف اگر ہم ديکھتے ہيں کہ انہوں نے قرٓان کے مقابلے ميں گھٹنے ٹيک د يئے اور اس کا مثل نہ السکے تو 

  ۔قرٓان کا معجزه ہونا زياده واضح اور روشن تر ہوجاتا ہے
قابل توجہ امر يہ ہے کہ يہ ٓايات کسی خاص زمانے يا جگہ سے مخصوص نہيں بلکہ تمام جہانوں اور تمام علمی مراکز کو 

  مقابلے کی دعوت دے رہی ہيں اور کسی قسم کا استثناء نہيں ہے اور يہ چيلنج ٓاج بھی برقرار ہے۔
  

  يہ کيسے معلوم ہوا کہ قرٓان کی مثل نہ الئی جاسکی؟ 
اسالم پر غور کرنے سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے کيونکہ اسالمی ممالک کے اندر رسول اکرم کے  تاريخ

زمانے ميں اور ٓاپ کے بعد يہاں تک کہ خود مکہ اور مدينہ ميں کٹر اور متعصب عيسائی اور يہودی بستے تھے جو 
گروه “ مسلمان نما ”د مسلمانوں ميں بھی ايک مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لئے ہر موقع کو غنيمت جانتے تھے ۔خو

موجود تھا قرٓان نے ان کا نام منافق رکھا ہے ان کے ذمہ مسلمانوں کے جاسوس کا رول ادا کرتا تھا جيسے ابو عامر راہب 
اور مدينہ ميں اس کے منافق ساتھی جن کے بادشاه روم سے مخصوص روابط کا تاريخ ميں تذکره موجود ہے ۔ مدينہ ميں 

مسجد ضرار انہی لوگوں نے بنائی تھی جہاں سے وه عجيب سازش وجود پذير ہوئی جس کا قرٓان نے سوره توبہ ميں ذکر کيا
ہے يہ طے شده بات ہے کہ منافقين کا يہ گروه اور وه متعصب اور کٹر دشمن گہری نظر سے مسلمانوں کے حاالت کی تاک 

  صان کا باعث ہوتی اسے خوش ٓامديد کہتے تھے۔ميں رہتے تھے اور وه ہر چيز جو مسلمانوں کے نق
اگر ان لوگوں کو اس قسم کی کتاب مل جاتی تو مسلمانوں کو تباه وبرباد کرنے کے لئے اس کی ہر ممکن نشر واشاعت 
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  کرتے يا کم از کم اسکی حفاظت و نگہداشت کی کوشش کرتے ۔
کہ وه قرٓان کے مقابلہ ميں کھڑے ہوئے ۔تاريخ نے ان کے يہی وجہ ہے کہ وه ا فراد جن کے متعلق نہايت کم احتمال بھی ہے

  نام ريکارڑ کئے ہيں ۔ان ميں سے بعض يہ ہيں :
تصنيف کی۔ کتاب ابھی موجود ہے اور کئی مرتبہ طبع ہو “ عبدهللا بن مفقع: اس نے اسی مقصد کے لئے کتاب الدرةاليتيمة

ه نہيں کہ يہ قرٓان کے مقابلہ ميں لکھی گئی ہے ا سکے چکی ہے اس کتاب ميں اس بات کا چھوٹے سے چھوٹا بھی اشار
  باوجود ہم نہيں جانتے کہ اس کی طرف نسبت کيوں دی گئی ہے۔

متنبی احمد بن حسين کوفی : يہ شاعر تھا ۔ اس کا نام بھی اس زمرے ميں ٓاتا ہے کہ اس نے دعوٰی نبوت کيا تھا جب کہ بہت 
کاميوں اور جاه طلبی کی خواہش کے پيش نظر اس نے بلند پردازی کا يہ پروگرام سے قرائن نشاندہی کرتے ہيں کہ گھريلو نا

  بنايا تھا۔
ابوالعالی معری :اس کا نام بھی اس امر ميں داخل ہے اگرچہ اسالم کے بارے ميں اس سے منسوب سخت باتيں بيا ن کی گئی

اس نے قرٓان کی عظمت کے متعلق بہت عمده جملے کہے ہيں ، ليکن وه قرٓان کے مقابلہ کا اراده کبھی بھی نہ رکھتا تھا بلکہ
  ہيں جن ميں بعض کی طرف اشاره کيا جائے گا ۔

مسليمہ کذاب : يہ يمامہ کا رہنے واال تھا اور يقينا ان اشخاص ميں سے ہے جو قرٓان کے مقابلہ ميں کھڑے ہوئے اور بقول 
  حرج نہيں کہ ان ميں سے چند جملے ہم يہاں نقل کرديں :اس کے کچھ ٓايات اليا جن ميں تفريع طبع کا پہلو زياده ہے 

  سوره الذاريات کے مقابلہ ميں اس نے يہ جملے پيش کيے:)١(
والمبذرات بذرا والحاصدات حصدا والذاريات تمحاََ◌والطاحنات طحنا والعجنات عجنا والخابذات والثاردات ثردا واالقمات لقما 

  )١اھا لة وسمنا(َ◌َ 
قسم ہے بيج ڈالنے والوں کی اور قسم ہے گھاس کو گندم سے جدا کرنے والوں کی اور قسم  --وں کیقسم ہے کسان -- يعنی 

ہے گندم کو گھاس سے الگ کرنے والوں کی قسم ہے ٓاٹاگوندھنے واليوں کی اور قسم ہے روٹی پکانے والوں کی اور قسم 
  ہےں ،ہے ثريد بنانے والونکی اور قسم ہے ان کی جو چرب و نرم لقمہ اٹھاتے 

  )٢)ياضفد ع بنت ضفدع نقی ماتنقين نصفک فی الما ء ونصفک فی الطين ال لماء مکدرين والالشاربين تمنعين (2(
يعنی ای مينڈک!مينڈک کی بيٹی !جتنا چاہتی ہے ٓاواز نکال تيرا ٓادھا حصہ پانی ميں ہے اور ٓادھا کيچڑميں ۔پانی کو گدال 

  ے ۔کرتی ہے اور نہ کسی کو پينے سے روکتی ہ
______________________________  

  اعجازلقرٓان رافعی) ١(
  قرٓان و ٓاخرين پيامبر)٢(

  
  

  يہاں ضروری ہے چند جملے بڑے لوگوں کے 
  يہاں تک کہ جوقرٓان کامقابلہ کرنے ميں متہم ہيں نقل کئے جائيں تاکہ عظمت قرٓان ظاہر ہو :

  م ہے ،کہتا ہے :ابوالعالی مصری :يہ قرٓان کا مقابلہ کرنے ميں متہ
يہ بات تمام لوگوں ميں چاہے مسلمان ہويا غير مسلم مورد اتفاق ہے کہ وه کتاب جو محمد لے کر ٓاياہے اس نے اپنے مقابلے”

ميں عقلونکو مغلوب کردياہے اور ٓاج تک کوئی ايسی کتاب نہيں السکا ۔اس کا طرز اسلو ب عربو ں کے معمول کے اسلوبو 
کاہنونکے مسجع کسی سے بھی مشابہت نہيں رکھتا ۔ کتاب ميں اس قدر امتيازاورکشش ہے کہ اگر  نخطابہ ،رجز ،شعر اور

  “اس کی ايک ٓايت کسی دوسرے کلمات مينموجود ہو تو شب تاريک ميں چمکے ہوئے ستارونکی طر ح ر وشن ہو گی 
کھتا تھا زمانۂ جاہليت ميں حل وليد بن مغيره مخزومی :يہ ايسا شخص ہے جو حسن تدبير کے باعث عربو ں مينشہرت ر

قريش کا گلدستہ )کہا جاتا تھا “(ريحانٔہ قريش ”مشکال ت کے لئے اس کے فکروتدبر سے استفاده کيا جاتا تھا ۔اسی لئے اسے 
۔کہتے ہيں جب اس نے نبی کريم سے سوره غافر کی چند ابتدائی ٓايات سنيں تو بنی مخزوم کی ايک محفل ميں ٓايا اورکہنے 

  لگا :
  “خدا کی قسم ميننے محمد سے ايسی گفتگو سنی ہے جو کالم انسان سے شباہت رکھتی ہے نہ جنوں کی گفتگو ہے ۔”
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  اس نے مزيد کہا:
  وان لہ لحالوة ،ان عليہ لطالوة وان اعاله لمثمروان اسفلہ لمغدق ،وانہ يعلو واليعٰلی عليہ ۔

حصہ (بارٓاور درختوں کی طرح)پھلدار ہے اور نيچے کا  اس کی گفتگو ميں خاص مٹھا س اور حسن ہے ۔اس کا اوپر کا
حصہ (پرانے درختو ں کی جڑونکی طر ح)بنياد پر استوار ہے ۔يہ ايسی گفتگو ہے جو ہر ايک پر غالب ہے اور کوئی اس پر

  )١غالب نہيں ٓاسکتا ۔(
  کارالئلی: يہ انگلستان کامشہور مٔورخ ا ورمحقق ہے جوقرٓان کے بارے مينکہتا ہے :

اگر اس مقدس کتاب پرنظر ڈالينتو معلوم ہوتا ہے کہ برجستہ حقائق اور وجود کے اسرار وخصائص نے اس کے جوہر دار ”
مضامين ميں ايسے پرورش پائی ہے جس سے قرٓان کی عظمت وحقيقت وضاحت سے نماياں ہوتی ہے يہ خود ايک ايسی 

ياسی اور اقتصادی کتاب ميں نہينديکھی جاسکتی خوبی ہے جو صرف قرٓان سے مخصوص ہے اور کسی دوسری علمی ،س
۔يقينابعض کتابيں ايسی ہيں جن کامطالعہ ذہن انسانی پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے ليکن ان کا قرٓان سے کبھی موازنہ نہيں 

پاکيزه احساسا ت ، کيا جاسکتا اس بناء پر کہنا چاہيئے کہ قرٓان کی ابتدائی خوبياں اور بنيادی دستاويزات جن کا تعلق حقيقت ،
برجستہ عنوانات اور اس مضامين سے ہے ہر قسم کے شک وشبہ سے باالتر ہے ۔وه فضائل جو تکميل انسانيت اورسعادت 

  )2“(بشر ميں ہيں اس ميں ان کی انتہا ہے اور قرٓان سے وضاحت ان فضائل کی نشان دہی کر تا ہے 
  کا مصنف ہے ۔قرٓان کے بارے ميں لکھتا ہے :“ی وقرٓان عذرتقصيربہ پيش گاه محمد ” جاينڈيون پورٹ:يہ کتاب 

قرٓان نقائص سے اس قدر مبرا ومنزه ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی تصحيح اور اصالح کا بھی محتاج نہيں ۔ممکن ہے کہ انسان”
  “اسے اول سے ٓاخر تک پڑھتا جائے اور معمولی سی مالمت وافسرد گی بھی محسوس نہ کرے 

  ا ہے :اس کے بعد مزيد لکھت
سب اس بات کو قبول کرتے ہيں کہ قرٓان سب سے زياده فصيح و بليغ زبان اور عرب کے سب سے زياده نجيب اور اديب 

  ) 3قبيلے قريش کے لب و لہجے ميں نازل ہوا اور يہ روشن ترين صورتوں اور محکم ترين تشبيہات سے معمورہے ؛؛(
  گوئٹے : يہ المانی شاعر اور عالم ہے ،کہتا ہے :

قرٓان ايسی کتاب ہے کہ ابتدا ميں قاری اس کی وزنی عبارت کی وجہ سے رو گردانی کرنے لگتا ہے ليکن اس کے بعد اس ”
  ۔”کی کشش کا فريفتہ ہو جاتا ہے اور پھر بے اختيار اس کی متعدد خوبيوں کا عاشق ہوجاتا ہے 

  يہی گوئٹے ايک جگہ اور لکھتا ہے :
ہميں قرٓان اور اس کے النے والے محمد کی عظمت سے دور رکھے رہے مگر علم و  سالہا سال تک خدا سے نآاشنا پوپ

دانش کی شاہراه پر جتنا ہم نے قدم ٓاگے بڑھايا جہالت و تعصب کے ناروا پردے ہٹتے گئے اور بہت جلد اس کتاب نے جس 
لم ودانش پر گہرا اثر کيا ہے اور کی تعريف و توصيف نہيں ہوسکتی دنيا کو اپنی طرف کھينچ ليا ہے اور اس نے دنيا کے ع

  ۔”ٓاخر کار يہ کتاب دنيا بھر کے لوگوں کے افکار کا محورقرار پائے گی
  مزيد لکھتا ہے:

ہم ابتدا ميں قرٓان سے روگردان تھے ليکن زياده وقت نہيں گزرا کہ اس کتاب نے ہماری توجہ اپنی طرف کھينچ لی اور ”
  )4ول اور عظيم علمی قوانين کے سامنے ہم نے سر تسليم خم کرديا (ہميں حيران کرديا يہاں تک کہ اس کے اص

قرٓان نے مسلمانوں ميں اس طرح کی عزت نفس ،عدالت اور تقوی پيدا ”ول ڈيوران : يہ ايک مشہور مور خ ہے ، لکھتا ہے:
  ۔“کيا ہے جس کی نظير و مثال دنيا کے دوسرے ممالک ميں نہيں ملتی 

  ميں کہتا ہے :“تفصيل اآليات ”سی مفکر ہے ۔ اپنی کتاب ز ول البوم : يہ ايک فرانسي
دنيا نے علم و دانش مسلمانون سے لی ہے اور مسلمانوں نے يہ علوم اس قرٓان سے لئے ہےں جو علم دانش کا دريا ہے اور ”

  :“اس سے عالم بشريت کے لئے کئی نہريں جاری ہوئی ہيں 
  دينورٹ : يہ ايک اور مستشرق ہے ، لکھتا ہے : 

ضروری ہے کہ ہم اعتراف کرليں کہ علوم طبيعی و فلکی اور فلسفہ و رياضيات جو يورپ ميں رواج پذير ہيں زياده تر 
  )5“(تعليمات قرٓان کی برکت سے ہيں ۔ اور ہم مسلمانوں کے مقروض ہيں بلکہ اس لحاظ سے يورپ ايک اسالمی شہر ہے 

  ميں لکھتی ہيں :“پيش رفت سريع اسالم ”پروفيسر ہيں ۔ ڈاکٹر مسز لوراواکيسا گليری:يہ ناٹل يونيورسٹی کی
اسالم کی کتاب اسمانی اعجاز کا ايک نمونہ ہے قرٓان ايک ايسی کتاب ہے جس کی نظير پيش نہيں کی جاسکتی ، قرٓان کے ”

تی ہے وه اس کے اسلوب اور طرز کا نمونہ گزشتہ ادبيات ميں نہيں پايا جاتا اور يہ طرز روح انسانی ميں جو تاثير پيدا کر
امتياز ات اور بلند يوں سے پيدا ہوتی ہے کس طرح ممکن ہے کہ يہ اعجاز ٓاميز کتاب محمد خود ساختہ ہو جب کہ وه ايک 
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ايسا عرب تھا جس نے تعليم حاصل نہيں کی ۔ ہميں اس کتاب ميں علوم کے خزينے اور ذخيرے نظر ٓاتے ہيں جو نہايت ہوش 
فہ اور قوی ترين سياست دان اور قانون دان لوگوں کی استعداد اور ظرفيت سے بلند ہيں اسی مند اشخاص ، بزرگ ترين فالس

  )6“(بنا ء پر قرٓان کسی تعليم يافتہ مفکر وعالم کا کالم ہوسکتا 
ی رزقناوبشر الذين ٓامنو وعملوا الصالحت ان لہم جنت تجری من تحتہا االنٰہر ط کلما رزقوا منھا من ثمرةرزقا قالو ھذا الذ)٢۵(

  من قبل و اتوا بہ متشابہا ط ولہم فيھا ازواج مطھرة وھم فيھا خالدون 
  ترجمہ 

ايمان النے والوں اور نيک عمل بجاالنے والوں کو خوشخبری ديجيے کہ ان کے لئے بہشت کے باغات ہيں جہاں درختو 
ہ وہی ہے جو پہلے بھی ہميں ديا گيا تھا نکے نيچے نہريں جاری ہيں ۔ جب انہيں ان ميں سے پھل ديا جائے گا تو کہيں گے ي

( ليکن يہ اس سے کس قدر بہتر ہے) اور جو پھل ان کو پيش کئے جا ئيں گے (خوبی وزيبائی ميں ) يکساں ہيں اور ان کے 
  لئے اس ميں پاکيزه بيوياں ہيں اور وه ہميشہ رہيں گے۔

______________________________  

  مدثر،سورٔه ١٠مجمع البيان ،جلد )١(
  “سازمانہائے تمدن امپرطوری ا سالم ”-- ) 2(
  يہ اصل کتاب کے فارسی ترجمہ کا حوالہ ہے ۔مترجم)“(-- عذرتقصيربہ پيش گاہمحمد و قرٓان ”)مقدمہ کتاب3(
  “عذر تقصير بہ پيش گاه محمد و قرٓان)” 4(
  ) ۔قرٓان برفراز اعصار بحوالہ المعجزه الخالدة۔5(
  يہ بھی اصل کتاب کے فارسی ترجمے کا حوالہ ہے ۔مترجم)) پيش رفت سريع اسالم ۔( 6(

  

  بہشت کی نعمات کی خصوصيات 
چونکہ گذشتہ بحث کی ٓاخری ٓايت ميں کفار اور منکرين قرٓان کو دردناک عذاب کی تہديد کی گئی ہے لہذا زير نظر ٓايت ميں 

بق دونوں کے مدمقابل ہونے سے حقيقت زياده مومنين کی سر نوشت کا تذکره ہے تاکہ قرٓان کے روش اور طريقہ کے مطا
  روشن ہو تی رہے۔

پہلے کہتا ہے کہ ان افراد کو جو ايمان الئے ہيں اور جنہوں نے اعمال صالح انجام ديئے ہيں بشارت دے دو کہ ان کے لئے 
ھم جنات تجری من بہشت کے باغ ہيں جن کے درختون کے نيچے نہريں جاری ہيں (وبشر الذين امنو اوعملوا الصالحات ان ل

  تحتھا االنھار )۔
ہم جا نتے ہيں کہ و ه باغا ت جہاں ہميشہ پانی نہيں ہوتا بلکہ باہر سے پانی الکر انہيں سيراب کيا جاتا ہے ان ميں زياده 

نہ طراوت نہيں ہوتی ۔ ترو تازگی تو اس باغ ميں ہو تی ہے جس کے لئے پانی کا اپنا انتظام ہو اور پانی اس سے کبھی منقطع
  ہوتا ہو ،ايسے باغ کو خشک سالی اور پانی کی کمی کاخطره نہيں ہو تا اور بہشت کے باغات اسی طرح کے ہيں ۔

اس کے بعد باغونکے گوناگوں پھلونکے بارے ميں کہا ہے ہر زمانے ميں ان باغونکے پھل انہيں ديئے جائيں گے تو وه 
  لما رزقوا منھامن ثمرةرزقاََ◌قالواھذاالذی رزقنامن قبل )۔کہيں گے يہ تو و ہی ہے جو اس سے پہلے ديا گيا ہے (ک

مفسرين نے اس جملہ کی کئی تفسيرينبيان کی ہيں۔بعض کہتے ہيں اس کامقصد يہ ہے کہ نعمات ان اعمال کی جزاہيں جنہيں 
  ہم پہلے دنيا ميں انجام ديئے چکے ہيں اور موضوع پہلے سے فراہم شده ہے ۔

ت کے پھل دوباره ان کے ليئے الئيں جائيں گے تو وه کہيں گے کہ يہ تو وہی ميوه ہيں جو ہمبعض کہتے ہيں کہ جس وقت جن
پہلے کھاچکے ہيں ليکن جب ا سے کھائيں گے تو وه ديکھيں گے کہ ان کا ذائقہ نيا اور لذت تازه ہے ۔مثالََ◌ سيب اور انگور 

کرتے ہيں ليکن جنت کے ميوے جس قدربھی ظاہراََ◌ ايک جو اس دنيا ميں کھاتے ہيں ہر دفعہ وہی پہلے واال ذائقہ محسو س 
  قسم کے ہو ں ہر دفعہ ايک نيا ذائقہ ديں گے اور يہ جہانکی خصوصيات ميں سے ہے ۔

کچھ اور حضرات کے نزديک اسکا مقصد يہ ہے کہ جنت کے ميووں کو ديکھيں گے تو انہيں دنيا کے ميوونسے مشابہ پائيں 
  ہو ليکن جب کھائيں گے تو ان ميں تازگی اور بہتر ين ذائقہ محسوس کريں گے ۔ گے تاکہ نامانوسی کا احساس نہ

بعيد نہيں کہ ٓايت ميں ان تمام مفاہيم تفاسير کی طرف اشاره ہو کيونکہ قرٓا ن کے الفاظ بعض اوقات کئی معنی کے حامل ہو 
  )١تے ہيں (

ں گے جو ايک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہو گے اس کے بعد قرٓان مزيد کہتا ہے ان کے لئے ايسے پھل پيش کئے جائي
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(واتوابہ متاشابہاََ◌) يعنی وه سب خوبی اور زيبا ئی ميں ايک جيسے ہو ں گے وه ايسے اعلی درجہ کے ہو ں گے کہ انہيں 
ايک دوسرے پر ترجيح نہ دی جاسکے گی ۔يہ اس دنيا کے ميووں سے بر عکس بات ہوگی جہاں بعض کچے ہوتے ہيں اور 

ه پک جاتے ہيں ۔بعض کم رنگ اور کم خو شبو ہو تے ہيں اور بعض خشبو رنگ ،خوشبو دار اور معطر ہو تے بعض زياد
ہيں ۔ليکن جنت کے باغات کے ميوے ايک سے بڑھ کر ايک خشبو دار ،ايک سے ايک ميٹھا اور ايک سے ايک بڑھ 

  کرجاذب نظر اورزيبا ہوگا ۔
ہے وه پاک پاکيزه بيوياں ہيں ۔فرمايا :ان کے لئے جنت ميں مطہر وپاک  اور ٓاخر ميں جنت کی جس نعمت کا ذکر کيا گيا

بيوياں ہيں (ولہم فيھا ازواج مطھره )يہ ان تمام ٓاال ئشوں سے پاک ہو ں گی جو اس جہان ميں ممکن ہے ان ميں ہوں ۔گويا 
  روح و دل پر نگاه کريں تو پاک اور جسم وبدن پر نگاه ڈالينتو پاک ۔

و مشکال ت ہيں ان مينسے ايک يہ ہے کہ جس وقت انسان کسی نعمت سے سر فراز ہوتا ہے اس وقت اس دنيا کی نعمات ج
کے زوال کی فکر بھی الحق رہتی ہے اور اس کا دل پريشان ہو جاتا ہے ،اسی بناء پر يہ نعمتيں کبھی بھی اطمينان بخش 

ے لئے فنا اور زوال نہيں ہے ۔لٰھذا وه ہر جہت سے کاملنہيں رہتيں ۔ليکن جنت کی نعمتيں چونکہ ابدی اور جاودانی ہيں ان ک
  اور اطمينان بخش ہيں اس کے ٓاخر مينفرمايا ؛مٔومنين ہميشہ ہميشہ ان باغات بہشت ميں رہيں گے ۔(وہم فيہا خلدون )۔

______________________________  

  يا ہےلفظ کے ايک سے زياده معانی ميں استعمال کی بحث ميں ہم نے ثابت ک) ١(

  
  

  ايمان وعمل : )١(
قرٓان کی بہت سی ٓايات ميں ايمان اور عمل ِصالح ايک ساتھ بيان کئے گئے ہيں ۔ يہ ايک طرح کی اس بات کی نشان دہی ہے 

کہ ان ميں جدائی نہيں ہوسکتی اور حقيقتاََ◌ ايسا ہی ہے کيونکہ ايمان وعمل صالح ايک دوسر ے کی تکميل کرتے ہيں اگر 
ی گہرائيو ميں اتر جائے تو يقينا اس کی شعاع انسان کے اعمال کو بھی روشن کرے گی اور اسکے عمل کو ايمان روح ک

عمل ِصالح بنادے گی ۔جيسے کوئی چراغ پر نور کسی کمرے ميں جالديں توروشندان اور دريچو ں سے باہر بھی اس کی 
  کرنيں دکھائی ديتی ہيں ۔

  ميں ہے ١١سوره طالق ٓايت 
   ويعمل صالحايد خلہ جنت تجری من تحتھااالنھار خلدين فيھا ابداومن يومن باهللا

جو خدا پر ايمان لے ٓائے اور عمل صالح انجام دے اسے خدا باغات بہشت ميں داخل کرے گا جہاں درختوں کے نيچے نہريں
  جاری ہيں اورجہا ں جا نے والے ہميشہ اس ميں رہيں گے ۔

  ميں ہے۵۵سورٔه نور ٓايت 
  ذين ٓامنوامنکم وعملوالصالحات ليستخفنہم فی االرض وعدهللا ال

  جو افراد ايمان لے ٓائيں اور اعمال صالح انجام ديں خدا کا ا ن سے وعده ہے کہ وه انہيں روئے زمين کا خليفہ بنائے گا ۔
جڑ کی  اصلی طور پر ايمان جڑ ہے اورعمل صالح اس کا پھل اور ميٹھے پھل کا وجود جڑکی سالمتی کی دليل ہے اور

  سالمتی مفيد پھل کی پرورش کا سبب ہے ۔
ممکن ہے بے ايمان لوگ کبھی کبھی عمل صالح انجام ديں ليکن يہ مسلم ہے کہ اس ميں دوام اور ہميشگی نہيں ہو گی ۔ايمان 

جہ جو عمل صالح کا ضامن ہے ايسا ايمان ہے جس کی جڑيں وجود انسانی کی گہرائيوں ميں پہنچی ہوئی ہوں اور ان کی و
  سے انسان ميں احساس مسٔوليت پيداہو ۔

  

  پاکيزه بيوياں : )٢(
بيان کی گئی ہے ۔ صفت مطہرة “ مطھرة”يہ امر قابل غور ہے کہ جنت کی بيويوں کی اس ٓايت سے صرف ايک صفت 

زگی ہے (يعنی پاک وپاکيزه ) کا ذکر اس بات کی طرف اشاره ہے کہ بيوی کے لئے سب سے پہلی اور اہم ترين شرط پاکي
  باقی صفات سب اس کے ماتحت ہيں۔
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  پيغمبر اکرم کی ايک مشہور حديث اس حقيقت کو روشن کرتی ہے ۔ٓاپ نے فرمايا :
  اياکم وخضراء الدمن ،قيل :يا رسول هللا وماخضراء الدمن ،قال المرئة الحسناء فی منبت السوء۔

کيا گيااے هللا کے رسول ٓاپ کا مقصد اس سبزی سے ان سبز يوں سے پرہيز کرو جو کوڑا کرکٹ کے ڈھير پر اگيں ۔عر ض 
  )١کيا ہے ۔ٓاپ نے فرمايا : خوبصورت عورت جس نے گندے خاندان ميں پرورش پائی ہو(

______________________________  

  ۔ ١٩،ص ١وسائل الشيعہ ، جلد ) ١(

  
  

  جنت کی مادی و معنوی نعمات : 
متوں سے متعلق گفتگو ہوئی ہے مثال باغات جن کے درختوں کے نيچے نہريں اگر چہ بہت سی ٓايات قرٓانی ميں مادی نع

جاری ہيں ، قصر ومحالت پاکيزه بيوياں ،رنگ برنگے پھل اور ميوے اور ہم مزاج دوست وغيره مگر ان کے ساتھ ساتھ اہم 
نا ممکن نہيں ۔ مثال سورهترين معنوی نعمات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جن کی عظمت و رفعت کو ہمارے پيمانوں سے ناپ

  ميں ہے:٧٢توبہ ٓايہ 
وعد هللا المومنين والمومٰنت جٰنت تجری من تحتھا االنٰھر خالدين فيھا ومٰسکن طيبةفی جٰنت عدن ورضوان من هللا اکبر ذلک 

  ھوالفوز العظيم 
ں تلے نہريں جاری ہيں اور خدا وند عالم نے ايماندار مردوں اور عورتوں سے باغات جنت کا وعده کيا ہے جن کے درختو

وه ہميشہ وہيں رہيں گے اور ان کے لئے دائمی بہشتوں ميں پاکيزه مکانات ہيں اور اسی طرح پروردگار کی خوشنودی بھی 
  جو ان سب سے باال تر ہے اور يہ عظيم کاميابی ہے :

  ميں جنت کی مادی نعمتوں کے تذکرے کے بعد فرمايا گيا ہے؛  ٨سوره بينہ کی ٓايہ 
  ضی هللا عنھم و رضوا عنہ ر

  خدا وند عالم ان سے خوش ہے اور وه بھی خدا سے خوش ہيں ۔
سچ تو يہ ہے کہ اگر کو ئی شخص اس مقام پرپہنچ جائے کہ اسے احساس ہوکہ خدااس سے راضی ہے اور وه بھی خدا سے 

اپنی فکر ميں کچھ نہيں التا اور يہ  راضی ہے تووه تمام لذات کو بھال ديتا ہے صرف اسی سے دل لگاليتا ہے اس کے عالوه
  ايسی روحانی لذت ہے ۔کسی طرح بھی زبان وبياں سے ادا نہيں کی جاسکتی ۔

خالصٔہ کالم يہ کہ چو نکہ قيامت ومعاد ميں روحانی پہلو بھی ہے اور جسمانی بھی لہذاجنت کی نعما ت بھی دونوں پہلو 
  پنی استعداد اور شائستگی کے مطابق بہرور ہوسکے ۔رکھتی ہيں تاکہ انہيں جامعيت حاصل ہواورہر شخص ا

۔ان هللا اليستحی ان يضرب مثالََ◌ما بعوضةفما فوقھا فاماالذين ٓامنوا فيعلمون انہ الحق من ربھم واما الذين کفروا فيقولون ٢۶
  ماذاارادهللا بھذا مثال ً يضل بہ کثيرا الويھدی بہ کثيرا طوما يضل بہ االافاسقين 

  ترجمہ 
ا وندعالم مچھر يا اس سے بڑھ کر کو ئی مثال دينے ميں جھجھکتا نہيں (اسلئے کہ ) جو لوگ ايمان الچکے ہيں وه ۔خد۶2

  جانتے ہيں کہ پرودگار کی طرف سے حقيقت ہے ليکن جنہوننے راه کفر اختيار کی ہے(ا س موضوع کوبہانہ بناکر۔) 
  کہتے ہيں کہ خدا کا مقصد اس مثال سے کيا تھا

ہت سے لوگوں کو گمراه کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہديت کر تا ہے ليکن گمراه صرف فاسقو کو کر تا خدااس سے ب
  ہے ۔

  

  کيا خدا بھی مثال ديتا ہے؟ 
مندر جہ مينسے پہلی ٓايت کہتی ہے کہ خداوند عالم اس سے نہيں شرماتا کہ وه اپنی موجودات ميں سے جسے چاہے ظاہراًوه 

چھوٹی سی ہوجيسے مچھر يا اس سے بھی بڑھ کر کسی چيز کی مثال دے (انا اليستحی ان يضرب مثال ًبعوضةفمافوقھا 
  مطابق ہو بہ الفاظ ديگر مثال حقيقت کی تصوير کشی کاذريعہ ہے ۔)کيونکہ مثال کے لئے ضروری ہے کہ وه مقصد کے 
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بعض اوقات کہنے واال ہد عيان کی تحقير اور ان کے کمزور پہلو کو بيان کررہا ہو تو کسی کمزور چيز کو مثال کے لئے 
  ميں ہے : ٧٣منتخب کر تا ہے مثال ًسوره حج ٓايت 

ولواجتمعو لہ ط و ان يسلبھم الذباب شيئا ال يستنقذوه منہ ط ضعف الطالب والمطلوب ان الذين تدعون من دون هللا لن يخلقوا ذبابا 
خدا کو چھوڑکر جن کی تم عبادت کرتے ہو وه تو ايک مکھی بھی پيدا نہيں کرسکتے چاہے وه سب مل کر اس کی کوشش 

رت نہيں رکھتے ۔ طلب کرنے کريں بلکہ اگر مکھی کوئی چيز ان سے چھين کر لے جائے تو وه اس سے واپس لينے کی قد
  واال اور جس سے طلب کی جارہی ہے دونوں کمزور ہيں ۔

ٓاپ نے ديکھا کہ يہاں مکھی يا اس جيسی کسی چيز کی مثال سے بہتر کسی چيز کی مثال پيش نہيں کی جاسکتی جو ان کی 
  کمزوری اور ناتوانی کی تصوير کشی کرے۔

توں کے سہاروں کی کمزوری کی تصوير کشی کرے تو انہيں مکڑی سے سور ه عنکبوت ميں جب اس نے چاہا کہ بت پرس
  تشبيہ دی جس نے اپنے لئے کمزور سے گھر کا انتخاب کيا ہے کيونکہ دنيا ميں کمزور ترين گھر عنکبوت ہی کا ہے :

لو کانوا يعلمون  مثل الذ ی ا تخذومن دون هللا اولياء کمثل العنکبوت صلے اتخذت بيتا ط وان اوھن البيوت لبيت العنکبوت
  )۴١(عنکبوت 

يہ بات مسلم ہے کہ اگر ان مواقع پر ان چھوٹی چھوٹی چيزوں کی مثال کے بجائے عالم خلقت کی بڑی سے بڑی چيزوں 
مثالََ◌ ستاروں اور وسيع ٓاسمانوں کی مثال پيش کی جائے تو بہت ہی نامناسب ہوگا اور اصول فصاحت وبالغت کے بل کل 

  مطابق نہ ہوگا۔
وه مقام ہے جہاں خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہميں انکار نہيں کہ ہم مچھر يا اس سے بڑھ کر کسی چيز کی مثال ديں تاکہ يہی 

  حقائق عقلی کو حسی مثالوں کے لباس ميں پيش کيا جاسکے اور پھر انہيں بندوں کے اختيار ميں ديں ۔
  نند ہونا چاہئے جو قامت مطالب پر فٹ ٓاسکيں ۔خالصہ يہ کہ غرض تو مقصد پہنچانا ہے مثاليں ايسی قبا کی ما

  کا مقصود کيا ہے اس کی مفسرين نے دو قسم کی تفسيريں کی ہيں :“ فما فوقہا ”
ہے کيونکہ مثال چھوٹے ہونے کا بيان کررہی ہے لہذا “ چھوٹے ہونے ميں بڑھ کر ”ايک گروه کے مطابق اس سے مراد 

ی نظر سے ہے ۔يہ بالکل اسی طرح ہے جيسے ہم کسی سے کہيں کہ ايک اس سے بڑھ کر يا اس سے اوپر ہونا بھی اس
روپيہ کے لئے کيوں اتنی زحمت اٹھا رہے ہو تمہيں شرم نہيں ٓاتی اور وه جواب دے کہ ميں تو اس سے اوپر کے لئے بھی 

  تکليف اٹھاتا ہونيہاں تک کہ ايک ٓانے کے لئے بھی ۔
يعنی خدا وند عالم چھوٹی چيزوں کی مثاليں بھی “ونے کے لحاظ سے ہے بعض کہتے ہيں کہ اس سے مراد اوپر سے بڑے ہ

  ديتا ہے اور بڑی کی بھی ،مقتضائے حا ل کے مطابق ۔
  پہلی تفسير زياده مناسب معلوم ہوتی ہے ۔

 اس گفتگو کے بعد فرماتا ہے :رہے وه لوگ جو ايمان لے ٓائے ہيں وه جانتے ہيں کہ يہ بات ان کے پروردگار کی طرف سے
حق ہے(فاما الذين ٓامنوا فيعلمون انہ الحق من ربھم) وه ايمان اور تقوی کی روشنی ميں تعصب ، عناد اور حق سے کينہ 

پروری سے دور ہيں اور وه حق کے چہرے کو پوری طور سے ديکھ سکتے ہيں اور خدا کی دی ہوئی مثالوں کی منطق کا 
  ادراک کرسکتے ہيں ۔

ے ہيں کہ خدا کا اس مثال سے کيا مقصد تھا جو تفرقہ اور اختالف کا سبب بن گئی ايک گروه ليکن جو لوگ کافر ہيں وه کہت
کی اس وجہ سے ہدايت کی ہے اور دوسرے کے گمراه کيا ہے ( و اما الذين کفروا فيقولون ماذا اراد هللا بٰھذا مثال يضل بہ 

کہ يہ مثاليں خدا کی طرف سے نہيں ہيں کيونکہ خدا کی کثيرا و يھدی بہ کثيرا ) ان کے نزديک يہ خود اس بات کی دليل ہے 
  طرف سے ہوتيں تو سب لوگ اسے قبول کرليتے ۔

مگر خدا انہيں ايک مختصر اور دو ٹو ک جواب ديتا کہ وه اس کے ذريعہ صرف فاسقوں اور گنہگاروں کو جو حق کے 
  دشمن ہيں گمراه کرتا ہے ( وما يضل بہ االالفاسقين )

اری گفتگوخدا کی ہے اور نور وہدايت ہے البتہ چشم بينا کی ضرورت ہے جو استفتاء کرے اب اگر يہ دلوں اس بناء پر يہ س
کے اندھے مخالفت اور ڈھٹائی پر اتر ٓائے ہيں تو اس ميں ان کا اپنا ہی نقصان اور خساره ہے ورنہ ان ٓايات الہی ميں کوئی 

  )١نقص نہيں (
______________________________  

بعض مفسرين کہتے ہيں کہ جملہ يضل بہ کثيراخدا کا کالم ہے نہ کہ کفار کا ۔اس صورت ميں يہ معنی ہوں گے کہ وه لوگ جو کہتے )1ٍ(
ہيں کہ ان مثالوں کا کيا مقصد ہے ان کے جواب ميں خدا فرماتا ہے کہ مقصد يہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو ہدايت کرے اور بہت سوں 
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  عالوه کوئی گمراه نہيں ہوتا (ليکن پہلی تفسير صحيح معلوم ہوتی ہے) کو گمراه کردے فاسقين کے 

  
  

  حقائق کے بيان کرنے ميں مثال کی اہميت: )١(
حقائق واضح کرنے اور مطالب کو دل نشيں بنانے کےلئے مختلف مثاليں پيش کی جاتی ہيں اور ان کی اثر ٓافرينی ناقابل 

  انکار ہے۔
راستے کو اتنا کم کرديتا ہے کہ زياده فلسفيانہ استدالل کی زحمت وتکليف سے کہنے اور بعض اوقات ايک مثال کا تذکره 

  سننے والے دونوں کو نجات مل جاتی ہے۔
زياده اہم بات يہ ہے کہ پيچيده علمی مطالب کو عمومی سطح تک عام اور وسيع کرنے کے لئے مناسب مثالوں سے استفاده 

  ے ۔کرنے کے عالوه کوئی راستہ ہی نہيں ہ
  ڈھٹائی پسند اور حيلہ ساز لوگوں کو خاموش کرنے کے لئے مثال کی تاثير کا انکار بھی نہيں کيا جاسکتا ۔

بہرحال معقول کو محسوس سے تشبيہ دينا مسائل علمی عقلی کو سمجھانے کے لئے ايک مو ثر طريقہ ہے ( البتہ جيسا کہ ہم 
،اتنی ہی خطرناک اور مقصد سے دور کرنے والی ہوگی ) اسی بنا ء  کہ چکے ہيں مثال مناسب ہونی چا ہيے ورنہ گمراه کن

پر قرٓان ميں ہميں بہت سی مثاليں ملتی ہيں جن ميں سے ہر ايک بہت پر کشش ، بہت ميٹھی اور بہت تاثير ہے کيونکہ تمام 
انتہائی فصيح و بليغ انسانوں ، ہر سطح کے افراد اور فکر ومعلومات کے لحاظ سے ہر درجہ کے لوگوں کے لئے يہ کتاب 

  )١ہے۔(
______________________________  

ميں تفصيل سے بحث کی گئی ہے جسے  ١٧انسانی زندگی ميں مثال کی تاثير کس قدر ہے اس سلسلے ميں سوره رعد کی اايہ )١(
  تفسير نمونہ کی جلد دہم ميں ماحظہ کيجيئے ۔

  
  

  مچھر کی مثال کيوں : )٢(
ہ مچھر اور مکھی کے چھوٹے پن کو ٓايات قرٓان سے استہزا اور اعتراضات کا ذريعہ بنا ليا ہے ليکن بہانہ سازوں نے اگر چ

اگر ان ميں انصاف ،ادراک اور شعور ہوتااور اس چھوٹے سے جانور کی ساخت اور بناوٹ پر غور وفکر کرتے تو سمجھ 
ئی ہے کہ جس سے عقل حيران ره جاتی ہے ۔امامليتے کہ اس کے بنانے ميں باريک بينی اور عمدگی کی ايک دنيا صرف ہو

  جعفر صادق اس چھوٹے سے حيوان کی خلقت کے بارے ميں ارشاد فرماتے ہيں :
خداوند عالم نے مچھر کی مثال دی ہے حاالنکہ وه جسامت کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے ليکن اس کے جسم ميں وه تمام 

ڑے جانور کے جسم ميں ہيں ۔ يعنی ہاتھی اور اس کے عالوه بھی ٓاالت اور اعضاء وجوارح ہيں جو خشکی کے سب سے ب
اس کے دو عضو( سينگ اور پر ) ہيں جو ہاتھی کے پاس نہيں ہيں ۔ خدا وند عالم يہ چاہتا ہے کہ مومنين کو اس مثال سے 

کی طرح پيدا کيا ہے خلقت و ٓافرينش کی خوبی اور عمدگی بيان کرے ، يہ ظاہر ََ◌ا ِِ◌ا کمزور سا جانور جسے خدا نے ہاتھی
  اس ميں غور وفکر انسان کو پيدا کرنے والے کی عظمت کی طرف متوجہ کرتا ہے ۔

خصوصا اس کی سونڈجو ہاتھی کی سونڈ کی طرح ہے اندر سے خالی ہے اور وه مخصوص قوت سے خون کو اپنی طرف 
  سوراخ بہت باريک ہے ۔ کھينچتی ہے ۔اس کی يہ ٹونٹی دنيا کی عمده ترين سرنگ ہے اور اس کے اندرونی

خدا نے مچھر کو قوت جذب ودفع اور ہاضمے کی قوت دی ہے ۔ اسی طرح اسے مناسب طور پر ہاتھ، پاؤں اور کان ديئے 
ہيں ،اسے پر ديئے ہيں تاکہ غذا کی تالش کرسکے اور پر اس تيزی سے اوپر نيچے حرکت کرتے ہيں کہ ٓانکھ سے ان کی 

يہ جانور اتنا حساس ہے کہ صرف کسی چيز کے اٹھنے سے خطره محسوس کرليتا ہے اوريہ حرکت ديکھی نہيں جاسکتی ۔ 
بڑی تيزی سے اپنے ٓاپ کو خطرے کی جگہ سے دور لے جاتا ہے اور تعجب کی بات يہ ہے کہ انتہائی کمزور ہونے کے 

  باوجود بڑے سے بڑے جانور کو عاجز کرديتا ہے ۔
  ں ايک عجيب وغريب خطبہ نہج البالغہ ميں ہے۔ٓاپ نے فرمايا :حضرت امير المومنين علی کا اس سلسلہ مي
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اگر دنيا جہاں کے سب زنده موجودات جمع ہوجائيں اور باہم مل کے کوشش کريں کہ ايک مچھر بناليں تو وه ہرگز ايسا نہيں 
ٓاجائيں گے اور وه کرسکتے بلکہ اس جاندار کی خلقت کے اسرار پر ان کی عقليں دنگ ر ه جا ئيں گی۔ ان کے قوٰی عاجز 

تھک کر انجام کو پہنچ جائيں گے ۔ تالش بسيار کے بعد با ال ٓخر شکست خورده ہوکر اعتراف کريں گے کہ وه مچھر کی 
خلقت کے معاملے ميں عاجز ہيں اور اپنے عجز کا اقرار کرتے ہيں يہاں تک کہ وه اسے نابود کرنے سے بھی عاجز ہے 

  )١۔(
______________________________  

  ١٨۶نہج البالغہ) ١(

  

  خداکی طرف سے ہدايت وگمراہی : )٣(
گذشتہ ٓايت کا ظاہری مفہوم ممکن ہے يہ شک پيدا کرے کہ ہديت اور گمراہی ميں جبر کا پہلو ہے اور اس کا دارومدار خدا 

ت کا سرچشمہ ا نسان کے کی چاہت پر ہے جب کہ اس ٓايت کا ٓاخری جملہ اس حقيقت کو ٓاشکا ر کرتا ہے کہ ہدا يت وضالل
  اپنے اعمال ہيں ۔

اس کی وضاحت يہ ہے کہ انسان کے اعمال وکردار کے ہميشہ خاص نتا ئج وثمرات ہو تے ہيں ان ميں سے اگر عمل نيک 
  ہو تو اس کا نتيجہ روشن ضميری ،توفيق الہی،خداکی طرف سے ہدايت اور بہترانجام کارہے ۔

  اه ہے ۔ارشاد ہے:اس بات کی گو٢٩سوره انفال کی ٓايت 
  ياايھاالذين امنوا ان تتقواهللا يجعل لکم فرقاناَ◌َ 

  اے ايمان والو !اگر پرہيز گاری کو اپنا لو تو خدا تمہيں تميز حق وباطل اور روشن ضمير ی عطاکرے گا۔
رف اس اور اگر انسان برے کاموں کے پيچھے لگا رہے تو اس کے دل کی تير گی اور بڑھ جائے گی اور وه گناه کی ط

  کارجحان زياده ہو گا بلکہ بعض اوقات انکار خدا تک پہنچ جائے گا ۔
  ہے جس ميں فرمايا ہے:  ١٠اس کی شاہد سوره رو م کی ٓايت 

  ثم کان عاقبةالذين اسٰاء والسواٰی ان اکذب ٰباٰيات هللا وکانوا بھا يستھزؤن ه 
  لہی کا مذاق اڑانے لگے ہيں ۔برے انجام دينے والے اس مقام پر جا پہنچے ہيں کہ اب ٓايات ا

  ايک اور ٓايت ميں ہے۔
  فلما زاغو ازاغ هللا قلوبھم 

  )۵٠جب حق سے پھر گئے تو خدا نے بھی ان کے دلوں کو پھير ديا (صف 
زير بحث ٓايت بھی اسی مفہوم کی شاہد ہے کہ جب وه فرماتا ہے وما يضل بہ االالٰفسقين يعنی خدا فاسقين ہی کو گمراه کرتا 

  ہے ۔
اس بنا ء پراچھے يا برے راستے کا انتخاب پہلے ہی سے خود ہمارے اختيار ميں ہے ا س حقيقت کو ہر شخص کا وجدان 

  قبول کرتا ہے ۔انتخا ب کے بعد اس کے قہری نتائج کا ہميں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 
ام نہيں بلکہ قرٓان کی متعدد ٓايات مختصر يہ کہ قرٓان کے مطابق ہدايت وضاللت اچھے يا برے راستے کے جبری اختيار کا ن

شہادت ديتی ہيں کہ ہدايت کے معنی ہيں سعادت کے وسائل فراہم ہونا اور ضاللت کا مطلب ہے مساعد حاالت کا ختم ہو جانا 
ا ،ليکن اس ميں جبر کا پہلونہيں ہے اور يہ اسباب کا فراہم کرنا ( جس کا نام ہمارے نزديک توفيق ہے ) يا اسباب ختم کردين

  (جسے ہم سلب توفيق کہتے ہيں ) انسان کے اپنے ہی اعمال کا نتيجہ ہے ۔
اس حقيقت کو ہم ايک ساده سی مثال سے پيش کر سکتے ہےں ۔ جب انسان کسی گرنے کی جگہ يا کسی خطرناک بڑی نہر 

والی ہوتی ہے ايسے  سے گذرتا ہے تو وه جتنا اپنے ٓاپ کو نہر سے قريب تر کرتا ہے اس کے پاؤں کی جگہ زياده پھسلنے
ميں گرنے کا احتما ل زياده اور نجات پانے کا کم ہو جاتا ہے اور انسان جتنا اپنے آپ کو اس سے دور رکھے گا اس کے 

پاؤں رکھنے کی جگہ زياده محکم اور اطمينان بخش ہوگی اور گرنے کا احتمال کم ہوگا ، ان ميں سے ايک کا نام ہدايت اور 
اس گفتگو سے ان لوگوں کی بات کا جواب پورے طور پر واضح ہو جائے گا جو ٓايات ہدايت و  دوسرے کا ضاللت ہے ۔

  ضاللت پر اعتراض کرتے ہيں ۔
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  فاسقين ) ۴(
:فاسقين سے مراد وه لوگ ہيں جو عبوديت وبندگی کے دستور سے پاؤں باہر نکاليں کيونکہ اصل لغت ميں فسق گٹھلی کے 

ہيں ۔اس کے معنی کو وسعت دے کر ان لوگوں کے لئے يہ لفظ بوال گيا ہے جو خدا کی  کھجور سے باہر نکلنے کو کہتے
 بندگی کی شاہراه سے الگ ہوجاتے ہو جائيں ۔

 

  1تفسير نمونه جلد

 

  
  
  ۔ الذين ينقضون عھد هللا من بعد ميثاقہ و يقطعو ن ما امر هللا بٰہ ان يو صل و يفسدون فی االرض اوٰلئک ھم الٰخسرون ٢٧

  ترجمہ 
۔ فاسق وه ہيں جو خدا سے محکم عہد وپيمان کرنے کے بعد اسے توڑ ديتے ہيں وه تعلق جنہيں خدا نے برقرار رکھنے کا ٢٧

  حکم ديا ہے انہيں توڑتے ہيں اور زمين ميں فساد برپا کرتے ہيں ۔ يہی لوگ خسارے ميں ہيں
  

  حقيقی زياں کار 
ونے سے متعلق گفتگو تھی لہذا اس ٓايت مين ان کی تين صفات بيان گذشتہ ٓايت کے آخر ميں چونکہ فاسقين کے گمراه ہ

  کرکے انہيں مکمل طور پر مشخص کرديا گيا ہے ۔ ذيل ميں ان عالمات وصفات کا جائزه پيش کيا جاتا ہے ۔
  ۔فاسق وه ہيں جوخدا سے محکم عہد وپيمان باند ھ کر توڑ ديتے ہيں( الذين ينقضون عھد هللا من بعد ميثاقہ) ) ١(

حقيقت يہ ہے کہ ا نسانوں نے خدا سے مختلف پيمان باند ھ رکھے ہےں ۔ توحيد و خدا شناسی کا پيغام اور شيطان اور نفسانی 
خواہشات کی پيروی کرنے کا پيمان ۔فاسق ان تمام پيمانوں کو توڑ ديتا ہے وه فرمان حق سے سرتابی کرتا ہے اور شيطان 

  ے۔اور خواہشات نفسانی کی پيروی کرتا ہ
يہ پيمان کہاں اور کس طرح باندھا گيا تھا :يہاں يہ سوال سامنے ٓاتا ہے کہ پيمان تو دو طرفہ معاملہ ہے ہميں بل کل ياد نہيں 

  کہ ہم نے گذشتہ زمانے ميں اس سلسلہ ميں اپنے پروردگارسے کوئی عہد وپيمان کيا ہو۔
ہے اور وه يہ کہ روح کی گہرائی اور سرشت انسا ن ايک نکتہ کی طرف متوجہ ہونے سے اس سوال کا جواب واضح ہوجاتا

کے باطن ميں ايک مخصوس شعور اور کچھ خاص قسم کی قوتيں پا ئی جاتيں ہيں جنکی ہدايت کے ذريعہ انسان سيدھی راه 
اختيار کرسکتا ہے اور اسی ذريعہ سے وه خواہش نفس کی پيروی سے بچتے ہوئے رہبران الہی کی دعوت کا مثبت جواب 

  سکتا ہے اور خود کو اس دعوت سے ہم ٓاہنگ کرسکتا ہے ۔دے 
قرٓان اس مخصوص فطرت کو عہد وپيمان الہی قرار ديتا ہے حقيقت ميں يہ ايک تکوينی پيغام ہے نہ کہ تشريعی و قانونی ۔ 

  ا صراط مستقيمقرٓان کہتا ہے :الم عھد اليکم يا بنی ٓادم ان ال تعبدوا الشيطان ج انہ لکم عدو مبين و ان اعبدونی ھذ
کيا ہم نے تم سے يہ عہد و پيمان نہيں ليا تھا کہ شيطان کی عبادت نہ کرنا جو تمہارا واضح دشمن ہے اور  ----اے اوالد ٓادم 

  )۶١٠۶٠ميری ہی عبادت کرنا جو سيدھا راستہ ہے (يسين ،
تکامل طے کرنے کا جو عشق ہے واضح ہے کہ يہ اسی فطرت توحيد و خدا شناسی کی طرف اشاره ہے اور انسان ميں راه 

  اس کی نشاندہی ہے ۔
  اس بات کے لئے دوسرا شاہد وه جملہ ہے جو نہج البالغہ کے پہلے خطبہ ميں موجود ہے :

  وبعث فيھم رسلہ وواتر اليہ ا نبيائہ يستادوه ميثاق فطرتہ:
خواہش کريں کہ وه اپنے فطری خدا وند عالم نے يکے بعد ديگرے لوگوں کی طر ف ا پنے رسول بھيجے تاکہ ان سے يہ 

  پيمان پر عمل کريں ۔
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مزيد واضح الفاظ ميں يوں کہا جاسکتا ہے کہ خدا نے انسان کو ہر نعمت وافر دی ہے اور اس کے ساتھ عملی طور پر اس 
ی ٓاواز سے زبان ٓافرينش ميں عہد وپيمان ليا ہے ۔ اسے آنکھ دی ہے تاکہ اس سے حقائق کو ديکھ سکيں کان ديا تاکہ حق ک

  سن سکے اور اسی طرح ديگر نعمات ہيں ۔
جب انسان اپنی فطرت کے مطابق عمل پيرا نہ ہو يا خدا داد قوتوں کا غلط استعمال کرے تو گويا اس نے عہد وپيمان خدا کو 

  توڑ ديا ۔فاسق تمام کے تمام يا ان ميں سے بعض فطری پيمانوں کو پاؤں تلے روند ڈالتے ہيں ۔
رٓان فاسقين کی دوسری عالمت کی نشاندہی يوں فرماتا ہے : جو تعلق خدا سے قائم رکھنے کو کہا ہے وه اس کے بعد ق) ٢(

  انہيں منقطع کرديتے ہيں ( ويقطعون ما امر هللا بہ ان يوصل )۔
بہت سے مفسرين نے اگرچہ اس ٓايت کو قطع رحمی اور عزيزداری کے رشتے کو منقطع کرنے سے مخصو ص سمجھا ہے

ہوم ٓايت پر گہرا غور نشاندہی کرتا ہے کہ اس کے معنی زياده وسعت اور زياده عموميت رکھتے ہےں جس کی بنا پرليکن مف
قطع رحم اس کا ايک مصداق ہے کيونکہ ٓايت کہتی ہے کہ فاسقين ان رشتوں اور تعلقات کو منقطع کرديتے ہيں جنہيں خدا 

ہ داری کے ناتے اور دوستی کے ناتے ، معاشرے کے ناتے ، خدائی نے برقرار رکھنے کا حکم ديا ہے اب يہ پيوند ، رشت
رہبروں سے ربط و پيوند اور خدا سے رابطہ سب پر محيط ہيں لہذا ٓايت کو قطع رحمی اور رشتہ داری کے رابطوں کو 

  روند نے کے معنی ميں منحصر نہيں کرنا چاہيئے۔
ء ومٔومنين سے رابطہ منقطع کرنا ہے،بعض کے نزديک اس يہی وجہ ہے کہ مفسرين کے نزديک اس ٓايت سے مراد انبيا

کامفہو م انبيا ء اور آاسمانی کتابوں سے رابطہ قطع کر نا ہے کيونکہ خدانے ان سے رابطہ استوار رکھنے کا حکم ديا ہے 
  واضح ہے کہ يہ تفسيريں بھی ٓايت کے مفہوم کا جز ہيں

  )١اميرالمٔومنين اور اہلبيت سے مربوط کی گئی ہے ۔(کی تفسير “ماامرهللا بہ ان يوصل ”بعض روايت ميں
فاسقين کی ايک اورعالمت زمين ميں فساد پيدا کرنا ہے جس کی ٓاخری مرحلے ميں نشان دہی کی گئی ہے ۔وه زمين ميں )٣(

  فساد پيدا کر تے ہيں (ويفسدون فی االرض)۔
وڑليا ہے اور اپنے رشتہ داروں سے رحم اور يہ واضح ہے کہ جنہوں نے خداکو بھالديا ہے ،اس کی اطاعت سے رخ م

شفقت کا برتأو نہيں کرتے وه دوسروں سے کيسا معاملہ کريں گے۔وه اپنے مقصد براری ،اپنی لذتوں اورذاتی فائدوں کی 
ده فکرميں رہيں گے ۔معاشرے کی حالت کچھ بھی ہو انہيں کوئی فرق ن نہيں پڑتا ان کا ہدف تو يہ ہے کہ زياده سے زياده فائ

اٹھايا جائے اور اپنے مقصد ميں کاميابی حاصل کی جائے ۔اس ہدف وغرض تک پہونچنے کے لئے وه کسی بھی غلطی کی 
  پرواه نہيں کرتے ۔ واضح ہے کہ اس طرز فکروعمل سے معاشرے ميں کيسے کيسے فسادات پيدا ہوتے ہيں ہيں ۔

ه اٹھانے والے ہيں (اولئک ھم ا لخاسرون)۔واقعاََ◌ايسا ہی زيرے بحث ٓايت کے ٓاخر ميں ہے کہ يہی لوگ زياں کار اور خسار
ہے ۔اس سے تدبير کيا خساره ہو گاکہ وه تمام مادی اور روحانی سرمايہ جس سے انسان بڑے بڑے اعزاز اور سعادتينحاصل 

تقاضوں کو  کرسکتا ہے ۔اسے اپنی فناونابودی ،بدبختی اورسياه کاری کی راه مينخرچ کر دے اور جو لوگ مفہوم فسق کے
  پورا کرتے ہوئے اطاعت کے مرکز سے خارج ہوگئے ہيں ان کی قسمت ميں اس کے عالوه کيا ہو سکتا ہے ۔

______________________________  

مزيد توضيح کے سلسلے ميں نيز انروايات کے لئے جو ان ہيوندونکے مفہوم کی وسعت سے متعلق ہيں اسی(۵۴نورالثقلين ،جلد ،) ١(
  کے ذيل ٢١مونہ)ميں سورٔهرعد کی ٓايہتفسير (ن

  مينمالحظہ کيجئے)

  
  

  اسالم ميں صلہ رحمی کی اہميت : )١(
گذ شتہ ٓايت اگرچہ تمام خدائی ناتوں کے احترام کے متعلق گفتگو کرتی ہے ليکن بال شک وتردد رشتہ داری کاناتا اور تعلق 

  اس کا واضح اور روشن مصداق ہے ۔
ں کی مددو حمايت اور ان سے محبت کر نے کی بہت زياده احميت کا قا ئل ہے او ر قطع رحمی اسالم صلۂ رحمی ، عزيزو

  اور رشتہ داروں اور عزيزوں سے رابطہ منقطع کر نے کو سختی سے منع کر تا ہے ۔
  صلۂ  رحمی کی اتنی اہميت ہے کہ رسول اکرم فرماتے ہيں۔
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  غيراخيارصلةالرحم تعمرالديار وتزيدفی االعماروان کان اھلھا
رشتہ داروں سے صلہ رحمی شہروں کی ٓابادی کاباعث ہے اور زندگياں اس سے بڑھتی ہيں اگر چہ صلہ رحمی کرنے 

  )١والے لوگ اچھے نہ ہوں۔(
  امام صادق کے ارشاد مينسے ہے ؛

  صل رحمک ولوبشربةمن ماء وافضل مايوصل بہ الرحم کف االذی عنھا
کرو چاہے پانی کے ايک گھونٹ سے ہوسکے اور ان کی خدمت کابہترين طريقہ  رشتہ داری کی گره اور نا تے کو مضبوط

  )٢يہ ہے کہ (کم ازکم )تم سے انہينکوئی تکليف واذيت نہ پہنچے۔(
قطع رحمی کی قباحت اور گناه اس قدر ہے کہ امام سجاد نے اپنے فرزندکو نصيحت کی کہ وه پانچ گروہوں کی صحبت سے 

  وہوں مينسے ايک قطع رحمی کرنے والے ہيں:پرہيز کريں اور ان پانچ گر
  واياک ومصاحبةالقاطع لرحمہ فانی وجدتہ ملعونافی کتاباهللا

قطع رحمی کر نے والے کی معاشرے سے پر ہيزکرو کيونکہ قرٓان نے ا سے ملعون اور خدا کی رحمت سے دور قرار ديا 
  )٣ہے (

  ميں ارشاد ہے: ٢٢،٢٣سوره محمدٓايہ 
  م ان تفسدوافی االرض وتقطعواارحامکم اولئک الذين لعنھم هللا۔فھل عسيتم ان توليت

پس اسکے سوا تم سے کيا اميد کی جاسکتی ہے کہ اگر اقتدار تمہا ر ے ہاتھ ٓاجائے تو زمين ميں فساد برپا کردو اور قطع 
  رحمی کرو ۔ايسے ہی لوگ خداکی لعنت کے سزاوار ہيں۔

لو ں اور رشتے داری کے پيوندکوتوڑنے والوں کے لئے سخت احکامات ہيں خالصہ يہ کہ قر ٓان ميں قطع رحمی کرنے وا
اور احاديث اسالمی بھی ان کی شديد مزمت کر تی ہيں ۔ ايک حديث ميں ہے کہ رسول هللا سے پوچھا گيا کہ خدا کی بارگاه 

س کے بعد کون سا عملمينسب سے زياده مغضو ب کون ساعمل ہے تو ٓاپ نے جواب ميں فرمايا خداسے شرک کرناپوچھا ا 
  )4زياده باعث غضب الہی ہے تو فرمايا:قطع رحمی۔(

اسالم نے جو رشتہ داری کی اس قدر حفاظت ونگہداری کی تاکيد کی ہے اس کی وجہ يہ ہے ايک عظيم معاشر ے کا 
جائے يہ استحکام ترقی ، تکامل اور اسے عظيم تر بنانے کے لئے ضروری ہے کہ کام چھوٹی اکائيوں سے شروع کيا 

عظمت اقتصادی اور فوجی لحاظ سے درکار ہويا روحانی و اخالق لحاظ سے ،جب چھوٹی سے چھوٹی اکائيوں ميں پيش 
  رفت اورخود بخود اصالح پزير ہو جا ئيگا۔

اسالم نے مسلمانو ں کی عظمت کے لئے اس روش سے پورے طور پر فائده اٹھايا ہے ۔اس نے اکائيو ں کی اصالح کاحکم 
اور عموماََ◌ لوگ ان کی مدد ،اعانت اور انہيں عظمت بخشنے سے روگردانی نہينکرتے کيونکہ ايسے افراد کی ديا ہے 

بنيادوں کو تقويت پہنچانے کی نصيحت کرتا ہے جن کا خون ان کے رگ وريشہ ميں گردش کررہا ہے اور جو ايک خاندان 
ی سے ہمکنار ہوئے تو بڑا گروپ بھی عظمت کے ارکان ہيں۔واضح ہے کہ جب رشتہ داری کے چھوٹے گروپ کامياب

صلہ رحمی شہروں کی ٓاباد ی کا باعث ہے ”حاصل کر ے گا اور ہر لحاظ سے قوی ہو گا ،وه حديث جس ميں ہے کہ 
  غالباََ◌ اسی طرف اشاره کرتی ہے“

______________________________  

  ۵١۴،ص١سفينةالبحار،جلد  -1
  ۵١۴،ص ١سفينة البحار ،جلد  -2
  ماده رحم )( ۵١۶ص ١سفينة البحار ،جلد )٣(
  )سفينة البحار (مادٔه رحم )4(

  
  

  جوڑنے کے بجائے توڑنا : )٢(
يہ قابل غور ہے کہ ٓايت کی تعبير ميں اس طرح ہے کہ خدانے جس چيز کو جوڑ نے کا حکم ديا ہے فاسق اسے توڑتے ہيں 

ے ممکن ہے ؟جواب ميں ہم کہتے ہيں کہ وصل سے مقصد ان ۔يہاں يہ سوال سامنے ٓاتا ہے کہ کيا قطع کرنا وصل سے پہل
رو ا بط کو جاری رکھناہے جو خد ا وند عالم نے اپنے اور اپنے بندوں کے درميان يا بندوں ميں سے ايک دوسرے کے 
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درميان طبعی طور پرا ور فطری طور پر قائم کئے ہيں ۔دوسرے لفظوں ميں خدا نے حکم ديا ہے کہ ان فطری اور طبعی 
  رابطوں کی محافظت وپاسداری کی جائے ليکن گنہ گار انہيں قطع کرديتے ہيں(اس پر خصوصی غور کيجئے )

  ۔ کيف تکفرون با وکنتم اموتاََ◌ فاحياکم ج ثم يميتکم ثم يحييکم ثم اليہ ترجعون ٢٨
  ل شیِءِ◌ عليم ۔ ھوالذی خلق لکم ما فی االرض جميعاََ◌ ق چم استوٰی الی السماء فسوھن سبع سموت وھو بک٢٩

  ترجمہ :
۔ تم خداسے کيونکر کفر کرتے ہو حاالنکہ تم بے روح جسم تھے اس نے تمہيں زندگی دی پھر وه تمہيں مارے گا اور ٢٨

دوباره تمہيں زنده کرے گا اس کے بعد اسی کی طرف لوٹ جأوگے (اس بناء پر نہ تمہاری زندگی تمہاری طرف سے ہے 
  ہے خداہی کی طرف سے ہے )اور نہ موت جوکچھ تمہارے پاس 

۔ وه خدا جس نے زمين کی تمام نعمتوں کو تمہارے لئے پيدا کيا ہے ۔پھر وه ٓاسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہيں سات ٢٩
  ٓاسمانو ں کی صورت ميں مرتب کيا اور وه ہر چيز سے 

  

  زندگی ايک اسرار ٓاميز نعمت ہے 
ات الہی کے ايک سلسلے اورتعجب انگيز خلقت کا ذکر کے انسان کوپروردگار اور مندر جہ باال دو ٓايا ت ميں قر ٓان نے نعم

ميں بيان کئے )٢٢و٢١اس کی عظمت کی طرف متوجہ کر ديا ہے اور خدا شناسی کے سلسلے ميں جو دالئل گذشتہ ٓايات (
  گئے ہيں ان کی تکميل کر رہاہے ۔

ہا ہے جس کاکو ئی انکار نہيں کرسکتااور وه ہے زندگی کا پرقرٓان يہاں وجودخداکے اثبات کو ايسے نکتے سے شروع کر ر
  اسرار مٔسلہ ۔

پہلے کہتا ہے تم خداکا کس طرح انکار کرتے ہو حاال نکہ تم بے روح جسم تھے اس نے تمہينزنده کيا اور تمہارے بد ن پر 
  زندگی کا لباس پہنايا(کيف تکفرون باهللا وکنتم امواتاََ◌فاحياکم)۔

ياددہانی کرواتا ہے کہ اس سے پہلے تم پتھروں،لکڑيوں اور بے جا ن موجودات کی طرح مرده تھے اور  قرٓان ہم سب کو
نسيم زندگی کاتمہارے کو چے سے گذر نہ تھا ليکن اب تم نعمت حيات وہستی کے مالک ہو ۔تمہيں اعضاء حواس اور ادراک 

اہے کيا يہ سب کچھ خود تم نے اپنے ٓاپ کو ديا ہے کے کارخا نہ عطا کئے گئے ہيں۔ يہ وجود حيات تمہينکس نے عطا کي
۔واضح ہے کہ ہر مصنف مزاج انسان بغير کسی ترددکے اعتراف کر تا ہے کہ يہ نعمت خود اس کی اپنی طرف سے نہيں 
ہے بلکہ ايک مبداء اعالم وقادر کی طرف سے اسے ملی ہے جو زندگی کے تمام رموزاور پيچيده قوانين سے واقف تھا ، 

  ں منظم کرنے کی قدرت رکھتا تھا يہانيہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ پھر کيونحيات وہستی بخشنے والے خداکاانکاکرتے ہيں۔انہي
ٓاج کے زمانے مينتمام علماء ومحققين پر يہ بات ثابت ہوچکی ہے کہ ہمارے پاس اس دنيا ميں حيات وہستی سے زياده پيچيده 

ب وغريب ترقی کے باوجودجو طبعی علوم فنون کے سلسلے ميں انسان کو نصيب کو ئی مٔسلہ نہيں ہے کيونکہ تمام تر عجي
ہوئی ہے ابھی تک حيات کا معمہ حل نہيں ہوسکا۔يہ مٔسلہ اس قدر اسرار ٓاميز ہے کہ الکھو ں علماء افکار اور کوششيں اب 

ٓائنده تدريجاََ◌انسان رموز تک اس مٔسلے کے ادراک سے عاجز ہوچکی ہيں ۔ہوسکتا ہے کہ انتھک کوششوں کے سائے ميں 
  حيات سے ٓاگاه ہوسکے۔ 

ليکن مٔسلہ يہ ہے کہ کياکوئی شخص اس معاملے کو جو بہت گہرے غوروفکر کا نتيجہ ہے ،اسرارانگيز ہے اور بہت زياده 
علم وقدرت کا محتاج ہے بے شعور طبيعت کی طرف نسبت دے سکتا ہے ،وه طبيعت جو خود حيات وزندگی سے عاری ہے 

  ۔
ہ وه مقام ہے جہاں ہم کہتے ہيں کہ اس جہان طبيعت ميں حيات وزندگی کا ظہو ر وجو دخدا کے اثبات کی سب سے بڑی ي

  سند ہے اور اس مو ضوع پربہت سی کتابيں لکھی جاچکی ہيں۔
تے قرٓان اوپر والی ٓايت ميں خصوصيت کے ساتھ اسی مٔسلے کاسہارا ليتا ہے ہم سر دست اسی مختصر اشارے سے گذرجا
ہيں ۔قرٓان اس نعمت کی ياد دہانی کے بعد ايک واضح دليل پيش کرتا ہے اور وه ہے مٔسلٔہ موت ،قرٓان کہتا ہے :پھر خدا 

  تمہيں مارے گا(ثم يحييکم )
ا نسان ديکھتاہے کہ اس کے اعزاء واقربااور دوست و احباب يکے بعد ديگرے مرتے رہتے ہيں اور ان کا بے جان جسم مٹی

ن ہوجاتا ہے ۔يہ مقام بھی غوروفکر کا ہے کہ ٓاخر کس نے ان سے وجود کو چھين ليا ہے اگر ان کی زندگی کے نيچے دف
  اپنی طرف سے تھی توہميشہ رہتی يہ جو لے لی گئی ہے اس کی دليل ہے کہ کسی دوسرے نے انہيند ی تھی ۔

  ميں ہے :٢يت زندگی پيدا کرنے واال وہی موت پيدا کرنے واال ہے چنانچہ سوره ملک کی آ 
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  الذين خلق الموت والحٰيوة ليبکوکم احسن عمالََ◌
  خداوه ہے جس نے موت وحيات کو پيدا کياتاکہ تمہينحسن عمل کے ميدان ميں ٓازمائے ۔

قرٓان نے وجود خدا پر ان دو و اضح دليلوں کو پيش کيا ہے دوسرے مسائل کے لئے روح انسانی کو ٓاماده کيا ہے اور بحث 
اداور موت کے بعد زندگی کو بيان کيا ہے ۔پھر کہتا ہے :اس کے بعد دوباره زنده کرے گا (ثم يحييکم )۔البتہ سے مٔسلہ مع

موت کے بعد يہ زندگی کسی طرح تعجب خيز نہيں کيونکہ پہلے بھی انسان اسی طرح تھا پہلی دليل (يعنی بے جان کو 
زاء بدن کے منتشر ہونے کے بعد زندگی ملنے کے زندگی عطا کرنا)کی طرف متوجہ ہونے کے بعد دوسری مرتبہ اج

مٔسلے کو قبو ل کر نامشکل نہيں بلکہ پہلی دفعہ کی نسبت ٓاسان ہے اگر چہ جس ذات کی قدرت المتناہی ہو اس کے لئے 
  تسہيل ومشکل کو ئی مفہوم نہيں رکھتا)۔

ک اور تردد تھا حاالنکہ پہلی زندگی جو تعجب کی بات يہ ہے کہ کچھ لوگ ايسے بھی تھے جنہيں انسانوں کی زندگی ميں ش
  بے جان مو جو دات سے صورت پذير ہو ئی ہے اسے جانتے ہيں ۔

يہ بات قابل غور ہے کہ قرٓان ٓاغاز سے اختتام تک دفتر حيات کو انسان کے سامنے کھولتاہے اورايک مختصرسے بيان ميں 
  منے تصوير کشی کرتا ہے ۔زندگی کی ابتداء وانتہا ا ورمٔسلہ معاد وقيامت کی اس کے سا

اس ٓايت کے ٓاخر ميں کہتاہے :پھر اس کی طرف تمہاری باز گشت ہوگی (ثم اليہ ترجعون )۔خداکی طرف رجوع کرنے کے 
معنی وہی خدا کی نعمتو نکی طرف رجوع کرناہيں يعنی قيامت اور دوباره قبروں سے اٹھنے والے دن کی نعمتوں کی طرف 

  ہے جہاں فرماتاہے ۔٣۶ره انعام کی ٓايت رجوع کروگے ۔اسکی شاہد سو
  والموتی يبعثھم هللا ثم اليہ يرجعون 

  خدامردو ں کو قبروں سے اٹھائے گا اوراسی کی طرف ان کی بازگشت ہوگی ۔
ممکن ہے خداکی طرف رجوع کرنے سے مقصود کو ئی ايسی حقيقت ہو جو اس سے زياده دقيق وباريک ہواور وه يہ کہ تما 

اپنا سفر نقطٔہ عدم جو نقطٔہ صفر ہے سے شروع کياہے اور تمام موجودات سيرتکامل ميں ہيں اور المتناہی  م مو جودات نے
کيطر ف بڑھ رہے ہيں جوذات پروردگار ہے لہذا مرنے سے سير تکامل کا سلسلہ معطل نہيں ہوتا اوردوسری مرتبہ قيامت 

  رہے گی۔ ميں زندگی کی زياده بلند سطح کی طرف يہ تکامل جاری وساری
نعمت حيات اور مسئلہ مبداء و معاد کے ذکر کے بعد خدا ايک وسيع نعمت کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہتا ہے :خدا وه ہے 

جس نے زمين ميں جو کچھ ہے تمہارے لئے پيدا کيا ہے (ھو الذی خلق لکم ما فی االرض جميعا ) اس تربيت سے انسانوں 
موجودارت پر ان کی سرداری کو مشخص کيا گيا ہے۔اسی سے ہم سمجھتے ہيں کہکی وجودی قدروقيمت اور زمين کے تمام 

خدا نے انسان کو بہت بڑے قيمتی اور عظيم مقصد کے لئے پيدا کيا ہے ۔ تمام چيزوں کو تو اس کے لئے پيدا کيا ہے ۔اب 
سب سے زياده قدر وقيمت اسے کس لئے پيدا کيا ہے۔انسان اس صحن عالم ميں عالی ترين وجود ہے اور صحن عالم ميں 

  رکھتا ہے۔
صرف يہی ٓايت نہيں جس مين انسان بلند ترين مقام کے بيان کيا گيا ہے بلکہ قرٓان ميں بہت سی ايسی آيات ملتی ہيں جو انسان 

  ميں ٓايا ہے : ١٣کا تعارف تمامتر مو جودات کا مقصود ه اصلی کی حيثيت سے کراتی ہيں جيسا کہ سوره جاثيہ کی ٓايہ 
  سخرلکم ما فی السٰموات وما فی االرض و

  جو کچھ ٓاسمانوں اور زمين ميں ہے سب کو تمہارے لئے مسخر قرار ديا ہے۔
  دوسری جگہ اس سے زياده تفصيل بيان ہوئی ہے :

  )۴و سخر الشمس والقمر ()٣وسخر البحر ()٢وسخر لکم الليل والنھار () ١وسخرلکم الفلک و سخر لکم االنھار (
مہارے لئے مسخر کيا گيا اور درياؤں کو تمہارے لئے مسخر کيا دن اور رات کو تمہارے لئے مسخر کيا اور کشتيوں کو ت

  )۵سمندروں کو مسخر کيا اور ٓافتاب و ماہتاب کو بھی تمہارا فرماں بردار اور خدمت گذار قرار ديا ۔(
سمانونن کی طرف متوجہ ہوا اور انہيں سات دوباره توحيد کے دالئل کی طرف لوٹتے ہوئے کہتا ہے :پھر خدا وند عالم آ 

ٓاسمانون کی صورت ميں مرتب کيا اور وه ہر چيز کو جانتا ہے (ثم استوی الی السماء فسواھن سبع سٰمٰوت و ھو بکل شیء 
  عليم)۔
کمل سے ليا گيا ہے لغت ميں اس کے معنی ہيں احاطٔہ کامل ، تسلط اور خلقت وتدبير پر م“استواء“ماده “استوی ” لفظ

ميں ضروری نہيں کہ تاخير زمانی کے معنی ميں ہو بلکہ ہوسکتا ہے اس کے “ ثم استوی الی السماء ” جملہ “ثم”قدرت۔لفظ
  معنی تاخير بيان اور حقائق کو ايک دوسرئے کے بعد النا ہو ۔

______________________________  
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  ٣٢ابراہيم ، ٓايہ )١(
   ٣٣، ابراہيم ، ٓايہ  ۴و )٢(
  ١۴، ٓايہ نحل ) ٣(

  ،ميں کی گئی ہے ۔٣٣اور ٣٢اور سوره ابراہيم ٓايات  ٢اس سلسلہ ميں زياده تر بحث اسی تفسير ميں سوره رعد ٓايہ 

  
  

  تناسخ ا ور ارواح کا پلٹ ٓانا ) ١(
ال ہے اوپر والی ٓايت ان ميں سے ہے جو عقيده تناسخ کی صريحا نفی کرتی ہيں کيونکہ تناسخ کا عقيده رکھنے والوں کا خي

کہ انسان مرنے کے بعد دوسری دفعہ اسی زندگی کی طرف لوٹ ٓاتا ہے البتہ ہوتا يہ ہے کہ اس کی روح دوسرے جسم اور 
دوسرے نطفے ميں حلول کرکے نئے سرے سے اسی دنيا ميں زندگی کا ٓاگاز کرتی ہے اور ممکن ہے اسی سلسلہ کا بارہا 

سخ يا عود ارواح کہتے ہيں ۔ مندرجہ باال ٓايت صراحت سے بيان کرتی ہے تکرار ہو ۔اس جہان ميں اس مکرر زندگی کو تنا
کہ موت کے بعد ايک سے زياده زندگی نہيں ہے معلوم ہے کہ يہ حيات وہی معاد و قيامت کی حيات ہے ۔بہ الفاظ ديگر ٓايت 

ے ( بے جان عالم موجودات ميںکہتی ہے کہ مجموعی طور پر تمہاری دو زندگياں اور دو اموات تھيں اور ہيں پہلے مرده تھ
تھے ) خدا وندے عالم نے تمہيں زنده کيا پھر وه مارے گا اور دو باره زنده کرے گا ۔ اگر تناسخ صحيح ہوتا تو انسان کی 

  حيات اور موت کی تعداد دودو سے زياده ہوتی 
  )١جگہ اشاره ہوگا۔(يہی مضمون قرٓان کی اور متعدد ٓايات ميں بھی نظر ٓاتا ہے جن کی طرف اپنی اپنی 

اس بنا ء پر تناسخ کا عقيده جسے عود ارواح بھی کہا جاتا ہے قرٓان کی نظر ميں باطل اور بے اساس ہے۔ اس کے عالوه 
ہمارے پاس روشن عقلی دليليں بھی موجود ہيں جو اس عقيده کی نفی کرتی ہيں جن سے يہ ايک قسم کا دقيانوسی اور قانون 

  )٢عقيده ثابت ہوتا ہے ۔ اس کے متعلق اس کی اپنی جگہ گفتگو کی گئی ہے( تکامل کی رجعت قہقری کا
اس نکتے کا ذکر کرنابھی ضروری ہے کہ شايد بعض لوگ مندرجہ باالٓايت کوبرزخ کی زندگی کی طرف اشاره قرار ديں 

خداوندعالم نے تمہيں حاالنکہ ٓايت اس پرکسی طرح داللت نہيں کرتی صرف اتنا کہتی ہے کہ پہلے تم بے جا ن جسم تھے 
پيدا کيادوباره وه تمہيں مارے گا جو اشاره ہے اس دنيا کی زندگی کے اختتام کی طرف پھر تمہيں زنده کرے گا (يہ حيات 

  ٓاخرت کی طرف اشاره ہے ) اور اسی کی طرف تم اپنی سير تکامل جاری رکھوگے۔
______________________________  

س مٔسلے پر کو ئی اعتر ا ض نہيں ہو سکتا رجعت اول تو ايک مخصوص طبقہ کے لئے ہے اس موضوع رجعت کی وجہ سے ا) ١(
ميں عموميت نہيں ہے جب کہ زير نظرٓايت ايک حکم کلی بيان کررہی ہے پھر نتائج ميں اجسام اور ان کے اجزاء الگ الگ ہوتے ہيں 

  جب کہ رجعت ميں ايسا نہيں ہے ۔
  کيطرف رجوع فرمائيں“واحعود ارواح و ارتباط ار”کتاب ) ٢(

  

  سات ٓاسمان: ) ٢( 
کے مفہوم ميں استعمال ہوا ہے اور ايک جامع مفہوم جس کے مختلف مصاديق ہيں لہذاہم ديکھتے “اوپر”لغت ميں “سما”لفظ

  ہيں کہ يہ لفظ قرٓان ميں گوناگوں موقعوں پر صرف ہوا ہے
  ا ہے جيسے کہ ارشاد ہے :والی جہت پر بوال جات“اوپر ”کبھی زمين کے پڑوس ميں ) ١(

  الم ترکيف ضرب هللا مثالََ◌کلمة طيبةکشجرةطيبة اصلھا ثابت وفرعھا فی السمائ
  کيا تو نے ديکھانہينکہ خد اوندعالم نے پاک گفتگوکوکس طرح ايک ايسے پاکيزه درخت سے تشبيہ دی ہے 

  )٢۴جس کی جڑيں مضبوط وثابت ہے اور شاخيں ٓاسمان ميں ہيں ۔ ( ابراہيم ۔
  سطح زمين سے بہت دور (بادلو نکی جگہ )کے لئے بوالجاتا ہے ۔جيسے کہ فرمايا:“سماء ”(اا) کبھی لفظ

  ونزلنامن السمآء مآء مبرکا
  )٩ہم ٓاسمان سے برکتوں واالپانی ناز ل کر تے ہيں (ق۔
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  : (ااا) کبھی اطراف زمين کی ہوا ئے متراکم کی جلد کو ٓاسمان کہا جاتا ہے ۔جيسا کہ ارشاد ہے
  وجعلناالسماء سقفا محفوضا

  )٣٢ہم نے ٓاسمان کو محکم ومضبوط چھت قرار دياہے (انبياء 
يہ اس لئے کہ ہم جانتے ہيں کہ زمين کی فضا جو چھت کی طرح ہمارے سروں پر بر قرار ہے وه اتنی مضبو ط ہے کہ کرهٔ 

شب وروز کشِش زمين کے مرکزميں ٓاتے ارض کو ٓاسمانی پتھروں کے گرنے سے محفوظ رکھتی ہے ۔يہ پتھر جو مسلسل 
ہيں اور اس کی طرف کھچے ٓاتے ہيں اگر ہوائے متراکم کی جلدنہ ہوتوہميشہ ان خطرناک پتھرونکی زدمينرہينليکن اس 

  جلدکاوجود اس بات کاسبب بنتاہے کہ يہ پتھر فضائے زمين ہی ميں جل کر خاکستر ہو جاتے ہيں ۔
  لفظ استعمال ہوتاہے :اور کبھی اوپر کے کروں کے لئے يہ 

  ثم استوی الی السماء وھی دخان 
پھروه ٓاسمان کی طرف متوجہ ہو اجب کہ وه دھواں اوربخارات تھے پہلی گيس سے کرات کو پيدا کيا ۔(فصلت ،اا)(حم سجده)

ے گوناگوں اب ا صل بات کی طرف لوٹے ہيں کہ سات ٓاسمانوں سے کيا مراد ہے ۔اس سلسلے مينمفسرين اور علماء اسالم ک
  بيانات اور 

  مختلف تفاسير ہيں۔
بعض سات ٓاسمانونسے وہی سبع سيارات (سات ستارے (يعنی عطارد،زہره ،مريخ ،مشتری ،زحل ،چاند اور سورج ) ) ١(

  )١مراد لے تے ہيں ۔علماء ہئيت قديم کے نزديک چاند اور سورج بھی سيارات مينداخل تھے۔(
رات (نو سيارے مشہور ہيں ايک اورسياره بھی ہے جو مريخ اور مشتری کے )بعض علماء نے نظام شمسی کے دس ک2(

درميان تھا ليکن وه منتشر ہوگيا اس کا کچھ حصہ اسی طرح اسی مدار زميں محو گر دش ہے)کو دو حصوں تقسيم کيا ہے 
ک گروه مدار زمين ايک گروه وه ہے جو مدار زمين ميں گردش کر ر ہے ہيں(جن ميں عطارد اور زہره شامل ہيں )اور اي
  سے باہر اور اس کے اوپر کی طرف ہے ۔شايد اسی تفسير سے يہی باہر کے سات سيارے مراد ہيں۔

(ب)بعض کا نظريہ ہے کہ اس سے مراد زمين کے گرد ہو ائے متراکم کے طبقات ہيں اوروه مختلف تہيں جو ايک دوسرے 
  کے ا و پر ہيں ۔

ی عدد(عدد مخصوص )کے معنی ميں نہيں بلکہ عدد تکثيری ہے جس کے معنٰی (ج)بعض کہتے ہيں يہاں سات کا عدد تعداد
ميں ٢٧ہيں زياده اور تعداد فراواں ،کالم عرب اور خود قرٓان مينکئی جگہ اس کی نظيريں موجودہيں مثالََ◌ سوره لقمان ٓايت 

  ہے :
  هللا ولوان ما فی االرض من شجرةاقالم والبحر يمده من بعده سبعةابحر ما نفدت کلمت 

اگر زمين کے درخت قلميں بن جائيں اور سمندر سياہی بن جائيں اور سات سمندر مزيد مل جائيں تو بھی کلمات خدا کو لکھا 
  نہيں جاسکتا ۔

بالکل واضح ہے کہ سات ٓايت ميں سات سے مراد عدد مخصوص سات نہيں بلکہ اگر ہزار سمندر بھی سياہی بن جائيں تو اس 
علم کو نہيں لکھا جاسکتا ۔اس بناء پر کہا جاسکتا ہے کہ سات ٓاسمانوں سے متعدد ٓاسمان اور عالم سے خدا کے الماتناہی 

  باالکے بہت سے کرات مراد ہيں اوراس سے کو ئی عدد مخصوص مراد نہيں ۔ 
يں سے مرادٓاسمان ہی ہے جواس کے حقيقی معنی ہ“سمو ات سبع ”(د) جو بات زياده صحيح دکھا ئی ديتی ہے وه يہ کہ

۔مختلف ٓايات ِقرٓان ميں اس عبارت کاتکرار ظاہر کرتا ہے کہ سات کاعدد يہاں کثرت کے معنی ميں نہيں بلکہ کسی خاص 
عدد کی طرف اشاره ہے البتہ ٓايات ِ قرٓان سے يہ ظاہر ہو تا ہے کہ تمام کرات ،ثوابت اور سيارات جو ہم ديکھ رہے ہيں پہلے

س کے عالوه موجود ہيں جو ہماری نگاه اور ٓاج کے علمی ٓاالت کی دسترس سے باہر ہيں ٓاسمان کا جزء ہيں اور چھ عالم ا
  اور مجموعی طور پرسات ٓاسمانوں سے سات عالم تشکيل پذير ہيں 

  قرٓان اس گفتگوکا شاہدہے : 
  وزيناالسماء الدنيابمصابيح 

  )١٢ہم نے نچلے ٓاسمان کو ستارونکے چراغوں سے سجايا۔(فصلت ،
  پر يوں ہے۔ دوسری جگہ

  انا زيناالسماء الدنيابزينة ن الکواکب
  )۶يقناََ◌ ہم نے نچلے ٓاسما ن کو ستارونسے زينت بخشی(الصفت ۔

ان ٓايات سے واضح ہو تا ہے کہ جو کچھ ہم ديکھ رہے ہيں ۔جسے ستاروں کی دنيا کہتے ہيں سب ٓاسمان اول ہے اسکے 
  متعلق ہميں کوئی اطالع نہيں ۔عالوه چھ ٓاسمان اور موجود ہيں جن کی جزئيات کے 
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يہ جو کچھ ہم نے کہاہے کہ چھ اور ٓاسمان ہيں جو ہمارے لئے مجہول ہيں اور ممکن ہے کہ ٓائند ه علوم ان سے پر ده اٹھائيں 
تو اس کی وجہ يہ ہے کہ انسان کے ناقص علوم جتنے ٓا گے بڑھتے ہيں خلقت کے نئے عجائبات تک دسترس حاصل کر تے

  ) )ديکھنے کی قدرت نہيں رکھتا ۔telescopeعلم ہيئت ابھی وہاں تک پہنچا ہے جہاں سے ٓاگے ٹيلی سکوپ ہيں مثالََ◌ 
بڑی بڑی رصد گاہو ں کے انکشافات ايک عرب نوری سال کے فاصلے تک پہنچ چکے ہيں اور سائنس دان معترف ہيں کہ 

نده علم ہيئت کی ترقی سے مزيد ٓاسمان ،کہکشانئيں اور دوسرےيہ تو ٓاغاز عالم ہے اختتام نہيں لہذا اس ميں کيا مانع ہے کہ ٓائ
  عوالم کا انکشاف ہوجائے ۔بہتر ہے کہ گفتگودنيا کی بہت بڑی رصد گا ه سے سنی جائے ۔

  

  عظمت کا ئنات: )٣(
  پالو مار کی رصدگاه نے جہاِن باال کی اس طرح تو صيف کی ہے :

ں بنی تھی دنيا کی وسعت جو ہميننظر ٓاتی تھی پانچ سو نوری سال سے زياده جب تک پالو مار کی رصد گاه کی دور بين نہي”
نہيں تھی ليکن اب اس دوربين نے ہماری دنيا کی وسعت ايک عرب نوری سال تک پہنچا دی ہے اس کے نتيجے ميں کئی 

ہيں ليکن ايک  ملين نئی کہکشاؤں کا انکشاف ہوا ہے جن ميں سے بعض ہم سے ايک عرب نوری سال کے فاصلہ پرواقع
عرب نوری سال کے فاصلہ کے بعد ايک عظيم مہيب اور تاريک فضا نظر ٓاتی ہے جس کی کوئی چيز دکھائی نہيں ديتی 
يعنی روشنی وہاں سے عبور نہيں کرسکتی کہ رصدگاه کی دوربين کے صفحہ عکاسی کو متاثر کرے ليکن بالشک اس 

  جود ہيں ليکن ہماری دنيا ان کہکشاؤں کی کشش سے محفوظ ہے۔مہيب و تاريک فضا ميں کئی سو ملين کہکشائيں مو
يہ عظيم دنيا جو نظر ٓارہی ہے جس ميں کئی سو ملين کہکشائيں موجود ہيں ايک عظيم تر جہان کا چھوٹا سا ذرٔه بے مقدار 

   )١“(ہے اور ابھی ہم يقين سے نہيں کہ سکتے کہ اس دوسری دنيا کے اوپر بھی کوئی اور دنيا ہے 
گفتگو سے واضح طور پر يہ بات سامنے ٓاتی ہے کہ دنيائے علم ٓاسمانوں کے بارے ميں اپنی حيرت انگيز ترقی کے اس 

باوجود اپنے انکشافات کو ٓاغاز جہاں سمجھتی ہے نہ کہ اس کا اختتام بلکہ ايک عظيم جہان کے مقابلے ميں اسے ايک 
  چھوٹا سا ذره خيال کرتی ہے۔

ة انی جاعل فی االر خليفة ط قا لوااتجعل فيھا ويفسد فيھا ويسفک الدماء ج ونحن نسبح بحمدک و ۔ واذ قال ربک للمالئک٣٠
  نقدس لک ط قال انی اعلم ماال تعلمون 

  ۔وعلم ٓادم االسماء کلھا ثم عرضھم علی المالئکة فقاال انبئونی باسماء ٰھوالء ان کنتم ٰصدقين  ٣١
  ط انک انت العليم الحکيم قالو ا سبحانک ال علم لنا اال ما علمتنا 

۔ قال يٰادم انبئھم باسمائھم ج فلما انبائھم باسمائھم قال الم اقل لکم انی اعلم غيب السماوات واالرض واعلم ما تبدو ن وماکنتم ٣٣
  تکتمون 
  ترجمہ 

ہوں تو  ۔جب ٓاپ کے پروردگار نے فرشتو ں سے کہا کہ ميں روئے زمين پرايک جانشين اور حاکم مقرر کر نے لگا٣٠
فرشتوں نے کہا (پروردگارا ) کيا ايسے شخص کو مقرر کرے گا جو زمين پر فساد اور خونريزی کرے گا ( کيوں ٓادم سے 
پہلے زمين کے دوسرے موجودات جو عالم وجود ميں ٓاچکے ہيں ان کی طبيعت اور مزاج جہان ماده کے حکم کا پابند ہے 

مبتال تھے ليکن خلقت انسان کا مقصد اگر عبادت ہے تو ) ہم تيری تسبيح اور حمد لہذا وه فساد اور خونريزی کے گناه ہی ميں
  بجاال تے ہيں ( اس پر پروردگار عالم نے فرمايا : ميں حق کو جانتا ہوں تم نہيں جانتے ۔

ہيں فرشتوں ۔ پھر علم اسماء ( علم اسرار خلقت اور موجودات کے نام رکھنے کا علم )سب کا سب ٓادم کو سکھايا پھر ان٣١
  کے سامنے پيش کيا اور فرمايا : اگر سچ کہتے ہو تو بتاؤ ان کے نام کيا ہيں ۔

 ۔ فرشتوں نے کہا تو پاک و منزه ہے جو تو نے ہميں تعليم دی ہے ہم اس کے عالوه کچھ نہيں جانتے تو حکيم ودانا ہے ۔٣٢
) سے ٓاگاه کردے جب اس نے انہيں ٓاگاه کرديا تو خدا نے انہيں ان ( موجودات ) کے ناموں اور اسرار -۔ فرمايا : اے ٓادم ٣٣

فرمايا : ميں نہ کہتا تھا کہ ميں ٓاسمان اور زمين کا غيب جانتا ہوں اور تم جن چيزوں کو ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو انہيں 
  بھی جانتا ہوں ۔

______________________________  

  ہجريشمسی٢٣۵١شماره فروردين ”مجلہ فضا )١(
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  انسان زمين ميں خدا کا نمائنده 
گذشتہ ٓايات ميں پڑھ چکے ہيں کہ خدا نے زمين کی تمام نعمتيں انسان کے لئے پيدا کی ہيں اور ان ٓايات ميں رسمی طور پر 
انسان کی رہبری اور خال فت کی تشريع کی گئی ہے اور اس روحانی حيثيت کو واضح کيا گيا ہے جس کی وجہ سے وه ان 

  نات کے الئق تھا تمام احسا
 ٣٠ان ٓايات ميں ٓادم ( پہلے انسان ) کی خلقت کی کيفيت کی طرف اشاره کيا گيا ہے ،اور ٓايات کے اس سلسلہ ميں جو ٓايہ 

  تک پہنچتا ہے تين بنيادی مسائل کو بيان کيا گيا ہے ؛ ٣٩سے شروع ہو کر 
پرستی کے بارے ميں خبر دينا اور وه گفتگو جو فرشتوں پروردگار عالم کا فرشتوں کو زمين ميں انسان کی خالفت و سر) ١(

  نے اس سلسلے ميں خدا سے کی ۔
پہلے انسان کے لئے فرشتوں کو خضوع و تعظيم کا حکم جس کا ذکر مختلف مناسبات سے قرٓان کی مختلف ٓايات ميں کيا )٢(

  گيا ہے ۔
سے ان کے نکلنے کا سبب بنے ، ٓادم کا توبہ کرنا  بہشت ميں ٓادم کی کيفيت اور رہنے کی تشريع ، وه حوادث جو جنت) ٣(

  اور پھر ٓادم اور اوالد ٓادم کا زمين ميں ٓاکر ٓاباد ہونا ۔
زير بحث ٓايات ان ميں سے پہلی منزل کی بات کرتی ہيں ۔ خدا کی خواہش يہ تھی کہ روئے زمين پر ايک ايسا موجود خلق 

خداوندی کاپرتو ہوں اور اس کا مرتبہ و مقام فرشتونسے باال تر ہو ،۔ خدافرمائے جو اس کا نمائنده ہو، اس کی صفات صفات 
کی خو اہش اور اراده يہ تھا کہ ساری زمين اور اس کی نعمتيں ، تمام قوتيں سب خزانے ، تمام کانيں اور سارے وسائل بھی 

استعداد کا حامل ہو جس  اس کے سپرد کرديئے جائيں ۔ ضروری ہے کہ ايسا شخص عقل وشعور ، ادراک کے وافر حصے
  کی بناء پر موجودات ارضی کی رہبری اور پيشوائی کا منصب سنبھال سکے۔

يہ وجہ ہے کہ پہلی ٓايت کہتی ہے ياد کريں اس وقت کو جب ٓاپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ ميں روئے زمين پر 
  رض خليفة )۔جانشين مقرر کرنے واال ہوں ( واذ قال ربک للمٰلکة انی جاعل فی اال

خليفة کے معنی ہيں جانشين ۔ ليکن يہاں اس سے کس کا جانشين مراد ہے اور کس چيز ميں جانشين ہے ، مفسرين نے اس ”
  کی مختلف تفسيريں کی ہيں :

  بعض کہتے ہيں انسان يا اور موجودات کا جانشين جو زمين ميں پہلے زندگی گذارتے تھے ۔
  ن کی دوسری نسليں ايک دوسرے کا جانشين ہوں گی ۔بعض نے اس سے يہ سمجھا ہے کہ انسا

ليکن انصاف يہ ہے جسے بہت سے محققين نے بھی قبول کيا ہے کہ اس سے مراد خالفت الہی اور زمين ميں خدا کی 
 نمائندگی ہے کيونکہ اس کے بعد فرشتوں کا سوال اور ان کا کہنا کہ ممکن ہے نسل ٓادم مبداء فساد و خونريزی ہو جب کہ ہم

تيری تسبيح و تقديس کرتے ہيں اسی معنی سے مناسبت رکھتا ہے کيونکہ زميں ميں خداکی نمائندگی ان کاموں کے ساتھ 
  سازگار نہيں ۔

کی تعليم دينا جس کی تفصيل بعد ميں ٓائے گی اس دعوے پر ايک او رواضح قرينہ ہے اور ٓادم “ اسماء”اسی طرح ٓادم کو 
  شاہد ہے۔ کے سامنے سجده بھی اسی مقصد کا

بہر حال خد ا چاہتا تھا کہ ايسے وجود کو پيدا کرے جو عالم وجود کا گلدستہ ہو اور خالفت الہی کے مقام کی اہليت رکھتا ہو 
  اور زمين ميں هللا کا نمائنده ہو ۔

شتے ان ٓايات کی تفسير ميں ايک حديث جو امام صادق سے مروی ہے وه بھی اسی معنی کی طرف اشاره کرتی ہے کہ فر
مقام ٓادم پہچاننے کے بعد سمجھ گئے کہ ٓادم اور ان کی اوالد زياده حقدار ہيں کہ وه روئے زمين ميں خلفاء الہی ہوں اور 

   ١مخلوق پر ان کی حجت ہوں ۔
زير بحث ٓايت مزيد بيان کرتی ہے کہ فرشتوں نے حقيقت کا ادراک کرنے کے لئے نہ کہ اعتراض کی غرض سے عرض 

ميں اسے (جانشين ) قرار دے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا (قالو اتجعل فيھا من يفسد فيھا ويسفک  کيا : کيا زمين
الدماء) جبکہ ہم تيری عبادت کرتے ہيں ، تيری تسبيح و حمد کرتے ہيں اور جس چيز کی تيری ذات الئق نہيں اس سے 

  تجھے پاک سمجھتے ہيں ( ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک )۔
ہاں خدا نے انہيں سربستہ و مجمل جواب ديا جس کی وضاحت کے بعد کے مراحل ميں ٓاشکار ہوئی فرمايا : ميں ايسی مگر ي

  چيزوں کو جانتا ہوں جنہيں تم نہيں جانتے ( قال انی اعلم ماال تعلمون )۔
لکہ فساد کرے گا ، خون جيسے کہ ان کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے سمجھ گئے تھے کہ يہ انسان سربراہی نہيں ب
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  بہائے گا اور خرابياں کرے گا ليکن ديکھنا يہ ہے کہ ٓاخر وه کس طرح سمجھے تھے۔
بعض کہتے ہيں خدا نے انسان کے ٓائنده حاالت بطور اجمال انہيں بتائے تھے جب کہ بعض کا احتمال ہے کہ مالئکہ اس 

ہ وه جانتے تھے انسان مٹی سے پيدا ہوگا اور ماده اپنی مطلب کو لفظ فی االرض (زمين ميں ) سے سمجھ گئے تھے کيونک
محدوديت کی وجہ سے طبعا مرکز نزاع و تزاحم ہے کيونکہ محدود مادی زمانہ انسانوں کی طبعيت کو سير و سيراب نہيں 

ی سير کرسکتا جو زياده کی طلب رکھتی ہے يہاں تک کہ اگر ساری دنيا ايک فرد کو دے دی جائے تو ممکن ہے وه پھر بھ
  نہ ہو اگر کافی احساس ذمہ داری نہ ہو تو يہ کيفيت فساد اور خونريزی کا سبب بنتی ہے۔

بعض دوسر ے مفسرين معتقد ہيں کہ فرشتوں کی پيشين گوئی اس وجہ سے تھی ک آدم روئے زمين کی پہلی مخلوق نہيں تھا
خونريزی کی تھی ۔ان سے پہلے کی مخلوق کی بلکہ اس سے قبل بھی ديگر مخلوقات تھيں جنہوں نے نزاع ، جھگڑا اور 

  بری فائل نسل ٓادم کے بارے ميں فرشتوں کی بد گمانی کا باعث بنی۔
يہ تين تفاسير ايک دوسرے سے کچھ ز ياد ه اختالف نہيں رکھتيں يعنی ممکن ہے يہ تمام امور فرشتوں کی اس توجہ کا سبب 

ہوں نے بيان کيا تھا يہ وجہ ہے کہ خدا نے جواب ميں کہيں بھی اس بنے ہوں اور در اصل يہ ايک حقيقت بھی تھی جسے ان
کا انکار نہيں کيا بلکہ اس حقيقت کے ساتھ ساتھ ايسی مزيد حقيقتيں انسان اوراس کے مقام کے بارے ميں موجود ہيں جن 

  سے فرشتے ٓاگاه نہيں تھے 
کامل ہيں ہميشہ عبادت ميں ڈوبے رہتے ہيں  ۔فرشتے سمھتے تھے اگر مقصد عبوديت اوربندگی ہے تو ہم اس کے مصداق

لٰہذاسب سے زياده ہم خالفت کے الئق ہيں ليکن وه اس سے بے خبر تھے کہ ان کے وجود ميں شہوت و غضب اور قسم قسم 
کی خواہشات موجود نہيں جب کہ انسان کو ميالنات و شہوات نے گھير رکھا ہے اور شيطان ہر طرف سے اسے وسوسے 

لہذا ان کی عبادت انسان کی عبادت سے بہت زياده تفاوت رکھتی ہے ۔ کہاں اطاعت اور فرمانبرداری ايک  ڈالتا رہتا ہے
  طوفان زده کی اور کہاں عبادت ان ساحل نشينوں کی جو مطمئن ، خالی ہاتھ اور سبک بار ہيں ۔

ليھم السالم جيسے انبياء اور ائمہ اہل بيت انہيں کب معلوم تھا کہ ٓادم کی نسل سے محمد ، ابراہيم ،نوح ، موسٰی اور عيسی ٰ ع
جيسے امام اور صالح بندے اور جانباز شہيد مرد اور عورتيں عرصہ وجود ميں قدم رکھيں گے جو پروانہ وار اپنے ٓاپ کو 
خدا کی راه مينپيش کريں گے ۔ ايسے افراد جن کے غور و فکر کی ايک گھڑی فرشتون کی سالہا سال کی عبادت کے برابر 

  ۔ہے
يہ بات قابل توجہ ہے کہ فرشتوں نے اپنی صفات کے بارے ميں تين چيزوں کا سہارا ليا تسبيح ، حمد اور تقديس ۔ اس ميں 
شک نہيں کہ تسبيح اور حمد کے معنی ہيں خدا کو ہر قسم کے نقس سے پاک اور ہر قسم کے کمال کا اہل سمجھنا ليکن کہ 

  تقديس سے کيا مقصود ہے۔
بيان کئے ہيں جو کہ در اصل تسبيح “ پروردگار کو ہر قسم کے نقصان سے پاک شمار کرنا ” معنی بعض نے تقديس کے 

  کے معنی کی تاکيد ہے ۔
سے ہے جس کے معنی ہيں روئے زمين کو فاسد اور مفسد لوگوں سے پاک “ قدس ” ليکن بعض معتقد ہيں کہ تقديس ماده 

لک ” ات سے پاک کرنا اور جسم وجان کو خدا کے لئے پاک کرنا لفظکرنا يا اپنے ٓاپ کو ہر قسم کی بری اور مزموم صف
يعنی ہم “ نقدسک ”ميں اس مقصود کے لئے شاہد قرار ديتے ہيں کيونکہ فرشتوں نے يہ نہيں کہا کہ “ نقدس لک ”کو جملہ“

  يعنی تيرے لئے معاشرے کو پاک کريں گے ۔“ نقدس لک ”تجھے پاک سمجھيں گے بلکہ انہوں نے کہا 
قيقت وه يہ کہنا چاہتے ہيں کہ اگر ہدف اور غرض ، اطاعت اور بندگی ہے تو ہم فرمانبردار ہيں اور اگر عبادت ہے تو در ح

ہم ہر وقت اس ميں مشغول ہيں اور اگر اپنے ٓاپ کو پاک رکھنا يا صفحہ ارضی کو پاک رکھنا ہے تو ہم ايسا کريں گے جب 
  زمين کو بھی فاسد کردے گا ۔ کہ يہ مادی انسان خود بھی فاسد ہے اور روئے

حقائق کو تفصيل سے ان کے سامنے واضح کرنے کے لئے خدا وندے عالم نے ان کی ٓازمائش کے لئے اقدام کيا تاکہ وه خود
  اعتراف کريں کہ ان کے اور اوالد ٓادم کے درميان زمين وٓاسمان کا فرق ہے ۔

______________________________  

۔ اس حديث سے اگرچہ زياده تر انبياء اور ائمہ کا مقام ظاہر ہوتا ہے ليکن معلوم ہے ١٢١، ص  ١لہ الميزان ، جلد معانی االخبار بحوا١
  کہ يہ انہی ميں منحصر نہيں وه تو اس موضوع کے اتم و اکمل مصداق ہيں ۔
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  1تفسير نمونه جلد

 

  

  فرشتے امتحان کے سانچے ميں 
پروردگار کے لطف و کرم سے ٓادم حقائق عالم کے ادراک کی کافی استعداد رکھتے تھے خدا نے ان کی اس استعداد کو 

فعليت کے درجہ تک پہنچايا اور قرٓان کے ارشاد کے مطابق ٓادم کو تمام اسماء ( عالم وجود کے حقائق و اسرار ) کی تعليم 
  دی ( وعلم ٰادم االسماء کلھا )۔

کی تفسير ميں قسم قسم کے بيانات ديئے ہيں ليکن مسلم ہے کہ ٓادم کو کلمات و اسماء کی “علم اسماء ”--اگر چہ مفسرين نے 
تعليم بغير معنی کے نہيں دی تھی کيونکہ يہ کوئی قابل فخر بات نہيں بلکہ مقصد يہ تھاکہ ان اسماء کے معنی و مفاہيم اور 

۔ البتہ جہان خلقت اور عالم ہستی کے مختلف موجودات کے اسماء وخواص جن چيزوں کے وه نام تھے ان سب کی تعليم ہو 
  سے مربوط علوم سے باخبر وٓاگاه کيا جانا حضرت ٓادم کے لئے بہت بڑا اعزاز تھا ۔

  ايک حديث ميں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق سے اس ٓايت کے متعلق سوال ہوا تو ٓاپ نے فرمايا :
  ديہ ثم نظر الی بساط تحتہ فقال وھذا ابساط مماعلمہ۔االرضين والجبال والشعاب واالو

اسماء سے مراد زمينيں ، پہاڑ ،درے ،وادياں (غرض يہ کہ تمام موجودات )تھے اس کے بعد امام نے اس فرش کی طرف 
ی ٓادم نگاه کی جو ٓاپ کے نيچے بچھا ہو تھا اور فر ما يا يہا ں تک کہ يہ فرش بھی ان امو ر ميں سے ہے کہ خد انے جن ک

  )١کو تعليم دی (
اس سے ظاہر ہو کہ علم اسما ء علم لغت کے مشابہ نہ تھا بلکہ اس کا تعلق فلسفہ ،اسرار اور کيفيا ت وخو اص کا تھا ۔خداوند

عالم نے ٓادم کو اس علم کی تعليم دی تاکہ وه اپنی سير تکامل ميں اس جہان کی مادی اور روحانی نعمتوں سے بہره ور ہو 
ی طرح چيزوں کے نام رکھنے کی استعداد بھی انہيں دی تاکہ و ه چيزوں کے نام رکھ سکيں اور ضرورت کے سکيں ۔اس

وقت ان کا نام لے کر انہيں بال سکيں يا منگوا سکيں اور يہ ضروری نہ ہو کہ اس کے لئے ويسی چيز دکھا نی پڑے ۔يہ خود 
مجھتے ہيں جب ديکھتے ہيں کہ انسان کے پاس اس وقت ايک بہت بڑ ی نعمت ہے ۔اس مو ضو ع کی اہميت ہم اس وقت س

جو کچھ ہے کتاب اور لکھنے کی وجہ سے ہے اور گذ رے ہوئے لوگو ں کے سب علمی ذخائر ان کی تحريروں ميں جمع 
ہيں اور يہ سب کچھ چيزوں کے نام رکھنے کے اور ان کے خواص کی وجہ سے ہے و ر نہ کبھی بھی ممکن نہ تھا کہ ہم 

  گو ں کے علوم ٓانے والوں تک منتقل کر سکتے ۔گذشتہ لو
پھر خداوند عالم نے فرشتوں سے فرمايا ۔اگر سچ کہتے ہوتو ان اشياء اورموجودات کے نام بتأوجنہيں ديکھ رہے ہو اور ان 

تے جو اتنا کے اسرار وکيفيات کو بيان کرو (ثم عرضھم علی المالئکةفقال انبئو نی باسماء ھٔوالء ان کنتم صدقين )ليکن فرش
علم نہ رکھتے تھے اس امتحا ن ميں ره گئے ؛لہذا جواب ميں کہنے لگے خداوندا!تو منزه ہے تونے ہميں جو تعليم دی ہے ہم 
ا س کے عالوه کچھ نہيں جانتے (قالو اسبحنک العلم لنااالما علمتنا ) توخود ہی عليم وحکيم ہے (انک انت العليم الحکيم ) ۔اگر

ں سوال کيا ہے تو يہ، ہماری نا ٓاگاہی کی بناء پر تھا ہم نے يہ مطلب نہيں پڑھاتھااور ٓادم کی اس عجيب ہم نے اس سلسلے مي
استعداداور قدرت سے بے خبر تھے جو ہمارے مقابلے ميں اسکا بہت بڑا امتياز ہے۔بے شک وه تيری خالفت وجانشينی کی 

  ر نا قص تھی۔اہليت رکھتا ہے جہان ہستی کی سر زمين اس کے وجود کے بغي
اب ٓادم کی باری ٓا ئی کہ مالئکہ کے سامنے موجودات کا نام ليں اور ان کے اسرار بيان کريں۔ خدا وندے عالم نے فرمايا : 

اے ٓادم !فرشتوں کو ان موجودات کے ناموں سے ٓاگاه کرو ( قال يا ٓادم انبئھم باسمائھم قال الم اقل لکم انی اعلم غيب السماوات 
  لم ماتبدون وماکنتم تکتمون ) واالرض واع

اس مقام پر مالئکہ نے اس انسان کی وسيع معلومات اور فراواں حکمت ودانائی کے سامنے سر تسليم خم کرديا اور ان پر 
  واضح ہوگيا کہ صرف يہی زمين پر خالفت کی اہليت رکھتا ہے۔

ات کی نشاندہی ہے کہ فرشتوں نے جو کچھ ظاہر کيا جو کچھ تم اپنے اندر چھپائے ہوئے ہو ) اس ب“ ( ماکنتم تکتمون ”جملہ 
تھا اس کے عالوه کچھ دل ميں چھپائے ہوئے تھے ۔ بعض کہتے ہيں يہ ابليس کے غرور و تکبر کی طرف اشاره ہے جو ان 

وه ٓادم دنوں مالئکہ کی صف ميں رہتا رہتا تھا لہذا وه بھی ساتھ ہی مخاطب تھا ۔اس نے دل ميں پختہ اراده کر رکھا تھا کہ 

 
   



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

 
 

  کے سامنے ہر گز نہيں جھکے گا ۔
يہ بھی احتمال ہے فرشتے در حقيقت اپنے آپ کو روئے زمين پر خالفت الہی کے لئے ہرکس وناکس سے زياده اہل 

  سمجھتے تھے اگرچہ اس مطلب کی طرف اشاره تو کرچکے تھے ليکن صراحت سے يہ بيان نہ کيا تھا۔
______________________________  

  مجمع البيان ،زير نظر ٓايات کے ضمن ميں ۔ )١(

  
  

  دوسوال اور ان کا جواب 
دوسوال اس موقع پر باقی ره جاتے ہيں پہال يہ کہ خدا وند عالم نے حضرت ٓادم کو کس طرح ان علوم کی تعليم دی تھی اور 

لت حاصل کرليتے يہ ٓادم کے لئے کون دوسرا يہ کہ اگر ان علوم کی فرشتوں کو بھی تعليم دے ديتا تو وه بھی ٓادم والی فضي
  سا افتخار و اعزاز ہے جو فرشتوں کے لئے نہيں ۔

پہلے سوال کے جواب ميں اس نکتے کی طرف توجہ کرنی چاہيئے کہ يہاں تعليم جنبئہ تکوينی رکھتی ہے يعنی خدا نے يہ 
  ٓاور کرديا تھا ۔ ٓاگاہی ٓادم کی طبيعت و سرشت ميں قرار دی تھی اور تھوڑی سی مدت ميں اسے بار

  ميں ہے: ۴لفظ تعليم کا اطالق تعليم تکوينی پر قرٓان ميں ايک جگہ اور بھی ٓايا ہے ۔ سوره رحٰمن ٓايہ 
  علمہ البيان 

  خدا وندے عالم نے انسان کو بيان کی تعليم دی ہے
سے مراد وہی استعداد و واضح ہے کہ يہ تعليم خدا وند عالم نے انسان کو مکتب ٓافرينش و خلقت ميں دی ہے اور اس 
  خصوصيت فطری ہے جو انسانوں کے مزاج ميں رکھ دی گئی ہے تاکہ وه بات کرسکيں ۔

دوسرے سوال کے جواب ميں اس طرف توجہ رکھنی چا ہئيے کہ مالئکہ کی خلقت ايک خاص قسم کی ہے جس ميں يہ تمام 
يدا کئے گئے ہيں اس مقصد کے لئے ان کی تخليق علو م حاصل کر نے کی اس تعداد نہيں ہے وه ايک اور مقصد کے لئے پ

نہيں ہو ئی ۔يہی وجہ ہے کہ اس امتحان کے بعد مالئکہ حقيقت حال سمجھ گئے اور انہوں نے قبول کرليا ۔پہلے شايد وه سو 
رق نچتے تھے کہ اس مقصد کی اہليت بھی ان ميں ہے مگر خدا نے علم اسماء کے امتحان سے ٓادم اوران کی استعداد کا ف

  واضح کر ديا ۔
يہاں ايک اور سوال بھی سامنے ٓاتا ہے کہ اگرمقصود علم اسرار خلقت اور تمام موجودات کے خواص جاننا تھا تو پھر ضمير

کيوں استعمال ہوئے جو عموما افراد عاقل کے لئے بھی استعمال ہوتے ہيں ۔ اس کا “ اسمائھم اور لفظ ٰھؤالء ”لفظ “ ھم ”
ھم اور لفظ ٰھوالء صرف ذوی العقول کے لئے استعمال ہوتے ہيں بلکہ بعض اوقات ”نہيں کہ ضمير جواب يہ ہے کہ ايسا 

عاقل اور غير عاقل کے مجموعے پر يا يہاں تک کہ افراد غير عاقل کے مجموعے کے لئے بھی بولے جاتے ہيں جيسے 
  حضرت يوسف ستاروں ، سورج اور چاند کے بارے ميں کہتے ہيں ۔ قرٓان ميں :

  يتھم لی ساجدين رئ
  )۴ميں نے خواب ميں ديکھا يہ سب مجھے سجده کر رہے ہيں ۔(يوسف ۔

  ۔واذقلنا للمالئکة اسجدو اٰلدم فسجدو اال ابليس ط ابی واستکبر وکان من الکافرين٣۴
  لمين ۔ وقلنا يا ٰدم اسکن انت وزوجک الجنة و کال منھا رغدا حيث شئتما ص وال تقربا ھذه الشجرة فتکونا من الظا٣۵
  ۔ فازلھما الشيطان عنھا فاخرجھما مما کانا فيہ و قلنا اھبطو بعضکم لبعض عدو ج ولکم فی االرض مستقر ومتاع الی حين ٣۶

  ترجمہ 
۔ اور جب ہم نے مالئکہ سے کہا کہ ٓادم کے لئے سجده وخضوع کرو تو شيطان کے عالوه سب نے سجده کيا ۔ اس نے ٣۴

  نافرمانی کی وجہ سے ) کافروں ميں سے ہو گيا ۔ انکار کر ديا اور تکبر کر کے (
۔ اور ہم نے کہا اے ٓادم ! تم اپنی بيوی کے ساتھ جنت ميں سکونت اختيار کرلو اور ( اس کی نعمتوں ميں سے ) جو چاہو ٣۵

  کھاؤ (ليکن ) اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ستمگاروں ميں سے ہوجاؤ گے ۔
نا اور جس (بہشت ) ميں وه رہتے تھے انہيں وہاں سے نکال ديا اور ( اس وقت ) ہم ۔ پس شيطان ان کی لغزش کا سبب ب٣۶

نے ان سے کہا سب کے سب ( زمين کی طرف ) چلے جاؤ اس حالت ميں کہ تم ميں سے بعض دوسروں کے دشمن ہو گے 
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  زمين تمہاری ايک مدت معين کے لئے قرار گاه ہے اور فائده اٹھانے کا وسيلہ ہے
  

  ميں ٓادم جنت 
گذشتہ بحثيں جو انسان کے مقام و عظمت کے بارے ميں تھيں ان کے ساتھ قرٓان نے ايک اور فصل بيان کی ہے ۔ پہلے کہتا 
ہے : ياد کرو وه وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا ٓادم کے لئے سجده وخضوع کرو ( و اذ قلنا للمائکة اسجدو االدم ) ان سب 

انکار کيا اور تکبر اختيار کيا ( فسجدو اال ابليس ابی واستکبر ) اس نے تکبر کيا اورنے سجده کيا سوائے ابليس کے جس نے 
  اسی تکبر ونافرمانی کی وجہ سے کافروں ميں داخل ہو گيا ( وکان من الکافرين )

رٓان کی پہلے پہل يوں لگتا ہے کہ ٓادم کو سجده کرنے کا مرحلہ فرشتوں کے امتحان اور تعليم اسماء کے بعد ٓايا ليکن ق
دوسری ٓايات ميں غور کرنے سے يہ موضوع ٓافرينش انسان اور اس کی خلقت کی تکميل کے ساتھ ہے اور مالئکہ کے 

  امتحان سے پہلے در پيش ہوا۔
  ميں ہے :  ٢٩سوره حجريہ 

  فاذاسويتہ ونفخت فيہ من روحی فقعو الہ سجدين 
ائستہ روح جوميری مخلو ق ہے )اس ميں پھونک دوں تو اس جب خلقت ٓادم کو منظم کرلوں اور اپنی روح ميں سے (ايک ش

  کے لئے سجده کرو 
  )١ميں بھی ہے ( ٧٢يہی مفہوم سوره ص ٓايہ

اس موضوع کی شاہد يہ بات بھی ہے کہ اگرسجده کا حکم مقام ِٓادم کے واضح ہونے کے بعد ہوتاتو مالئکہ کے لئے زياده 
  دم کاافتخار سب پر واضح ہوچکاتھا ۔افتخار کاباعث نہ ہوتا چو نکہ اس وقت تو ٓا 

بہر حال مندرجہ باالٓايت انسانی شرافت اور ا سکی عظمت مقام کی زنده اور واضح گواه ہے کہ اسکی تکميل خلقت کے 
بعدتمام مالئکہ کوحکم ملتا ہے کہ اس عظيم مخلولق کے سامنے سر تسليم خم کرو ۔ واقعا وه شخص جو مقام خالفت الٰہی اور 

خدا کی نمائندگی کا منصب حاصل کرے ،تمام تر تکامل وکمال پر فائز ہو اور بلند مرتبہ فرزندونکی پرورش کاذمہ  زمين پر
 دار ہو جن ميں انبياء اور خصوصاََ◌پيامبر اسالم اور ان کے جانشين شامل ہوں ،ايسا انسان ہر قسم کے احترام کے الئق ہے ۔

اس کے سامنے جھکتے ہيں جو علم کے چند فارمولے جانتا ہو ۔تو پھر وه پہال  ہم اس انسان کا کتنا احترام کر تے ہيں اور
  انسان جو جہان ہستی کی بھر پور معلومات رکھتا تھا اس کے ساتھ کيا کچھ ہونا چا ہيے تھا ۔

______________________________  

  
  طرف اشاره کيا ہے ۔ ٓالوسی نے روح العانی ميں اور رازی نے تفسير کبير ميں بھی اس معنی کی)١(

  
  

  ابليس نے مخالفت کيوں کی : ) ١(
اسم جنس ہے جس ميں پہال شيطان اور ديگر تمام شيطان شامل ہيں ليکن ابليس مخصوص نام “ شيطان ”ہم جانتے ہيں کہ لفظ 

ئکہ کی نوع ہے اور يہ اسی شيطان کی طرف اشاره ہے جس نے ٓادم کو ورغاليا تھا وه صريح ٓايات قرٓان کے مطابق مال
  سے نہيں تھا صرف ان کی صفوں ميں رہتا تھا وه گروه جن ميں سے تھا جو ايک مادی مخلوق ہے 

  ميں ہے : ۵٠سوره کہف ٓايہ 
  فسجدو اال ابليس ط کان من الجن 

  ابليس کے سوا سب سجدے ميں گرپڑے (اور ) يہ گروه جن ميں سے تھا ۔
ھا جو اس کی فکر پر مسلط تھا ۔وه يہ سوچتا تھا کہ ميں ٓادم سے بہتر اس مخالفت کا سبب کبر وغرور اور خاص تعصب ت

ہوں لٰہذا اسے ٓادم کو سجده کرنے کا حکم نہيں ديا جانا چاہيئے بلکہ ٓادم کو سجده کرنا چاہيئے او ر اسے مسجود ہونا چاہيئے 
  ) 1کے ذيل ميں ٓائے گی ( ١٢تھا ۔ اس تفصيل سوره اعراف کی ٓايہ 

کی علت بھی يہی تھی کہ اس نے خدا وندے عالم کے حکيمانہ حکم کو نارواسمجھا ۔ نہ صرف يہ کہ عملی شيطان کے کفر 
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طور پر اس نے نافرمانی کی بلکہ اعتقادکی نظر سے بھی معترض ہوا اور خود بينی و خود خواہی نے يوں ايک عمر کے 
ٓاگ لگا دی ۔ کبر و غرور کے ٓاثار بداس سے بھی ايمان و عبادت کے ماحصل کو برباد کرديا اور اس کے خرمن ہستی ميں 

  زياده ہيں ۔
کان من الکافرين کی تعبير نشاندہی کرتی ہے کہ وه پہلے ہی ميِر مالئکہ اور فرمان خدا کی اطاعت سے اپنا حساب الگ 

مجھے ٓادم کو  کرچکا تھا اور اس کے سر ميں استکبار کی فکر پرورش پارہی تھی اور شايد وه خود سے کہتا تھا کہ اگر
سجده اور خضوع کرنے کا حکم ديا گيا تو ميں قطعاََ◌ اطاعت نہيں کروں گا ۔ ممکن ہے جملہ ماکنتم تکتمون (جو کچھ تم 

چھپاتے تھے ) اسی طرف اشاره ہو ۔ تفسير قمی ميں جو حديث امام حسن عسکری سے روايت کی گئی ہے اس ميں بھی يہی 
  )2معنی بيان ہوا ہے (

______________________________  

  کی تفسير سے رجوع کيجئے١٢) تفسير نمونہ ،سورٔهاعراف کيآيہ 1(
  ۔١٢۶، ص  ١) تفسيرالميزان ، ج 2(

  
  

  سجده خدا کے لئے تھا يا آدم کے لئے : )٢(
جس کا معنی عبادت وپرستش ہے صرف خدا کے لئے ہے کيونکہ عالم ميں خدا کے “ سجده ”اس ميں کوئی شک نہيں کہ 

عالوه کوئی معبود نہيں اور توحيد عبادت کے معنی يہی ہيں کہ خدا کے عالوه کسی کی عبادت نہ کريں لہذا اس ميں شک و 
شبہ نہيں کہ مالئکہ نے ٓادم کے لئے سجدٔه عبادت نہيں کيا بلکہ يہ سجده خدا کے لئے تھا ليکن اس عجيب وغريب مخلوق کی

  ليکن وه خضوع و تعظيم کا سجده تھا نہ کہ عبادت و پرستش کا ۔وجہ سے يا يہ کہ سجده ٓادم کے لئے تھا 
  کتاب عيون االخبار ميں امام علی بن موسٰی الرضا سے اسی طرح روايت ہے :

  کان سجودھم  تعالی عبودية والدم اکرام و طاعة لکوننا فی صلبہ ۔
کرام و احترام ۔ کيونکہ ہم صلب ٓادم ميں فرشتوں کا سجده ايک طرف سے خدا کی عبادت تھا اور دوسری طرف ٓادم کا ا

  )1موجود تھے ( 
بہر حال اس واقعہ اور فرشتوں کے امتحا ن کے بعد ٓادم اور اس کی بيوی کو حکم ديا گيا کہ وه بہشت ميں سکونت اختيار 

  کريں ۔
فراواں نعمتون ميں سے جو چنانچہ قرٓان کہتا ہے : ہم نے ٓادم سے کہا کہ تم اور تمہاری بيوی بہشت ميں رہو اور اس کی 

  ) 2چاہو کھاؤ ( وقلنا يا ٓا ٰدم اسکن انت وزوجک الجنة وکال منھا رغدا َحيث شئتما( 
ليکن اس مخصوص درخت کے نزديک نہ جانا ۔ ورنہ ظالمون ميں سے ہو جاؤ گی ( وال تقربا ٰھذه الشجرة فتکونا من الظالمين

(  
گی گزارنے کے لئے اسی عام زمين پر پيدا ہوئے تھے ليکن ابتدا ميں خدا وندے ٓايات قرٓانی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٓادم زند

عالم نے انہيں بہشت ميں سکونت دی جو اسی جہان کا ايک سر سبز وشاداب اور نعمتوں سے ماال مال باغ تھا ۔ وه ايسی جگہ
زمين ميں زندگی گزارنے سے ٓاشنائی نہيں تھی جہاں ٓادم نے کسی قسم کی تکليف نہيں ديکھی ۔ شايد اس کا سبب يہ ہو کہ ٓادم

رکھتے تھے اور بغير کسی تمہيد کے زحمات و تکاليف اٹھانا ان کے لئے مشکل تھا اور زمين ميں زندگی گزارنے کے لئے 
يہاں کے کردار رفتار کی کيفيت سے ٓاگاہی ضروری تھی لہذا مختصر مدت کے لئے بہشت کے اندر ضروری تعليمات 

ونکہ زمين کی زندگی پروگراموں تکليفوں اور ذمہ داريوں سے معمور ہے جس کا انجام صحيح سعادت حاصل کرليں کي
،تکامل اور بقائے نعمت کا سبب ہے اور ان سے رو گردانی کرنا رنج و مصيبت کا باعث ہے اور يہ پہچان ليں کہ اگر چہ 

ں ہے کہ جو کچھ چاہيں انجام ديں بلکہ انہيں چاہئے کہ زمين انہيں ٓازاد پيدا کيا گيا ہے ليکن يہ مطلق و ال محدود ٓازادی نہي
کی کچھ چيزوں سے چشم پوشی کريں ۔ نيز يہ جان لينا بھی تھا کہ اگر خطا و لغزش دامن گير ہو تو ايسا نہيں کہ سعادت و 

ہيئے کہ وه حکم خدا خوش بختی کے دروازے ہميشہ کے لئے بند ہوجائيں گے بلکہ انہيں پلٹ کر دوباره عہد وپيمان کرنا چا
کے خالف کوئی کام انجام نہيں ديں گے تاکہ دوباره نعمات الٰہی سے مستفيد ہو سکيں ۔ يہ بھی تھا کہ وه اس ماحول ميں ره 

کر کچھ پختہ ہوجائيں اور اپنے دوست اور دشمن کو پہچان ليں اور زمين ميں زندگی گزارنے کی کيفيت سے ٓاشنا ہوجائيں ۔ 
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  تعليمات ضروری تھا تاکہ وه اسے ياد رکھيں اور اس تياری کے ساتھ روئے زمين پر قدم رکھيں ۔يقينايہ سلسلہء 
يہ ايسے مطالب تھے کہ حضرت ٓادم اور ان کی اوالد ٓائنده زندگی ميں ان کی محتاج تھی لہذا باوجوديکہ ٓادم کو زمين کی 

رہے اور انہيں کئی ايک حکم ديے جاتے ہيں شايد يہ  خالفت کے لئے پيدا کيا گيا تھا ايک مدت تک بہشت ميں قيام کرتے
  سب تمرين و تعليم کے پہلو سے تھا ۔ 

اس مقام پر ٓادم نے اس فرمان اٰلہی کو ديکھا جس ميں ٓاپ کو ايک درخت کے بارے ميں منع کيا گيا تھا ۔ ادھر شيطان نے 
ز نہ ٓائے گا ۔ وه وسوسے پيدا کرنے ميں مشغول ہوگيا۔ بھی قسم کھا رکھی تھی کہ ٓادم اور اوالد ٓادم کو گمراه کرنے سے با

جيسا کہ باقی ٓايات قرٓانی سے ظاہر ہوتا ہے اس نے ٓادم کو اطمينان داليا کہ اگر اس درخت سے کچھ کھاليں تو وه اور ان کی
ہ ميں تمہارا خير بيوی فرشتے بن جائيں گے اور ہميشہ ہميشہ کے لئے جنت ميں رہيں گے يہاں تک کہ اس نے قسم کھائی ک

  )3خواه ہوں (
  باآل خر شيطان نے ان دونوں کو پھسال ديا اور جس بہشت ميں وه رہتے تھے اس سے باہر نکال ديا ۔ قرٓان کے الفاظ ميں : 

  ) 4فازلھما الشيٰطن عنھا فاخرجھما مما کانا فيہ (
  شيطان کے دھوکے ميں ٓاکر نکالے گئے ۔ اس بہشت سے جو اطمينان و ٓاسائش کا مرکز تھی اور رنج و غم سے دور تھی

  جيسا کہ قرٓان کہتا ہے : وقلنا اھبطو بعضکم لبعض عدو 
اور ہم نے انہيں حکم ديا کہ زمين پر اتر ٓاؤ جہاں تم ايک دوسرے کے دشمن ہوجاؤ گے ( ٓادم و حوا ايک طرف اور شيطان 

  ايک طرف )۔
مين ميں قرار گاه ہے جہاں سے تم نفع اندوز ہوسکتے ہو ( ولکم فی مزيد فرمايا گيا کہ تمہارے لئے ايک مدت معين تک ز

االرض مستقر ومتاع الی حين ) يہ وه مقام تھا کہ ٓادم متوجہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کيا ہے اور بہشت کے ٓارام ده 
ے جا رہے ہيں اور اب اور نعمتوں سے ماال مال ماحول سے وسوسے کے سامنے سر جھکانے کے نتيجے ميں باہر نکال

زحمت و مشقت کے ماحول ميں جا کر رہيں گے ۔يہ صحيح ہے کہ ٓادم نبی تھے اور گناه سے معصوم تھے ليکن جيسا کہ ہم 
ٓائنده چل کر بتائيں گے کہ کسی پيغمبر سے جب ترک اولی سرزد ہوجاتا ہے تو خدا وندے عالم اس سے اس طرح سخت 

  ن سے گناه سرزد ہو ۔گيری کرتا ہے جيسے کسی عام انسا
______________________________  

  ۵٨، ص ١) نور الثقلين ، جلد 1(
اشاره ہے ہر جگہ اور ہر قسم کے ميوے کی “حيث شئتما ”ہے جس کے معنی ہيں فراواں ، وسيع اور گوارا “ صمد”بروزن ”) رغد 2(

  طرف۔
  ٢١، ٢٠) سوره اعراف آيہ 3(
کا جملہ و مرتبہ کے لئے ہو تو “ مما کانا فيہ ”احتمال ہيں ! يہ جنت کے لئے ہو اس صورت ميں کے مرجع ميں دو “ عنہا” )ضمير4(

شجره ” يہ مرجع  ٢معنی يہ ہوگا کہ شيطان نے ان کے دلوں کو جنت ميں پھساليا اور جس مقام کے وه حامل تھے اس سے باہر نکاال 
  يا اور جس بہشت ميں وه تھے اس سے باہر نکاال ۔ ہو يعنی شيطان نے اس درخت ممنوع کی وجہ سے انہيں پھسال“ 

  
  
  

  ٓادم کس جنت ميں تھے : ) ١(
اس سوال کے جواب ميں اس نکتے کی طرف متوجہ رہنا چاہيئے کہ اگر چہ بعض نے کہا ہے کہ يہ وہی جنت تھی جو نيک 

سر سبز عالقوں ميں نعمات سے ماال  اور پاک لوگوں کی وعده گاه ہے ليکن ظاہر يہ ہے کہ يہ وه بہشت نہ تھی بلکہ زمين
  مال ايک روح پرور مقام تھا ۔

اول تو وه بہشت جس کا وعده قيامت کے ساتھ ہے وه ہميشگی اور جاودانی نعمت ہے جس کے دوام کی نشاندہی بہت سی 
  ٓايات ميں کی گئی ہے اور اس سے باہر نکلنا ممکن نہيں ۔

اس بہشت ميں جانے کی کوئی راه نہ تھی ۔ وہاں نہ وسوسہ شيطانی ہے اور نہ دوم يہ کہ غلط اور بے ايمان ابليس کے لئے 
  خدا کی نافرمانی ۔

  سوم يہ کہ اہل بيت سے منقول روايات ميں يہ موضوع صراحت سے نقل ہوا ہے ۔
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  ايک راوی کہتا ہے : ميں نے امام صادق سے ٓادم کی بہشت کے متعلق سوال کيا ۔ امام نے جواب ميں فرمايا :
  ة من جنات الدنيا يطلع فيھا الشمس والقمر ولو کان من جنان ا اٰلخرة ماخرج منھا ابداَ◌َ جن

دنيا کے باغوں ميں سے ايک باغ تھا جس پر ٓافتاب و ماہتاب کی روشنی پڑتی تھی اگر ٓاخرت کی جنتوں ميں سے ہوتی تو 
   )١کبھی بھی اس سے باہر نہ نکالے جاتے (

ہ ٓادم کے ہبوط و نزول سے مراد نزول مقام ہے نہ کہ نزول مکان يعنی اپنے اس بلند مقام يہاں سے يہ واضح ہوجاتا ہے ک
  اور سر سبز جنت سے نيچے ٓائے ۔

بعض لوگوں کے نزديک يہ احتمال بھی ہے کہ يہ جنت کسی ٓاسمانی کره ميں تھی اگرچہ وه ابدی جنت نہ تھی بعض اسالمی 
(ٓاسمان ) ان روايات ميں مقام “ سماء ”جنت آسمان ميں تھی ليکن ممکن ہے لفظ رو ايات ميں بھی اس طرف اشاره ہے کہ يہ 

  بلند کی طرف اشاره ہو ۔
تاہم بے شمار شواہد نشاندہی کرتے ہيں کہ يہ جنت ٓاخرت والی جنت نہ تھی کيو نکہ وه تو انسان کی سير تکامل کی ٓاخری 

مال اور پروگرام کی ابتدا تھی اور وه جنتا ا س کے اعمال اور منزل ہے اور يہ اس کے سفر کی ابتدا تھی اور اس کے اع
  پروگرام کا نتيجہ ہے ۔

______________________________  

  بحوالہ کتاب کافی ۶٢، ص  ١نور الثقلين جلد ) ١(

  

  ٓادم کا گناه کيا تھا : ) ٢(
واضح ہے کہ ٓادم اس مقام کے عالوه جو خدا نے گذشتہ ٓايات ميں ان کے لئے بيان کيا ہے معرفت و تقوی کے لحاظ سے 

بھی بلند مقام پر فائز تھے ۔ وه زمين ميں خدا کے نمائنده تھے ، وه فرشتوں کے معلم تھے وه عظيم مالئکہ اٰلہی کے مسجود 
و خصوصيات کے ہوتے ہوئے گناه نہيں کر سکتے تھے عالوه ازيں ہميں معلوم ہے تھے اوريہ مسلم ہے کہ ٓادم ان امتيازات 

کہ وه پيغمبر تھے اور ہر پيغمبر معصوم ہوتا ہے ۔ لہذا يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ ٓادم سے جو کچھ سرزد ہوا وه کيا تھا ۔ يہاں 
  تين تفاسير موجود ہيں ۔

سرے لفظوں ميں ان کی حيثيت اور نسبت سے وه گناه تھا ليکن گناه مطلق ٓادم سے جو کچھ سرزد ہوا ترک اولی تھا ۔ دو) ١(
نہ تھا ۔ گناه مطلق وه گناه ہوتا ہے جو کسی سے سرزد ہو اور اس کے لئے سزا ہے ( مثال َشرک، کفر ،ظلم اور تجاوز 

تحب بھی بڑے لوگوں کے وغيره ) اور نسبت کے اعتبار سے گناه کا مفہوم يہ ہے کہ بعض اوقات بعض مباح اعمال بلکہ مس
مقام کے لحاظ سے مناسب نہيں ۔ انہيں چاہيئے کہ وه ان اعمال سے گريز کريں اور اہم کام بجاالئيں ورنہ کہا جائے گا کہ کہ 
انہوں نے ترک اولی کيا ہے ۔ مثالَ ہم جو نماز پڑھتے ہيں اس کا کچھ حصہ حضور قلب سے ہوتا ہے اور کچھ بغير اس کے 

مقام کے لئے تو مناسب ہے ليکن حضرت رسولخدا اور حضرت علی کے شايان شان نہيں ان کی ساری  ۔ يہ امر ہمارے
نمازخدا کے حضور ميں ہونی چاہيئے اور اگر اس کے عالوه کچھ ہو تو کسی فعل حرام کا ارتکاب تو نہيں تاہم ترک اولی 

  ہے ۔
ں غذا کھاؤ ۔ورنہ بيمار پڑجاؤ گے ۔ خدا نے بھی ٓادم سےہے جيسے ڈاکٹر کہتا ہے فال“ نہی ارشاد ی ”(!!)خدا کی نہی يہاں 

فرمايا کہ اگر اس درخت ممنوع سے کچھ کھاليا تو بہشت سے باہر جانا پڑے گا اور رنج و تکاليف ميں مبتال ہونا پڑے گا لہذا
  کی مخالفت کی ہے ۔“ نہی ارشادی ”ٓادم نے حکم خدا کی مخالفت نہيں کی بلکہ 

طور پر جائے تکليف نہ تھی بلکہ وه ٓادم کے زمين کی طرف ٓانے کے لئے ايک ٓازمائش اور تياری کا (!!!) جنت بنيادی 
  )١زمانہ تھا اور نہی صرف ٓازمائش کا پہلو رکھتی تھی(

______________________________  

  ی طرف رجوع کريں ۔اور اس کے بعد ک ١٢١ٓايات  ٧اور جلد  ٢٢تا  ١٩،سوره اعراف  ۴مزيد وضاحت کے لئے جلد ) ١(
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  تورات سے معارف قرٓان کا مقابلہ : ) ٣(
مندرجہ باال ٓايات کے مطابق وجود ٓادم ميں سب سے بڑا افتخار اور نقطہ قوت جس کی وجہ سے وه مخلوق ميں منتخب ہے 

ہان ہستی سے سے ٓاگاہی اور حقائق اسرار خلقت و ج“ علم االسماء ” اور جس کی وجہ سے وه مسجود مالئکہ ہے وہی 
واقفيت ہے ۔ يہ واضح ہے کہ ٓادم انہی علوم کے لئے پيدا کيے گئے تھے اور اوالد ٓادم اگر کمال حاصل کرنا چاہے تو اسے 
چاہيئے کہ وه علوم سے زياده استفاده کرے ۔ اوالد ٓادم ميں سے ہر ايک کا کمال و تکامل اسرار خلقت کی ٓاگاہی سے سيدھی 

پوری صراحت سے ٓادم کے مقام کی عظمت ان چيزوں ميں سمجھتا ہے ليکن توريت ميں ٓادم کے  نسبت رکھتا ہے ۔ قرٓان
بہشت سے باہر نکالے جانے کا جواز اور بہت بڑا گناه بيان کيا گيا ہے وه ان کی علم ودانش کی طرف توجہ اور نيک و بد 

  جاننے کی خواہش ہے۔
  تورات فصل دوم سفر تکوين ميں ہے : 

ے عالم نے ٓادم کو خاک ِ زمين سے صورت دی اور تسليم حيات اس کے دماغ ميں پھونکی اور ٓادم زنده جان پس خدا وند” 
ہوگيا اور خدا وند خدا نے ہر خوشنما درخت اور جو کھانے کے لئے اچھا تھا زمين سے اُگايا نيز شجر حيات کو وسط ِ باغ 

نے ٓادم کو حکم ديا اور کہا کہ باگ کے تمام درختوں سے تمہيں  ميں لگايا اور نيک و بد جاننے کے درخت کو اور خدا وند
کے درخت سے نہ کھانا جس دن تو اسے کھائے گا موت کا مستحق ہو جائے “نيک و بد جاننے ” کھانے کا اختيار ہے ليکن

  “گا 
  فصل سوم ميں يوں ٓايا ہے: 

خر اماں چلتا تھا ٓادم اور اس کی بيوی اپنے ٓاپ کو  اور خدا وندکی ٓاواز کو سناجو دن کو نسيم کے وقت باغ ميں خراماں”
  “خداوند کے حضور سے باغ کے درختوں کے در ميان چھپاتے تھے 

  “اور خدا وند نے ٓادم کو ٓاواز دی ۔اُسے کہا کہ تو کہا ں ہے ۔”
  “چھپا بيٹھا ہو ں  اس نے جواب ميں کہاکہ ميں نے تيری ٓاواز سنی اور ميں ڈر گيا کيونکہ ميں برہنہ ہوں اس وجہ سے”
خدا نے اس سے کہا :تجھے کس نے کہا کہ تو برہنہ ہے کيا جس درخت سے تمہيں نہ کھانے کے لئے کہا تھا تم نے کچھ ”

  “کھايا 
ٓادم نے کہا جو عورت تو نے مجھے ميرے ساتھ رہنے کے لئے دی ہے اس نے اس د رخت سے مجھے ديا ہے جسے ميں ”

  ۔“نے کھاليا ہے 
کی وجہ سے چونکہ ہم ميں سے ايک ہوگيا ہے لٰہذا اب ايسا نہ ہو کہ اپنا “نيک وبد جاننے ”د نے کہا ٓا دم تم تو اور خدا ون”

  ۔“سے بھی کچھ لے لے اور کھا لے اور کھا کر ہميشہ کے لئے زنده رہے “درخت حيات ” ہاتھ دراز کرے اور 
  “يں جواس سے لے لی گئے تھی زراعت کرے پس اس سبب سے خداوند نے با غ عدن سے نکال دياتاکہ اس زمين م

جيسا کہ ٓاپ نے مالحظہ کيا يہ تکليف وه افسانہ جو ٓاج تورات ميں ايک تاريخی حيثيت سے موجود ہے اس کے مطابق ٓادم 
کو بہشت سے نکلنے اور ان کے عظيم گناه کی اصلی علت وسبب علم دانش کی طرف ان کی توجہ اور نيک وبد سے ٓاگاہی 

کی طرف ہاتھ نہ پھيالتے تو ابد تک جہالت ميں باقی ره جاتے يہاں “شجرٔه نيک وبد ’ ’ ن کی تمنا ہے۔ چنانچہ  کے لئے ا
  تک وه يہ بھی نہ جا نتے کہ برہنہ ہو ناقبيح اور ناپسنديده فعل ہے اور ہميشہ کے لئے بہشت ميں باقی ر ه جاتی ۔

ا چاہيئے تھا کيونکہ ايسی جنت کو ہاتھ سے دينا جہاں رہنے کی شرط اس لحاظ سے تو ٓادم کو اپنے کام پر پشيمان نہيں ہون
نيک وبد سے عدم ٓاگاہی ہو ،اس کے مقابلے ميں علم ودانش حاصل کرنا نفع مند تجارت ہے اس تجارت کے بعد ٓادم کيو ں 

  حيران وپريشان ہوں۔
جس کے نزديک انسان کا مقام عظمت اور اس کی اس بنا ء پر تورا ت کايہ افسانہ ٹھيک قرٓان کے مد مقابل قر ار پايا ہے 

  خلقت کا راز علم االسماء سے ٓاگاه ہے ۔
  اس کے عالوه مذکوره افسانے ميں خداوند عالم اور مخلوقات کے بارے ميں عجيب وغريب باتيں بيان کی گئيں ہيں ۔مثالَ◌َ 

  :١٧خداکی طرف جھوٹ کی نسبت ۔۔۔ جيسے فصل دوم کا جملہ )١(
  “۔-کہا کہ اس درخت سے مت کھانا ورنہ مرجأوگےخدا وندخدانے ”

  حاالنکہ انہوننے مرنا نہيں تھا بلکہ داناوعقلمند ہوناتھا۔
جس کے مطابق خدانہيں چاہتا تھاکہ ٓادم وحواعلم ٢٢خداوندعالم کی طرف بخل کی نسبت۔ جيسے فصل سوم کاجملہ )١١(

  بدی زندگی حاصل کريں۔وحيات کے درخت سے کھائيں اور داناوعقل مند ہوجائيں نيز ا
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  خدا وند عالم کے لئے شريک کے وجود کا امکان ۔۔۔۔جيسے يہ جملہ :)١١(
  “ٓادم شجِرنيک وبد کھا نے کے بعد ہم(خدأوں )مينسے ايک کی طرح ہوگيا ہے۔

  خدا کی طرف حسد کی نسبت ۔۔جيسے اس جملہ سے ظاہر ہے :
  “م ميں پيدا ہو گئی تھی اس پر رشک وحسد کيا ۔خدا وند عالم نے ا س و علم ودانش کی وجہ سے جو ٓاد”

  خد ا وند عالم کی طرف جسم کی نسبت ۔۔جيسے فصل سوم ميں ہے ۔
  “خدا وند صبح کے وقت بہشت کی سڑکوں پر خراماں خراماں چل رہاتھا ”

  ميں ہے : ٩خداوند عالم کی ان حوادث سے بے خبری جو اس کے قريب واقع ہوتے ہيں ۔۔جيسے جملہ 
  )١“ (دی اے ٓادم!کہاں ہو۔انہوں نے درختوں کے درميان اپنے ٓاپ کوخداوند کی ٓانکھ سے چھپارکھاتھا۔ٓاواز 

  يہ نہيں بھولنا چاہيئے کہ يہ جھوٹے افسانے پہلے تورات ميں نہ تھے بعد ميں مالديئے گئے )
______________________________  

  ١٣٢تا١٢٧ص “ قرٓانوٓاخرين پيامبر“کتاب)١(

  
  

  قرٓان ميں شيطان سے کيا مراد ہے : )۴(
اور شيطا ن وجود سرکش و متمرد کو “خبيث وپست ”کے معنی ہيں “شاطن ” سے ہے اور“شطن ”ماده “شيطان ”لفط 

کہاجاتا ہے چاہے وه انسان ہو ياجن ياکوئی اور حرکت کر نے والی چيز۔رو ح شرير اور حق سے دور کو بھی شيطان کہتے 
قدر مشترک رکھتے ہيں يہ بھی جاننا چاہيئے کہ شيطان اسم عام (اسم جنس )ہے جب کہ ابليس اسم  ہيں جو حقيقت ميں ايک

  خاص (علم )ہے 
دوسرے لفظوں ميں شيطان ہر موذی ،گمراه ،باغی اور سرکش کو کہتے ہيں وه ا نسان ہو ياغير انسان ليکن ابليس اس شيطان 

ھی وه اپنے الٔو لشکرکے ساتھ اوالد ٓادم کے شکار کے لئے کمين گاه ميں کانام ہے جس نے ٓادم کو ورغالياتھا اور اس وقت ب
  ہے ۔ 

قرٓان ميں اس لفظ کے استعمال کے مواقع سے معلو م ہو جاتا ہے کہ شيطان موذی و مضر چيز کو کہتے ہيں ۔جو راه راست 
نا جس کی کو شش ہو اور جو سے ہٹ چکاہو،جو دوسروں کو ٓازار پہنچانے کے درپے ہو ،اختال ف اور تفرقہ پيدا کر

  اختالف وفساد کو ہوا ديتا ہو ،جيسا قرٓان ميں ہے : 
  انما يريد الشيطان ان يوقع بينکم العداوةوالبغضائ

  )٩١شيطا ن چاہتا ہے کہ تمہارے درميان دشمنی ، بغض اورکينہ پيدا کرے ۔ (مائده،
تمرار اورتسلسل پر داللت کرتا ہے تواس سے يہ معنی فعل مضارع کا صيغہ ہے اور اس“يريد ”اگر ہم ديکھيں گے کہ لفظ 

  بھی پيدا ہوتے ہيں کہ يہ شيطان کاہميشہ کااراده ہے۔
دوسری طرف ہم ديکھتے ہيں کہ قرٓان ميں لفظ شيطان کسی خاص موجود کے لئے نہيں بوال گيا بلکہ مفسد اور شرير 

  ِ◌عدواََ◌شٰيطين االنس والجن ِانسانوں تک کو شيطان کہا گيا ہے جيسے :وکٰذلک جعلنا لکل نبی
  )١١٢اسی طرح ہر نبی کےلئے ہم نے انسانو ں اور جنوں ميں سے شيطانوں کو دشمن قرار ديا ہے ۔(انعام ،

  يہ جو ابليس کو بھی شيطان کہا گيا ہے وه اس کی شرارت اورفساد کے با عث ہے ۔
  جا تا ہے مثالَ۔ حضر ت اميرالمٔومنين فرماتے ہيں  اس کے عالوه بعض اوقات لفظ شيطان جراثيم کے لئے بھی استعمال کيا

  التشرب الماء من ثلمةاالناء والمن عروتہ فان الشيطان يعقد علی العروةوالثلمة۔
برتن کے ٹوٹے ہوئے حصے اور دستے کی جگہ سے پانی نہ پيو کيونکہ دستے کی جگہ اور ٹوٹے ہوئے حصے پر شيطان 

  )١بيٹھا ہوتا ہے (
  رماتے ہيں :نيز امام صادق ف

  واليشرب من اذن الکوزوالمن کسره فان کان فيہ فانہ مشرب الشياطين۔
  )٢دستے اور کوزے کے ٹوٹے ہو ئے مقام سے پانی نہ پيو کيو نکہ يہ شيطان کے پينے کی جگہ ہے ۔(

  رسول اسالم کا ارشاد ہے :
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امن سمجھتا ہے اور اس ميں چھپ کر مونچھو ں کے بال بڑے نہ رکھو کيونکہ شيطان اسے اپنی زندگی کے لئے جائے 
  )٣بيٹھتا ہے۔(

اس سے ظاہر ہوا کہ شيطان کے ايک معنی نقصان ده اور مضر جراثيم بھی ہيں ليکن واضح ہے کہ مقصد يہ نہيں لفظ 
شيطان تمام مقامات پر اس معنی ميں ہو بلکہ غرض يہ ہے کہ شيطان کے مختلف معانی ہيں ۔ان روشن وواضح مصاديق ميں 

يک ابليس ،اس کا لشکر اور اس کے اعوان ومددگا ر بھی ہيں اور اس کا دوسرا مصداق مفسد ،حق سے منحر ف کر سے ا
  نے و الے انسا ن ہيں اور بعض اوقات اذيت دينے والے جراثيم کے لئے بھی يہ لفظ ٓايا ہے (اس ميں خوب غور کيجئے )

______________________________  

  ،کتاب االطعمہ واالشربہ با ب الولی۔ ۶لد کافی ج)٣و () ٢و () ١(

  
  

  خدا نے شيطان کو کيو ں پيدا کيا ہے :)۵(
بہت سے لوگ پو چھتے ہيں کہ شيطان جس کا کا م ہی گمرا ہی کر نا ہے ٓاخر اسے کيو ں پيدا کيا گيا اور اس کے وجود کا 

  فلسفہ کياہے ۔اس کے جواب ميں ہم کہتے ہيں ۔
شيطان نہينپيدا کيا يہی وجہ ہے سالہاسال تک وه مالئکہ کا ہم نشين رہا اور پاک فطرت پر رہا ليکن اول تو خدانے شيطان کو 

پھر اس نے اپنی ٓاز اد ی سے غلط فائد ه اٹھا يااور بغاوت وسرکشی کی بنيا د ر کھی لٰہذ ا وه ابتداء ميں پاک وپاکيزه پيدا 
  کياگيا اس کی کجروی اس کی اپنی خواہش پر ہوئی ۔

م يہ کہ نظام خلقت کو ديکھتے ہوئے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ صاحبان ايمان اور وه لوگ جو راه حق پر گامزن رہنا چاہتے ہيں دو
ان کے لئے نہ صرف يہ کہ شيطان کا وجود مضر اور نقصان ده نہيں بلکہ ان کی پيش رفت اور تکامل کاذريعہ ہے ۔کيو نکہ 

  يان ہی صورت پذير ہو تے ہيں ۔ترقی اور کمال ہميشہ متضاد چيزوں کے درم
زياده واضح الفاظ ميں يہ کہا جاسکتا ہے کہ جب تک انسا ن طاقت ور دشمن کے مقابلے ميں کھڑا نہ ہوکبھی بھی اپنی قوت 

واستعداد اور مہارت کو پيش نہيں کرسکتا اور نہ اسے کا م مينال سکتا ہے يہی طا قت ور دشمن کا وجود انسان کے زياده 
  جنبش کا سبب بنتا ہے اوراس کے نتيجے ميں اسے ترقی اور کمال نصيب ہو تا ہے تحرک اور 

  کہتاہے “ٹو ٓائن بی “معاصرين مينسے ايک بہت بڑا فلسفی 
دنيا مينکو ئی رو شن تمدن اس وقت تک پيدانہيں ہوا جب تک کو ئی ملت کسی خارجی طاقت کے حملے کا شکار نہيں ہوئی”

ابلے ميں وه اپنی مہارت اور ااستعداد کو بروئے کار الئی اور پھر کسی درخشاں تمدن کی د ا غ۔اس حملے اور يلغا ر کے مق
  “بيل پڑی ۔

  ۔فتلقی يٰآادم من ربہ کلٰمت فتاب عليہ ط انہ ھواتواب الرحيم ٣٧
  ۔قلنااھبطوامنھاجميعاََ◌ فاما يا تينکم منی ھدی فمن تبع ھدای فال خوف عليھم والھم يحزنون ٣۶
  ن کفرو اوکذبوابٰايٰاتنااوٰلئک اصٰحب النار جہم فيھا ٰخلدون ۔والذي٣٩

  ترجمہ
۔پھر ٓادم نے اپنے پر ودگا ر سے کچھ کلمات حا صل کئے اور (ان کے ذريعہ)توبہ کی اور خدا وندعالم نے ان توبہ قبو ل ٣٧

  کرلی ،خداوند عالم تواب اور رحيم ہے ۔ 
ٔو ۔جس وقت ميری طرف سے تمہارے پاس ہدايت ٓائے گی اس وقت ۔ہم نے کہا سب کے سب(زمين کی طرف )اتر جا ٣٨

  جولوگ اس کی پيروی کريں گے ان کے لئے نہ خوف ہے اور نہ وه غمگين ہونگے ۔
 ۔اورجو لوگ کافر ہو جائيں گے اور ہمار ی ٓايات کی تکذيب کريں وه اہل دوزخ ہيں اور ہميشہ اس ميں رہيں گے ۔٣٩

 

  1تفسير نمونه جلد
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  خدا کی طرف ٓادم کی بازگشت 
وسوسۂ  ابليس اور ٓادم کے جنت سے نکلنے کے حکم جيسے و اقعات کے بعدٓادم متوجہ ہوئے کہ واقعاََ◌ انہوننے اپنے اوپر 

ظلم کيا ہے اور اس اطمينان بخش اور نعمتوں سے ماالمال جنت سے شيطانی فريب کی وجہ سے نکلنا پڑ ااور اب زحمت 
وقت ٓادم اپنی غلطی کی تالفی کی فکر ميں پڑے اور مکمل جا ن ودل اور مشقت سے بھری ہوئی زمين ميں رہيں گے ۔اس 

سے پروردگار کی طرف متوجہ ہوئے ا يسی توجہ جو ندامت وحسرت کاايک پہاڑ ساتھ لئے ہوئے تھی ۔اس وقت خداکا لطف 
ے اپنے پرور دگار سے وکرم بھی ان کی مدد کے لئے آگے بڑھا اور جيسا کہ قرٓان مندرجہ باال ٓايات ميں کہتا ہے : آدم ن

کچھ کلمات حاصل کئے جو بہت مٔو ثر اور انقالب خيز ان کے ساتھ توبہ کی اور خدا نے بھی ان کی توبہ قبول کرلی(فتلقٰی 
  ٓادم من ربہ کلمات فتاب عليہ ) کيونکہ وه تواب اور رحيم ہے 

سی کے لئے استعمال ہوتا ہے ۔يہ اس صورت اور قر ٓان کی زبان ميں گناه سے واپ“باز گشت ”کے اصلی معنی ہيں “توبہ” 
ميں ہے جب توبہ کا لفظ کسی شخص گنہگار کے لئے استعمال کيا جائے ليکن کبھی کبھی يہ لفظ هللا کی طرف بھی منسوب 

ہوتاہے وہاں اس کا مفہو م ہے رحمت کی طرف بازگشت ،يعنی وه رحمت جو ارتکاب گناه کی وجہ سے بندے سے سلب 
ب اطاعت وبندگی کے راستے کی طرف اس کی واپسی کی وجہ سے اسے لوٹا دی جاتی ہے ا سی لئے خدا کرلی گئی تھی ۔ا

  کے لئے تواب (بہت زياده رحمت کی طرف لوٹنے واال )کا لفظ استعمال کيا جا تا ہے ۔
امفہو م ہوتا ہے بہ الفاط ديگر توبہ خدا اور بندے کے درميان ايک لفظ مشترک ہے ۔جب يہ صفت بندوں کے لئے ہو تو اس ک

کہ وه خدا کی طرف پلٹتے ہيں کيونکہ ہر گنا ه کرنے واال در اصل اپنے پر وردگار سے بھا گتا ہے اور پھر جب وه توبہ 
کرتا ہے تو اس کی طرف لوٹ ٓاتا ہے ۔گناه کے وقت خدا بھی ان سے منہ موڑ ليتا ہے اور جب يہ صفت خد اکے لئے 

  )١تا ہے کہ وه ا پنے لطف ، ورحمت اور محبت کی نظر ان کی طرف لوٹاديتا ہے (استعمال ہو تو اس کا مفہوم يہ ہو
يہ صحيح ہے کہ حضرت ٓادم نے حقيقت ميں کوئی فعل حرا انجام نہيں دياتھا ليکن يہی ترک ِاولی ٰان کے لئے نافرمانی شمار 

  گار کی طرف پلٹے ۔ہوتا ہے ۔وه حضرت فوراََ◌اپنی کيفيت وحالت کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے پرورد
  سے کيا مراد ہے ،اس کے بارے ميں اس بحث کے اختتام پر گفتگو کريں گے۔“کلمات”

بہر حال جو کچھ نہيں ہونا چاہيئے تھا وه ہوا اور با وجوديکہ ٓادم کی تو بہ قبو ل ہوگئی ليکن اس کا اثر وضعی يعنی زمين 
ٓايا ت کہتی ہيں :ہم نے ان سے کہا کہ تم سب (آدم وحوا )زمين کی کی طرف اتر نايہ متغير نہ ہوا ۔جيسا کہ مندر جہ باال 

طرف اتر جأو ۔جب تمہيں ہماری طرف سے ہدايت پہنچے اس وقت جو لوگ اس کی پيروی کريں گے ان کے لئے خوف ہے 
  فال ھم يحزنون )۔  نہ وه غمگين ہو ں گے (وقلنا اھبطوامنھا جميعاِِ◌ فاما يا تينکم منی ھدی فمن اتبع ھدای وال خوف عليھم

ليکن جو لوگ کافر ہو گئے اور انہونے ہماری ٓايات کی تکذيب کی وه ہميشہ ہميشہ کے لئے جہنم کی ٓاگ ميں رہيں گے 
  (والذين کفرواوکذبوا بٰايٰاتنااوٰلئک اصحاب النارھم فيھا ٰخلدون)

______________________________  

ٓاتا ہے ۔پہلی “علی ”ٓاتا ہے اور خدا کی طرف منسو ب ہو تو “الی ”طرف منسوب ہوتو لفظ يہی وجہ ہے کہ لفظ توبہ جب بندے کی ) ١(
  اور دوسری صورت “تاب اليہ” صورت ميں 

  کہا جا تا ہے (تفسير کبير اور تفسير صافی زير نظر ٓايت کے ذيل ميں ) “تاب عليہ ”ميں 

  
  

  خدانے جو کلما ت ٓادم پر القا کئے وه کيا تھے : )١(
  ہ کے لئے جو کلمات خدا نے آدم کو تعليم فرمائے تھے اس سلسلے ميں مفسرين کے درميان ا ختال ف ہےتوب

  ميں ہيں: ٢٣مشہور ہے کہ وه جملے يہ تھے جو سوره اعراف ٓايہ 
  قاال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرلنا وترحمنالنکونن من الخاسرين 

م کيا ہے ا گر تو نے ہميننہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کيا تو ہم زياکاروں اور ان دونو ں نے کہا خدايا!ہم نے اپنے اوپر ظل
  خسارے ميں رہنے والو ں ميں سے ہو جائيں گے ۔

  بعض کہتے ہيں کلمات سے مراد يہ دعا وزاری تھی :
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  اللھم الاٰلہ اال انت سبٰحنک وبحمدک رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی انک خير الغافرين 
  انت سبٰحنک وبحمدک رب انی ظلمت نفسی فارحمنی انک خيرالراحمين  اللہم الاٰلہ اال

  اللہم الاٰلہ اال انت سبحنک وبحمدک رب انی ظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحيم ۔
پرور دگارا !تيرے سوا کوئی معبود نہيں ،تو پاک ومنزه ہے مينتيری تعريف کرتا ہوں ميں نے اپنے اوپر ظلم کيا ہے مجھے 

  ش دے کہ تو بہترين بخشنے واال ہے بخ
خدايا !تيرے عالوه کوئی معبود نہيں ، توپاک ومنزه ہے ،ميں تيری تعريف کر تا ہوں ،ميں نے اپنے اوپر ظلم کيا ہے ،تو 

  مجھ پر رحم فرما کہ تو بہترين رحم کر نے واالہے 
تا ہوں ،ميں نے اپنے اوپر ظلم کيا ہے اپنی رحمت باراٰلہا !تيرے سوا کوئی معبود نہيں تو پاک ومنزه ہے ميں تيری حمد کر

  کو ميرے شامل حال قرار دے اور ميری توبہ قبول کرلے کہ تواب ورحيم ہے ۔
  ١امام محمد باقر سے منقول ايک روايت ميں بھی يہ موضوع اسی طر ح وارد ہو اہے، 
  ميں بھی ہيں : اسی قسم کی تعبيرات قرٓان کی دوسری ٓايات ميں حضرت يونس وموسی کے بارے

  حضرت يونس خدا سے بخشش کی درخواست کرتے ہوئے کہتے ہيں 
  سبٰحنک انی کنت من الظالمين 

  )٨٧خدايا !تو پاک ہے ،ميں ان مينسے ہوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کيا ہے ۔(انبياء ۔
  حضرت موٰسی کے بارے ميں ہے :

  قال رب انی ظلمت نفسی فاغفرلی فغفرلہ
ی) نے عرض کيا :پروردگارا!ميں نے اپنے اوپر ظلم کيا ہے مجھے بخش دے اور خدا نے انہيں بخش انہو ں (حضرت موسٰ 

  )١۶ديا (القصص۔
کئی ايک روايا ت جو طرق اہل بيت سے منقول ہيں ميں ہے کہ کلمات سے مراد خداکی بہترين مخلوق کے ناموں کی تعليم 

اور ٓادم نے ان کلمات کے وسيلے سے درسگاه اٰلہی سے بخشش تھی (يعنی محمد ،علی فاطمہ ،حسن ،حسين عليھم السالم 
  چاہی اور خدانے انہيں بخش ديا ۔

يہ تين قسم کی تفاسير ايک دوسرے سے اختالف نہيں رکھتيں کيونکہ ممکن ہے کہ حضرت ٓادم کو ان سب کلمات کی تعليم 
ے ٓادم ميں مکمل طور پر انقالب روحانی پيدا ہو دی گئی ہو تاکہ ان کلمات کی حقيقت اور باطنی گہر ائی پر غو ر کر نے س

  اور خدا انہيں اپنے لطف وہدايت سے نوازے ۔
______________________________  

  مجمع البيان ،ٓايات زير بحث کے ذيل ميں۔١

  
  

  لفظ اھبتوا کاتکرار کيوں: ) ٢(
وربعد بھی حضرت ٓادم اور ان کی زوجہ حوا کو زير بحث اور ان سے پہلی ٓايات ميں ہم پڑھ چکے ہيں کہ توبہ سے پہلے ا

خطاب ہوا کہ زمين کی طرف اتر جأو ۔يہ تکرار ٓايا تا کيد کے لئے ہے يا کسی اور مقصد کی طرف اشاره ہے ۔اس سلسلے 
  ميں مفسرين کے درميان اختالف ہے 

ٓادم يہ گمان نہ کريں کہ ان کی توبہ  ليکن ظاہر ہے کہ دوسری مرتبہ يہ لفظ اس واقعيت وحقيقت کی طرف اشاره ہے کہ کہيں
قبول ہو جانے کے بعد زمين کی طرف اتر نے کا حکم بھی واپس لے ليا گيا ہے بلکہ انہيں اس راستے کی طرف ہر حال ميں

جانا ہے يا اس لحاظ سے کہ در اصل وه پيدا ہی اس مقصد کے لئے ہوئے تھے ياپھر اس نظر سے کہ يہ اترنااس عمل کا 
  ور يہ توبہ سے نہيں بدال۔وضعی ہے ا

  

  ميں کون مخاطب ہيں “ اھبتوا)”٣(
صيغہ جمع کے ساتھ ٓايا ہے جب کہ ٓادم وحوا جو اس گفتگو کے اصلی مخاطب ہيں وه دو سے زياده نہيں ہيں لٰہذا “اھبتوا”
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مين پر اتر نے کا نتيجہ يہ تھا کہانکے لئے تثنيہ کا صيغہ ٓانا چاہيئے تھا ليکن اس بناء پر جمع کا صيغہ ٓايا کہ ٓادم وحواکے ز
  ان کی نسل کو بھی زمين ميں رہنا تھا لٰہذا جمع کا صيغہ اليا گيا ہے۔

  ۔ٰيبنی اسرائيل اذکروانعمتی التی انعمت عليکم واوفوابعھدی اوف بعھدکم وايای فارھبون  ۴٠
  ترجمہ 

رکھو اور ميرے ساتھ جو تم نے عہد وپيما ن با ندھا ۔اے اوالد اسرئيل !جو نعمتيں ميں نے تمہيں عطا کی ہيں انہيں يا د ۴٠
ہے ۔اسے پورا کرو تاکہ ميں بھی تمہارے ساتھ کئے ہو ئے عہد و پيما ن کو پو را کروں (اور ذمہ داری کی انجام دہی نيز 

  عہد وپيمان کی پابندی ميں )صرف مجھ سے ڈراکرو۔
  

  خدا کی نعمتوں کو ياد کرو 
ستان ۔مالئکہ کی طرف سے ان کی تعظيم کا واقعہ ،ٓادم کا عہدوپيما ن اٰلہی کو بھول جانے کا ذکر زمين پر خالفت ٓادم کی دا

  اور پھر ان کی توبہ کا تذکره يہ سب کچھ ہم گذشتہ ٓايا ت ميں پڑھ چکے ہيں ۔
بر سر پيکا اس و اقعے سے يہ حقيقت و اضح ہوئی کہ اس دنيا ميں ہميشہ دو مختلف طاقتيں ،حق و باطل ايک دوسرے سے 

ر ہيں جس شخص نے شيطان کی پيروی کی اس نے باطل کی راه کو انتخاب کيا جس کا انجام ہے جنت اور جہنم سے دوری 
اور رنج وتکليف ميں مبتال ہو نااوراس کے بعد پشيمانی ہے ۔اس کے خالف جو فرمان خداوندی کی راه پر چلتا رہا اور اس 

ں کی پرواه نہ کی وه پا ک وپاکيزه اور رنج وغم سے ٓاسوده زندگی بسرکرے گا ۔ نے شياطين اور باطل پرستوں کے وسوسو
بنی اسرئيل نے فر عونيوں کے چنگل سے نجات پائی ، زمين ميں خليفہ ہوئے پھر پيمان اٰلہی کو بھو ل گئے اور دوباره رنج 

ابہت رکھتا ہے اسی اصل کی ايک فرعوبد بختی ميں پھنس گئے چونکہ يہ واقعہ حضر ت ٓادم کے واقعے سے بہت زياده مش
شمار ہو تا ہے لٰہذ اخداوند عالم زير بحث اور اسکے بعد دسويں ٓايت ميں بنی اسرائل کے مختلف نشيب وفراز اور ان کی سر 
نوشت بيان کرتا ہے تاکہ وه ترتيبی درس جو سر نوشت ٓادم سے شروع ہو اتھاان مباحث ميں مکمل ہوجائے ۔ بنی اسرايل کی 

ف ا س طرح ر وئے سخن ہے :اے بنی اسرائيل !ہماری ان نعمتون کو ياد کروجو ہم نے تمہيں بخشی ہيں اورمجھ سے طر
کيا ہوا عہد پورا کرو تاکہ ميں بھی تم سے کئے ہوئے عہد سے وفا کروں اور صرف مجھ سے ڈرو(يابنی اسرائيل 

  ارھبون)۔اذکروانعمتی التی انعمت عليکم واوفوبعہدی اوف بعہدکم وايای ف
در حقيقت يہ تين دستور او راحکا م کی (خداکی عظيم نعمتوں کو ياد کرنا ،عہد پرور دگار کو پورا کرنااور اس کی نافرمانی 

  سے ڈرنا )خدا کے تمام پروگر ا موں کی تشکيل کرتے ہيں ۔
گزاری کا احساس ابھار تا ہے  اس کی نعمتوں کو ياد کرنا ۔انسا ن کو اس کی معرفت کی دعوت ديتا ہے اور انسان ميں شکر

اس کے بعد اس نکتے کی طرف توجہ کی يہ نعمتيں بغير کسی شر ط و قيد کے نہيں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ خدانے عہد 
وپيمان ليا ہے يہ انسا ن اس کی اٰلہی ذمہ داريوں کی طرف متوجہ کرتاہے اور اس کا انجام يہ ہے کہ انسان ذمہ داری کی راه

يا ہستی سے نہ ڈرے ۔يہ سبب بنتا ہے کہ انسان اس راستے کی تمام رکا وٹوں کو دور کر دے اور اپنی ذمہ ميں کسی شخص 
داريوں اور عہد وپيمان کو پوراکرے کيونکہ اس راستے کی اہم رکاوٹوں ميں سے ايک بال وجہ اِس سے اور اس سے ڈرنا 

  تھے ۔خوف ان کے بدن کا جزء بن چکا تھا۔ ہے خصوصا بنی سرئيل جو سالہاسال تک فرعون کے زير تسلط رہے 
  

  يہودی مدينہ ميں : ) ١(
يہ بات قابل غور ہے کہ بعض مئورخين ِ قرٓان کی تصريح يہ ہے کہ سوره بقره پہلی سورت ہے جو مدينہ ميں نازل ہوئی ۔ 

ماعت وہاں پر يہوديوں ہی اس کا اہم حصہ يہوديوں کے بارے ميں ہے کيونکہ اہل کتا ب کے پيروکاروں کی زياده مشہور ج
کی تھی ۔ وه ظہور پيغمبر سے پہلے اپنی مذہبی کتب کی روشنی ميں اس قسم کے ظہور کے منتظر تھے اور دوسرں کو 

بھی اس کی بشارت ديتے تھے ۔ اقتصادی حالت بھی ان کی بہت ااچھی تھی خالصہ يہ کہ مدينہ ميں ان کا گہرا اثر ورسوخ 
  تھا ۔

وا تو اسالم ان کے غير شرعی منافع کے راستون کو بند کرتا تھا اور ان کے غلط رويوں او ر خود جب اسالم کا ظہور ہ
سری کو روکتا تھا ۔ان ميں اکثر نے نہ صرف يہ اکہ اسال م کی دعوت کو قبول کيا بلکہ علی االعالن اور پوشيده طور پر اس

  م سے ان کا يہ مقابلہ ابھی تک جاری ہے کے خال ف صف ٓاراء ہوگئے ۔چوده سو سال گزرنے کے باوجود اسال
مندرجہ باال اور اس کے بعد کی ٓايات نازل ہوئيں اورسخت ترين سر زنشوں کے تير يہوديو ں پر چالئے گئے اور ان کی 



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

 
 

تاريخ کے حساس حصو ں کو اس باريکی کے ساتھ ذکر کيا گيا کہ جس نے ان کو ہالکررکھ ديا ان مينسے جو بھی تھو ڑی 
وئی کی روح رکھتا تھا وه بيدار ہو کر اسالم کی طرف ٓاگيا عالوه ازيں مسلمانوں کے لئے بھی يہ ايک ترتيبی سی حق ج
  درس تھا ۔

انشاء هللا ٓانے والی ٓايات ميں ٓاپ بنی اسرائيل کے نشيب وفرازپڑھيں گے جس ميں ان کافرعون کے چنگل سے نجات پانا 
غرق ہو نا ،کوِه طور حضرت موسی ٰکی وعده گاه ،حضرت موسٰی کی غيبت کے  ،دريا کا شق ہونا،فرعون اور فرعونيون کا

زمانے مينبنی اسرائيل کی گوسالہ پرستی ،خونی توبہ کاحکم ،خداکی مخصوص نعمتو ں کاان پر نزول اور اس کے ديگر 
  واقعات جن ميں سے ہرايک واقعہ اپنے اندر ايک يا کئی عبر تناک درس لئے ہو ئے ہے ۔

  

  وديوں سے خدا کے باره معاہدے: يہ)٢(
جس طرح ٓايات قر ٓانی سے ظاہرہوتا ہے :وه معاہد ے يہ تھے :ايک اکيلئے خدا کی عبادت کرنا،ماں باپ ،عزيز واقارب 

،يتيموں اور مدد طلب کرنے والوں سے نيکی کر نا ،لوگو ں سے اچھا سلوک کرنا ،نماز قائم کرنا ،زکٰوةدينا اور اذ يت 
  خون ريزی سے دور رہنا ۔وٓازاری اور 

  ہے ۔  ٨۴اور  ٨٣اس با ت کی شاہد اسی سوره کی ٓايت 
واذاخذناميثاق بنی اسرائيل التعبدون االهللا وبااٰلولدين احسان وذی القربی ٰواليٰتمی ٰوالمساکين وقولوا للناس حسناواقيموالصٰلوة 

  انفسکم من ديارکم ثم اقرتم وانتم تشہدون  وٰاتوالزٰکوة۔۔۔واذااخذناميثا قکم ال تسفکون دماء کم والتخرجون
 ١٢در اصل يہ دو ٓايات د س معاہدو ں کی نشان دہی کرتی ہيں جو خدا نے يہوديوں سے کئے تھے اورسو ره مائده کی ٓايت 

  جو يہ ہے : 
  برسلی وعزرتموھم۔  ولقد اخذهللا ميثاق بنی اسرائيل ۔۔۔۔۔وقال هللا انی معکم لئن اقمتم الصٰلوة وٰاتيتم الزٰکوةوٰامنتم

  اس مينسے دوسرے عہد وپيمان جن ميں انبياء پر ايمان النا اور انہيں تقويت پہنچانا شامل ہيں ظاہر ہو تے ہيں ۔
اس سے واضح ہو تا ہے کہ انہو ں نے خدا کی بڑی بڑ ی نعمتيں کچھ معاہدو ں کی بنيا د پر حاصل کی تھيں اور ان سے 

عاہدوں کے وفادار ہوگے تو تمہيں جنت کے با غوں ميں بھی جگہ دی جا ئے گی جس کی نہريں وعده کيا گيا تھا کہ اگر ان م
  اس کے قصروں اور درختوں کے نيچے جا ری ہوں گی :

  الدخلنکم جنا ت تجری من تحتھا االنٰھر 
مانے ميں بھی اپنی بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ٓاخر کار يہ عہد وپيمان پاؤں تلے روند ڈالے اور اب اس ز

پيمان شکنی جاری رکھے ہوئے ہيں جس کے نتيجے ميں وه منتشر و پرو گنده ہيں اور در در کی ٹھوکريں کھا تے پھرتے 
ہيں اور جب تک ان کی يہ پيمان شکنياں جاری رہيں گی ، ان کی يہ کيفيت بھی جاری رہے گی يہ جو ہم ديکھ رہے ہيں کہ 

ما پارہے ہيں تو يہ ہرگز ان کی کاميابی کی دليل نہيں اور ہم اچھی طرح سے ديکھ رہے ہيں وه دوسروں کی پناه ميں نشو ن
کہ جس دن اسالم کے غيور بيٹے اور قومی رجحانات و ميالنات سے دور ہو کر صرف قرٓان کے سائے ميں اٹھ کھڑاے 

  ہوئے وه اس شور اور ہنگامے کو ختم کرکے رکھ ديں گے۔
  

  کو پورا کرے گا :  خدا بھی اپنے عہد) ۴(
خدا کی نعمتيں کبھی قيد اور شرط کے بغير نہيں ہوتيں اور ہر نعمت کے پہلو ميں ايک ذمہ دار ی اور شرط پنہاں ہے ۔ 

  حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہيں :
   ١اوف بعھدکم سے مراد يہ ہے کہ اپنے عہد کو پورا کروں گا اور تمہيں جنت ميں لے جاؤں گا ۔ 

ايک حصے ميں واليت علی پر ايمان النا بھی اس عہد کا حصہ قرار ديا گيا ہے اور يہ کوئی تعجب کی بات  اس حديث کے
نہيں کيونکہ بنی اسرائيل کے عہد وپيمان کی ايک شرط يہ بھی تھی کہ وه انبياء خدا کی رسالت پر ايمان الئيں گے اور ان کو

  تقويت پہنچائيں گے ۔
نوں کو بھی ماننا اسی مسئلہ رہبری و واليت کا ضميمہ ہے جو ہر زمانے ميں اس کی مناسبت ہم جانتے ہيں کہ ان کے جانشي

سے تحقيق پذير ہوتا رہا ہے ۔ حضرت مو سٰی کے زمانے ميں اس منصب پر فائز خود حضرت موسٰی تھے ۔ اور نبی اکرم 
  کے زمانے ميں خود ٓانحضرت ہی تھے اور بعد والے زمانے ميں حضرت علی ۔

طور پر جملہ ايای فارھبون ( صرف ميری سزا سے ڈرو ) اس امر کی تاکيد ہے کہ خدا سے ايفائے عہد اور اطاعت ِ ضمنی 
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احکام کی راه ميں ميں کسی چيز اور کسی شخص سے خوف و وحشت نہيں ہونی چاہيئے ۔ لفظ ايای فارھبون سے مقدم ہے 
  سے يہ مطلب حاصل ہوتا ہے۔

  
______________________________  

  ٧٢ص ١نورالثقلين ج ، ١

  
  

  حضرت يعقوب کی اوالد کو بنی اسرائيل کيوں کہتے ہيں : ) ۵(
بھی ہے ۔حضرت يعقوب نے اپنا يہ نام کيوں “ اسرائيل ” حضرت يعقوب جو حضرت يوسف کے والد تھے ان کا ايک نام 

ميں “ کتاب مقدس ” رکھا تھا ۔ اس سلسلہ ميں غير مسلم مئورخين نے ايسی باتيں لکھی ہيں جو خرافات کا پلنده ہيں جيسے 
  لکھا ہے :

  “ر غالب اور کامياب ہو گيا ہو اسرائيل کا معنی وه شخص ہے جو خدا پ”
  وه مزيد لکھتا ہے :

  “يہ لفط يعقوب بن اسحاق کا لقب ہے جنہيں خدا کے فرشتوں نے کشتی لڑتے وقت يہ لقب مال تھا ” 
  اسی کتاب ميں يہ لفظ يعقوب کے نيچے لکھا ہے :

ام بدل کر اسرائيل رکھ ديا اور وعده کيا کہ جب انہوں نے اپنے اثبات و استقا مت ايمان کو ظاہر کيا تو خدا وند نے اس کا ن” 
وه عوام کے گروہوں کے باپ ہوں گے ۔ خالصہ يہ کہ وه انتہائی کمال کے ساتھ اس دنيا سے گئے اور دنيا کے کسی بادشاه 

  “کی طرح دفن نہ ہوئے اور اسم يعقوب و اسرائيل ان کی پوری قوم کے لئے بوال جاتا ہے 
  لکھتاہے : کے ذيل ميں “ اسرائيل ”لفظ 

  ١اس نام کے بہت سے موارد ہيں چنانچہ کبھی اس سے مراد نسل اسرائيل و نسل يعقوب بھی ہوتی ہے۔ 
  علماء اسالم اس سلسلے ميں اختالف رکھتے ہيں مثالََ◌ مشہور طبرسی مجمع البيان ميں لکھتے ہيں :

  “اسرائيل وہی فرزند اسحاق بن ابراہيم ہيں ”
  :’وه لکھتے ہيں 

  “معنی عبد ، اور ئيل ، کے معنی ، هللا ، لہذا ، اسرائيل ، کے معنی ، عبدهللا ، يعنی هللا کا بنده اس ، کے ’
واضح ہے کہ اسرائيل کی فرشتوں سے کشتی لڑنے کی داستان جيسے کہ تحر يف شده تورات ميں اب بھی موجود ہے ايک 

ہے اور يہی داستان موجوده تورات کے تحريف شده  خود ساختہ اور بچگانہ کہانی ہے جو ٓاسمانی کتاب کی شان سے بعيد
  ہونے کی دليل و مدرک ہے۔

  ۔وٓامنو ابما انزلت مصد قا لما معکم والتکو نوٓااول کافر بہ والتشتروابٰاٰيتی ثمناقليالوايای فاتقون۴١
  ۔ والتلبسواالحق باالباطل وتکتمواالحق وانتم تعلمون ۴٢
  ا مع الٰرکعين۔ واقيموا الصالةواتوالزٰکوةوارکعو۴٣

  ترجمہ
۔جو کچھ ميں نے نازل کيا ہے (قرٓان)اس پر ايما ن لے ٓأو جب کہ اس کی پيش کر ده نشانيانجو کچھ تمہاری کتابونميں ہے ۴١

اس سے مکمل مطابقت رکھتی ہيں اور اب تم اس کے پہلے منکر نہ بنو اور ميری ٓايا ت کو کم قيمت پر فروخت نہ کرو 
ے لئے ان نشانيوں کو مت چھپأو(جو قرٓان اور پيغمبر اسالم کے متعلق تمہاری کتابوں ميں مو جود ہيں ،تھوڑ ی سی ٓامدنی ک

  ) اور (لوگوں سے ڈرنے کے بجائے )صرف مجھ سے (ميرے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے )ڈرو ۔
  ۔اور حق کو باطل سے نہ مالٔو اور حقيقت جاننے کے باجود نہ چھپأو۔۴٢
  ائم کرو زٰکوة ادا کرو اور رکوع کرنے والوں ساتھ رکوع کرو( يعنی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو )۔۔اور نماز ق۴٣

  شان نزول
  زيرنظرٓايات ميں سے شروع کی ٓايتوں کے بارے ميں بعض بزرگ مفسرين نے امام محمدباقرسے يوننقل کيا ہے:

يوں کی طرف سے ہر سال ايک زرق برق حی بن احطب ، کعب بن اشرف اوور يہوديوں کی ايک جماعت کے لئے يہود
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دعوت کا احتمام کيا جاتا تھا ۔ يہ لوگ خوف زده تھے کہ کہيں رسول اسالم کے قيام کی وجہ سے يہ چھوٹا سا فائده جاتا نہ 
رہے اس وجہ سے او ر کچھ ديگر وجوه کی بنا ء پر ) انہوں نے تورات کی ان ٓايات ميں تحريف کردی جو اوصاف پيغمبر 

  اور کم قيمت ہے جس کی طرف قرٓان نے اس ٓايت ميں اشاره کيا ہے“ ثمن قليل ”ے ميں تھيں يہ وہی کے بار
______________________________  

  ٩۵٧، و ۵٣قاموس کتاب مقدس ص ) ١(

  
  

  يہوديوں کی دولت پرستی 
 ے فرامين کی اطاعت کرنا بھی شامل تھا ۔خدا نے يہوديوں سے جو پيمان لئے تھے ان ميں انبياء اٰلہی پر ايمان النا اور ان ک

  زير نظر تين ٓايات ميں ان احکام و قوانين کے نو حصونکی نشاندہی کی گئی ہے جو يہوديوں کو ديئے گئے تھے ۔
پہال يہ کہ ان ٓايات پر ايمان الؤ جو پيغمبر اسالم پر نازل ہوئی ہيں جب کہ يہ ٓايات ان اوصاف سے ہم ٓاہنگ ہيں جو تمہاری 

  ريت ميں موجود ہيں ( وٓامنو بما انذلت مصدقالما معکم)۔تو
قرٓان اس کتاب کی تصديق کرتا ہے جو تمہارے پاس موجود ہے يعنی وہی بشارتيں جو تورات اور گذشتہ انبياء نے اپنے 

حامل  پيروکار کو دی ہيں اور بتايا ہے کہ ان اوصاف کا نبی ظہور کرے گا اور اس کی ٓاسمانی کتاب ان خصوصيات کی
ہوگی ۔ اب تم ديکھ رہے ہو کہ اس پيغمبر کی صفات اور قرٓان پاک کی خصوصيات ان بشارتوں سے مکمل طور پر ہم ٓاہنگ 

  ہيں جو تمہاری کتب ميں موجود ہيں ۔ اس ہر قسم کی مطابقت کے بعد اب تم کيوں اس پر ايمان نہيں التے ۔
  والوں ميں پہل نہ کرو( وال تکونو اول کافر بہ)۔پھر کہا گيا ہے کہ تم ٓاسمانی کتاب کا انکار کرنے 

اگر مشرک اور عرب کے بت پرست کافر ہوجائيں تو زياده تعجب کی بات نہيں تعجب تو تمہارے کفر و انکار پر ہے اور 
قسممخالفت ميں پہل کے لحاظ سے تم پيش پيش بھی ہو جب کہ تم ان کی زياده اطالعات رکھتے ہو اور اہل کتاب بھی ہو ۔اس 
کے پيغمبر کے بارے ميں تمہاری ٓاسمانی کتب ميں سب بشار تيں دی جاچکی ہيں ۔ اسی بناء پر تو تم ان کے ظہور سے 

پہلے ان کے بارے ميں منادی کيا کرتے تھے ۔ اب کيا ہو گيا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کے ظہور کے بعد تم ان پر ايمان 
ہل کی ہے ۔ بہت سے يہودی اصولی طور پر ليچڑ قسم کے تھے اور اگر ان ميں النے والوں ميں پہل کرتے تم نے کفر ميں پ

  يہ ضدی پن نہ ہوتا تو بظاہر انہيں دوسروں کی نسبت پہلے ايمان النا چاہيئے تھا ۔
تيسری بات يہ ہے کہ تم ميری ٓايات کو کم قيمت پر فروخت نہ کرو اور ايک ساالنہ دعوت سے اس کا تقابل نہ کرو ( وال 

  روا با ٰيتٰی ثمنا قليال)۔تشت
اس ميں کوئی شک نہيں کہ خدا کی ٓايات کو کسی قيمت پر بھی نہيں بيچنا چاہيئے چاہے کم ہو يا زياده ليکن يہ جملہ حقيقت 

ميں ان يہوديوں کی کم ظرفی کی نشاندہی کرتا ہے جنہوں نے چھوٹے چھوٹ منافع کے لئے ہر چيز کو بھال ديا اور وه لوگ 
اسالم کے قيام اور ان کی ٓاسمانی کتا ب کے بارے ميں بشارت ديا کرتا تھے جب اپنے منافع کو خطرے ميں ديکھاجو پيغمبر 

تو سب بشارتوں کا انکار کرنے لگے اور ٓايات تورات ميں تحريف کردی کيونکہ وه سمجھنے لگے تھے کہ اگر لوگوں کو 
  بوس ہوجائے گا ۔حقيقت حال کا علم ہوگيا تو ان کی سرداری کا محل زمين 

  اصوال يہ پوری دنيا بھی اگر کسی کو ايک ٓايت الٰہی کے انکار کے بدلے دے دی جائے تو واقعا يہ قيمت بہت تھوڑی ہے ۔
کيونکہ يہ زندگی تو بہر حال نابود ہونے والی ہے اور ٓاخرت ابدی اور دائمی ہے لہذا ايک انسان کس طرح ان ٓايات الٰہی کو 

  ان کردے۔ حقير فوائد پر قرب
  چوتھا حکم ہے کہ صرف مجھ سے ڈرو ( و ايای فاتقون )۔

اس بات سے نہ ڈرو کہ تمہاری روزی منقطع ہوجائے گی اور اس سے بھی نہ ڈرو کہ يہوديونکی متعصب جماعت تم 
  سرداروں کے خالف قيام کرے گی بلکہ صرف مجھ سے يعنی ميرے حکم کی مخالفت سے ڈرو ۔

  و باطل سے مخلوط نہ کرو تاکہ کہيں لوگ اشتباه ميں نہ پڑ جائيں ( والتلبسو الحق بالباطل )۔پانچواں حکم ہے کہ حق ک
چھٹے فرمان ميں حق کو چھپانے سے منع کرتے ہوئے کہا گيا ہے کہ حق کو نہ چھپاؤ جب کہ تم اسے جانتے اور اس سے 

  ٓاگاه ہو ( وتکتمو ا الحق و انتم تعلمون )۔
اور گناه ہے اسی طرح حق کو باطل سے مالنا اور ايک دوسرے سے مخلوط کرنا بھی حرام جس طرح حق کو چھپانا جرم 
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اور گناه ہے کيونکہ نتيجے کے اعتبار سے دونوں عمل برابر ہيں ۔ حق بات کرو چاہے تمہارے لئے نقصان ده ہو اور باطل 
  يں ۔کو حق سے نہ مالؤ چاہے تمہارے جلد ضائع ہوجانے والے منافع خطرے ميں پڑ جائ

ٓاخر ميں ساتويں ، ٓاٹھويں اور نويں حکم کو اس طرح سے بيان کيا گيا ہے : نماز قائم کرو ، زکٰوة ادا کرو اور خصوصاََ◌ 
اجتماعی عبادت کو فراموش نہ کرتے ہوئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو (وا اقيمو ا الصلٰوة و ٓاتو الذکٰوة وارکعو 

  ا مع الراکعين )۔
اگرچہ با جماعت نماز کے بارے ميں ہے ليکن نماز کے تمام افعال ميں سے صرف رکوع کو بيان کرتے ہوئے ٓاخری حکم 

کہنا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ ، شايد اس بناء پر کہ يہوديوں کی نماز ميں رکوع بالکل نہيں يہ صرف 
  مسلمانوں کی نماز ہے جس کے بنيادی ارکان ميں رکوع شامل ہے ۔

يہ بات قابل غور ہے کہ يہ نہيں کہا گيا کہ نماز پڑھو بلکہ : اقيموا لصلٰوة( نماز قائم کرو ) يعنی فقط يہ نہ ہو کہ تم نماز 
پڑھتے رہو بلکہ ايسا کرو کہ ٓائين نماز معاشرے ميں قائم ہوجائے اور لوگ عشق و وارفتگی کے ساتھ اس کی طرف جائيں ۔

اس طرف اشاره ہے کہ تمہاری نماز صرف اذکار و اوراد ہی نہ ہو بلکہ اسے پورے “موا اقي” بعض مفسرين نے کہا ہے کہ 
طور پر قائم کرو جس ميں سے سب سے اہم قلبی توجہ ، دل کا بارگاه خدا ميں حاضر ہونا اور نماز کا انسان کی روح اور 

  ١جان پر اثر انداز ہونا ہے 
ہے کہ پہال فرد کا خالق سے رشتہ بيان کرتا ہے ، ( يعنی نماز ) دوسرا  در حقيقت ان ٓاخری تين احکام کی ترتيب کچھ يوں

  مخلوق کا مخلوق سے ناتا قائم کرتا ہے ( يعنی زٰکوة )اور تيسرا سب لوگوں کا خدا سے تعلق ظاہر کرتا ہے ۔
______________________________  

  “قوم ” و مفردات ِ راغب ، ماده  ٢٩٣ص  ٢المنار ج،  ١

  
  

  کيا قرٓان تورات اور انجيل کے مندرجات کی تصديق کرتا ہے : ) ١(
قرٓان مجيد کی متعدد ٓايات ميں يہ بات نظر سے گزرتی ہے کہ قرٓان گذشتہ کتب کے مندرجات کی تصديق کرتا ہے محل بحث

  ميں ہے : ١٠١اور  ٨٩اور سوره کی ٓايات “مصدقا لما معکم ”ٓايات ميں ہے 
  مصدق لما معھم 

  ميں ہے : ۴٨مائده کی ٓايت  نيز سوره
  و انزلنا اليک الکتاب بالحق مصدقا لما بين يديہ من الکتاب 

  ہم نے ٓاپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی يہ کتاب اپنے سے پہلے والی ٓاسمانی کتب کی تصديق کرتی ہے ۔
ند قرار ديتی ہے ۔ وه لوگ کہتے ان ٓايات کو علماء يہود و نصارٰی کی ايک جماعت تورات اور انجيل کے عدم تحريف کی س

ہيں کہ پيغمبر اسالم کے زمانے کی تورات اور انجيل ميں اور موجوده تورات اور انجيل ميں مسلماََ◌ کوئی فرق نہيں اگر 
تورات اور انجيل ميں تحريف ہوئی ہوتی تو يہ زمانہ پيغمبر سے پہلے کی بات ہوتی ليکن قرٓان نے چونکہ اس تورات اور 

صحيح ہونے کی تصديق کی ہے جو ٓانحضرت کے زمانے ميں موجود تھی لہذا ہميں چاہيئے کہ ان کتب کو غير انجيل کے 
  محرف ٓاسمانی کتب کی حيثيت سے رسمی طور پر قبول کر ليں ۔

  

  اس کا جواب يہ ہے 
و نصارٰی کے پاس تھيں  کہ قرٓان مجيد کی مختلف ٓايات گواہی ديتی ہيں کہ انہی تحريف شده کتابوں ميں جو اس وقت يہود

پيغمبر اسالم اور ان کے دين کے متعلق نشانياں موجود تھيں ۔ يہ مسلم ہے کہ ان ٓاسمانی کتب ميں تحريف کا مطلب يہ نہيں 
کہ موجوده کتب پوری کی پوری باطل اور خالف واقع ہيں بلکہ يقينی طور پر ان سب ميں حقيقی تورات اور انجيل کاکچھ 

ر موجود ہے اور پيغمبر اسالم کے بارے ميں انہی يا ديگر مذہبی کتب ميں نشانياں موجود تھيں جو يہود حصہ موجود تھا او
و نصارٰی کے پاس تھيں ( ٓاج بھی ان ميں کچھ ايسے ارشادات موجود ہيں ) اس لحاظ سے پيغمبر کا قيام ، ٓاپ کی دعوت اور 

  يق کرتے تھے کيونکہ ان کے مطابق تھے ۔ٓاپ کی ٓاسمانی کتاب عملی طور ان تمام نشانيوں کی تصد
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لہذا قرٓان کی تورات اور انجيل کی تصديق کرنا ان معنی ميں ہے کہ نبی اکرم کی نشانياں ، ٓاپ کی دعوت اور ٓاپ کا قيام جو 
  قرٓان ميں موجود ہے ان نشانيوں کے مطابق ہے جو تورات اور انجيل ميں ہيں ۔

  يد کے ديگر مقامات پر بھی استعمال ہوا ہے ۔تصديق مطابقت کے معنی ميں قرٓان مج
  ميں ابراہيم سے فرمايا گيا ہے :  ١٠۵مثالََ◌ سوره الٰصٰفت ، ٓايہ 

  قدصدقت الرء يا
  ٓاپ نے خواب کی تصديق کردی 

  يعنی ٓاپ کا عمل اس خواب کے مطابق ہے جو ٓاپ نے ديکھا تھا ۔
  ميں ہے :  ١۵٧سوره اعراف ، ٓايہ 
  النبی االمی الذی يجدونہ مکتوبا عند ھم فی التوراة واالنجييل  الذين يتبعون الرسول

جو اوصاف وه ديکھ رہے ہيں وه اس کے مطابق ہيں جو انہوں نے تورات ”يہاں يہ حقيقت صراحت سے بيان ہوئی ہے يعنی 
  “انجيل ميں پائے ہيں 

کتب ميں ديکھی گئی ہيں اور زير بحث ٓايت جس دوسری ٓايات ميں يہ بھی بيان کيا گيا ہے کہ ٓانحضرت کی نشانياں ان گذشتہ 
کی تفسير ہم پڑھ چکے ہيں يہ بھی اس حقيقت کی شاہد ہے اور وہاں ہم بتا چکے ہيں کہ تھوڑی سی چيز کی خاطر يہاں تک 

  کہ ايک دعوت کے لئے انہوں نے صفات پيغمبر کے بارے ميں تحريف کردی ۔
ھ نہيں کہ قرٓان اور رسول نے عملی طور پر اپنی حقانيت کی ان نشانيوں کی بہر حال مندرجہ باال ٓايات ميں اس کے سوا کچ

تصديق کی جو گذشتہ کتب ميں موجود تھيں اور اس کے لئے کوئی معمولی سی دليل بھی موجود نہيں کہ ان ٓايات نے تورات 
ٓايات اس بات پر داللت کرتی اور انجيل کے تمام مندرجات کی تصديق کر دی ہے جبکہ اس کے بر خالف قرٓان مجيد کی کئی

  ہيں کہ ان لوگوں نے تورات اور انجيل ميں تحريف کردی تھی اور يہ خود ہماری گذشتہ گفتگو کا ايک زنده شاہد ہے ۔
فخر االسالم جو کتاب انيس االعالم کے مٔولف ہيں علماء نصارٰی ميں سے تھے ۔ انہوں نے اپنی تعليم عيسائی پادريوں ) ١(

ميں مکمل کی تھی اور ان کے ہاں ايک بلند مقام پيدا کيا تھا وه اس کتا ب کے مقدمے ميں اپنے مسلمان ہونے  اور علماء ہی
  کے عجيب و غريب واقعے کو اس طرح بيان کرتے ہيں :

بڑی جستجو ، زحمتوں اور کئی ايک شہر وں ميں گردش کے بعد ميں ايک عظيم پادری کے پاس پہنچا جو زہد و تقوٰی ميں 
ز تھا ۔ کيتھولک فرقے کے بادشاه وغيره اپنے مسائل کے لئے اس سے رجوع کرتے تھے ۔ ايک مدت تک ميں اس کے ممتا

پاس نصاری کے مختلف مذاہب کی تعليم حاصل کرتا رہا ۔ اس کے بہت سے شاگرد تھے ليکن اتفاقا مجھ سے اسے خاص ہی
ف ايک صندوق خانے کی چابی اس کے اپنے پاس ہوا کرتی لگاؤ تھا ۔ اس کے گھر کی سب چابياں ميرے ہاتھ ميں تھيں صر

تھی اس دوران ميں ايک دن اس پادری کو کوئی بيماری پيش ٓائی تو مجھ سے کہا کہ شاگردوں سے جاکر کہدو کہ ٓاج ميں 
ی کے درس نہيں دے سکتا ۔ جب ميں طالب علموں کے پاس ٓايا تو ديکھا کہ وه بحث مباحثہ ميں مصروف ہيں يہ بحث سريان

کے معنی تک جا پہنچی اور وه کافی دير تک جھگڑتے رہے ۔ ہر “ ہريکلتوس ” اور يونانی زبان کے لفظ “ فار قليطا ” لفظ 
کسی کی الگ رائے تھی ۔ واپس ٓانے پر استاد نے مجھ سے پوچھا ٓاج کيا مباحثہ کرتے رہے ہو تو ميں نے لفظ فارقليطا کا 

ہنے لگا : تو نے ان ميں کس قول کا انتخاب کيا ہے ۔ مين نے کہا فالں مفسر کے قول کااختالف اس کے سامنے بيان کيا وه ک
  بيان کيا ہے ميں نے پسند کيا ۔“ مختار ” جس نے اس کا معنی 

استاد پادری کہنے لگا تو نے کوتاہی تو نہيں کی ليکن حق اور واقعہ ان تمام کے خالف ہے کيونکہ اس کی حقيقت کو 
کے عالوه دوسرے لوگ نہيں جانتے اور ان ميں سے بھی بہت کم اس حقيقت سے ٓاشنا ہيں ۔ ميں نے  راسخون فی العلم

اصرار کيا کہ اس کے معنی مجھے بتالئيے ۔ وه بہت رويا اور کہنے لگا : ميں کوئی چيز تم سے نہيں چھپاتا ۔ليکن اس نام 
لوم ہونے کے ساتھ ہی مجھے اور تمہيں قتل کرديا کے معنی معلوم ہونے کا نتيجہ تو بہت سخت ہوگا کيونکہ اس کے مع

جائے گا ۔ اب اگر تم وعده کرو کہ کسی سے نہيں کہو گے تو ميں اسے ظاہر کرديتا ہوں ۔ ميں نے تمام مقدسات مذہبی کی 
کے قسم کھائی کہ اسے فاش نہيں کروں گا تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کے پيغمبر کے ناموں ميں سے ايک نام ہے اور اس 

ہيں اس کے بعد اس نے اس چھوٹے کمرے کی چابی مجھے دے دی اور کہا کہ فالں کا دروازه “ اور محمد “احمد ”معنی 
کھولو اور فالں فالں کتاب لے ٓاؤ ۔ ميں کتابيں اس کے پاس لے ٓايا ۔ يہ دونوں کتابيں رسول اسالم کے ظہور سے پہلے کی 

کيا گيا تھا ۔ اس کے بعد “ اور محمد “ احمد ”کا ترجمہ “ فارقليطا ”تب ميں تھيں اور چمڑے پر لکھی ہوئی تھيں ۔دونوں ک
استاد نے مزيد کہا کہ ٓانحضرت کے ظہور سے پہلے علماء نصارٰی ميں کوئی اختالف نہ تھا کہ فارقليطا کے معنی احمد اور

ی تاويل کردی اور اس کے لئے محمد ہيں ليکن ظہورمحمد کے بعد اپنی سرداری اور مادی فوائد کی بقا کے لئے اس ک
دوسرے معنی گھڑ لئے حاالنکہ وه معنی يقينا صاحب انجيل کی مراد نہيں ۔ ميں نے سوال کيا کہ دين نصارٰی کے متعلق ٓاپ 
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  کيا کہتے ہيں ۔ اس نے کہا دين اسالم کے ٓا نے سے منسوخ ہو گيا ہے اس جملے کا اس نے تين مرتبہ تکرار کيا ۔
اس زمانے ميں طريق نجات اور صراط مستقيم کون سا ہے ۔ اس نے کہا منحصر ہے محمد کی پيروی و پس ميں نے کہا کہ 

اتباع ميں ۔ ميں نے کہا کيا اس کی پيروی کرنے والے اہل نجات ہيں ۔ اس نے کہا ہاں خدا کی قسم ( اور تين مرتبہ قسم کھائی
کہا ٓاخرت اور نجات چاہتے ہو تو ضرور دين حق قبول کر لو ) پھر استاد نے گريہ کيا اور ميں بھی بہت رويا اور اس نے 

ميں ہميشہ تمہارے لئے دعا کروں گا اس شرط کے ساتھ کہ قيامت کے دن گواہی دو کہ کہ ميں باطن ميں مسلمان اور 
حضرت محمد کا پيرو کار ہوں اور علماء نصارٰی کے ايک گروه کی باطن ميں مجھ جيسی حالت ہے اور ميری طرح 

راََ◌ اپنے دنياوی مقام سے دست کش نہيں ہو سکتے ورنہ کوئی شک وشبہ نہيں کہ اس وقت روئے زمين پر دين خدا دين ظاہ
   ١اسالم ہی ہے 

ٓاپ ديکھيں گے کہ علماء اہل کتاب نے پيغمبر اسالم کے ظہور کے بعد اپنے شخصی منافع کی خاطر ٓانحضرت کے نام اور 
  “۔ نشانيوں کی اور توجيہات کر دی ہيں

  ۔ اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتا ب افال تعقلون)۴۴(
  ۔ واستعينو ا بالصبر والصلٰوة ط و انھا لکبيرة اال علی الخاشعين)۴۵(
  ۔الذين يظنون انھم ملقو ا ربھم و انھم اليہ راجعون )۴۶(
اضح طور پر تورات ميں ٓائی ہيں ايمان النے کی دعوت ۔کيا تم لوگوں کو نيکی کی اور اس پيغمبر پر جس کی صفات و)۴۴(

  ديتے ہو ليکن اپنے ٓاپ کو بھول جاتے ہو حاالنکہ ( ٓاسمانی کتاب پڑھتے ہو ۔ کيا تم عقل و فکر سے کام نہيں ليتے۔
۔ صبر اور نماز سے استعانت حاصل کرو ( استقامت اور اندرونی خواہشات پر کنٹرول کرکے پروردگار کی طرف )۴۵(

  توجہ سے قوت حاصل کرو اور خشوع کرنے والوں کے عالوه دوسروں پر يہ کام گراں ہے ۔
  ۔ وه جو ايمان رکھتے ہيں کہ خدا سے مالقات کريں گے اور اسی کی جانب لوٹ جائيں گے ۔) ۴۶(

______________________________  

  “انيس االعالم ”۔اقتباس و اختصار از ہدايت ِ دوم مقدمہ )١(

  
  

  سروں کو نصيحت خود مياں فضيحت دو
اگرچہ مندرجہ باال ٓايات اسی طرح گذشتہ اور ٓائنده ٓايات ميں روئے سخن بن اسرائيل کی طرف ہے ليکن مسلماََ◌ اس کا 

  مفہوم وسعت کے اعتبار سے دوسروں کے بھی شامل حال ہے۔
حضرت محمد کی بعثت سے پہلے آپ پر  مشہور مفسر ۔ صاحب مجمع البيان ، طبرسی کے بقول يہود کے علماء و فضالء

ايمان النے کی دعوت اور ٓاپ کے ظہور کی بشارت ديا کرتے تھے ليکن خود انہی نے ٓانحضرت کے ظہور کے وقت ايمان 
النے سے انکار کرديا ۔يہی عظيم مفسر نقل کرتے ہيں کہ علماء يہود اپنے ان وابستگان کو جو اسالم الچکے تھے نصيحت 

  کہ اپنے ايمان پر باقی اور ثابت قدم رہنا ليکن خود ايمان نہ التے تھے ۔ کيا کرتے تھے
يہ وجہ ہے کہ زير بحث ٓايات ميں سے پہلی ٓايت ميں ان کے اس طرز عمل کی مذمت کی گئی ہے کہا گيا ہے :کيا تم لوگوں 

  وتنسون انفسکم )کو نيکی کی دعوت ديتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو ( اتا مرون الناس بالبر 
باوجود يکہ ٓاسمانی کتاب ( تورات ) کا مطالعہ کرتے ہو ليکن کيا کچھ بھی عقل و فکر سے کام نہيں ليتے ہو ( و انتم تتلون 

  الکتاب افال تعقلون )۔
 اسی طرح قرٓان انہيں سرزنش کرتا ہے دوسروں کو ايمان کی وصيت کيوں کرتے ہو جب خود ايمان نہيں التے ہو حاالنکہ

  پيغمبر کی نشانياں اور خوصوصيات توريت ميں پڑھ چکے ہو ۔
علماء مبلغين اور راه حق کی طرف دعوت دينے والون کے لئے خاص طور پر يہ بنيادی بات ہے کہ وه باقی لوگوں کی 

  نسبت زياده تر اپنے عمل سے تبليغ کريں جيسے کہ حضرت ا،مام صادق سے ايک مشہور روايت ہے :
  ناس باعمالکم وال تکونو ا دعاة بالسنتکم کونو ا دعاة ال

  ١لوگوں کو عمل سے دعوت دو نہ کہ زبان سے ۔ 
عملی دعوت کی گہری تاثير کا سر چشمہ يہ ہے کہ اگر سننے والے کو معلوم ہوجائے کہ کہنے واال دل سے بات کر رہا ہے
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يہ ہے کہ وه خود اس پر دوسروں سے  اور خود اپنے قول پر سو فی صد ايمان رکھتا ہے ، اس کی سب سے بڑی نشانی
  پہلے عمل کرتا ہے جيسے کہ حضرت علی فرماتے ہيں : 

  ايھا الناس انی وهللا ما احثکم علی طاعة اال و اسبقکم اليھا وال انھا کم عن معصيتہ اال و اتنھا ھا قبلکم عنھا ۔
ک پہلے خود اسے انجام نہ دے لوں اور کسی !خدا کی قسم ميں تمہيں کسی اطاعت کا شوق نہيں دالتا جب ت----اے لوگوں 

  غلط کام سے تمہيں منع نہيں کرتا مگر يہ کہ پہلے خود اس سے روکتا ہوں ۔
  امام صادق سے ايک روايت ميں ہے : 

  من اشد الناس عذابا يوم القيامة من وصف عدال و عمل بغيره
جو حق اور عدل کی بات کرتا ہے ليکن خود اس وه لوگ جن پر قيامت کے دن سخت عذاب ہوگا ان ميں سے ايک وه ہوگا 

   2کے خالف عمل کرتا ہے ۔
يہودی علماء اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر پيغمبر اسالم کی رسالت کا اعتراف کرليں گے تو ان کی مادی امداد منقطع ہو 

فات ٓائی تھيں انہوں نے ان جائے گی اور يہودی عوام ان کی پرواه نہيں کريں گے لہذا تورات ميں پيغمبر اسالم کی جو ص
ميں رد و بدل کرديا اس مقصد کے لئے کہ وه اپنے دلی ميالن کی طرف قدم بڑھا ئيں اور سر براہی و سرداری کو دماغ سے

  نکال ديں قرٓان کہتا ہے :
حاصل کرو صبر اور نماز سے استعانت حاصل کرو يعنی استقامت اور اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کے ذريعہ کاميابی 

  ( واستعينو بالصبر والصلٰوة)۔
  اس کے بعد کہتا ہے کہ يہ کام خاشعين کے عالوه دوسروں پر گراں ہے ( و انھا لکبيرة اال علی الخاشعين )۔

   3زير بحث ٓايات ميں سے ٓاخری ٓايت خاشعين کا يوں تعارف کراتا ہے ( الذين يظنون انھم مٰلقو ا ربھم و انھم اليہ را جعون 
اور کبھی يقين کے معنی ميں ٓاتا ہے ۔اس مقام پر يقينا ايمان اور قطعی يقين “گمان ”ہے کبھی “ ظن ” جس کا ماده “ن يظنو

کے معنی ميں ہے کيونکہ لقاء هللا اور اس کی طرف باز گشت پر ايمان رکھناانسان کے دل ميں خشوع ، خدا ترسی اور ذمہ 
ايسے معاد پر ايمان رکھنے کا نتيجہ ہے جو تربيت اور نشو ونما کا باعث ہے داری کا احساس زنده کرديتا ہے اور يہ ايک 

جو ہر جگہ انسان کے سامنے اس بڑی عدالت کے دربار کی تصوير کشی کرتا ہے اور يہ ذ مہ داريوں کو ادا کرنے اور حق
  و عدالت کی راه اختيار کرنے کی دعوت ديتا ہے ۔

کے معنی ميں ہو اور در حقيقت ايک قسم کا مبالغہ اور تاکيد ہو کہ اگر بالفرض  گمان“ ظن ”يہ بھی احتمال ہے کہ يہاں 
انسان اس عدالت عظٰمی پر ايمان نہيں رکھتا اور صرف اس کے ہونے کا گمان رکھتا ہے تو بھی اس کے لئے کافی ہے کہ 

ہے کہ تمہارا ايمان صرف ظن و ہر قسم کی غلط کاری سے پرہيز کرے ۔ در حقيقت يہ علماء يہود کو ايک قسم کی سرزنش 
گمان کے درجہ تک بھی ہو پھر بھی تمہيں ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس قسم کی تحريف سے دست کش ہوجانا 

  چاہيئے ۔
______________________________  

  ١۵٧نہج البالغہ ، خطبہ )٢۔(“ عمل ” سفينہ ، ماده  ١
  ٧۵، ص ١) تفسير نور الثقلين ، ج 2(
نام ہے اس اعتقاد کا جو دليل اور قرينہ سے حاصل ہو يہ اعتقاد کبھی قوی ہوتا ہے اور “ ظن ”غب نے مفردات ميں کہا ہے ) را3(

  ’درجہ يقين تک پہنچ جاتا ہے اور کبھی کمزور ہوتا ہے جو گمان کی حد سے ٓاگے نہيں بڑھتا۔

  
  

  لقاء هللا سے کيا مراد ہے  )١(
ں متعدد بار ٓائی ہے اور ہر بار اس سے مراد صحن ِقيامت کی حاضری ہے يہ تو واضح ہے کہ :لقاء هللا کی تعبير قرٓان مي

خدا سے مالقات اس طرح سے حسی تو نہيں جيسے افراد بشر ايک دوسرے سے ملتے ہيں کيونکہ خدا جسم ہے نہ رنگ و 
ميں ٓاثار قدرت ، جزا و سزا ، نعمات مکان رکھتا ہے کہ ظاہری ٓانکھ سے اسے ديکھا جا سکے بلکہ مقصود ميدان ِ قيامت 

اور عذاب اٰلہی کا مشاہده ہے جيسا کہ مفسرين کی ايک جماعت نے کہا ہے يا اس کا معنی ايک قسم کا شہود باطنی و قلبی 
ہے کيونکہ انسان بعض اوقات ايسے مقام و مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے کہ وه خدا کو دل کی ٓانکھ سے اپنے سا منے ديکھتا ہے ا 

  ۔١س طرح کہ کوئی شک و تردد باقی نہيں رہتا 
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  دوسری ٓايت ميں بھی اس معنی کی طرف اشاره ہے مثالََ◌
  ١٧٩، البالغہ ، خطبہ  ١١٠فمن کان يرجو لقاء ربہ فليعمل عمالََ◌ صالحاََ◌ ۔کہف ۔

ئے ممکن ہے جيسا کہ پاکيزگی ، تقوٰی ، عبادت اور تہذيب نفس کے نتيجے ميں يہ حالت اس دنيا ميں بھی بعض لوگوں کے ل
  نہج البالغہ ميں ہے کہ ذعلب يمانی نے جو حضرت علی کے دوستوں ميں سے ايک دانشمند تھے ٓاپ سے پوچھا : 

  ھل رائيت ربک 
  کيا ٓاپ نے اپنے خدا کو ديکھا ہے ۔

  امام نے فرمايا : 
  افاعبد ماال اری 

نے وضاحت چاہی تو امام نے مزيد فرمايا : ال تدرکہ کيا ميں اس کی عبادت کروں گا جسے ميں نے ديکھا ہی نہيں ۔اس 
  العيون بمشاہده ولکن تدرکہ القلوب بحقائق االيمان ۔

  ٢ظاہری ٓانکھيں تو اسے ديکھ نہيں سکتيں البتہ دل نور ِ ايمان کے وسيلے سے اس کو ادراک کرسکتے ہيں۔
مت و قدرت کے ٓاثار اور نشانياں اس وقت اس باطنی شہود کی طاقت قيامت کے دن سب کو ميسر ہوگی کيونکہ خدا کی عظ

  قدر عياں ہوں گی کہ دل کا اندھا بھی اس پر قطعی ايمان لے ٓائے گا ۔
______________________________  

  ٢٢٨، ص ١۔روح المعانی ، جلد  ١۵۴، ص ١۔ الميزان جلد ٣٠٢، ص ١المنار ، جلد ) ١(

 

 

  1تفسير نمونه جلد

 

  

  مشکالت ميں کاميابی کا راستہ : 
ترقی کرنے اور مشکالت پر قابو پانے کے لئے دو بنيادی ارکان کی ضرورت ہے ايک طاقت ور اور مضبوط اندرونی قلعہ 

  اور دوسرا بيرونی محکم سہارا ، مندرجہ باال ٓايات ميں ان دونوں اساسی ارکان کو صبر اور صلٰوة سے تعبير کيا گيا ہے ۔ 
ت کے محاظ پر ڈٹ جانے کا نام ہے اور نماز خدا سے رابطے اور تعلق کا صبر ، استقامت اور بردباری کے ساتھ مشکال

  وسيلہ ہے جو ا يک محکم اور مضبوط سہارا ہے ۔
بہت سے مفسرين نے اگرچہ صبر سے روزه مراد ليا ہے ليکن مسلم ہے کہ صبر روزے ہی ميں منحصر نہيں بلکہ يہاں 

ہے کيونکہ يہ وه عبادت ہے جس کے نتيجے ميں انسان کے روزے کا ذکر ايک واضح اور روشن مصداق کی حيثيت سے 
اندر قوی اراده اور پختہ ايمان پيدا ہوتا ہے اور ہو سرانيوں پر اس کی عقل کی حاکميت مسلم ہو جاتی ہے۔لہذا ہم ديکھتے ہيں 

ٓاپ کو بے ٓارام کہ مفسرين اس ٓايت کے ذيل ميں نقل کرتے ہيں کہ رسول اسالم جب کسی ايسی مشکل سے دو چار ہوتے جو
  کردے تو ٓاپ رونے سے مدد ليتے ۔ 

  امام صادق سے ايک روايت ميں ہے کہ ٓاپ نے فرمايا :
جب دنيا کے غموں ميں سے کسی کا سامنا کرو تو وضو کرو اور مسجد ميں جاکر نماز پڑھو اور پھر دعا کرو کيونکہ خدا 

   ١نے خود ہی حکم ديا ہے : واستعينو بالصبر والصلٰوة
  از کی طرف توجہ اور پروردگار سے راز و نياز انسان ميں نئی قوت پيدا کرديتا ہے ۔نم

  کتاب کافی ميں امام صادق سے روايت ہے:
  کان علی اذا اھالہ امر فزع قام الی الصلٰوةثم تالمذه اآليةواستعينو بالصبر والصلٰوة۔

ے ہو جاتے اور پھر اس ٓايت کی تالوت فرماتے جب حضرت علی کو کوئی سخت مشکل در پيش ہوتی تو نماز کے لئے کھڑ
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  : واستعينو بالصبر والصلٰوة۔
واقعاََ◌ نماز انسان کو قدرت اليزال سے مر بوط کرديتی ہے جس کے ہاں مشکالت سہل و ٓاسان ہيں اور يہی احساس باعث 

  بنتا ہے کہ انسان حوادث کے مقابلے ميں طاقتور اور مضبوط ہوجاتا ہے۔
  ل اذکر و ا نعمتی التی انعمت عليکم و انی فضلتکم علی االلمين ۔ٰيبنی اسرائي۴٧
  ۔ واتقوا يوماََ◌ ال تجزی نفس عن شئاََ◌ وال يقبل منھا شفاعة وال يوخذ منھا عدل و ال ھم ينصرون ۴٨

  ترجمہ
تمہيں عالمين پر ۔اے بنی اسرائيل ! جن نعمتون سے ميں نے تمہيں نوازا ہے انہيں ياد کرو اور يہ بھی ياد کرو کہ ميں نے۴٧

  فضيلت بخشی ہے۔
۔اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص دوسرے کی جگہ جواب ده نہ ہوگا نہ سفارش قبول کی جائے گی ، نہ ہی ۴٨

  تادان و بدلہ قبول ہوگا اور نہ ہی ان کی مدد کی جاسکے گی ۔
______________________________  

  يں ۔مجمع البيان ، زير بحث ٓايت کے ذيل م) ١(

  
  

  يہوديوں کے باطل خياالت 
يہوديوں کے باطل خياالت ان ٓايات ميں خدا نے دوباره روئے سخن بنی اسرائيل کی طرف کيا ہے ۔ انہيں اپنی نعمتيں ياد 

دالتے ہوئے کہتا ہے : اے بنی اسرائيل ! جو نعمتيں ميں نے تمہيں عطا کی ہيں ان کے بارے ميں سوچو ( يا بنی اسرائيل 
وا نعمتی التی انعمت عليکم ) ان نعمتوں کا دامن بڑا وسيع ہے ۔ ہدايت و ايمان سے لے کر فرعونيوں کے چنگل سے اذکر 

  رہائی اور عظمت و استقالل کے دو باره حصوں تک سب نعمتيناس ميں شامل ہيں ۔
نعمتوں کا مرکب ہے ۔ پھر يہ نعمت بھی کہ انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں پر فضيلت حا صل کی جو در اصل مختلف 

  اس کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے :ميں نے تمہيں جہانوں پر فضيلت عطا کی ( و انی فضلتکم علی العالمين )۔
کا مقصود يہ ہے کہ انہيں تمام جہانوں اور تمام ادوار ميں برتری ‘ فضلنکم علی العالمين ’شايد بعض لوگوں کا احتمال ہو کہ 

ہے ليکن قرٓان کی ديگر ٓايات کی طرف توجہ کرنے سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ يہاں ان سر زميناور فضيلت دی گئی 
  اور ان کے زمانے کے لوگوں پر فضيلت و برتری مراد ہے کيونکہ قرٓان ميں ہے:

  منتم خير امة اخرجت للناس 
  )١١٠، تم بہترين امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لئے پيدا کيے گيے ہو ۔ ٓال عمران 

  اس ٓايت کے مطابق پيامبر اسالم کی ا مت بہترين اور افضل ترين ہے ۔ ايک اور جگہ بنی اسرائيل کے بارے ميں ہے:
  و اورثنا القوم الذين کانو ا يستضعفون مشارق االرض و مغاربھا 

   )١٣٧بنی اسرائيل جو کمزور سمجھے جاتے تھے انہيں ہم نے مشرق و مغرب کا وارث بناديا ( اعراف ۔ 
واضح ہے کہ اس زمانے ميں بنی اسرائيل پوری دنيا کے وارث نہ تھے لہذا مقصود يہ ہے کہ اپنے عالقے ميں مشرق و 

  مغرب کے وارث ہوئے لہذا عالمين پر ان کی فضيلت بھی اسی عالقہ کے افراد کی مناسبت سے ہے ۔
نچا ہے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ ہمارے ٓاباؤ اجداد چونکہ اگلی ٓايت ميں قرٓان نے يہوديوں کے باطل خياالت پر خط بطالن کھي

پيغمبر تھے لہذا وه ہماری شفاعت کريں گے يا يہ گمان کرتے تھے کہ گناہوں کا معاوضہ ادا کريں گے جيسے اس دنيا کا 
ا ال تجزیطريق کار ہے ۔ قرٓان کہتا ہے اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص دوسرے کی جگہ جزا نہيں پائے گا ( و اتقو ا يوم

نفس عن نفس شيئا ) اور نہ ہی اذن پروردگار کے بغير ) کوئی سفارش و شفاعت قبول ہوگی ( وال يقبل منھا شفاعة ) نہ ہی 
تادان و بدل قبول ہوگا ( وال يوخذ منھا عدل ) اور نہ ہی کوئی شخص ان کی مدد کے لئے کھڑا ہوگا ( و ال ھم ينصرون )۔ 

اور ٨٨ضی و حاکم وه ہوگا جو پاک علم کے سوا کچھ قبول نہيں کرے گا ۔ سوره شعراء ٓايت خالصہ يہ کہ اس عدالت کا قا
  ميں ہے ۔ ٨٩

  يوم ال ينفع مال و ال بنون اال من اتی هللا بقلب سليم 
  وه دن جب نہ مال کام ٓائے گا اور نہ اوالد ہاں مگر وه لوگ جو قلب سليم لے کر بارگاه اٰلہی ميں حاضر ہوں گے ۔
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يقت زير بحث ٓايت اس طرف اشاره کرتی ہے کہ اس دنيا ميں اس طرح معمول ہے کہ مجرم سزا سے نجات پانے کے در حق
لئے مختلف طريقہ استعمال کرتے ہيں ۔ کبھی ايک شخص دوسرے کا جرمانہ اپنے ذمہ لے ليتا ہے اور اسے ادا کرديتا ہے 

ر کيا جاتا ہے جو اس کے گناه کے سلسلہ ميں سفارش کريں کبھی سفارش کو وسيلہ بنايا جاتا ہے اور ايسے شخص کو تيا
اور اگر ايسا بھی نہ ہو سکے تو مجرم کوشش کرتا ہے کہ تادان ادا کر کے اپنے ٓاپ کو سزا سے بچالے کچھ بھی نہ ہو 

  سکے تو دوستوں کی مدد سے دفاع کے لئے تيار ہو جاتا ہے تاکہ سزا کے چنگل سے چھٹکارا حاصل کر سکے ۔
ميں سزا سے بچنے کے لئے يہ مختلف طريقہ ہيں ليکن قرٓان کہتا ہے کہ عالم قيامت ميں سزاؤں کے اصول دنيا سے  دنيا

  بالکل مختلف ہيں اور ان ميں سے کوئی چيز بھی وہاں کار ٓامد نہيں ہوگی ۔
  راه نجات صرف يہ ہے کہ انسان تقوی کے سايہ ميں پناه لے اور پھر لطف ِ پروردگار ہے۔

ستوں اور اہل کتاب ميں سے کجرو لوگوں کے عقايد ديکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے خرافاتی عقايد ان بت پر
  کے درميان کم نہيں تھے ۔مثالََ◌ تفسير المنار کے مولف نقل کرتے ہيں :

و انتقال  مصر کے بعض عالقوں کے فضول لوگ ميت کو غسل دينے والے کو کچھ رقم ديتے تھے اور اسے بہشت ميں نقل
  ١کی اجرت کہتے تھے۔

يہوديوں کے حاالت ميں لکھا ہے کہ وه اپنے گناہوں کے کفارے کے لئے قربانی کرتے تھے اور اگر قربانی ميسر نہ ہوتی 
  ٢تو کبوتروں کے ايک جوڑے کی قربانی کر ديتے تھے ۔

الت اور ميت کا اسلحہ اس کے ساتھ دفن کر گذشتہ قوموں ( احتماال َ ما قبل تاريخ کی ) کے حاالت ميں ہے کہ وه زبور ، آ 
  ٣ديتے تھے تاکہ وه ٓاينده زندگی ميں ان سے فائده اٹھا سکے ۔

______________________________  

  ۔٣٠۶،ص  ١المنار ،ج  ٢، و  ١)٢(
  ١۵۶، ص ١الميزان ،ج )٣(

  
  

  قرٓان اور مسئلہ شفاعت 
يا قيامت ميں ، ان ميں انتقال کا پہلو نہيں ہے ۔ وه سب در حقيقت  اس ميں شک نہيں کہ خدائی سزائيں اس جہان ميں ہوں

قوانين کے اجراء اور اطاعت کی ضمانت ہيں اور نتيجے کے طور پر تمام پہلوؤں ميں ترقی اور تکامل ہے ۔لہذا جو چيز اس
پيدا نہ ہو ۔ ليکن ضامن اجراء کو کمزور کرے اس سے احتراز و اجتناب ضروری ہے تاکہ لوگوں ميں گناه کی جرٔات 

دوسری طرف واپس لوٹنے اور اصالح کرنے کے راستے ، گناہگاروں کے لئے کلی طور پر بند نہيں ہونے چاہئيں شفاعت 
صحيح معنی کے لحاظ سے تعمير اور اصالح کے لئے ہے اور گناہگاروں اور ناپاکيوں سے ٓالوده افراد کی واپسی کا وسيلہ 

  سے گناه کا شوق پيدا کرنے اور جرٔات دالنے کا سبب بنتی ہے ۔ہے ليکن غلط مفہوم کے اعتبار 
جو لوگ شفاعت کے مختلف پہلوؤں اور اس کے صحيح مفاہيم کو ايک دوسرے سے جدا نہيں سمجھ سکے وه بعض اوقات 

مسئلہ شفاعت کے سرے سے منکر ہوگئے ہيں اور شفاعت کو سالطين اور ظالم حکام کے سامنے ايک دوسرے کی سفارش 
“ ال يقبل منھا شفاعة” ور پارٹی بازی کے برابر سمجھتے ہيں اور بعض اوقات وہابيوں کی طرح مندرجہ باال ٓايت کے الفاظ ا

سے مراد ليتے ہيں کہ قيامت ميں کسی کی سفارش قبول نہ ہوگی ۔ دوسری ٓايات کی طرف توجہ کيے بغير اسے دستاويز 
  ۔قرار دے کر شفاعت کا مکمل انکار کرديتے ہيں 

  مخالفين شفاعت کے اعتراضات کا خالصہ يہ ہے :
  شفاعت کا عقيده کوشش اور جستجو کی روح کو کمزور کر ديتا ہے ۔) ١(
  شفاعت کا عقيده پسمانده اور طوائف الملوک کے شکار معاشرے کی عکاسی کرتا ہے ۔) ٢(
  ہے۔شفاعت کا عقيده ايک قسم کا شرک ہے اور چند اشخاص کی پرستش کے مترادف ) ٣(
  شفاعت کا عقيده گناه کا شوق دالتا ہے اور ذمہ د اريوں سے غفلت کا سبب بنتا ہے۔)۴(
  شفاعت کے عقيده کا مفہو م يہ ہے کہ خدا کے احکا م بدل جائيں اور خداکا اراده وفرمان متغير ہو جائے ۔)۵(

ے قر ٓانی مفہو م کو عوام ميں رائج کجرو ليکن جيسا کہ ہم بتائيں گے کہ يہ اعتراضات اس لئے پيدا ہو ئے ہيں کہ شفاعت ک
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  سفارشوں کی طرح سمجھ لياگيا ہے ۔
يہ مسئلہ چونکہ منفی اورمثبت جہات کے لحاظ سے خصوصی اہميت کا حامل ہے لہذا ضروری ہے کہ مفہوم شفاعت ، 

کے متعلق بحث کی  فلسفہ ء شفاعت ، عالم تکوين ميں شفاعت ، قرٓان و حديث ميں شفاعت اور شفاعت اور توحيد و شرک
  جائے تاکہ ہر قسم کا ابہام جو مندرجہ باال اور ديگر ٓايات ميں اس سلسلے ميں دکھائی ديتا ہے دور ہوسکے ۔

  

  شفاعت کا حقيقی مفہوم : ) ١(
ايک چيز کو اس جيسی دوسری چيز سے “ سے ہے جس کے معنی ہيں جفت اور ضم الشی الی مثلہ “ شفع ”لفظ شفاعت 
جس کے معنی تاک اور تنہاہيں کسی برتر و قوی فرد کے ضعيف فرد کے ساتھ مدد کی “وتر” اس کے مقابل ہےملحق کرنا ،

 خاطر مل جانے کے لئے بھی يہ لفظ بوال جاتا ہے ۔ يہ لفظ عرف اور شرع ميں دو مختلف معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے ۔
نے واال اپنی ، شخصيت اور اثر و رسوخ سے سے فائده اٹھاالف۔ عرف عام ميں شفاعت کرنے کا مفہوم يہ ہے کہ شفاعت کر

تے ہوئے اپنے ماتحت لوگوں کی سزا کے بارے ميں صاحب قدرت شخص کا نظريہ بدل دے اسی طرح اپنے اثر ورسوخ 
سے کام لينا جب کہ اس کا لحاظ رکھا جاتا ہو يا جب لوگ اس سے خوف زده ہوں يا پھر کسی پر نوازشات کے ذريعہ سے 

ر ڈالنا يا کبھی مجرم کے گناه اور استحقاق ِ سزا سے متعلق فکری بنيادوں کو بدل دينا وغيره خالصہ يہ ہے کہ اس شفاعت اث
سے مجرم يا ملزم کی روح يا فکر ميں کوئی تبديلی پيدا نہيں ہوتی بلکہ سب اثرات اور تبديليوں کا تعلق اس شخص سے ہوتا 

  ہے( غورکيجيے گا ) ۔ ہے جس کے پاس شفاعت و سفارش کی جاتی
مذہبی نقطہ نظر سے ايسی شفاعت کوئی معنی نہيں رکھتی کيونکہ خدا کو تو اشتباه نہيں ہوتا کہ اس کے نظريئے کو بدال 

جاسکے نہ ہی وه انسان جيسے ميالنات رکھتا ہے کہ انہيں ابھارا جاسکے نہ کسی کے اثر ورسوخ سے وه خوف زده ہوتا 
  اور عذاب عدالت کے عالوه کسی محور پر گردش کرتی ہے ۔ہے اور نہ ہی اس کی سزا 

ب۔ شفاعت کا دوسرا مفہوم وه ہے جو مذہبی منابع اور مصادر ميں موجود ہے جس کا مقصد اس شخص ميں تبديلی پيدا کرنا 
سہے جس کی سفارش کی جارہی ہے ۔ يعنی جس شخص کی شفاعت ہو رہی ہے اس نے ايسے اسباب فراہم کئے ہيں کہ وه ا
ناپسنديده کيفيت سے باہر نکل ٓايا ہے جس کی وجہ سے وه سزا کا مستحق ہو گيا ہے کہ اسے بخش ديا جائے ۔ جيسا کہ ہم 

ديکھيں گے کہ ايسی شفاعت پر ايمان رکھنا ايک مکتب ِ تربيت ہے گناہگاروں اور ٓالوده افراد کی اصالح ، بيداری اور ٓاگاہی 
  کا وسيلہ ہے۔

ام اعتراضات ، نکتہ چينياں اور حملے شفاعت کی پہلی تفسير پر ہوتے ہيں دوسری پر نہيں جو کہ ايک ہم ديکھيں گے کہ تم
  منطقی ، معقول اور تربيت کرنے واال مفہوم ہے ۔

شفاعت کی دو شکلوں کی يہ جمالی تفسير تھی جن ميں سے ايک گناه پر پرده ڈالنا اور دوسری انسان کی اصالح و تربيت 
  کرنا ہے ۔ 

  

  عالم تکوين ميں شفاعت : ) ١١(
جو کچھ ہم نے صحيح اور منطقی شفاعت کے بارے ميں کہا ہے اس کا مشاہده عالم تشريع کے عالوه تکوين وخلقت کی دنيا 

ميں بہت کيا جاسکتا ہے ۔ اس دنيا کی طاقت ور قوتيں ضعيف قوتوں سے مل جاتی ہيں اور انہيں اصالحی اغراض کے 
تی ہيں ۔ سورج چمکتا ہے ۔ بارش برستی ہے ، بيج زمين کے دل ميں رکھا جاتا ہے تاکہ وه اپنی راستوں پر ٓاگے لے چل

اندرونی استعداد کو بروئے کار الئے اور پہلی زندگی کی کونپلوں کو زمين سے باہر بھيجے ، اس طرح کہ دانے کے 
ٓاسمان کی طرف ٓاگے بڑھا جائے جس سے  چھلکے کا زندان چاک کيا جائے ۔ظلمت کدٔه خاک سے سر باہر نکاال جائے اور

  اس نے قو ت حاصل کی تھی ۔
زندگی کی اٹھان ميں يہ سب بہاريں در حقيقت ، شفاعت تکوينی کی ايک قسم ہيں اگر اس قسم کی شفاعت کے مشاہدے سے 

  قريب کريں گے ۔ہم عالم تشريع ميں بھی اس کے قائل ہوجائيں تو ہم نے راه مستقيم اختيار کی ہے جس کی وضاحت ہم عن
  

  مدارک شفاعت : 
  اب ہم مسئلہ شفاعت کے اصلی مدارک اور اولين دالئل کا ذکر کرتے ہيں ۔
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قرٓان مجيد ميں مسئلہ شفاعت کے بارے ميں اس عنوان سے تقريبا تيس مقامات پر گفتگو ہوئی ہے البتہ اس عنوان کے بغير 
  بھی اس کی بحثيں اور اس طرف ارشارات موجود ہيں ۔

  ه ٓايات جو قرٓان ميں اس مسئلے کے بارے ميں ہيں چند شعبوں ميں تقسيم ہوتی ہيں۔۔و
  (وه ٓايات جو بطور مطلق شفاعت کی نفی کرتی ہيں مثال َ 

  انفقوا مما رزقٰنکم من قبل ان ياتی يوم ال بيع فيہ وال خلة و ال شفاعة 
  اور وال يقبل منھا شفاعة

و عمل صالح کے بغير راه نجات کی نفی کی گئی ہے وه چاہے مادی عوض سے ہو يا ان ٓايات ميں مجرمين کے لئے ايمان 
تعلق کی بنياد پر سابقہ دوستی کی وجہ سے ہو يا مسئلہ شفاعت کے حوالے سے بلکہ بعض مجرمين کے بارے ميں تو ہے 

  کہ :
  فما تنفعھم شفاعة الشافعين 

   )۴٨نچا سکے گی ۔( مدثر ۔ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہيں کوئی فائده نہيں پہ
  ب۔ وه ٓايات جو شفيع کو صرف خدا ميں منحصر قرار ديتی ہيں ۔مثالََ◌ 

  مالکم من دونہ من ولی وال شفيع 
  )۴اس (خدا) کے سوا تمہارا کوئی ولی اور شفيع نہيں ہے۔( سجده ۔

  اور قل  الشفاعة جميعاََ◌ 
  )۴۴ر ۔ کہئے کہ تمام شفاعتيں هللا کے لئے مخصوص ہيں ۔ زم

  ج ۔وه ٓايات جو شفاعت کو اذن و فرمان خدا کے ساتھ مشروط قرار ديتی ہيں ۔ مثالََ◌ من ذالذی يشفع عنده اال باذنہ 
  )٢۵۵کون ہے جو خدا کے حضور اس کے اذن کے بغير شفاعت کرے ۔ بقره ۔ 

  اور وال تنفع الشفاعة عنده اال لمن اذن لہ 
  )٢٣ئده نہيں پہنچے گا مگر اسے جس کے لئے اجازت دی جائے گی۔ ( سبا ، اس کی بارگاه ميں کسی کو شفاعت سے فا

د۔ وه ٓايات ہيں جن ميں اس شخص کے لئے شرائط بيان کی گئی ہيں جس کی شفاعت کی جانا ہے ۔ بعض اوقات رضا و 
  خوشنودٔی خدا کو شرط قرار ديا گيا ہے :

  ) ٢٨وال يشفعون اال لمن ارتضی ۔ ( انبياء ، 
ے مطابق شفاعت کرنے والے صرف ان کی شفاعت کر سکتے ہيں جو مقام ارتضی کے حامل ہوں ۔ يعنی درگاه اس ٓايت ک

  خدا وندی ميں قبوليت کے درجے کو پہنچے ہوئے ہوں ۔
  کبھی خدا کے ہاں عہد وپيمان کو شرط قرار ديا گيا ہے ( يعنی توحيد پر ايمان اور انبيا ء کو صحيح طور پر پہچاننا )۔مثال 

  ) ٨٧يملکون الشفاعة اال من اتخذ عند الرحٰمن عھداََ◌ م ( مريم ۔  ال
بعض اوقات شفاعت کے حصول کی صالحيت کو بعض مجرمين سے سلب کر لينے کا اعالن کيا گيا ہے ۔مثالََ◌ ذيل کی ٓايت 

  ميں ظالمين سے شفاعت سلب کئے جانے کا اعالن ہے : 
   ) ١٨، ماللظالمين من حميم و ال شفيع يطاع ( مو من 

اس لحاظ سے عہد وپيمان الٰہی کا حامل ہونا يعنی ايمان اور مقام خوشنودی خدا تک پہنچنا ، اس کے نزديک قابل قبول ہونا 
  اور گناہوں مثالََ◌ ظلم و ستم سے بچنا يہ شفاعت کی حتمی شرائط ہيں ۔ 

  

  شرائط شفاعت : 
ں کہ اسالم کی نظرميں مسئلہ شفاعت کوئی بے ضابطہ اور خالصہ يہ ہے کہ ٓايات شفاعت وضاحت سے نشان دہی کرتی ہي

بال شرط موضوع نہيں ہے بلکہ اس کی قيود وشرئط ہيں ايک طرف يہ اس کے جرم کے لحاظ سے ہيں جس کے بارے ميں 
شفاعت ہو نی ہے اور دوسری طرف اس شخص کے بارے ميں جس کی شفاعت کی جانی ہے تيسر ے اس شخص کے 

جس نے شفاعت کرنی ہے يہ سب چيزيں مل کر شفاعت کے اصلی رخ اور اس کے فلسفہ کو واضح بارے ميں شرائط ہين
کرتی ہيں ۔مثالََ◌ ظلم وستم جيسے گناه شفاعت کے دائر ے سے بالکل خارج کر ديئے گئے ہيں ۔اور قر ٓان کہتا ہے کہ ظالمو 

اظ سے تفسير کی جائے تو پھر شفاعت ان ں کے لئے کو ئی شفيع مطاع نہيں ہے اب اگر ظلم اس کے وسيع معنی ٰکے لح
مجرمين کے لئے منحصر ہوگی جو اپنے جرم پر نادم وپشيمان ہوں اور اس کے ازالے اور اصالح کی راه پر گامزن ہوں 
جيسا کہ بعض احاديث کے حوالے سے بيان ہوگا ۔اس صورت ميں شفاعت توبہ اور گناه پر ندامت کے عمل ميں ايک مدد 
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ا کرے گی (اور يہ جو بعض تصور کر تے ہيں کہ ندا مت اور توبہ کے ہوتے ہو ئے شفاعت کی ضرورت گار کا کردار اد
کے مطابق صرف وه لوگ ٢٨نہيں يہ ان کا اشتبا ه ہے جس کی وضاحت ہم عنقريب کريں گے )۔ايک سوره انبيا ء آيہ 
کے مطابق ٨٧طرف سوره مريم ٓايہ  شفاعت کے ذريعہ بخشے جا ئيں گے جو مقام ارتضی تک پہنچے ہو نگےاور دوسری

جو عہد اٰلہی کے حامل ہونگے۔يہ دوعناوين جيسا کہ ان کے لغوی مفہوم سے ا جما الََ◌اوراس سلسلے کی رو ا يت سے 
تفصيالََ◌ظاہرہو تاہے يہ معنٰی رکھتے ہينکہ انسان کا خدا ، حساب وميزان اور سزاوعذاب پر ايمان ہو ، نيک اعمال کو 

مال کو برا سمجھتا ہو اور تمام کے درست يعنی من هللا ہو نے کی گواہی ديتا ہو اگر ايسا ايمان انسان کی فکراچھااور برے اع
ونظر اور زندگی سے ظاہر ہوتاہوجس کی نشانی يہ ہے کہ انسان اپنے ٓاپ کو ان ظالمين اور سرکش لوگو ں سے ممتاز 

اپنے پروگراموں پر تجديد نظر کرے تو پھر وه شفاعت کا اہل کرے جواسالم کی کسی مقدس اصل پرايمان نہيں رکھتے اور 
  ہوتاہے

  ميں شفاعت کرنے کے زير سايہ گناہوں کی بخشش کے بارے ميں يونارشاد ہوتا ہے: ۶۴سوره نساء کی 
  ولو انھم اذظلمواانفسھم جاء وک فاستغفراهللا واستغفرلھم الرسول لوجدوهللا توابارحيما 

ظلم کر بيٹھے تھے تو ٓاپ کی خدمت ميں حاضر ہوتے ،بارگاه اٰلہی ميں توبہ واستغفار کرتے اورپھر اور اگر وه اپنے ٓاپ پر 
  ہمارا رسول بھی ان کے لئے عفو ودرگزرکی سفارش کرتا توو ه ديکھتے کہ هللا توبہ قبول کرکے رحم فرمانے واالہے 

  ت کی سفارش کا مقدمہ قرارديا گياہے ۔اس ٓايت ميں خود مجرمين کی توبہ استغفار کو پيغمبرکی طرف سے مغفر
  ميں ہے  ٩٨و ٩٧سوره يوسف کی ٓايت 

  قالوياابانااستغفرلناذنوبنااناکنا خاطئين قال سوف استغفرلکم ربی ط انہ ھو الغفورالرحيم 
 انہوں نے اپنے باپ کی خدمت ميں عر ض کی کہ هللا کے حضور ہماری مغفرت کی دعا کريں اور ہم اپنے خطاکار ہو نے
کے معترف ہيں ۔انہوں نے کہا کہ ميں جلدی ہی اپنے پروردگار سے تمہاری مغفرت طلب کرونگا بيشک وه بخشنے واال 

  مہربان ہے۔
ان ٓايات ميں بھی ديکھا جاسکتا ہے کہ برادران يوسف نے باپ سے سفارش کے تقاضے سے قبل گناه پر ندامت و پشيمانی کا 

  اظہار کيا ۔
توں کی شفاعت کے بارے ميں ہے کہ ان کی استغفار اور شفاعت صرف با ايمان راه خدا کے پيرو فرش ٧سوره مومن ، ٓايہ 

  کار اور حق کی اتباع کرنے والے لوگوں کے لئے ہے:
  و يستغفرون للذين ٓامنو ا ربنا وسعت کل شیء رحمة و علما فاغفر للذين تابو ا و اتبعوا سبيلک وقھم عذاب الجحيم 

پيدا ہوگا کہ توبہ کرنے ، سبيل اٰلہی کی اتباع کرنے اور اس راه پر قدم رکھنے کے باوجود شفاعت کی  اب پھر يہاں يہ سوال
  کيا ضرورت ہے ۔اس سوال کا جواب ہم حقيقت ِ شفاعت کی بحث ميں ديں گے ۔

  شفاعت کرنے والوں کے لئے بھی اس شرط کا ذکر کيا گيا ہے کہ وه حق کے گواه ہونے چاہيئيں :
  )٨۶بالحق (زخرف۔  اال من شھد

اس لحاظ سے ضروری ہے کہ جن کی شفاعت ہونا ہے وه شفاعت کرنے والے سے ربط اور تعلق بر قرار رکھيں اور وه 
ربط ہے قول و فعل سے حق کی طرف متوجہ ہونا جو خود اصال َ اور راه حق ميں تمام صالحيتيں صرف کرنے کے لئے 

  ايک عامل ہے
  

  : احاديث اسالمی اور شفاعت 
روايات اسالمی ميں شفاعت کے سلسلے ميں بہت سی تعبيرات موجود ہيں جو مندرجہ باال ٓايات قرٓانی کے مفہوم کی تکميل 

  کرتی ہيں اور بعض اوقات بہت صريح ہيں ۔ ان ميں سے بعض يہ ہيں :
ں نے نبی اکرم سے سنا ٓ◌ا۔ تفسير برہان ميں امام کاظم کے واسطے سے حضرت علی سے منقول ہے ۔ آپ نے فرمايا کہ مي

  ہے : 
  شفاعتی الھل الکبائر من امتی 

  ميری شفاعت ميری امت کے کبيره گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے لئے ہے۔
  ابن عمير جو راوی حديث ہے کہتا ہے :

وند عالم فر ميں نے امام کاظم سے پوچھا کہ گناہان کبيره کا ارتکاب کرنے والوں کی شفاعت کيسے ممکن ہے حاالنکہ خدا 
مسلم ہے کہ جو شخص کبائر کا مرتکب ہوتا ہے ۔وه ارتضی اور خوشنودی خدا سے“ وال يشفعون اال لمن ارتضی ” ماتا ہے 
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  دور ہوجاتا ہے ۔
  اما م نے جواب ديا :

مانی توبہ جو با ايمان شخص گناه کا مرتکب ہوتا ہے وه طبعا پشيمان ہوتا ہے اور نبی اکرم نے فرمايا ہے کہ گناه سے پشي
ہے اور جو شخص پشيمان نہ ہو وه حقيقی مومن نہيں اور اس کے لئے شفاعت بھی نہيں ہے اور ايک گناه ايک ظلم ہے ۔ خدا

   ١وند عالم فرماتا ہے : ظالموں کے لئے دوست اور شفاعت کرنے والے نہيں ہيں 
يث کا ذيل يہ واضح کرتا ہے کہ شفاعت صدر حديث کا مضمون يہ ہے کہ شفاعت کبائر کے مرتکب لوگوں کے لئے ہے حد

کے قبول ہونے کی اصلی شرط يہ ہے کہ جس کی شفاعت کی جارہی ہے اس ميں ايسا ايمان ہو جو مجرم کو ندامت خود 
سازی ، ازالہ ء گناه اور اصالح کے مرحلے تک پہنچادے اور ظلم ، طغيان اور قانون شکنی سے اپنے ٓاپ کو نکال لے اور 

  اعت ممکن ہی نہيں ہے ( غور کيجيے گا )اس کے بغير شف
ب ۔ کتاب کافی ميں امام صادق سے اس خط ميں جو ٓاپ نے متحد المال کی صورت ميں اپنے اصحاب کو لکھا ہے ، منقول 

  ہے :
  ٢من سره ا ن ينفعہ شفاعة الشافعين عند هللا فليطلب الی الللہ ان ير ضی عنہ 

کہ يہ اشتباہات کے ازالے کے لئے ہے جو شفاعت کے سلسلے ميں حضرت اس روايت کا لب ولہجہ نشاندہی کرتا ہے 
صادق کے بعض اصحاب کو خصوصاََ◌ اور مسلمانوں کی ايک جماعت کو عموما ہوگئے تھے ۔ اس ميں صراحت کے ساتھ 

ت جو شخص پسند کرتا ہے کہ اسے شفاع” گناه کا شوق دالنے والی شفاعتون کی نفی کی گئی ہے ۔ روايت کے مطابق 
  ۔“نصيب ہو اسے چاہيئے کہ خدا کی خو شنودی حاصل کرے 

  ج۔ ايک اور پر معنی حديث حضر ت صادق سے يوں مروی ہے :
ناس اذا کان يوم القيامة بعث هللا العالم والعابد فاذا وقفا بين يد ی هللا عز وجل قيل اللعابد انطق الی الجنةو قيل اللعالم قف تشفع لل

  بحسن تاديبک لھم ۔
کے دن خدا وندے تعالٰی عالم اور عابد کو قبر سے اٹھائے گا ، عابد سے کہے گا اکيلے بہشت ميں چلے جاؤ ليکن عالم قيامت

  ٣سے کہے گا جن لوگوں کی اچھی تربيت کی ہے ان کی شفاعت کرو 
ا ہے کی اس حديث ميں عالم نے جو ادب و اخالق کی تعليم دی ہے اور اس کے شاگرد جہنوں نے اس سے سبق حاصل کي
  شفاعت کے درميان ايک ربط و تعلق نظر ٓا تا ہے ۔ اس سے اس بحث کے تاريک پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے ۔

عالوه از ايں شفاعت کا عالم سے مخصوص ہونا اور عابد سے اس کی نفی اس بات کی نشاندہی ہے کہ منطق اسال م کی رو 
ہيں بلکہ يہ ايک مکتب تربيت ہے اور اس جہان ميں تربيت کی تصو سے شفاعت کسی عہد و پيمان اور پا رٹی بازی کا نام ن

  ير کشی ہے ۔
______________________________  

  ۵٣، ص ،  ٣تفسير برہان ، ج  ١
  قديم اشاعت )(  ٣٠۴،ص  ٣نقل از بحار ، ج  ٢
  بحوالہ اختصاص مفيد ٣٠۵، ص  ٣بحار ، ج  ٣

  
  

  ۔ شفاعت کی معنوی تا ثير : ٧١
اس مقام پر شفاعت سے متعلق جو روايات ہم نے بيان کی ہيں وه اس سلسلے کی روايات کا ايک تھوڑا سا حصہ ہے جنہيں ہم

  نے اپنی بحث کی مناسبت سے انتخاب کيا ہے ورنہ شفاعت سے متعلق روايات تو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہيں ۔
ت کے مشہور عالم ہيں کے حوالے سے بيان کرتے ہيں کہ شرح صحيح مسلم ميں قاضی عياض جو اہل سن ١نووی شافعی 

  ۔٢شفاعت متواترات ميں سے ہے 
ھ ) کے پيرو جو اس سلسلے ميں سخت رويہ ١٢٠۶ھ) اور محمد بن عبد الوہاب ( متوفی ٧٢٨يہاں تک کہ ابن تيميہ ( متوفی 

  اختيار کرتے ہيں اور بہت متعصب ہيں ان روايات کے تواتر کے معترف ہيں ۔
شيخ عبد الرحٰمن بن حسن کی تاليف ہے وہابيوں کی ايک مشہور کتاب ہے اور ابھی حجاز کے بہت سے “ فتح المجيد ” کتاب
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  دينی مدارسو ں ميں درسی کتب کی حيثيت سے موجود ہے ۔ اس ميں ابن قيم سے اس طرح منقول ہے :
اب اور اہل سنت کا عموما اس پر اجماع ہے شفاعت ِ مجرمين کے بارے ميں نبی اکرم سے احاديث متواتر ہيں آپ کے اصح

  ۔٣اور وه اس کے منکر کو بدعتی سمجھتے ہيں اس پر تنقيد کرتے ہيں اور اسے گمراه شمار کرتے ہيں 
اس سے قبل کہ اب ہم شفاعت کے اجتماعی اور روحانی اثرات پر بحث کريں اور چاروں اعتراضات کو فلسفہ ء شفاعت کی 

رستوں اور معتقدين شفاعت کی منطق کی نظر سے اس کے معنوی ٓاثار ديکھتے ہيں کيونکہ يہ روشنی ميں حل کريں خدا پ
  ۔۴نظراس مسئلے کے اجتماعی اور معنوی عکس العمل کے سلسلے ميں ٓائنده ٓانے والی بحث کو زياده واضح کرديتی ہے 

  وں ہے :عقائد اسالمی کے علماء کے درميان شفاعت کی تاثير معنوی کے سلسلے ميں کچھ ي
کے نام سے مشہور ہے جن کا عقيده ہے کہ گناہان کبيره کے مرتکب افراد ہميشہ جہنم ميں رہيں گے “ وعيديہ ” ايک گروه 

  )۔
ان کا اعتقاد ہے کہ گناه کے ٓاثار کو کم کرنے ميں شفاعت اثر انداز نہيں ہوتی بلکہ اس کی تاثير پيش رفت ، تکامل معنوی 

  ی ہے ۔اور جزاء و ثواب کی زيادت
تفضيلہ ( جو اعتقاد رکھتے ہيں کہ کبيره گناه کرنے والے لوگ جہنم ميں نہيں رہيں گے ) معتقد ہيں کہ شفاعت گناہگاروں 

  کے لئے ہے اور نتيجے ميں سزا اور عذاب ختم ہو جاتا ہے ۔
اور وه دونوں ٓاثار کے  نہايت مشہور محقق نصير الدين طوسی کتاب تجريد االعتقاد ات ميں دونوں کو بر حق سمجھتے ہيں

  معتقد ہيں ۔
عالمہ حلی بھی محقق طوسی کی عبارت کی شرح ميں کتاب کشف المراد ميں اس عقيدے کا انکار نہيں کرتے بلکہ اس کے 

  لئے شواہد پيش کرتے ہيں ۔
يا ہے ۔ ان شفاعت کے معنی اصل لغت کے اعتبار سے بيان کيے گئے ہيں اور اسی طرح شفاعت تکوينی کا بھی ذکر کيا گ

دونون کی طرف توجہ کرتے ہوئے اب کسی ترديد و شک کی گنجائش نہيں ره جاتی کہ محقق طوسی کا عقيده حقيقت 
  وواقعيت سے نزديک ہے۔

  کيونکہ ايک طرف امام صادق سے منقول مشہور روايت ہے ؛
  5ما من احد من االولين واالًخرين اال ھو محتاج الی شفاعة محمد يوم القيامہ 

  ين و ٓاخرين ميں کوئی بھی نہيں جو ٓانحضرت کی شفاعت کا محتاج نہ ہو ۔اول
اس حديث کی رو سے تو وه اشخاص بھی جو گناه سے توبہ کرچکے ہيں اور ان کا جرم بخشا گيا ہے ۔ شفاعت کے محتاج 

بے کی بلندی کے لئے ہيں اور يہ اسی صورت ميں ممکن ہے جب شفاعت کی تاثير ہر دو پہلوؤں کے لئے ہو اور مقام و مرت
  بھی کار ٓامد ہو ۔

لہذا اگر بعض روايات ميں ہے کہ نيک لوگوں کی شفاعت کی ضرورت نہيں تو اس سے مقصود ويسی شفاعت کی نفی ہے 
  جو مجرمين اور گناہگاروں کے لئے ہے ۔

مربوط و منظم دوسری طرف ہم کہ چکے ہيں کہ شفاعت کی حقيقت يہ ہے کہ قوی تر موجود کی مدد کے لئے اس سے 
  ہوجائے ممکن ہے يہ مدد نقاط قوت کی زيادتی يا نقاط ضعف کی کمی کے لئے ہو ۔

جيسا کہ شفاعت تکوينی اور وه موجودات جو سير تکامل و پرورش ميں ہيں ، ميں يہ دو جنبے ديکھے جاسکتے ہيں ، بعض 
وه عوامل تخريب کو دور کريں جيسے(  ا وقات پست تر موجودات کو قوی تر موجودات کی ضرورت اس لئے ہوتی ہے کہ

گھاس کو ٓافتاب کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وه اس کی ٓافات و بليات دور کرے ) کبھی ان کی ضرورت قوت کی 
زيادتی اور پيش رفت کے لئے ہوتی ہے جيسے گھاس کو رشد و نمود کے لئے بھی سورج کی روشنی درکار ہوتی ہے ) 

شاگرد اپنے اشتباہات کی اصالح کے لئے بھی استاد کی احتياج رکھتا ہے اور اپنی معلومات  اسی طرح درس پڑھنے واال
بڑھانے کے لئے بھی ۔ لہذا مختلف دالئل کے پيش نظر شفاعت دونوں قسم کے ٓاثار رکھتی ہے اور صرف گناه و جرم کے 

  ٓاثار کرنے ميں منحصر نہيں ہے ( غور کيجئے گا )۔
______________________________  

ان کا نام يحيی بن شرف ہے ۔ سات سو ہجری کے علماء ميں سے ہيں چونکہ نوی شہر جو دمشق کے پاس ہے ميں پيدا ہوئے اس  ١
  لئے نوی مشہور ہوئے۔ 

  ٣٠٧ص ٣بحار ، ج  ٢
  ٢١١فتح المجيد ص  ٣
  توجہ رہے کہ يہاں پر ہم خاص طور پر علماء عقائد کی منطق سے بحث کر رہے ہيں ۔ ۴
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  بحار اور ديگر کتب ۔ -5

  
  

  توبہ کرنے والوں کو شفاعت کی ضرورت 
جو کچھ کہا گيا ہے اس پر غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ توبہ کرنے والوں کو شفاعت کی ضرورت کيوں ہے جب 

  کہ مسلم مذہبی عقائد کے مطابق گناه سے ندامت اور توبہ تنہا گناه کی بخشش کا موجب ہے ۔
  دليليں ہيں :  اس موضوع کی دو

  توبہ کرنے والے بھی معنوی مقامات کی بلندی ، پرورش اور ارتقاء کے لئے شفاعت کے محتاج ہيں ۔ ١
بہت سے علماء کو ايک بہت بڑا اشتباه تاثير توبہ کے مسئلے ميں پيش ٓاتا ہے جو ايسے اشکاالت کا سبب بنتا ہے وه يہ کہ  ٢

ه پر سے پشيمانی ، انسان کو گناه سے قبل والی حالت کی طرف پلٹا ديتی ہے ان کا تصور يہ ہے کہ توبہ ندامت اور گنا
حاالنکہ ہم اپنے مقام پر کہ چکے ہيں کہ کئے ہوئے گناه پر ندامت اور ٓائنده کے لئے گناه نہ کرنے کا عزم مصمم ، توبہ کا 

ے ۔ واضح ہے بخار دور ہوجانے اور صرف پہال مرحلہ ہے اور وه بالکل اس دوا کی طرح ہے جو بيماری کو ختم کرديتی ہ
بيماری کے جڑ سے ختم ہوجانے سے اگرچہ بيمار اچھا ہو جاتا ہے ليکن پھر بھی وه ايک عام ٓادمی کی حالت ميں ہر گز 
نہيں ٓاتا بلکہ اسے اپنے جسم کو پھر سے توانا بنانے کے لئے ايک مدت تک کوشش درکار ہے پھر کہيں وه بيمار ی سے 

  ت پر پہنچ پائے گا ۔پہلے والی حال
يہ الفاظ ديگر توبہ کے کئی مرحلے ہيں گناه پر نادم ہونا اور ٓائنده گناه نہ کرنے کا پختہ اراده کرنا يہ تو صرف پہال مرحلہ 

ہے ۔ اس کا ٓاخری مرحلہ يہ ہے کہ توبہ کرنے واال ہر لحاظ سے گناه سے پہلے کی روحانی حالت ميں لوٹ ٓائے ۔ يہ وه 
جہاں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اور ان سے ربط و تعلق اثر بخش ہو سکتا ہے ۔ اس کے لئے زنده شاہد  مرحلہ ہے کہ

استغفار سے متعلق وہی ٓايات ہيں جن کی ہم پہلے ہی نشاندہی کر چکے ہيں کہ مجرم کی توبہ کے عالوه پيامبر کی استغفار 
ن يوسف کی توبہ کے ضمن ميں حضرت يعقوب کا ان کے بھی قبوليت توبہ کی شرط قرار دی گئی ہے اسی طرح برادرا

لئے استغفار کرنا ، سب سے واضح تو مالئکہ کا ان لوگوں کے لئے استغفار کرنا ہے جو صالح اور مصلح ہيں اور توبہ 
  کرنے ميں جن کے متعلق ٓايات پيش کی جا چکی ہيں 

  فلسفہ شفاعت : 
  م پر اس کا مفہوم واضح ہو چکا ہے۔مدارک شفاعت اور شفاعت کے سلسلے کی بحث سے ہ

  اب اس کے اجتماعی اور نفسياتی فلسفوں کا سمجھنا مشکل نہيں رہا ۔
  شفاعت کی حقيقت کی طرف مکمل توجہ سے اس کے معتقدين پر مندرجہ ذيل اثرات کے مرتب ہونے کا امکان ہے۔

  مايوسی کی روح سے مقابلہ: ١
يک طرف تو وجدانی تکليف ميں مبتال ء ہو تے ہيناور دوسری طرف درگاه جو لوگ سخت جرئم کے مرتکب ہو تے ہيں وه ا

خداسے بخشش سے مايو س ہوجاتے ہيں کيونکہ اس طرح گناہوں کی زندگی سے واپسی کا راستہ نہيں پاتے لٰہذاعملی طور 
رکشی ميں زياده ہاتھ پر کسی تجديدنظرکے لئے تيا ر نہيں ہو تے اور مستقبل کے افق کی تيرگی کو ديکھ کر وه طغيان وس

پأوں مارنے لگتے ہيں اسی طرح اسی عملی زندگی کے عنوان سے مقررات اٰلہی کے بے سود ہونے کے قائل ہو جاتے ہيں 
با لکل اس بيمار کی طرح جو تندرستی سے مايو س ہوکر ہر چيز کی بندشو ں سے بے پر واه ہوجائے چونکہ اب وه بے 

  دليل اور بے اثر سمجھتاہے ۔
اوقات وجدانی دردوتکليف جو ايسے جرائم سے پيدا ہوتی ہے نفسياتی خلل يامعاشرے سے دوری کی تحريک کا سبب  بعض

بن جاتی ہے کيو نکہ اسی معاشرے نے اسے اس طرح ٓالوده کيا ہے اس طرح گنہ گار ايک خطر ناک عنصر ميں تبديل ہو 
  کر معاشرے کے لئے دکھ اور تکليف کامرکز بن جاتا ہے ۔ 

سے عالم ميں شفاعت پر ايمان اس کے سامنے روشنی کا ايک دريچہ کھو ل ديتا ہے اور بخشے جانے کی اميد دال کر اس اي
اپنے کنٹرول ميں لے ليتا ہے تجديد نظر اور گذشتہ کردار کے ازالئے اوراصالح لے لئے اس شوق دال تا ہے ا س طرح 

فسياتی اطميانا ن اسے ايک سالم اور صالح عنصر ميں تبديل ہونے معاشرے سے قطع تعلق کی تحريک پيدا نہيں ہوتی اور ن
  کا امکان مہيا کرتا ہے ۔
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اس بناء پر اگر ہم يہ کہيں کہ صحيح معنٰی والی شفاعت لی طرف توجہ ايک اصالح کننده وعامل ہے اوربرائی سے روکنے 
ات نہيں ہو گی يہی وجہ ہے کہ ہم ديکھتے ہيں کا سبب ہے اور ايک مجرم گنہ گار فرد کو صالح بنا ديتا ہے تو يہ فضول ب

عمر قيد کے قيديوں کے لئے بھی سفارش اور بخشش کا دريچہ دنيا کے مختلف قوانين ميں کھالہے تاکہ کہيں ياس ونااميدی 
  انہيں قيد خانوں ميں کسی خطرناک اقدام کی طرف نہ لے جائے يا نفساتی خلل ميں مبتال نہ کرے

  

  يری اور اصالح کننده ہيں: شفاعت کی شرئط تعم
ا س طر ف متوجہ رکھتے ہوئے کہ شفاعت اپنے حقيقی اعتبار سے کئی پہلؤوں سے متعددوقيود وشرائط کی حامل ہے ،جو 
اصل وبنيا د کا عقيده رکھتے ہيں وه مجبور ہيں کہ ان شرائط پر عملدرٓامد کريناور ظلم جيسے گناہوں سے جن کی وجہ سے 

ہوجاتی ہے پرہيز کريں اور اپنے پرو گرام کو تبديل کر کے اور جامع تر بناکر شروع کريں ۔ايسے لوگ شفاعت کی اميدختم 
مقام ارتضی تک رسائی اور عہد اٰلہی کی پاسداری کے لئے (جس کی تفسير بيان کی جاچکی ہے )اپنے گناہوں سے باقاعده 

لط کاری اور قوانين اٰلہی کی بندشوں کو توڑنے سے باز توبہ کرتے ہيں يا کم از کم توبہ کی منزل پر قيام کرتے ہوئے غ
رہتے ہيں ياکم ا ز کم ايسے افعال ميں کمی کردےتے ہيں اوراپنے اندر خدا اور بڑی عدالت پر ايمان کو زنده رکھتے ہيں اور

  اس کے قوانين اورمقررات کا احترام کر تے ہيں ۔
پنے رشتے اور تعلق کو برقرار رکھنے کے لئے ا س کی صفات  ايسے افراد اپنے اور شفاعت کرنے والے کے درميان ا

اپنے اندر پيدا کرنے کی کوشش کرتے ہيناور ايک قسم کا رابطہ چاہے کمزور ہی کيوں نہ ہو اپنے اور ان کے درميا ن بر 
ے شفاعت قرار رکھتے ہيں يعنی جس طرح شفاعت تکوينی ميں تا ثير تکامل کے لئے ٓامادگی ،ربط اور تسليم ضروری ہ

  تشريعی ميں نتيجے تک پہنچنے کے لئے بھی اس قسم کی ٓامادگی اور تياری ضروری ہے (غور کيجئے )
اس طرح کوئی شک و شبہ باقی نہيں رہتا کہ شفاعت اپنے صحيح مفہوم کے اعتبار سے مجرمين کے حاالت کی تبديلی اور 

  اصالح کے لئے نقش مٔو ثر ہے 
  

  اعتراضات کے جوابات : 
ے کہ پہلے کہا جاچکا ہے کہ عرف عام کی شفاعت اور منطق اسالم کی شفاعت ميں بہت فرق ہے ايک کی بنياد اس کی جيس

فکر کو تبديل کرنا ہے جس کے پاس شفاعت ہونی ہے اور دوسرے کی بنياد اس شخص ميں گوناگوں تبديلياں پيدا کر نا ہيں 
  جس کی شفاعت ہورہی ہے 

شفاعت تمام تر ا عتر ا ضات کا مو جب ہے۔ اسی سے سعی وطلب کی رو ح مضمحل ہو تی  واضح ہے کہ پہلے معٰنی والی
ہے اور وہی گناه کی طرف رغبت کا با عث بنتی ہے پسمانده اور طوائف الملوکی شکار معاشرے کی انعکاسی کرتی ہے نيز 

ے علم ميں تغيرٓاسکتاہے اورجس کی ايک قسم کے شرک ياانحراف کاشکار پاتی ہے کيونکہ اگر ہمارااعتقاد ہو کہ خد ا ک
شفاعت کی جارہی ہے اس کی کسی ايسی بات کو خداکے سامنے واضح کيا جا سکتا ہے جسے وه نہيں جانتا اور اس کے 

عالوه کو ئی اور ايسا مبداء ہے جس پر بھروسہ کيا جاسکتا ہے اور اس کے وسيلے سے خد اکے غضب کو ٹھنڈ اکيا 
ت کو اس کے ذريعہ اپنی طرف جذب کيا جاسکتا ہے يا پھر يہ اعتقاد رکھيں کہ خدا کے لئے جاياسکتا ہے يا اس کی محب

ممکن ہے وه ا پنے بعض بندوں کے مقام و اہميت کا محتاج ہو اور اس اختيار کی وجہ سے کسی مجرم کے بارے ميں ان کی
سوخ سے ڈر جائے اور ان کی شفاعت قبو ل شفاعت قبو ل کرے يا پھر ہمارا اعتقاد ہو کہ ممکن ہے و ه وسائط کے اثر ور

کر ے تو يہ تمام امو ر ہميں اصل توحيداور صفات خدا سے دور کر ديتے ہيناور شرک وبت پرستی کے گڑھے ميں پھينک 
  ديتے ہيں ۔يہ سب عرف عام والی شفاعت کی خصوصيات ہيں جو در اصل اس کے غلط معانی ہيں ۔

ا ئف اور خصوصيات موجود ہيں جن کی طرف ابھی ہم نے اشاره کياہے تو اس مگر صحيح شفاعت کہ جس وه شرائط ،کو 
ميں ان عيوب ميں سے کسی کی بھی کو ئی گنجائش نہيں ہے وه شفاعت گناه کی تر غيب نہيں دالتی بلکہ تر کہ گناه کا وسيلہ

گذ شتہ غلطيو ں اور خطأوں کی ہے ۔وه سستی اور کاہلی کی دعوت نہيں ديتی بلکہ روح اميد پيدا کرکے انسانی قوٰی کو 
تالفی کے لئے مجتمع کرديتی ہے ،و ه گذ شتہ کردار سے کسی قسم کا رابطہ نہيں رکھنے ديتی بلکہ مجرموں ،گناہگاروں 

اور زيادتی کرنے والوں کی اصالح کا ايک تربيتی وسيلہ ہے ۔نہ صرف يہ کہ ايسی شفاعت شرک نہيں ہے بلکہ عين توحيد 
رف اور اس کی صفات کی طرف توجہ کا باعث ہے کيو نکہ يہ در اصل اس کے اذن اور فرمان سے مدد ہے اور خدا کی ط

  طلب کرنا ہے (پھر بھی غور کيجئے )
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  شفاعت اور مسئلہ توحيد 
مسئلہ شفاعت کی غلط تفسيروں کی وجہ سے دو گروه اس کی مخالفت ميں نماياں ہو ئے اور دونو ں ايک دوسرے سے 

  ہيں متضاد رخ پر 
ايک گروه وه ہے جو ماديين جيسيفکر رکھتاہے ۔ان لوگو ں کے نزديک مسئلہ شفاعت پرده پوشی کا عامل ہے اور طلب 

  وسعی کو ختم کر ديتا ہے ۔ان کا جواب تفصيل سے گذر چکاہے ۔
فکر لوگ بھی دوسرا گروه افراط کے شکار کوتاه نظر مذہبی لوگوں کا ہے (جيسے وہابی حضرات )اور ان کے کچھ اور ہم 

ہيں يہ لوگ شفاعت کے اعتقاد کو ايک قسم کا شرک اور ٓايين توحيد سے انحراف سمجھتے ہيں ۔ باوجوديکہ اس اشکال کو 
پيش کرنا موضو ع بحث سے خارج ہے (اور اس سے مذ ہبی اشتعال کا انديشہ ہو سکتا ہے )تا ہم اس بحث کی تکميل کے 

  لئے ہم اس کی طرف اشاره کرتے ہيں ۔
ہلے اس موضو ع کی طرف توجہ ضروری ہے کہ وہابی حضرات جنہوننے ٓاخری دو صديو ں ميں محمد بن عبدالوہاب بن پ

سليمان کی رہبری ميں سر زمين حجاز کو اپنے افکار کے زير تسلط کر ليا ہے وه اپنے تند وتيز عقائد ميں جو زياده تر 
  ف ہيں بلکہ اکثر اہل تسنن مسلمانوں کے بھی سخت مخالف ہيں ۔توحيد کے سلسلہ ميں ہيں نہ صرف يہ کہ شيعوں کے مخال

ھ،جواس سے تقريبا چارسوسال ہو  ٧٢٨محمد بن عبدالوہاب نے ا پنے نظريات بن تيميہ(احمد بن عبدالحليم دمشقی متوفی 
  گزرے)سے لئے ہيں ۔وه حقيقت ميں بن تيميہ کے افکا ر وعقائد کااجرا کرنے واالتھا ۔ 

تک وہا ں کے حاکموں کا ساتھ دےتے ہو ئے حجاز کے بدٔوں اور  ١٢٠۶سے اپنے سن وفات ١١۶٠ہاب محمد بن عبدالو
بيابانونميں گھومنے والی اقوام ميں ساکت تعصب کی ٓاگ بڑ کاتارہا ۔توحيد کے دفاع اور شرک کے مقابلے کے نام پراپنے 

ومت اور سياسی قيادت پر الٹے سيد ھے طريقے مخالفين کو پيچھے دھکيلنے کی کوشش کرتارہا اور اس طرح کاروبار حک
  سے تسلط جمانے ميں کامياب ہوگيا ۔اور اس سلسلے مينحجاز اور حجاز سے باہر بہت سے مسلمانوں کا خون بہايا گيا ۔

يعنی ٹھيک محمد بن عبدالوہاب کے (١٢١۶محمدبن عبدالوہاب کے مريدوں کی کشمکش عالقۂ حجاز تک محدود نہ تھی بلکہ 
ل کے د س سال کے بعد اس کے مريد اور پيروکارحجاز کے بيابانوں کے راستے نکلے اور بے خبری ميں اچانک انتقا

کربال پر حملہ کرديا عيد غدير کی مناسبت سے شہر ميں چھٹی تھی اور کربال کے اکثر لوگ عيد غدير کے سلسلے ميں 
ر کی ديوار توڑدی اور شہر ميں لوٹ مار مچادی نجف اشرف گئے ہو ئے تھے اس سے فائده اٹھاتے ہوئے انہوں نے شہ

۔حرم امام حسين اور دوسرے مقدس اسالمی مقامات کوتباه وبرباد کرديا ۔ان مقامات سے تمام ہيرے جوہرات ،منقش پردے 
،نفيس ہديے اور زينت کی چيزيں (لشکر يزيد کی اتباع ميں )لوٹ کر لے گئے ۔پچاس مسلما ن ضريح کے قريب ،پانچ سو 

ميں اورکثير تعداد ميں شہر کے ديگر مقامات پر شہيد کرديے جب کہ بعض لوگ اس موقع پر شہدائے کربال کی پچا  صحن
س ہزار سے زياده کی تعداد بيان کرتے ہيں بہت سے گھروں ميں غا رت گری کی گئی۔يہاں تک کہ بوڑ ھے بچے اور 

  عورتيں بھی اس ظلم سے محفوظ نہ ره سکے ۔
د ينہ نے جو کاروبار حکومت ميں دخل رکھتے تھے فتوٰی ديا کہ حجاز ميں تمام بزرگان دين کی قبريں ميں فقہائے م ١٣۴۴

مسمار کردی جائيں اور ٓاٹھ شوال کو(متو کل عباسی کی پيروی ميں )يہ حکم نافذ کرديا گيا ۔قبر رسول تو تمام مسلمانوں کی 
  ناراضگی کے خوف سے محفوظ ره گئی۔

کے پيروکار خود محمد بن عبدالوہاب کی طرف سخت مزاج ، رحمدلی سے عاری ،خود سر ، لکير خالصہ يہ کہ اس مذہب 
کے فقير اور متعصب ہينعقل ومنطق کے بجائے شدت وسختی پر عمل پيرا ہوتے ہيں ۔دانستہ يا ندانستہ وه تمام اسالم چند ايک

يارت اور توسل ۔عملی طور پر اسالم کے اہم مسائل کے لئے مقابلہ اور جنگ ہی کر نا سمجھتے ہيں ۔مثال شفاعت ، ز
اجتماعی ااور معاشرتی مسائل خصوصا جن کا تعلق عدالت اجتماعی ااور سامراجی ٓاثا ر کو ختم کرنے اور ماده پرستی اور 
مذاہب الحادی کے عقل ومنطق کے ساتھ مقابلہ سے لوگوں کو دور رکھے ہوئے ہيں يہی وجہ ہے کہ ان کے فکری دائره کار

يں ان مسائل کے بارے ميں گفتگونہيں ہوتی اور دور حاضر کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے ايک وحشت ناک جہالت م
  اور العلمی ميں زندگی بسر کررہے ہيں ۔

  بہرحال يہلوگ مسئلہ شفاعت کے بارے ميں يوں کہتے ہيں:
ے يامحمد اشفع لی عندهللا(اے محمد !هللا کو ئی شخص حق نہيں رکھتا کہ وه رسول اسالم سے شفاعت طلب کرے ۔مثالوه کہ

  )١٨وان المساجد  فالتدعوامع هللا احدا(جن ،)”کے ہاں ميری شفاعت کيجئے 
  رسالہ کشف الشہاب ،تاليف محمد بن عبدالوہاب ميں يوں ہے :
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ان سے شفاعت کر اگر کوئی کہے کہ ہميں معلوم ہے کہ خدانے پيغمبر کو مقام ِشفاعت بخشا ہے اورٓاپ خدا کے اذن وفرم
  سکتے ہيں تو کيا حرج ہے کہ جو کچھ خدا نے انہيں بخشا ہے ہم اس کا تقاضا کريں ۔

تو ہم جواب ميں کہيں گے کہ يہ درست ہے کہ خدا نے انہيں مقام شفاعت عطاکيا ہے ليکن اس کے باوجود اس نے نہی کی 
  هللا کے ساتھ کسی کو نہ پکارو)۔“ (  احدافالتدعوامع هللا”--ہے کہ ہم ان سے شفاعت طلب کريں ۔ خدانے کہا ہے 

عالوه ازينمقام شفاعت نبی کريم سے مخصوص نہيں ہے فرشتے اور دوستان خدا بھی اس مقام کے حامل ہيں تو کيا ہم ان 
سے بھی شفاعت طلب کر سکتے ہيں ۔اگر کوئی اس طرح کہے تو اس نے خدا کے صالح بندوں کی پرستش اور عبادت کی 

  ١ہے ۔ 
  ک سے نجات صرف چار قواعد جاننے سے ممکن ہے :شر

وه کفار جن سے نبی اکرم بر سرے پيکار تھے يہ اقرار کرتے تھے کہ خدا ہی خالق و رازق اور وہی جہان کی تدبير )١(
مين ۔ قل من يرزقکم من السماء واالرض و من يدبر االمر ط فسيقولون هللا يعنی ان سے پوچھو کہ ٓاسمان و ز”کرنے واال ہے 

  ) ٣١سے تمہيں رزق کون ديتا ہے اور کون تدبير امر کرتا ہے تو وه کہتے ہيں هللا ،( يونس ، 
  ليکن يہ اقرار ا نہيں ہرگز مسلمانوں کے زمرے ميں داخل نہ کرسکا ۔

۔ويقولون ” --وه کہتے تھے بتوں کی طرف ہماری توجہ اور ان کی عبادت صرف قرب خدا اور شفاعت کے لئے ہے ) ٢(
  يعنی وه کہتے ہيں کہ يہ هللا کے ہاں ہمارے شفيع ہيں ۔“ء شفعائنا عندهللاھوال

پيغمبر نے ا ن تمام لوگوں کی جو غير خدا کی عبادت کرتے ہيں نفی کردی اور ان کے خالف حکم ديا چاہے وه فرشتوں )٣(
، ٓاپ ان کے درميان کسی قسم کے اور انبياء اور صالحين کی عبادت کرتے تھے يا درختوں ، پتھروں ، سورج اور چاند کی 

  فرق کے قائل نہ تھے ۔
ہمارے زمانے کے مشرکين زمانہ جاہليت کے مشرکوں سے بد تر ہيں کيونکہ وه اطمينان و راحت کے وقت بتوں کی ) ۴(

  عبادت کرتے تھے ليکن تنگی و سختی ميں وه صرف خدا کو پکارتے تھے ، جيسا کہ قرٓان ميں ہے:
  دعوهللا مخلصين لہ الدين  فاذا رکبو فی الفلک

  )۶۵( لہذا جب کشتی ميں سوار ہوتے ہيں تو خالصتاََ◌ خدا ہی کو پکارتے ہيں) عنکبوت ۔ 
  ليکن ہمارے زمانے کے مشرکين راحت و اطمينان اور تنگی و سختی دونون ميں غير خدا سے متوسل ہوتے ہيں ۔

______________________________  

  ، بحوالہ کشف الشبہات ۔ ١٧البراہين الجميلہ،ص ١

  
  

  تعجب کی بات يہ ہے 
تعجب کی بات يہ ہے کہ وه باقی تمام مسلمانوں کو جو ان کے نظريات سے ہم ٓاہنگ نہيں مشرک قرار ديتے ہيں وه سنی ہوں 

حالل يا شيعہ ۔ يہ لوگ اس قدر جبر اور جسارت کے عادی ہيں کہ دوسرے مسلمانوں کا خون اور مال اپنے لئے مباح اور 
سمجھتے ہيں ۔ انہيں قتل کرنا بغير چوں چرا کے جائز سمجھتے ہيں جيسے پيدائش ِ وہابيت سے اب تک انہوں نے بارہا اس 

  ميں کہتا ہے :“ الہدايہ السنية ” کا عملی مظاہره کر دکھايا ہے ۔ شيخ سليمان بن لحمان کتاب 
ان جيسے اشخاص کو اپنے اور خد ا کے درميان وسيلہ قرار  جو شخص فرشتوں ، انبياء يا مثال ابن عباس اور ابو طالب يا

دے کہ وه خدا کی بارگاه ميں اس کی شفاعت کريں کيونکہ يہ لوگ مقرب بارگاه خدا ہيں جيسے کہ ( بعض مقربين ) 
کہتے بادشاہوں کے پاس شفاعت کرتے ہيں تو ايسے لوگ کافر اور مشرک ہيں اور ان کا خون اور مال مباح ہے اگرچہ وه يہ

  ١اگر چہ وه نماز پڑھيں اور روزه رکھيں “ اشھد ان ال الہ اال هللا و اشھد ان محمد اََ◌ رسول هللا ” ہيں 
  جو سختی ، سرکشی اور ڈھٹائی اس گفتگو سے برس رہی ہے وه کسی شخص پر مخفی نہيں ۔

______________________________  

  ۶۶سنية ص، بحوالہ الہداية ال ٨٣البراہين الجليلہ ص ،) ١(
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  مسئلہ شفاعت کے بارے ميں وہابيوں کی
مسئلہ شفاعت کے بارے ميں وہابيوں کی جو منطق ان کے مذہب کے بانی محمد بن عبد الوہاب کے اقوال کے حوالے سے 

پيش کی گئی ہے اس سے يہ نتيجہ نکاال جاسکتا ہے کہ وه شفاعت کے طرفدار مسلمانوں کو مشرک قرار ديتے ہوئے دو 
  زوں کا سہارا ليتے ہيں ۔چي
  انبياء اور صلحا کی شفاعت پر يقين رکھنے والے مسلمانوں کا قياس زمانہ جہالت کے مشرکين پر کرتے ہيں ۔ ١
فال” قرٓان نے غير خدا کی عبادت و پرستش کی صريح نفی کی ہے اور يہ بھی کہا ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کا نام نہ ليں  ٢

  وره جن ) اور يہ کہ تقاضائے شفاعت ايک قسم کی عبادت ہے ۔(س“ تدعو مع هللا احدا 
پہلی بات کے بارے ميں کہنا چاہئيے کہ اس قياس ميں وه بہت بڑے اشتباه کے مرتکب ہوئے ہيں کيونکہ قرٓان سے نيک اور 

اده يہ کہ اسے اذن صالح انبياء ومالئکہ کے لئے مقام شفاعت ثابت ہے جيسا کہ گذشتہ بحثوں ميں گذر چکاہے ۔ زياده سے زي
اٰلہی پر موقوف قرار ديا ہے ۔يہ بات انتہائی غير منطقی اور مضحکہ خيز ہے کہ خدا نے انہيں يہ مقام تو ديا ہے ليکن ہميں 

  منع کيا ہے کہ اس حيثيت و مقام کوعمل ميں النے کا مطالبہ کريں وه اذن خدا ہی سے کيوں نہ ہو ۔
ف کا باپ سے رجوع کرنا يا اسی طرح اصحاب پيغمبر کا رجوع اور ٓاپ سے اپنے حق عالوه از ايں قرٓان ميں برادران يوس

  ميں استغفار کا مطالبہ کرنا شمار کئے جاچکے ہيں ۔
هللا کے حضور ہماری شفاعت کيجئے ) شفاعت کے روشن و واضح “ اشفع لنا عندهللا ” کيا پيغمبر سے يہ تقاضا کرنا کہ 

  رت يوسف کے بھائيوں نے کہا تھا ۔مصاديق ميں سے نہيں ہے جيسے حض
  يا ابانا استغفرلنا 

   )٩٧اے والد بزرگوار ! ہمارے لئے مغفرت کيجئے) يوسف ۔
جس چيز کو قرٓان صراحت سے جائز سمجھتا ہے يہ لوگ اسے کيونکر شرک شمار کرتے ہيں اور اس کے معتقد کو نيز اس

  ے تو حضرت يعقوب نے اپنے بيٹوں کو کيوں منع نہيں کيا ۔ کے خون اور مال کو مباح سمجھتے ہيں اگر يہ چيز شرک ہ
دوسری بات يہ ہے کہ بت پرستوں اور ان خدا پرستوں ميں جو شفاعت باذن هللا کا اعتقاد رکھتے ہيں کوئی شباہت موجود 

رکھنے  نہيں ہے کيونکہ بت پرست بتوں کی عبادت کرتے تھے اور انہيں شفيع قرار ديتے تھے جب کہ شفاعت کا عقيده
والے مسلمانوں ميں مسئلہ عبادت کا تعلق شفعاءء سے بالکل نہيں بلکہ وه فقط ان سے خدا کے بارے ميں شفاعت کی د ر 

  خواست کرتے ہيں۔ہم اس کی مزيد وضاحت کريں گے کہ شفاعت کی درخواست کا مسئلہ عبادت سے کوئی ربط نہيں۔
  ر کہتے تھے :بت پرست خدائے يگانہ کی پرستش سے وحشت ميں تھے او

  اجعل االلھة الھا واحد ان ھذا لشيیء عجاب 
   ۵کيا اس نے کئی خداؤں کو ايک خدا قرار ديا يہ تو بڑی عجيب بات ہے ۔( ص، 

  بت پرست عبادت کے لحا ظ سے بتوں کو خدا کے برار سمجھتے تھے :
  تا ان کنا لفی ضٰلل مبين اذيريکم برب العالمين 

  )٩٨، ٩٧ہی ميں تھے جب کہ تمہيں رب العالمين کے مساوی سمجھتے تھے (شعراء خدا کی قسم ہم واضح گمرا
جيسے کہ تاريخ واضح گواہی ديتی ہے پت پرست اپنی خلقت اور تقدير ميں بتوں کے عمل دخل کا عقيده رکھتے تھے اور 

صرف خدا کی طرف سے اس عمل دخل کی مبدائيت کے قائل تھے جب کہ شفاعت کا اعتقاد رکھنے والے مسلمان يہ امور 
  سمجھتے ہيں اور کسی موجود کے لئے بھی تاثير ميں استقالل کے قائل نہيں ہيں۔

  اب مسلمانو ں کو بت جيسا قراردينا بہت ہی ظالمانہ اور بعيد از عقل ومنطق کام ہے 
ليا“کاخضو ع واحترام کر نا ہر قسم ”کيا ہے ۔اگر عبادت کا مفہوم “عبادت”باقی رہا ددوسرا مطلب تو ہميں ديکھنا چاہيئے کہ 

جا ئے تو اس کا مطلب يہ ہوگا کہ کو ئی شخص کسی دوسرے کے لئے کسی قسم کا خشوع واحترا م نہ کرے ۔ظاہرہے کہ يہ
  مفہوم کسی کے لئے قابل قبو ل نہيں ہوسکتا ۔

است وتقاضا کر نا کی جائے تو ہر شخص سے درخو“ہرقسم کی درخواست وتقاضا کرنا ”اسی طرح اگر عبادت کی تفسير 
  شرک وبت پرستی قرار پاجائے حاالنکہ يہ بھی عقل ودين کی واضح راہنمائی کے خالف ہے ۔ 

لہذا عبادت کا مفہوم ان تمام امور سے الگ اورجدا ہے اور وه ٓاخری حد کا خضوع اور تواضع ہے جو مطلق تعلق اور 
کی طرف سے معبو د کے سامنے انجام پذير “عابد”سے  وابستگی کے ساتھ ،بغير کسی قيداور شرط کے۔تسليم کے عنوان
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  ہوتا ہے ۔
ہے اورا س کا مفہوم لفظ عبد (بنده )کی طرف توجہ کرنے سے ہو تا ہے ۔در اصل عبا دت کرنے “عبد” اس لفظ کی اصل 

ر اس کے واالاپنی عبادت کے ساتھ نشاندہی کر تا ہے کہ معبود کے سامنے تسليم محض کے لئے حاضر ہے اور اپنی تقدي
ساتھ ميں سمجھتا ہے ۔يہ وہی مفہو م ہے جو عبادت سے عرف اور شرع ميں مراد ليا گيا ہے ۔تو کيا شفعاء سے شفاعت کے 

  سوال ميں اس مفہوم ِ عبادت کا کوئی اثر موجو د ہے؟
کا مفہوم نہيں کہ باقی رہا دعا ا ور غير خدا کو پکار نا ،جس سے کئی ايک بات ميں روکا گياہے ۔اس ميں شک نہيں کہ اس

کہنا ممنوع ہے يا شرک ہے “يامحمد “ياحسن ”کسی کو ٓاوا ز دينے سے منع کيا گيا ہے اور کسی کو اس کے نام سے پکارنا 
اور اس ميں بھی کوئی شک نہيں کہ کسی کو پکارنا اور اس سے اس کام کی انجام دہی کی درخواست کرنا جو اس کی قد 

نہيں کيو نکہ تعاون اور ايک دوسرے کی مدد کرنا اجتماعی زندگی کا حصہ ہے ۔تمام  رت وطاقت ميں ہو گناه اور شرک
  انبياء اور ٓائمہ بھی يہی کچھ کيا کرتے تھے ( يہا ں تک کے خود وہابی بھی اسے ممنوع نہيں جانتے)۔

  :زيارة القبو ر ميں اعتراض کيا ہے ”قابل اعتراض صورت ممکن ہے وہی جس پر ابن تيميہ نے رسالہ 
مطلوب العبد ان کان ال يقد رعليہ االهللا فسائلہ من المخلوق مشرک من جنس عباد اللمالئکةوالتماثيل ومن اتخذالمسيح وامہ الھين 

مثل ان يقول لمخلوق حی او ميت اغفر ذنبی اوانصر نی علی عدو ی او اشف مريضی ۔۔۔۔۔وان کا مما يقدر عليہ العبد فيجوز 
فانہ مسئلة المخلوق قد تکون جائزه وقد تکون منھيا عنھا قال هللا تعال :فاذافرغت فانصب واٰلی ربک طلبہ منہ فی حا ل دون حال

فارغب ۔ واوصی النبی (ص)ابن عباس اذا سئلت فاسئل هللا اذااستعنت فاستعن باهللا و اوصی طائفة من اصحابہ ان ال يسئل الناس
  ١نا ولنی اياه فٰھذاالمنھی عنھا والجائزةطلب دعاالمٔومن الخيہ۔ شيئاََ◌وکان سوط احدھم يسقط من کفہ فال يقول الحد

  
بندے کی اگر خواہش ايسی ہے جس پر خدا کے عال وه کو ئی قدرت نہيں رکھتا تو ايسی حا جت کومخلوق سے سوال کرنے 

۔مثال کسی زند ه واالمشرک ہے اور وه مالئکہ ،تماثيل ،حضرت مسيح اور ان کی والد کو خدا سمجھنے والوں ميں سے ہے 
يامرده مخلوق سے کہنا کہ ميرا گناه بخش دو يا ميرے دشمن کے خالف ميری مدد کرو ۔۔۔۔۔اور وه اگر حاجت ايسی ہے جس 

پر بنده قد رت رکھتا ہے تو بعض اواقات اس سے طلب کرنا جائز ہو تا ہے اور بعض اوقا ت ناجائز کيونکہ مخلوق سے 
بھی اس سے روکا گيا ہوتا ہے خد اوندعالم فرماتا ہے :جب ٓاپ فارغ ہو جائيں تو نصب کريں کبھی سوال جائز ہوتا ہے ا ور ک

اور اپنے رب کی ہی طرف رغبت کريں ۔نبی اکرم نے ابن عباس کو وصيت کی کہ جب تمہيں سوال کرنا ہو تو خدا سے 
ے ايک اصحاب کو وصيت کی تھی کہ سوال کرو ياجب اعانت طلب کرنی ہو تو تو خدا سے اعانت طلب کرو اور ٓاپ نے اپن

وه لوگوں سے کسی بھی چيز کا سوال نہ کريں ۔لٰہذاان مينسے کسی کا کوڑااس کے ہاتھ سے گرجاتا توکسی سے نہ کہتا کہ 
مجھے اٹھا کر دے دو تويہ منہی عنہ (وه ہے جس سے روکاگيا )ہے اور جائز يہ ہے کہ ايک مٔومن اپنے مٔومن بھائی سے 

  رے۔دعاکی خواہش ک
اس بناء پر اگر واقعا کوئی خدا کا کام غير خدا سے چاہے اور اسے اس کی انجام دہی ميں مستقل سمجھے تو وه مشرک ہے 
ليکن اگر اس سے شفاعت چاہے جو اس بندے ہی کا کام ہے اور خدا نے اسے يہ حق ديا ہے تو اس ميں کسی قسم کا کو ئی 

بھی اس کی واضح گواہی دے رہا “مع ”ميں لفظ “فال تدعوا معا احدا :”۔ٓايت  شرک نہيں ہے بلکہ عين ايمان اور تو حيد ہے
  ہے کہ يہا ں مقصود ہے کسی کو خدا کے ہم پلہ سمجھ کرمٔوثر مستقل خيال کرنا ۔

خال صہ يہ کہ اس بحث پراصرار وتاکيد کا مقصد يہ ہے کہ مفہوم شفاعت ميں تحريف اور اسے مسخ کرنا نہ صرف مذہب 
اض کرنے والوں کو مذہب پرتنقيد کا بہانہ فراہم کرتا ہے بلکہ دوعظيم مذہبی گروه ميں تفرقہ اور اختالف کا سبب پر اعتر

  بھی بناہو اہے،
  ۔ واذنجيناکم من ٰال فرعو ن يسو مونکم سوء العذاب يذبحون ابناء کم ويستحيون نسائکم ط وفی ٰذلکم بالء من ربکم عظيم ۴٩
کو) جب ہم نے تمہيں فرعونيو ں کے چنگل سے رہائی بخشی جو مسلسل تمہيں سخت ترين  نيز ( ياد کرو اس وقت ۴٩◌ً 

طريقے سے تکليف وٓازار پہنچاتے تھے تمہارے بيٹوں کے سر کاٹ ليتے اور تمہاری عورتوں کو (کنيزی کے لئے )زنده 
  رہنے ديتے اور اس ميں تمہارے پرور دگار کی طرف سے تمہاری سخت ٓازمائش تھی ۔

______________________________  

  ١۵٢بحوالہ زيارةقبور ص٢۶٨کشف ارتباب ص ١
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  1تفسير نمونه جلد

 

  

  قرٓان ا س ٓايت ميں ايک اور عظيم نعمت کی طرف اشاره کرتا ہے 
قرٓان ا س ٓايت ميں ايک اور عظيم نعمت کی طرف اشاره کرتا ہے جس سے هللا نے قوم بنی اسرائل کو نوازاتھا وه ہے 

  ستمگاروں کے چنگل سے ٓازادی جو خداکی عظيم نعمتوں ميں ہے ۔
ٰال فرعون ) جو ہميشہ انہيں ياد التاہے :وه زمانہ ياد کرو جب تمہيں ہم نے فرعونيوں سے ٓازادی دالئی تھی (واذنجيناکم من 

  شديد ترين طريقہ سے تمہيں ٓازار ديتے تھے ( يسومونکم سوء العذاب )۔
تمہارے بيٹوں کا گال کاٹ ديتے تھے ا ور تمہاری عورتوں کو کنيزی اور خدمت کے لئے زنده رکھتے تھے (يذبحو ن 

ہاری ٓازمائش تھی (وفی ٰذلکم بالء من ابنائکم ويستحيون نسائکم)اور يہ صور ت حال تمہارے پروردگار کی طرف سے تم
کالفظ “يسومونکم ”ربکم عظيم)۔قرٓان نے خصوصيت سے بنی اسرئيل پر فرعونيوں کے ظلم کی تصوير کشی کر تے ہوئے 

  استعمال کيا ہے ،
  يسومون فعل مضارع ہے اور ماده سوم سے ہے جس کا اصلی مقصد کسی چيز کے پيچھے جانا ہے

کہتے ہيں جو “سائمہ ”عموما دوام اوراسمرارہی کے معنی ديتا ہے ۔اس گوسفند اور اونٹ کو  ہم جانتے ہيں فعل مضارع
  ہميشہ جنگل ميں چرتے ہيں اور مالک کے گھر سے کبھی گھاس نہيں کھاتے ۔

يہا ں سے ہم ديکھتے ہيں کہ بنی اسرائيل مسلسل فرعونيوں کے شکنجے ميں مبتال تھے وه اپنی آنکھ سے ديکھتے کہ ان 
ے بے گناه بيٹيو ں کو قتل کيا جارہا ہے ۔اس سے بھی بڑھ کر وه خود ہمشہ ان کے ظلم مينگرفتا ر رہتے ۔وه قبتيوں کے ک

  غالم ،خدمت گار ،خادم اور ساز ساما ن کا حصہ شمار ہوتے تھے ۔
ديا ہے (بالء کا ايک يہ بات اہم ہے کہ قرٓا ن اس کار روائی کو بنی اسرائيل کے لئے ايک سخت اور عظيم ٓازمائش قرار 

معنی ٓازمائش اور امتحان ہے )اور يہ حقيقت ہے کہ ان نامناسب اورخالف فطرت امور کو برداشت کرناايک سخت ٓازمائش 
  تھی 

يہاں مجازات اور سزا کے معنی ميں ہو کيو نکہ بنی اسرائيل اس سے پہلے بہت قدرت “بالء ”يہ احتما ل بھی ہے لفظ 
  انہوں نے کفران نعمت کيا لٰہذا خدا نے انہيں سزادی ۔ ونعمت کے حامل تھے اور

نعمت کے معنی ميں ہے يعنی فرعو نيوں “بال”بعض مفسرين کی طرف سے ايک تيسر ااحتمال بھی ذکرہو ا ہے ۔وه يہ کہ 
  ١کے چنگل سے نجات تمہارے لئے ايک بہت بڑی نعمت تھی ۔ 

کا دن ايک اہم تاريخی دن تھا جس کا قرٓان نے بارہا تذکره کيا ہے  بہر حال فرعونيوں کے چنگل سے بنی اسرائيل کی ٓازادی
٢  

______________________________  

کہا گيا ہے ۔ کيونکہ جس چيز کی کئی مرتبہ ٓازمائش کی جائے اس“ بال”کے اصلی معنی ہيں کہنگی اور قدرت ٓازمانے کو بھی “ بال ”١
کہتے ہيں کيونکہ يہ انسانی جسم و روح کو کہنہ و فرسوده کرديتا ہے ۔ تکاليف اور “ بال”ميں کہنگی ٓاجاتی ہے ۔ غم واندوه کو بھی 

مصائب کو بھی بالء کہتے ہيں کيونکہ يہ انسانی جسم و روح کو کہنہ و فرسوده کرديتا ہے شرعی اور ذمہ داريوں کو بھی بالء کہتے 
ہيں ۔ ٓازمائش بعض اوقا ت نعمت کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی مصيبت ہيں کيونکہ وه انسان کے جسم وجان پر سنگين اثرات پيدا کرتی 

  کے ساتھ لہذا لفظ بالء بھی کبھی اس معنی ميں اور کبھی اس معنی ميں استعمال کيا جاتا ہے۔
  ميں مطالعہ کيجئے ۔ ۵مزيد توضيح تفسير نمونہ کی جلد  ٢
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  و عذاب قرار ديا ہے قرٓان نے بيٹيوں کو زنده رکھنے اور بيٹوں کے سر کاٹنے ک
اور اس ظلم سے ٓازادی کو اپنی نعمت شمار کيا ہے ۔ گويا وه انسانوں کو ابھار رہا ہے کہ وه کوشش کريں کہ ہر قيمت پر 
اپنی صحيح ٓازادی حاصل کريں اور اس کی حفاظت کر يں جيسا کہ حضرت علی اس مفہوم کی طرف اشاره کرتے ہوئے 

  فرماتے ہيں ۔
   1مقھورين والحياة فی موتکم قاھرين  الموت فی حياتکم

  زنده رہنا اور زير سرپرست ومغلوب رہنا موت ہے اور ٓازاد ی حاصل کرنے کے لئے موت انسان کی زندگی ہے ۔
ٓاج کی دنيا کا گز شتہ زمانے سے فرق يہ ہے کہ اس زمانے ميں فرعون ايک خاص استبداد کے ساتھ مخالف گروه کے بيٹوں

  کر ديتا تھا اور ان کی بيٹيوں کو چھوڑ ديتا تھا ۔  اور مردوں کو قتل
ليکن ٓاج کی دنيا ميں دوسرے طريقوں سے افراد ِ انسانی کی روح ِ مردانگی کو قتل کرديا جاتا ہے اور لڑکيوں کو گنا ہوں 

  کی ميں غرق لوگوں کی شہوات کی قيد ميں دھکيل ديا جاتا ہے ۔
  کو قتل کرتا اور بيٹيوں کو زنده رکھتا تھا ؟ٓاخر کيوں فرعون بنی اسراعيل کے بيٹون 

يہ ايسا سوال ہے جس کے جواب ميں بعض مفسرين اس جرم اور ظلم کا سبب ايک خواب کو قرار ديتے ہيں جو فرعون نے 
کے تحت پڑھيں گے اور ٓاپ کو پتہ چلے گا کہ بنی اسرائيل کے  ۴ديکھا تھا ليکن اس کا مفصل جواب سوره قصص کی ٓايت 

کو قتل کرنے کا سبب فقط ايک خواب نہ تھا جو فرعون نے ديکھا تھا بلکہ بنی اسرائيل کے طاقت ور ہونے اور بچوں 
  حکومت چھين لينے کی وحشت و خوف بھی اس کا م کا مددگار عنصر تھا ۔

  و اذ فرقنا بکم البحر فانجيناکم واغرقنا ٰال فرعون و انتم تنظرون ۵٠
  ترجمہ ۵٠

رو )جب ہم نے تمہارے لئے دريا شگافتہ کيا اور تمہيں تو نجات دے دی ليکن فرعونيوں کو غرق کر اور( اس وقت کو ياد ک
  ديا جب کہ تم ديکھ رہے تھے

______________________________  

  ۵١نہج البالغہ ، خطبہ  -1

  
  

  فرعونيوں کے چنگل سے بنی اسرائيل کے نجات پانے کا ايک اجمالی اشاره 
رعونيوں کے چنگل سے بنی اسرائيل کے نجات پانے کا ايک اجمالی اشاره موجود تھا اور محل بحث ٓايت گذشتہ ٓايت ميں ف

در اصل اس کی وضاحت کرتی ہے کہ يہ نجات انہيں کس طرح ملی تھی جو خود ايک نشانی ہے اور پروردگا ر کی بنی 
  اسرائيل پر عظيم نعمتوں ميں سے ايک نعمت ہے۔

و اس وقت کو جب ہم نے تمہارے لئے دريا کو شق کيا( واذ فرقنا بکم البحر ) تمہيں نجات دی اور فرمايا گيا ہے : ياد کر
  فرعونيوں کو غرق کيا جب کہ تم ديکھ رہے تھے ( فانجيناکم و اغرقنا ٰال فرعون وانتم تنظرون )۔

ن کی متعدد سورتوں ميں ہے فرعونيوں کی دريا ميں غرقابی اور بنی ا سرائيل کی ان کے چنگل سے نجات کا ماجرا قرآ 
سے بعد  ١٧اور دخان ٓايہ  ۵۵، زخرف ٓايہ  ۶۶، شعراء ٓايہ  ١٠٣، اسراء ٓايہ  ۵۴، انفال ٓايہ ١٣۶منجملہ ان کے اعراف ٓايہ 

  تک ۔
ان سورتوں ميں اس واقعے کی تقريباََ◌ تمام جزئيات کی تشريح کی گئی ہے ليکن مورد بحث ٓايت ميں بنی اسرائيل پر خدا کی

نظر رحمت و لطف کے لئے اور انہيں اسالم کی طرف دعوت دينے کے لئے جو نيا نجات بخش ٓائين ہے صرف اشاره کيا 
  ۔١گيا ہے 

جيسا کہ تفصيل کے ساتھ اس واقعہ کو ٓاپ ان سورتوں ميں پڑھيں گے کہ حضرت مو ٰسی ايک مدت سے تبليغ کرنے ، 
معجزات دکھانے اور ان کے قبول نہ کرنے پر مامور ہوئے کہ ٓادھی فرعون اور فرعونيونکو دعوت دينے ، قسم قسم کے 

رات کے وقت بنی اسرائيل کو لے کر کوچ کر جائيں جب وه عظيم دريائے نيل کے کنارے پہنچے تو اچانک ديکھا کہ 
دريا اور فرعون اور اس کا لشکر ان کے پيچھے ٓارہا ہے ، بنی اسرائيل اضطراب و وحشت ميں گھر گئے ۔ ان کے سامنے 

غرقابی تھی اور پشت پر فرعون کا طاقت ور لشکر جس کے مقابلے کی ان ميں طاقت نہ تھی ۔ يہ وه مقام ہے جہاں حضرت 
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موٰسی کو حکم ہوتا ہے کہ وه عصا دريا پر ماريں ۔ دريا ميں مختلف راستے پيدا ہوجاتے ہيں اور بنی اسرائيل کی جمعيت 
ادھر سے لشکر مخالف جو ان کا مسلسل پيچھا کر رہا تھا سارے کا سارا دريا ميں دريا کی دوسری طرف پہنچ جاتی ہے ۔ 

داخل ہوجاتا ہے دريا کا پا نی مل جاتا ہے اور وه سب کے سب ہالک ہوجاتے ہيں لشکر فرعون کے مردوں کے بدن پانی پر 
  رق ہوگياتيرنے لگتے ہيں اور بنی اسرائيل اپنی ٓانکھون سے ديکھتے ہيں کہ دشمن پانی ميں غ

۔ وه حالت اضطراب و وحشت وہی يہ نجات ہر دو غور و طلب امور ہيں کہ انسان اس راحت و ٓارام کو جب اضطراب کے 
  بعد ديکھے تو خدا کا شکر ادا کرے ۔

قرٓان کہتا ہے کہ يہوديوں سے کہے کہ ہم نے جو تم پر اس قدر لطف وکرم کيا ہے اور تم کو اس وحشت و اضطراب سے 
  شی ہے تو کيوں تم رسول اسالم اور ہمارے دستور احکام کی مخالفت کرتے ہو ۔رہائی بخ

اس ٓايت ميں انسانوں کے لئے درس ہے کہ وه زندگی ميں خد ا پر بھروسہ کريں اور اس قوت الزوال پر اعتماد رکھيں اور 
ميں خدا وند عالم ان کا صراط مستقيم ميں کسی سعی و جستجو سے پيچھے نہ رہيں تو سخت ترين مواقع اور مشکالت 

  يارومددگار ہوگا اور انہيں نجات دے گا ۔
  ۔ و اذ ٰوعدنا موٰسی ا ربعين ليلة ثم اتخذ تم العجل من بعد ه و انتم ٰظلمون ۵١
  ۔ثم عفونا عنکم من بعد ٰذلک لعلکم تشکرون  ۵٢
  ۔ و اذٰاتينا موسی الکتاب والفرقان لعلکم تھتدون ۵٣
ٰيقوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبو ا الی بارئکم فاقتلو ا انفسکم ط ٰذلکم خير لکم عند بارئکم۔ و اذ قال موسی لقومہ ۵۴

  ط فتاب عليکم ط انہ ھو التواب الرحيم 
  ترجمہ 

۔اور (ياد کرو اس وقت کو جب ہم نے موٰسی سے چاليس را توں کا وعده کيا ( اور وه تم سے جدا ہوکر چاليس راتوں کے ۵١
وعده گاه پر احکام لينے کے لئے ٓايا ) پس تم نے بچھڑے کو اپنے معبود کی حيثيت سے ) منتخب کرليا ۔ حاالنکہ اس  لئے

  کام سے تم اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے تھے ۔
  ۔ پھر ہم نے اس کام کے بعد تمہيں بخش ديا کہ شايد تم اس نعمت کا شکر کرو ۔۵٢
نے موٰسی کو کتاب دی جو حق و باطل کی تشخيص کا ذريعہ تھی کہ شايد تم ہدايت ۔ نيز ( ياد کرو اس وقت کو ) جب ہم ۵٣

  حاصل کرو ۔
۔ اور( وه وقت بھی جب ) موسٰی نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم تم نے بچھڑے کا انتخاب کرکے اپنے اوپر ظلم کيا ہے ۔۵۴

کو قتل کرو ۔تمہارے پروردگار کی بارگاه ميں يہ کام توبہ کرو اور اپنے پيدا کرنے والے کی طرف لوٹ ٓاؤ اور اپنے نفسوں 
  تمہارے لئے بہتر ہے پھر خدا نے تمہاری توبہ قبول کرلی ۔ کيونکہ وه تواب و رحيم ہے۔

______________________________  

  کے ذيل ميں مطالعہ کريں ۔ ٧٧، سوره ٰطہ اايت  ٧مزيد شرح تفسير نمونہ کی جلد  ١

  
  

  ل کے ايک بھر پور واقعے کے ايک پہلو کی طرف اشاره کيا گيا ہے تاريخ بنی اسرائي
ان چار ٓايات ميں تاريخ بنی اسرائيل کے ايک بھر پور واقعے کے ايک پہلو کی طرف اشاره کيا گيا ہے اور يہوديوں کو اس 

لق گفتگو کرتی ہيں اور وهکی ياد دہانی کرائی گئی ہے يہ ٓايت يہوديوں کی طويل تاريخ ميں ان کی بہت بڑی کجروی کے متع
  ہے اصل توحيد سے شرک اور بچھڑا پرستی کے ٹيڑھے راستے کی طرف ان کا سفر ۔

انہيں تنبيہ کی گئی ہے کہ تم تاريک ميں ايک مرتبہ فاسدين کے گمراه کرنے کے باعث ايسی سخت سر نوشت سے دوچار 
ن کے ذريعہ تمہارے سامنے کھوال گيا ہے اسے فراموش نہ ہوئے تھے ، اب بيدار اور خالص توحيد کا راستہ اسالم اور قرآ 

  کرو ۔
يہ ٓا يا ت حضرت موٰسی کے کوه طور کی طرف جانے کے واقعے کی جانب اشاره کرتی ہے جو چاليس شب وروز ميں 

نيز حضرت  انجام پزير ہوا اور يہ ٓايات بتاتی ہيں کہ ان کی عدم موجودگی ميں بنی اسرائيل کيسے گاؤ پرستی ميں پڑ گئے ۔
موٰسی کی کتاب ہدايت کے ساتھ واپسی ، بنی اسرائيل کی نئے رنگ کی توبہ کا مسئلہ اور خدا کی طرف سے اس کی قبوليت 
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  کو بيان کرتی ہيں ۔
پہلے کہتا ہے کہ ياد کرو اس زمانے کو جب ہم نے موٰسی کے ساتھ چاليس راتون کا وعده کيا ( و اذ ٰوعدنا موسی ٰ اربعين 

  ليلة)۔
وه تم سے جدا ہوئے اور اور تئيس راتوں کی ميعاد چاليس ہوگئی تو ان کے جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو اپنے  جب

معبود کی حيثيت سے منتخب کرليا حاالنکہ اس علم سے تم اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے ( ثم اتخذ تم العجل من بعد ه و انتم 
سے بعد تک آپ پڑھيں  ٨۶سے بعد تک اور سوره ٰطہ کی ٓايت  ١۴٢ت ٰظالمون ) اس ماجرے کی تفصيل سوره اعراف کی ٓاي

  گے جس کا خالصہ يہ ہے۔
اس کے بعد کہ بنی اسرائيل فرعونيوں کے چنگل سے نجات پاچکے اور فرعون اور اس کے پيرو کار غرق ہوگئے تو 

جائيں ليکن بعد ميں لوگوں کی حضرت موٰسی کو حکم ہوا کہ تورات کی تختيا ں لينے تئيس راتوں کے لئے کوه طور پر 
ٓازمائش کے لئے دس راتوں کا اضافہ کر ديا گيا ۔ سامری جو ايک مکار اور فريب کار ٓادمی تھا اس نے اس موقعہ کو 

غنيمت جانا اور بنی اسرائيل کے پاس جو سونا اور جواہرات فرعونيوں کی يادگار کے طور پر موجود تھے ۔ ان سے ايک 
ايک خاص قسم کی ٓاواز سنائی ديتی تھی ۔ وه بنی اسرائيل کو اس کی عبادت وپرستش کی دعوت ديتا تھابچھڑا بنايا جس سے 

۔بنی اسرائيل کی ايک بڑی اکثريت اس سے مل گئی حضرت ہا رون جو حضرت موٰسی کے جانشين اور بھائی تھے ايک 
انہيں اس غلط راستے سے روکيں وه نہ رک اقليت کے ساتھ ٓائين توحيد پر باقی رہے انہو ں نے جس قدر کوشش کی کہ 

  سکے بلکہ نوبت يہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت ہارون کو ختم کرنے پر تيار ہوگئے۔
حضرت موسی جب کوه طور سے واپس ٓائے اور اس عجيب صورت حا ل کو ديکھا تو انہيں سخت تکليف اور دکھ پہنچا ۔ 

ه اپنے برے کام کی برائی کی طرف متوجہ ہوئے اور توبہ کرنے انہوں نے ان لوگوں پر بہت لعنت مالمت کی چنانچہ و
لگے۔ حضرت موٰسی نے خدا کی طرف سے ايک نئے رنگ کی توبہ ان کے سامنے پيش کی جس کی تفصيل بعد کی اايات 

  ميں ٓائے گی ۔
متوں کا شکر ادا کرو ( ثم اگلی ٓايت ميں خدا کہتا ہے کہ اس بڑے گناه کے باوجود ه نے تمہيں معاف کرديا کہ شايد ہماری نع

  عفونا عنکم من بعد ٰذلک لعلکم تشکرون )
اس بحث کو جاری رکھتے ہوئے کہتاہے :نيز ياد کرو اس وقت کو جب ہم نے موٰسی کو کتاب اور حق وباطل کی پہچان کا 

  وسيلہ عطا کيا تاکہ تمہاری ہدايت ہوجائے( و اذٰاتينا موس الکتاب والفرقان لعلک م تھتدون )۔
مکن ہے کتاب وفرقان دونوں سے مراد تورات ہی ہو اور يہ بھی ممکن ہے کہ کتاب تورات کی طرف اشاره ہو اور فرقان م

ان معجزات کی طرف اشاره ہو جو هللا تعالی نے حضرت موٰسی کے اختيار ميں ديئے تھے ( کيونکہ فرقان کا اصلی معنی 
  ردے)۔ہے وه چيز جو حق کو باطل سے انسان کے لئے ممتاز ک

اس کے بعد اس گناه سے توبہ کے سلسلہ ميں کہتا ہے : اور ياد کرو اس وقت کو جب موسی نے اپنی قوم سے کہا اے قوم تم 
نے بچھڑے کو منتخب کرکے اپنے اوپر ظلم کيا ہے ( و اذ قال موٰسی لقومہ يا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل ) اب جو

اور اپنے پيدا کرنے والے کی طرف پلٹ جآاؤ ( فتوبو الی بارئکم ) باری کے معنی ہيں خالق در ايسا ہو گيا ہے تو توبہ کرو 
اصل اس کے معنی ہيں ايک چيز کو دوسری چيز سے جدا کرنا ۔ خالق چونکہ مخلوق کو مواد اصلی اور ايک دوسرے سے 

رہی ہے جس نے تمہيں پيدا کيا ہے ۔  جدا کرتا ہے لہذا اس کی طرف اشاره ہے کہ اس سخت توبہ کا حکم وہی ذات دے
تمہاری توبہ اس طرح ہونی چاہئے کہ تم ايک دوسرے کو قتل کرو ( فاقتلو انفسکم ) ۔ يہ کام تمہارے لئے تمہارے خالق کی 
بارگاه ميں بہتر ہے ( ٰذلکم خير لکم عند بارئکم ) اس ماجرے کے بعد خدا نے تمہاری توبہ قبول کرلی جو تو ا ب و رحيم ہے

  ( فتاب عليکم ط انہ ھو التوب الرحيم )۔
  

  عظيم گناه اور سخت سزا 
اس ميں شک نہيں کہ سامری کے بچھڑی کی پرستش و عبادت کوئی معمولی بات نہ تھی وه قوم جو خدا کی يہ تمام ٓايات 

کی ايک مختصر سی  ديکھ چکی تھی اور اپنے عظيم پيغمبر کے معجزات کا مشاہده کرچکی تھی ان سب کو بھول کر پيغمبر
غيبت ميں اصل توحيد اور ٓائين خدا وندی کو پورے طور پر پاؤں تلے روندے اور بت پرست ہوجائے اب اگر يہ بات ان کے 

دماغ سے ہميشہ کے لئے جڑ سے نہ نکالی جاتی تو خطرناک حالت پيدا ہونے کا انديشہ تھا اور ہر موقعہ کے بعد اور 
کے بعد ممکن تھا ان کی دعوت کی تمام ٓايات ختم کردی جاتيں اور عظيم قوم کی تقديرخصوصاََ◌ حضرت موٰسی کی زندگی 

  مکمل طور پر خطرے سے دو چار ہوجاتی ۔
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لہذا يہاں شدت عمل سے کام ليا گيا اور صرف پشيمانی اور زبان سے اظہار توبہ پر ہرگز قناعت نہ کی گئی ۔ يہی وجہ ہے 
ر ہوا جس کی مثال تمام انبياء کی طويل تاتريخ ميں کہيں نہينملتی اور وه يہ کہ کہ خدا کی طرف سے ايسا سخت حکم صاد

توبہ اور توحيد کی طرف باز گشت کے سلسلہ ميں گناہگاروں کے کثير گروه کے لئے اکھٹا قتل کرنے کا حکم ديا گيا ۔ يہ 
ود تلواريں ليکر ايک د وسرے کو قتل فرمان بھی ايک خاص طريقہ سے جاری ہونا چاہيے تھا اور وه يہ ہو ا کہ وه لوگ خ

  کريں کہ ايک اس کا اپنا مارا جانا عذاب ہے اور دوسرادوستوں اور شناساؤں کا قتل کرنا ۔
بعض روايات کے مطابق حضرت موٰسی نے حکم ديا کہ ايک تاريک رات ميں وه تمام لوگ جنہوں نے بچھڑ ے کی عبادت 

  ندھ کر ايک دوسرے پر تلوار چالئيں ۔کی تھی غسل کريں ۔ کفن پہنيں اور صفيں با
ممکن ہے يہ تصور کيا جائے کہ يہ توبہ کيوں اس سختی سے انجام پزير ہوئی ۔ کيا يہ ممکن نہ تھا کہ خدا ان کی توبہ کو 

  بغيراس خونريزی کے قبول کر ليتا ۔
ت پرستی کی طرف جھکاؤ کا اس سوال کا جواب گذشتہ گفتگو سے واضح ہوجاتا ہے کيونکہ اصل توحيد سے انحراف اور ب

مسئلہ اتنا ساده اور ٓاسان نہ تھا کہ اتنی ٓاسانی سے در گذر کرديا جاتا اور وه بھی ان معجزات اور خدا کی بڑی بڑی نعمتوں 
  کے مشاہدے کے بعد ۔

متزلزل ہونا دين در حقيقت اديان ٓاسمانی کے تمام اصولوں کو توحيد اور يگانہ پرستی ميں جمع کيا جاسکتا ہے ۔ اس اصل کا 
کی تمام بنيادوں کے خاتمے کے برابر ہے اگر گاؤ پرستی کے مسئلے کو ٓاسان سمجھ ليا جاتا تو شايد ٓانے والے لوگوں کے 

  لئے سنت بن جاتا ۔
خصوصاََ◌ بنی اسرائيل کےلئے جن کے بارے ميں تاريخ شاہد ہے کہ ضدی اور بہانہ ساز لوگ تھے لہذا چاہيئے کہ ان کی 

شمالی کی جائے کہ اس کی چبھن تمام صديوں اور زمانوں تک باقی ره جائے کہ اس کے بعد کوئی شخص بت ايسی گو
يعنی يہ قتل و کشتار تمہارے خالق کے يہاں “ ذالکم خير لکم عند بارئکم ” پرستی کی فکر ميں نہ پڑے اور شايد يہ جملہ 

  تمہاری بہتری کے لئے ہے ۔ اسی طرف اشاره ہو۔
  م ٰيموٰسی لن نومن لک حتی نری هللا جھرة فاخذتکم الٰصعقة وانتم تنظرون ۔ و اذ قلت۵۵
  ۔ ثم بعثٰنکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون ۵۶

  ترجمہ
۔ اور يا د کرو وه وقت ) جب تم نے کہا اے موٰسی ! ہم خدا کو ٓاشکار ( اپنی ٓانکھوں سے ) ديکھے بغير تم پر ہر گز ايمان۵۵

  ت ميں تمہيں بجلی نے ٓان ليا جب کہ تم ديکھ رہے تھے ۔نہيں الئيں گے ۔ اسی حال
  ۔ پھر ہم نے تمہيں موت کے بعد زندگی بخشی کہ شايد خدا کی نعمت کا شکر بجاالؤ ۵۶

  

  يہ دو ٓايات خدا کی ايک بہت بڑی نعمت کی ياد دالتی ہيں ۔ 
ز تھے اور کيسے خدا کے سخت عذاب نے يہ اس بات کی نشان دہی کرتی ہيں کہ وه لوگ کس قدر ہٹ دھرم اور بہانہ سا

  انہيں اپنی گرفت ميں لے ليا ليکن پھر خد ا کا لطف وکرم ان کے شامل حال ہوا ۔
فرماتاہے : نيز ياد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا : اے موٰسی ہم اس وقت تک تم پر ايمان نہيں الئيں گے جب تک خدا کو 

  و اذ قلتم ٰيموسی ٰ لن نو من لک حتی نر ی هللا جھرة )۔اپنی ٓانکھ سے ظاہر بظاہر ديکھ نہ ليں ( 
ممکن ہے يہ خواہش ان کی جہالت کی وجہ سے ہو کيونکہ نادان لوگ اپنے محسوسات سے زياده کسی چيز کا شعور نہيں 

ا کرتے رکھتے يہاں تک کہ وه چاہتے ہيں کہ خدا کو ٓانکھ سے ديکھيں يا پھر وه ہٹ دھرمی اور بہانہ جوئی کی خاطر ايس
تھے جو اس قوم کی خصوصيت تھی اور اب بھی ہے ۔بہر حال انہوں نے صراحت سے حضرت موسی سے کہا کہ جب تک 

خدا کوظاہری ٓانکھ سے ديکھ نہ ليں ہم ہرگز ايمان نہيں الئيں گے ۔ يہاں اس کے عالوه چاره کا ر نہ تھا کہ خدا کی ايسی 
ميں تاب نہ ہو اور وه جان ليں کہ ظاہری ٓانکھ تواس سے بھی ناتواں ہے کہمخلوق انہيں دکھا ئی جاتی جسے ديکھنے کی ان 

خد اکی تمام مخلوقات کو ديکھ سکے ۔ چہ جائيکہ ذات پاک پرور دگار کو ديکھے ۔چنانچہ چند ھيا دينے والی چمک ،رعب 
کرديا کہ وه بے جان ہوکر  دار ٓاواز اور زلزلے کے ساتھ بجلی ٓائی اور پہاڑ پر گری ۔اس نے سب کواس طرح وحشت زده

زمين گر پڑے جيساکہ قرٓان مندرجہ باالجملہ کے بعد کہتا ہے پھر اس حالت ميں صاعقہ نے تمہيں ٓالياکہ تم ديکھ ر ہے 
  تھے(فاخذتکم الصا عقة و انتم تنظرون )

ر افراد کا ختم حضرت موسی اس واقعے سے بہت پريشان ہوئے کيونکہ بنی اسرئيل کے بہانہ جو لوگوں کے لئے تو ست
ہوجاناايک بڑابہانہ تھا جس کی بنياد پرحضرت موسی کی زندگی تيره وتار کرسکتے تھے ۔لہذا ٓاپ نے خداسے دوباره 



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

 
 

زندگی کی درخواست کی جسے اس نے قبو ل کرليا جيسا کہ قرٓان کی بعد والی ٓايت ميں کہتا ہے :پھر تمہاری مو ت کے بعد 
شايد تم خدا کی نعمت کا شکريہ اداکرو (ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون )۔اجمالی  ہم نے تمہيں نئی زندگی بخشی کہ

  ١ميں تفٰصل سے بيان ہوا ہے  ۵٣اور سوره نساء ۵۵طور پر ان دو ٓايات ميں جو کچھ بيان ہواہے سوره اعراف ٓا يہ 
خبر لوگوں کو دعوت دينے کی راه ميں کن عظيم بہر حال يہ داستان نشاندہی کرتی ہے کہ خدا کے عظيم انبيا ء جاہل اور بے

مشکالت سے دوچار ہوتے تھے ۔کبھی تو وه لوگ قسم قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے اورکبھی اسے بھی ٓاگے قدم 
رکھتے تھے اور اس ظاہری ٓانکھ سے خداکو ديکھنے کی خواہش کرتے اور قطعاََ◌کہتے کہ جب تک ہماری يہ تمنا انجام 

ہو ہمارا ايمان النا محا ل ہے اور جب خداکی طرف سے کسی شديد رد عمل سے دوچار ہوتے پھر بھی ايک نئی  پذير نہ
  مشکل در پيش ہوتی ۔اگر لطف خدا شامل حال نہ ہوتا تو ان بہانہ سازيوں کا مقابلہ ممکن نہ تھا ۔

ت کرتی ہے کيونکہ ايک مقام پراس کا واقع ضمنی طور پر ٓايت امکان رجعت اور اس دنيا ميں دوباره زندگی گذارنے پردالل
ہونا دوسرے مواقع پر بھی اس کے ممکن اورواقع ہونے کے لئے دليل ہے ۔بعض اہل سنت مفسرين جو يہ چاہتے ہيں رجعت 

اور دوباره زندگی کو قبول نہ کياجائے انہوں نے مندرجہ باالٓايت کی توجيہ کی ہے اور کہا ہے کہ تم ميں سے ايک گروه 
ميں مرجانے کے بعد خدا نے تمہيں بہت سی اوالد اور افزائش نسل دی ہے تاکہ تمہارا خاندان ختم نہ ہو“صاعقہ ”اقعہ کے و

   2۔ 
ليکن يہ توکہے بغير بھی واضح ہے کہ يہ تفسير مندرجہ باال ٓايت کے ظاہری مفہوم کے بالکل بر خالف ہے کيونکہ خداتو 

   3مہينتمہاری موت کے بعد ہم نے اٹھايا فرما تا ہے وبعثناکم من بعد موتکم ( ت
  ۔ وظللنا عليکم الغمام وانزلناعليکم المن والسلٰوی ط کلوامن طيٰبت مارزقٰنکم ط وماظلموناوٰلکن کانوا انفسکم يظلمون ۵٧

  ترجمہ
مرغ  ۔ اور ہم نے بادل کے ذريعہ تم پر سايہ ڈاالاور من(درختوں کا لذيذشيره )وسلوی (کبوتر کی طرح کے مخصوص۵٧

)کے ساتھ تمہاری تواضع کی ۔ (اور ہم نے کہا )ان پاکيزه نعمتوں سے جو ہم نے ديں ہيں کھأو۔انہوں نے ہم پر تو کوئی ظلم 
  نہيں کيابلکہ اپنے نفسوں پرہی ظلم کياہے ۔

______________________________  

  کی طرف رجوع فرمايئے ۔۴زياده وضاحت کے لئے تفسير نمونہ جلد  ١
  ٣٢٢،ص١يرالمنارج تفس -2
بعض مفسرين مثال ٓالوسی نے روح المعانی ميں نقل کيا ہے کہ موت سے يہاں مراد بے ہوشی ہے يعنی بنی اسرائيل صاعقٔہ عظيم  -  3

ديکھنے سے بے ہوش ہوگئے تھے پھر حکم خد ا سے ہوش ميں ٓائے بعض مفسرين نے توجيہ کرنے ميں قدم کچھ اور ٓاگے بڑھا يا 
کے معنی تعليم کئے ہينليکن يہ ٓايات اور ان کے مثل ديگر ٓايات جو سوره اعراف مينہيں“ بعث ” کے معنی جہالت اور “ موت” ہے اور 

  ان پر غوروفکر کرنے سے واضح نشاندہی ہوتی ہے کہ ان ميں سے کوئی توجيہ بھی پسند مفسر کو زيب نہيں ديتی ۔

  
  

  کے تو خداو ند عا لم نے بنی اسرائيل جب فرعونيوں کے چنگل سے نجات پاچ
ٓايات سے ظاہرہوتا ہے بنی اسرائيل جب فرعونيوں کے چنگل سے نجات پاچکے تو خداو ند ٢٢تا ٢٠جيسے سوره مائده کی 

عا لم نے انہيں حکم دياکہ وه فلسطين کی تقدس سر زمين کی طرف جائيں اوراس ميں داخل ہو جائيں ليکن بنی اسرائيل اس 
ئے اور کہنے لگے جب تک ستمگار (قوم عمالقہ )وہا ں سے باہر نہ چلے جائيں ہم اس زمين ميں فر مان کے مطابق نہ گ

داخل نہيں ہوں گے ۔انہوں نے اسی پر اکتفانہ کی بلکہ وه حضرت موسی سے کہنے لگے کہ تواور تير ا خدا ان سے جنگ 
  کرنے جأو جب تم کامياب ہو جأو گے توہم ا س ميں دا خل ہو جائيں گے ۔

ضرت مو سی ان کی اس بات سے بہت رنجيده خاطر ہو ئے اورانہوں نے درگاه اٰلہی ميں شکايت کی ۔اس کا نتيجہ يہ نکال ح
  کہ وه چاليس سال تک بياباں (صحرائے سينا ) ميں اسی طرح سر گرداں رہے

دوسری مرتبہ بنی اسرايئل کو اان ميں سے ايک گروه اپنے کئے پر سخت پشيمان ہو ۔انہوں نے بارگاه خداکا رخ کيا۔ خدا نے 
  اپنی نعمتوں سے نوازا ۔جن ميں بعض کی طرف زير بحث ٓايت ميں اشاره کياگياہے ۔

ہم نے تمہارے سر پر بادل سے سايہ کيا (ظللناعليکم الغمام )واضح ہے کہ وه مسافر جو روزانہ صبح سے غروب تک 
ہ سے کيسی راحت پائے گا (وه سا يہ جو بادل کاہوجس سے سورج کی گرمی ميں بيابان ميں چلتاہے اور وه ايک لطيف ساي
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انسان کے لئے نہ توفضا محدود ہوتی ہو اور نہ جو ہوا چلنے سے مانع ہو )يہ صحيح ہے کہ بادل کے سايہ فگن ٹکڑوں کا 
الت کی طرح نہ احتمال ہميشہ بيابان ميں ہوتا ہے ليکن ٓايت واضح طور پر کہ رہی ہے کہ بنی اسرائيل کے ساتھ ايسا عام حا

  تھا بلکہ وه لطف خدا سے اکثر اس عظيم نعمت سے بہره ورہوتے تھے 
دوسری طرف اس خشک اور جالدينے والے بيابان ميں چااليس سال کی طويل مدت سر گر داں رہنے والوں کے لئے غذا 

ہ اس ٓايت کے ٓاخر ميں کی کافی ووافی ضرورت تھی ۔اس مشکل کو بھی خدا وند عالم نے ان کے لئے حل کرديا جيسا ک
کہتاہے :کہ ہم نے من وسلوی ٰجو لذيذ اورطاقت بخش غذا ہے تم پر نازل کيا (وانزلنا عليکم المن والسلوٰی)ان پاکيزه غذأوں 

سے جو تمہيں روزی کے طور پر دی گئی ہيں کھأو(اور حکم خدا کی نافرمانی نہ کرو اور اس کی نعمت کا شکريہ ادا کرو 
يٰبت مارزقٰنکم )ليکن وه پھر بھی شکر گزاری کے دروازه ميں داخل نہ ہوئے (تا ہم ) نہوں نے ہم پر کوئی ظلم ) ( کلوامن ط

  نہيں کيا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کيا ہے (وما ظلمانا وٰلکن کانوا انفسھم يظلمون 
  ر-من وسلوٰی کی تفسير مندرجہ ذيل نکات ميں تفصيل سے بيا ن کی جائے گی

  

  ٓازاد ماحو ل کی زندگی: 
اس سے قطع نظر کہ بادل ان پر کيسے سايہ کرتا تھا اور من وسلو ی کيا تھا اس نکتے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ 

ايک بہت بڑی قوم کے لوگ سالہاسال سے کمزوری ،ذلت ا ور زبونحالی ميں بغير اراد ه وخواہش کے مجبورا فرعونيوں 
ا ان کے کھيتو ں اور باغ وں ميں زحمت اور تکليف اٹھاتے تھے طبعی بات ہے کہ وه کے محالت ميں خدمت کرتے تھے ي

اس قابل نہ تھے کہ فورا تمام گذشتہ اخالق وعادات سے ٓازاد ہوکر انقالبی بنياد پر ايک مستقل خدائی حکومت قائم کريں ۔بہر 
تخار زند گی گذارنے کی تياری کے لئے صورت اس قوم کے لئے ضروری تھا کہ گذشتہ رسومات کے خاتمے ا ور قابل اف

برزخ کا ايک زمانہ گذارے چاہے يہ زمانہ چاليس سال يااس سے کم وبيش ہو ۔اگر قرٓان اس کا سزا کے طور پر تعارف 
کراتا ہے تو بھی يہ اصالح کرنے والی اور بيدار کروالی سزاہے کيو نکہ خداکی طرف سے جتنی بھی سزائيں ہيں ان ميں 

  جذبہ کارفرما نہيں ہوتا ۔انتقا م کا 
کہاجانے لگا تھاميں رہيں تاکہ ستمگروں “ قيد ”چاہئيے تھاکہ و ه سالہاسال اس بيابان جسے ان کی سر گردانی کی وجہ سے 

کے ہرقسم کے تسلط سے دور رہيں اور ان کی نئی نسل توحيدی وانقالبی خصوصيات کے ساتھ پرورش پائے اور مقدس سر 
  کے لئے تيار ہوجائے ۔ زمينون پرحکومت کرنے

  

  من وسلوی ٰکياہے : 
مفسرين نے ان دو الفاظ کی تفسير ميں بہت سی باتيں کہی ہيں جن سب کے ذکر کر نے کی يہاں ضرورت نہيں ہے بہتر يہ 
ان ہے کہ پہلے ان کے لغوی معنی اور وه تفسير جو زياده فصيح نظر ٓاتی ہے اور ٓايات کے قرئن سے زياده ہم ٓاہنگ ہے بي

شبنم کی طرح کے ان چھوٹے چھوٹے قطرات کو کہتے ہيں جو درختوں پر گرتے ہيں“من ”کريں ۔بعض کے بقول لغت ميں 
يابعض کے بقول ايک قسم کا صمغ (درخت کا شيره )ہے جس کاذائقہ ميٹھا ہوتا ہے اور بعض  ١اورميٹھا ذائقہ رکھتے ہيں 

  ہو تا ہے کہتے ہينکہ اس کاذائقہ ميٹھا ليکن ترشی سے مال 
ّ◌(سلوٰی)کے اصل معنی تو ہيں اطمينا ن اورتسلی ۔بعض ارباب لغت اور بہت سے مفسرين نے اسے ايک قسم کا پرنده (بٹير 

  ياتيتر )قراردياہے ۔
  ليکن نبی اکرم سے منقول ايک روايت کے مطابق ، ٓاپ نے فرمايا:

  “الکماةمن المن ”
  ميں اگتی تھی کھمبی کی ايک قسم کی ايک چيز تھی جو اس زمين 

بعض نے کہاہے کہ من سے مراد ہے وه تمام نعمتيں جوخدا نے بنی ا سرائيل کو عطا فرمائی تھيں اور سلوی وه تمام عطيات 
  ہيں جو ان کی راحت وٓارام اور اطمينان کاسبب تھے 

نی اسرا ئيل اسے اکٹھا دھنيے کے د انونجيسی کوئی چيزہے جو رات کو اس زمين پر ٓاگر تی ہے ۔ب“من”تورات ميں ہے کہ 
  کرکے پيس ليتے اور اس سے روٹی پکا تے تھے جس کا ذائقہ روغنی روٹی جيسا ہو تا تھا ۔

ايک احتما ل اور بھی ہے کہ بنی اسرايئل کی سر گر د انی کے زمانے ميں خدا کے لطف وکرم سے جو نفع بخش بارشيں 
ا صمغ اور شيره نکلتاتھااور بنی اسرايئل اس سے مستفيد برستی تھيں ان کے نتيجے ميں درختوں سے کوئی خاص قسم ک
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  ہوتے تھے ۔
ايک قسم کا طبعی شہد ہے اور بنی اسرائيل اس بيابان ميں اس طويل مدت تک “من”بعض ديگرگ حضرات کے نزديک 

قہ تھا چلتے پھرتے رہنے سے شہد کے مخزنوں تک پہنچ جاتے تھے کيونکہ بيابان تيہ کے کنارونپرپہاڑ اورسنگالخ عال
  جس ميں کافی طبعی شہد نظر ٓاجاتا تھا ۔

عہدين (توريت اور انجيل ) پرلکھی گئی تفسير سے اس تفسير کی تائيد ہو تی ہے جس مينہے کہ مقدس سر زمين قسم قسم 
کے پھولوں اور شگوفوں کی وجہ سے مشہور ہے اسی لئے شہد کی مکھيو ں کے جتھے ہميشہ پتھروں کے سوراخوں، 

شاخوں اور لوگو ں کے گھر وں پر جا بيٹھے ہيں اس طرح سے بہت فقير ومسکين لوگ بھی شہد کھا سکتے ہيں درختوں کی
  2۔ 

  اب ہم سلوٰی کے بارے ميں گفتگو کرتے ہيں۔
اگرچہ مفسرين نے اسے شہد کے ہم معنی ليا ہے ليکن دوسر ے تقريبا مفسرين نے اسے پرنده کی ايک قسم قرا ر دياہے ۔ يہ 

راف اور مختلف عالقو ں سے کثرت سے اس عالقے ميں ٓاتا ہے اور بنی اسرائيل اس کے گوشت سے استفاده کرتےپرنده اط
  ہيں عہدين پرلکھی گئی تفسير ميں بھی اس نظريئے کی تائيد دکھائی ديتی ہے اس ميں لکھاہے ۔

ہيں۔جزيرهٔ کاپری ميں ايک فصل ميں معلوم ہونا چاہيئے کہ بہت بڑی تعداد ميں سلو ی افريقہ سے چل کر شمال کو جاتے 
ہزار کی تعداد ميں انکا شکار کيا گيا ۔يہ پرند ه بحيرٔه قلزم کے راستے سے ٓاتاہے خليج عقبہ اورسويز کو عبو رکرتا ہے ۔ ١۶

ا ہفتے کو جزيره سينا ميں داخل ہو تا ہے ا ور راستے ميں اس قدر تکان وتکليف جھيلنے کی و جہ سے ٓاسانی سے ہاتھ پکڑ
جاسکتا ہے اور جب پرواز کرتا ہے توزياده تر زمين کے قريب ہوتاہے اس حصے کے متعلق ( تورات کے)سفرا خروج اور 

   3سفراعداد ميں گفتگو ہو ئی ہے 
اس تحرير سے بھی واضح ہوتا ہے کہ سلوی سے مراد وہی پرگوشت پرنده ہے جو کبو تر کے مشابہ اور اس کے ہم وزن 

اس سرزمين ميں مشہور ہے ۔البتہ بنی اسرائيل کی سرگردانی کے دنو ں ميں ان پر يہ خداکا خاص لطف  ہوتاہے اوريہ پرند ه
  وکرم تھا کہ يہ پرند ه وہا نکثرت سے ہو تا تھا تا کہ و ه اس سے استفاده کرسکيں

______________________________  

  مفرد ات را غب ماده من١
  ۶١٢قامو س کتاب مقدس ص ،-2
  ۴٨٣کتاب مقدس ،صقاموس  -3

  
  

  کيوں کہا گيا : “انزلنا”
  ميں ہے ۔ ۶کہ انزلنا سے مراد ہميشہ اوپر سے نازل کرنا نہيں ہوتا جيسا کہ سورٔه زمر کی ٓايت 

  انزل لکم من االنعام ثٰمنيةازواِجِ◌ 
  “چوپايوں کے ٓاٹھ جوڑے تمہارے لئے نازل کئے ۔
۔اس بناء پر ايسے موقع پريہ نزول مقامی کے معنی ميں ہے يعنی وه نعمت ہم جانتے ہيں کہ چوپائے ٓاسمان سے نہيں اترتے 

جو ايک برترمقام سے پست مقام کو دی جائے اورچونکہ يہ تمام نعمتيں خدا کی طرف سے ہيں لہذا انہيں نزول سے تعبير 
انزال ونزول (بروزن رسل  کياگياہے اور ياپھر مادٔه انزال سے مہمان نوازی کے معنی ميں ليا گياہے کيونکہ بعض اوقات

ميں درختوں کے دوگروہوں ميں سے ايک کے بارے  ٩٣)پذيرا ئی کر نے کے لئے بھی ٓاتا ہے جيسا کہ سوره واقعہ ٓايت 
  ميں ہے :

  فنزل من حميم 
  لہذا حميم ( دوزخ کا جالنے واال مشروب )ان کی پذيرائی کے لئے پيش کياجائے گا:

  ں اہل بہشت کے بارے ميں ہے :مي ١٩٨نيز سوره ٓال عمران ٓايہ 
  خلدين فيھا نزال من عندهللا 

  وه ہميشہ بہشت ميں خداکے مہمان ہونگے ۔
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بنی اسرائيل در حقيقت اس سر زمين ميں خداکے مہمان تھے لہذا من وسلوی کے لئے نزول کی تعبير ہی ان کے بارے ميں 
  منطبق ہو تی ہے 

شہور معنی ميں ہو کيونکہ يہ نعمتيں خصوصاََ◌(سلوی )پرنده اوپر ہی سے ان يہ احتمال بھی ہے کہ يہا ں نزول اپنے اسی م
  کی طرف ٓاتے تھے ۔

  

  غمام کيا ہے 
بعض غمام اور سحاب دونوں کو بادل کے ہم معنی سمجھتے ہيں اوران کے درميان کسی قسم کے فرق کے قائل نہيں ليکن 

ہا جاتا ہے اور بعض اس کی تعريف ميں کہتے ہيں کہ غمام وه بعض کا نقطہ نظريہ ہے کہ غما م سفيد رنگ کے بادل کو ک
بادل ہے جو ز ياد ه سرد اورنازک ہوتا ہے جبکہ سحاب بادل کے ايسے اکٹھ کو کہتے ہيں جو غمام کے مد مقابل ہے ۔غمام 

ہ ٓا سمان کو اصل ميں ماده سے ہے جسٔ کے معنی ہيں کسی چيز کوچھپانا ۔بادل کوغمام کہنے کہ وجہ يہی ہے کہ وه صفح
  ١چھپا ديتا ہے اندوه کو بھی غم کہنے کی وجہ يہی ہے کہ ا نسان کے دل کو پرده ميں چھپا ليتا ہے 

بہر حال ممکن ہے يہ تعبير اس لئے ہو کہ بنی اسرائيل بادل کے سائے مينمستفيدہورہے تھے اورساتھ ہی ساتھ بادلوں کی 
  ہنچ رہی تھی ۔سفيدی کی و جہ سے روشنی بھی ان تک چھن چھن کرپ

______________________________  

  “غم ”روح المعانی ،زير نظر ٓايات کے ذيل ميں ومفردات ِراغب ماده١

  
  

  من وسلوی کی ايک اور تفسير :
سے مراد “من ”بعض مفسرين نے من و سلوی کی معروف تفسير کی بجائے ا يک ا ور تفسير کی ہے وه کہتے ہيں 

مطلق اور بے شمار خدائی نعمت ہے اورسلوی سے مراد دل کاوه اطمينان ہے جوخداوندعالم نے ناشکرگزاروں پر احسان 
   1بنی اسرائيل کے چنگل سے نجات عطاکرکے مر حمت فرماياہے 

  يہ تفسير تقريبا تمام مفسرين ، اسالمی روايات اورکتب عہدين کے خالف ہونے کے عالوه
کلوامن ”قرٓان من سلوی کے ذکر کے فورابعد بال فاصلہ کہتا ہے  ٓايت کے متن سے بھی ميل نہيں کھاتی کيونکہ

يہ چيزنشان دہی کرتی ہے کہ من وسلوی کھانے والی چيزوں ميں ہے يہ تعبير نہ صرف اس ٓايت ميں ہے “طيباتمارزقناکم
  ميں بھی ہے ۔١۶٠بلکہ بعينہ سوره اعراف ٓايہ 

  رغداوادخلواالباب سجداوقو لو ا حطةنغفر لکم خٰطٰيکم وسنزيدالمحسنين  ۔ وازقلن ا دخلوا ٰھذ ه القريةفکلوامنھا حيث شئتم۵٨
  ۔ فبدل الذين ظلملواقوالغير الذی قيل لہم فانزلناعلی الذين ظلموارجزامن السماء بماکانوايفسقون ۵٩

  ترجمہ
فراواں نعتو ں سے جتنا ۔اور (ياد کرو اس و قت کو )جب ہم نے کہا :اس بستی( بيت المقدس )ميں داخل ہوجأو اور اس کی ۵٨

چاہو کھا ٔواور ( معبد بيت المقدس کے)دروازے سے خضوع وخشوع کے ساتھ داخل ہو جا ٔواو رکہو :خدايا !ہمارے گناہوں 
  کوبخش دے ۔تاکہ ہم تمہيں بخش ديں اورہم نيک لو گو نکو زياده بدلہ دينگے۔

(استہزاء ٓاميز )جملہ کہنے لگے لہذا ہم نے ستمگروں پر  ۔ظالم لوگوں نے اس قول کو بدل ديا اور اس کی جگہ ايک اور ۵٩
  اس نافرمانی کے باعث ٓاسمان سے عذاب بھيجا۔
______________________________  

  ١۶۵ص١پرتوی ازقرٓان،ج، -1
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  1تفسير نمونه جلد

 

  
  
  

  اس مقام پر ہمارا سابقہ بنی اسرائيل
اس مقام پر ہمارا سابقہ بنی اسرائيل کی زندگی کے ايک اور مرحلے سے پڑتا ہے جوسر زمين مقد س ميں ان کے داخلے 

  سے مربوط ہے 
پہلی ٓا يت کہتی ہے کہ اس وقت کو ياد کرو جب ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی (سر زمين قدس )ميں داخل ہو جأو 

  (واذقلناادخلواٰھذه ا لقريہ ) ۔
لفظ قريہ اگرچہ روز مره ميں بستی کے معنی ميں ہے ليکن قرٓان اور لغت ِ عرب ميں ہر اس محل و مقام کے معنی ميں 

ں لوگ جمع ہوں چاہے وه بڑے شہر ہوں يا بستيان يہاں مراد بيت المقدس اور قدس کی سر زمين استعمال ہوتا ہے جہا
ہے۔قرٓان مزيد کہتا ہے : اس کی فراوان نعمتوں ميں سے جتنا چاہو کھاؤ ( فکلوا منھا حيث شئتم رغدا ) اور بيت المقدس کے 

اور کہو: خدايا ہمارے گناہوں کو بخش دے ( و  دروازے سے خضوع و خشوع کے ساتھ گزر جاؤ ( وادخلو الباب سجدا )
قولو احطة ) تاکہ ہم تمہاری خطاؤں کو بخش ديں اور ہم نيک لوگوں کو زيا ده بدلہ ديں گے ( نغفر لکم خٰطٰيکم و سنزيد 

  المحسنين )۔
۔ يہاں اس کا  متوجہ رہنا چاہيئے کہ لفظ حطہ لغوی لحاظ سے جھاڑنے اور نيچے گرانے کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے

  معنی يہ ہوگا کہ خدايا ہم تجھ سے اپنے گناہوں کے گرنے کی خواہش کرتے ہيں ۔
خدا نے انہيں حکم ديا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لئے يہ جملہ سچے دل سے زبان پر جاری کريں اور ان سے 

نظر کيا جائے گا ۔ شايد اسی مناسبت سے وعده کيا کہ اس حکم پر عمل در ٓامد کی صورت ميں ان کی غلطيوں سے صرف ِ 
  بيت المقدس کے ايک درواذے کا نام باب الحطہ رکھا گيا ہے جيسا کہ ابو حيان اندلسی نے بيان کيا ہے : 

   ١باب سے مراد بيت المقدس کا ايک دروازه ہے جو باب حطہ کے نام سے مشہور ہے 
ں کے لئے مغفرت اور گناہوں کی بخشش کے ساتھ ساتھ ہم اجر ميں ٓ◌ ٓا يت کے ٓاخر ميں مزيد فرمايا گيا ہے کہ نيک لوگو

  مزيد اضافہ کريں گے و سنز يد المحسنين)۔
بہر حال خدا وند عالم نے انہيں حکم ديا تھا کہ وه گناہوں سے توبہ کے لئے خدا کی بارگاه ميں خضوع کے طور پر يہ جملہ 

ائے عفو کی دليل ہے اور ان سے وعده کيا کہ اس حکم پر عمل بھی سچے دل سے زبان پر جاری کريں جو توبہ اور تقاض
پيرا ہونے کی صورت ميں ان کے گناہوں کو بخش دے گا بلکہ يہاں تک کہ ان کے پاک اور نيک کارلوگوں کو گناہوں کی 

  بخشش کے عالوه دوسرا اجر بھی دے گا ۔
ہيں ، ان ميں سے ايک گروه نے يہ لفظ ادا کرنے کے ليکن جيسا کہ ہم بنی اسرائيل کی ہٹ دھر می اور سر کشی کو جانتے 

حکم کی خالف ورزی کی اور اس کے بجائے استہزا کے طور پر ايک مناسب لفظ کہنے لگے لہذا قرٓان کہتا ہے : رہے وه 
لھم ) ہم لوگ جو ظالم و ستمگار تھے انہوں نے اس لفط کو کسی اور لفط سے بدل ديا ۔( فبدل الذين ظلموا قوال غير الذی قيل 

نے بھی ستمگروں پر ان کے فسق و گناه کی وجہ سے ٓاسمان سے عذاب اتارا ( فانز لنا علی الذين ظلموا رجزاََ◌ من السماء 
  بما کانوا يفسقون ) 

در اصل ا ضطراب ، انحراف اور بد نظمی کے معنی ميں ہے ۔ يہ تعبير “ رجز ”جيسا کہ راغب نے مفردات ميں کہا ہے 
ے لئے اس وقت استعمال ہوتی ہے جب وه اپنے پاؤں کمزور اور ناتوانی کی وجہ سے ايک دوسرے کے خصوصاََ◌ اونٹ ک

  قريب نامنظم طور پر رکھے ۔
  مرحوم طبرسی مجمع البيان ميں کہتے ہيں : 

  در اصل حجاز کی لغت ميں عذاب کے معنی ميں ہے ۔“رجز ” 
  ع پر ٓاپ نے ارشاد فرمائی :وه نبی اکرم سے ايک حديث نقل کرتے ہيں جو طاعون کے موق

  انہ رجز عذب بہ بعض االمم من قبلکم 
   ٢يہ ايک قسم کا عذاب ہے جو تم سے پہلے کی بعض امتو ں پر نازل ہوا 

 
   



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

 
 

اس سے واضح ہوتا ہے کہ بعض رويات ميں زير بحث ٓايت ميں لفظ رجز کو ايک قسم کا طاعون کيوں قرار ديا گيا ہے ، جو 
  ں پھيال اور اس نے ايک گروه کو ختم کرديا ۔تيزی سے بنی اسرائيل مي

ممکن ہے کہا جائے کہ طاعون کی بيماری ايسی چيز نہيں ہے جو ٓاسمان سے نازل ہوسکتا ہے بنی اسرائيل کی طرف 
طاعون کے جراثيم ان کے گرد چلنے والی ہوا ميں موجود غليظ گرد و غبار ميں شامل ہوں ۔ تعجب کی بات يہ ہے کہ 

ناک عوارض ميں سے يہ بھی ہے کہ اس بيماری کے عالم ميں لوگ گفتگو اور چلنے پھر نے ميں بد نظمی  طاعون کے درد
  اور اضطراب کا شکار ہو جاتے ہيں جو اس لفط کے اصلی معنی کے ساتھ پوری مناسبت رکھتا ہے ۔

جنہوں نے “ فانزلنا علی الذين ظلموا ” ئے کی بجا“ فانزلنا عليھم ” يہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ قرٓان مندرجہ باال ٓايات ميں 
ظلم کيا ہم نے ان پر عذاب نازل کيا ) کہ کر يہ واضح کرتا ہے کہ اس عذاب اور خدا ئی سزا نے صرف بنی اسرائيل کے 

بما ” ستمگاروں کو ہی اپنی گرفت ميں ليا اور سب خشک و تر اس ميں نہيں جکڑے گئے ۔ اس کے عالوه ٓاخرٓايت ميں جملہ 
ٓايا ہے تاکہ اس موضوع کی مزيد تاکيد ہوجائے کہ ان کا ظلم و فسق ہی ان پر سزا اور عذاب کی علت اور “ نو ا يفسقون کا

  سبب ہے ۔
اس طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہ اس جملہ کے مذکوره حصے نشاندہی کرتے ہيں کہ وه برے اعمال ميں مصرو ف تھے اور

يہ بھی معلوم ہوا کہ گناه جب عادت کی شکل اختيار کرليں اور حالت و کيفيت ہميشہ کے لئے ان پر کار بند تھے ۔اس سے 
  کے طور پر معاشرے ميں مرتکز ہوجائے تو اس وقت عذاب الہی نازل ہونے کا احتمال بہت زياده ہوتا ہے ۔

اناس مشربھم کلو ا و  ۔ و اذاستسٰقی موٰسی لقومہ فقلنا اضرب بعصاک الحجر ط فانفجرت منہ اثنتا عشرة عينا ط قد علم کل۶٠
  اشربو ا من رزق هللا وال تعثو ا فی االرض مفسدين 

  ترجمہ
۔ اور وه زمانہ ) جب موسی ٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی طلب کيا تو ہم نے اسے حکم ديا کہ اپنے عصا کو مخصوص  ۶٠

قبيلوں کے ) سب لوگ اپنے اپنے پتھر پر مارو اچانک اس سے باره چشمے ابلنے لگے ( اس طرح کہ بنی اسرائيل کے باره 
مخصوچشمے کو پہچانتے تھے ، ( اور ہم نے کہا خدا کی روزی ميں سے کھاؤ پيو اور زمين پر فساد نہ کرو اور نہ ہی فساد

  پھيالؤ ۔
______________________________  

  ۔ صاحب تفسير الکاشف نے زير نظر ٓايت کے ذيل ميں ابو حيان کی يہ عبارت نقل کی ہے  ١
  ميں بھی لفظ رجز کے معنی ميں بحث کی گئی ہے ۔ ۴تفسير نمونہ جلد  ٢

  
  

  بنی اسرائيل کے قبائيل کی تعداد کے عين مطابق جب يہ چشمے جاری ہوئے 
اس ٓايت ميں بنی اسرائيل پر کی گئی ايک اور نعمت کی نشاندہی کرتے ہوئے هللا فرماتا ہے : ياد کرو اس وقت کو جب موسٰی

خشک اورجالنے والے بيابان ميں جس وقت بنی اسرائيل پانی کی وجہ سے سخت تنگی ميں مبتال تھے ) پانی کی  نے ( اس
درخواست کی و اذ استسقٰی موسی ٰ لقومہ ) تو خدا نے اس درخواست کو قبول کيا جيسا کہ قرٓان کہتا ہے : ہم نے اسے حکم 

عصاک الحجر ) اس پر اچانک پانی ابلنے لگا اور پانی کے باره ديا کہ اپنا عصا مخصوص پتھر پر مارو ( فقلنا اضرب ب
  چشمے زور و شور سے جاری ہوگئے فانفجرت منہ اثنتا عشرة عينا )۔

بنی اسرائيل کے قبائيل کی تعداد کے عين مطابق جب يہ چشمے جاری ہوئے تو ايک چشمہ ايک قبيلہ کی طرف جھک جاتا 
بيلوں ميں سے ہر ايک نے اپنے اپنے چشمے کو پہچان ليا ، قد علم کل اناس تھا جس پر بنی اسرائيل کے لوگوں اور ق

  مشربھم )۔
يہ پتھر کس قسم کا تھا حضرت موسٰی کس طرح اس پر عصا مارتے تھے اور پانی اس ميں سے کيسے جاری ہوجاتا تھا ۔ 

زياده نہيں کہ موسٰی نے اس پر  اس سلسلے مينبہت کچھ گفتگو کی گئی ہے جوکچھ قرٓان اس بارے ميں کہتا ہے وه اس سے
  عصا مارا تو اس سے باره چشمے جاری ہو گئے ۔

بعض مفسرين کہتے ہيں کہ يہ پتھر ايک کو ہستانی عالقہ کے ايک حصے ميں واقع تھا جو اس بيابا ن کی طرف جھکا ہوا 
ميں اس پتھر سے تھوڑا تھوڑا پانی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ابتداء “ انجست ” کی تعبير  ١۶٠تھا سوره اعراف ٓايہ 
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نکال اور بعد ميں زياده ہو گيا ۔ يہاں تک کہ بنی اسرائيل کا ہر قبيلہ ، ان کے جانور جو ان کے ساتھ تھے اور وه کھيتی جو 
انہوں نے احتما الََ◌ اس بيابا ن کے ايک حصے ميں تيار کی تھی سب اس سے سيراب ہوگئے ، يہ کوئی تعجب کی بات نہيں 

  کوہستانی عالقہ ميں پتھر کے ايک حصہ سے پانی جاری ہوا البتہ يہ مسلم ہے کہ يہ سب معجزے سے رونما ہوا ۔کہ 
خدا نے موسٰی سے کہا : قوم کے ٓاگے ٓاگے رہو اور اسرائيل کے بعض بزرگوں کو ساتھ لے لو اور وه عصا جسے نہر پر 

سامنے کوه حوريب پر کھڑا ہو جاؤں گا اور اسے پتھر پر مارو اس مارا تھا ہاتھ ميں لے کر روانہ ہوجاؤ ميں وہاں تمہارے 
   ١سے پانی جاری ہوجائے گا ۔ تاکہ قوم پی لے اور موسٰی نے اسرائيل کے مشائخ اور بزرگوں کے سامنے ايسا ی کيا 

کيا اور ان سے  بہر حال ايک طرف خدا وندعا لم نے ان پر من و سلوٰی نازل کيا اور دوسری طرف ان پر فراواں پانی عطا
  فرمايا : 

خدا کی دی ہوئی روزی سے کھاؤ پيو ليکن زمين ميں خرابی اور فساد نہ کرو ( کلو و اشربو من رزق هللا وال تعثوا فی 
  االرض مفسدين )۔

گويا يہ ٓايت انہيں متوجہ کرتی ہے کہ کم از کم ان عظيم نعمتوں کی شکر گزاری کے طور پرضدی پن ، ستمگری انبياء کو 
  ايذا رسانی اور بہانہ سازی ترک کردو ۔

______________________________  

  ۔ ۶و  ۵سفر خروج ، جملہ  ١٧فصل  ١

  
  

  اور مفسدين ميں فرق : “تعثوا
بروزن ) مسی ہے ) جس کے معنی ہيں شديد فساد ۔ البتہ يہ لفظ زياده تر اخالقی اور روحانی مفاسد “ ( عثی ” کا ماده “تعثوا 

جو معنی کے طور پر اس کے مشابہ ہے زياد ه تر حسی مفاسد کے لئے بوال “ عيث ”ستعمال ہوتا ہے جب کہ ماده کے لئے ا
کے ہيں ليکن تاکيد اور زياده شدت کے ساتھ۔ يہ بھی احتمال ہے کہ پورا “ مفسدين” کے معنی بھی “ التعثوا ” جاتا ہے ۔ لہذا 

ابتدا ميں ايک چھوٹے سے نقطے سے شروع ہوتا ہے پھر اس ميں وسعت جملہ اس حقيقت کی طرف اشاره کرتا ہو کہ فساد 
سے معلوم ہوتی ہے ۔ “ تعثو ا ” اور پھيالؤ ٓاجاتا ہے اور اس ميں شدت پيدا ہوجاتی ہے ۔ يہ ٹھيک وہی چيز ہے جو لفظ 

اور استمرار اور اسے اس کے دوام “ تعثو ا” فساد انگيز پرو گرام کے ٓاغاز کی طرف اور “ مفسدين” دوسرے لفظوں ميں 
  وسعت دينے کی طرف اشاره ہے ۔

  

  بنی اسرائيل کی زندگی ميں خالف معمول واقعات : 
بعض لوگ جو منطق اعجاز سے واقف نہيں وه اتنے پانی اور اتنے چشموں کے ايک پتھر سے ابلنے اور جاری ہونے کو 

ہ معجزات انبياء پر مشتمل ہے جيسا کہ ہم ا سے اپنے بعيد شمار کرتے ہيں حاالنکہ اس قسم کے مسائل جن کا اہم تر حص
مقام پر بيان کر چکے ہيں ۔ کوئی امر محال يا علت و معلول کے قانون ميں کوئی استثناء نہيں ہے بلکہ يہ صرف خارق 

  عادت چيز ہے يعنی اس علت و معلول کے خالف ہے جس کے ہم عادی ہو چکے ہيں ۔
علت ومعلول کو پيدا کرنے واال اس پر حاکم ہے نہ کہ اس کا محکوم ۔ خود ہماری روز خالصہ يہ کہ عالم ہستی اور نظام 

  ۔١مره کی زندگی ميں موجوده علت و معلول کے نظام کے استثنائی واقعا ت تھو ڑ ے نہيں ہيں 
______________________________  

  
  کی طرف رجوع فرمائيں ۔“ رہبران بزرگ ” زياده وضاحت کے لئے کتاب  ١
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  انفجرت اور انبجست ميں فرق: 
ٓايا ہے پہلے کا “ انبجست ” ميں اس کی جگہ  ١۶استعمال ہوا ہے جب کہ سوره اعراف ٓايہ “ انفجرت ” زير بحث ٓايت ميں 

معنی ہے پانی کا سخت بہاؤ اور دوسرے کا معنی ہيں تھوڑا تھوڑا اور ٓارام سے جاری ہونا ۔، ممکن ہے دوسری ٓايت اس 
جاری ہونے کے ابتدائی مرحلہ کی طرف اشاره ہو تاکہ پريشانی کا سبب نہ بنے اور بنی اسرائيل اسے اپنے  پانی کے

  اس کے ٓاخری مرحلہ کی طرف اشاره ہو جس سے مراد تيز بہاؤ ہے ۔“ انفجرت ” کنٹرول ميں کر سکيں اور 
انی چھوٹے سے سوراخ سے نکل رہا ہو اور انفجاروہاں بوال جاتا ہے جہاں پ“ انبجاس ” کتاب مفردات راغب ميں ٓايا ہے کہ 

اس وقت کہتے ہيں جب پانی وسيع جگہ سے باہر ٓارہا ہو جو کچھ ہم کہ چکے ہيں يہ تعبير اس سے پوری طرح ساز گا ر ہے
  ۔

فومھا وعدسھا و ۔ و اذ قلتم ٰيموٰسی ٰلن نصبر علی طعام و احد فادع لنا ربک يخرج لنا مما تنبت االرض من بقلھا و قثائھا و ۶١
بصلھا ط قال اتستبدلون الذی ھو ادنٰی بالذی ھو خير ج اھبطو مصرا فان لکم ما سالتم ط و ضربت عليھم الذلة والمسکنة وباء و 

  بغضب من هللا ط ٰذلک بانھم کانو ا يکفرون بٰاٰيت هللا ويقتلون النبيين بغير الحق ٰذلک بما عصو ا و کانو يعتدون 
س وقت کو جب تم نے کہا : اے موٰسی ! ہم اس کے لئے ہر گز تيار نہيں کہ ايک ہی قسم کی غذا پر اکتفا ء ۔ اور ياد کرو ا۶١

کريں اپنے خدا سے دعاء کرو کہ ہمارے لئے زمين سے اگنے والی سبزيوں ميں سے اور ککڑی ، لہسن مسور اور پياز 
ے ہو ( اب اگر ايسا ہی ہے تو کوشش کرو اور اس بيابان اگائے ۔ موٰسی نے کہا : کيا بہتر غذا کے بدلے پست ا نتخاب کرت

سے نکل کر ) کسی شہر ميں داخل ہوجاؤ کيونکہ جو کچھ تم چاہتے ہو وه تو وہيں ہے ۔ خدا وندے عالم نے ذلت و محتاجی ( 
لہی سے کفر کی مہر) ان کی پيشانی پر لگا دی اور نئے سرے سے وه غضب پروردگار ميں مبتال ہو گئے کيونکہ وه ٓايات ا

  کرتے اور انبياء کا قتل کرتے تھے اور يہ سب کچھ اس لئے تھا کہ وه گنہگار ،سرکش اور تجاوز کرنے والے تھے ۔
  

  ان نعمات فراواں کی تفصيل کے بعد جن سے خدا نے 
يم نعمتوں پر ان ان نعمات فراواں کی تفصيل کے بعد جن سے خدا نے بنی اسرائيل کو نوازا تھا ۔ زير نظر ٓايت ميں ان عظ

کے کفران اور ناشکر گزاری کی حالت کو منعکس کيا گيا ہے ۔ اس ميں اس بات کی نشاندہی ہے کہ وه کس قسم کے ہٹ 
دھرم لوگ تھے ۔ شايد تاريک دنيا ميں ايسی کوئی مثال نہ ملے گی کہ کچھ لوگوں پر اس طرح سے الطاف الٰہی ہو ليکن 

  ناشکر گزاری اور نافرمانی کی ہو ۔ انہون نے اس طرح سے اس مقابلے ميں
پہلے فرمايا گيا ہے : ياد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا اے موٰسی ہم سے ہر گز يہ نہيں ہو سکتا کہ ايک ہی غذا پر قناعت 

ی طعام کرليں ( من و سلوٰی کتنی ہی اچھی اور لذيز غذا ہو ہم مختلف قسم کی غذا چاہتے ہيں ) ( و اذ قلتم ٰيموٰسی لن نصبر عل
واحد ) لہذا خدا سے خواہش کرو کہ وه زمين سے جو کچھ اگايا کرتا ہے ہمارے لئے بھی اگائے سبزيوں ميں سے ، ککڑی ، 
لہسن ، مسور اور پياز ( فادع لنا ربک يخرج لنا مما تنبت االرض من بقلھا و قثائھا و فومھا و عدسھا وبصلھا ليکن موٰسی نے 

بجائے پست غذا پسند کرتے ہو ( قال اتستبدلون الذی ھو ادنٰی با الذی ھو خير ) جب معاملہ ايسا ان سے کہا : کيا تم بہتر کے 
ہی ہے تو پھر اس بيابان سے نکلو اور کسی شہر ميں داخل ہونے کی کوشش کرو کيونکہ جو کچھ تم چاہتے ہو وه وہاں ہے (

  اھبطو امصرا فان لکم ما سئالتم )
ے کہ خد انے ان کی پيشانی پر ذلت و فقر کی مہر لگا دی ( و ضربت عليھم الذلة و المسکنة ) اس کے بعد قرٓان مزيد کہتا ہ

  اور وه دوباره غضب الٰہی ميں گرفتارہوگئے ( و با ؤا بغضب من هللا )۔
ون بايات هللا يہ اس لئے ہوا کہ وه ٓايات اٰلہی کا انکار کرتے تھے اور ناحق انبياء کو قتل کرتے تھے ( ٰذلک بانھم کانوا يکفر

ويقتلون النبيين بغير الحق ) يہ سب اس لئے تھا کہ وه گناه ، سر کشی اور تجاوز کے مرتکب ہوتے تھے ( ٰذلک بما عصوا و 
  کانو ا يعتدون ) ۔

  

  يہاں مصری سے کون سی جگہ مراد ہے 
ی تم ا س و قت بيابان ميں ايک بعض مفسرين کا نظريہ ہے لفظ مصر اس ٓايت ميں اپنے کلی مفہوم کی طرف اشاره ہے يعن

خودسازی کے اور ٓازمائشی پروگرام ميں شريک تھے ۔يہا ں قسم قسم کی غذائيں نہيں ہيں لہذا شہروں ميں جأو ،وہا ں چلو 
پھرو وہا ں ہر چيز موجو د ہے ليکن يہ خود سازی اور اصالحی پروگرام وہا ں نہيں ہے ۔وه اس کی دليل پيش کرتے ہيں کہ 

  ١ئيل نے کبھی شہر مصر کی طرف جا نے کا تقاضا کيااور نہ کبھی اس کی طرف واپش گئے ۔ بنی اسرا
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بعض دوسر ے مفسرين نے بھی يہی تفسير کی ہے البتہ اس ميں يہ اضافہ کيا ہے کہ مقصد يہ ہے کہ تمہارا اس بيا بان ميں 
اور زبوں حالی کی وجہ سے ہے ۔تم طاقتور بنو  رہنا اور ا س ايک قسم کی غذا سے استفاده کرنا تمہا ری کمزوری ،ناتوانی

  ٢،دشمنو ں کے ساتھ جنگ کرو ،شام کے شہر اور سر زمين مقدس ان سے چھين لوتاکہ تمہيں تمام چيز يں ميسر ٓاسکيں 
اس ٓايت کی تيسری تفسير يہ کی گئی ہے کہ مراد وہی ملک مصر ہے يعنی اگر تم ايک قسم کی غذا سے اس بيا با ن ميں تم 

ائد ه اٹھاتے ہو تو اس کے بدلے تمہا رے پاس ايمان ہے اور تم خود ٓازاد اورمختار ہو اور اگر يہ چيزيں نہيں چاہتے تو پلٹ ف
جا ٔو اور دوباره فرعونيوں يا ان جيسے لوگوں کے غالم اور قيدی بن جأوتاکہ ان کے دستر خوان سے بچی ہو ئی قسم قسم 

ور کھا نے کے پيچھے لگے ہوئے ہو يہ نہيں سوچتے کہ اس وقت تم غالم اور قيدی کی غذ ائيں کھا سکو تم شکم سيری ا
تھے اورٓاج ٓازاد اور سر بلند ہو۔اب اگر حقيقت ميں تم کچھ چيزوں سے محروم بھی ہو تو يہ ٓازادی کی قيمت ہے جو ادا 

  ٣کررہے ہو 
  بناء پر جو ہم اوپر بيان کر چکے ہيںليکن اس سلسلے ميں پہلی تفسيرہی سب سے زياده مناسب ہے ۔اس دليل کی 

______________________________  

  کی تنوين اس کے نکره ہو نے کی دليل ہے لہذا اس دسے شہر مصر مراد نہيں ہو سکتا “مصر ”عالوه ازيں لفظ  ١
  تفسير المنار ،ٓايہ مذکوره کے ذيل ميں ۔ ٢
  تفسير فی ضالل  ٣

  
  

  کيا نت نئی چيز کی خواہش انسانی مزاج کا خاصہ نہيں : 
اس ميں شک نہيں کہ نت نئی چيز کی خواہش انسان کی زندگی کے لوازمات اور خصوصيات ميں سے ہے يہ بات انسانی 

ع کی  زندگی کا حصہ ہے وہا ں ا يک قسم کی غذا سے اکتاجاتا ہے لہذا يہ کوئی غلط نہيں پھر ٓاخر بنی اسرائيل کيوں تنو
  درخواست پر الئق سر زنش قرار پائے 

اس سوال کا جواب ايک نکتے کے ذکر سے واضح ہو جاتا ہے اور وه يہ کہ انسانی زندگی مينکھانا ،سونا ،شہوت اورطرح 
طرح کی لذتيں بنيادی چيز نہيں ہينايسے اوقات بھی ٓاتے ہيں کہ ان امو ر کی طرف توجہ انسان کو اس کی اصل غرض اور 

ن مقصد سے دور کر ديتی ہے جو در اصل ايمان ، پاکيزگی ، تقوی اور اصالح ذات ہے يہ وه مقام ہے جہا ں پر انسان اناولي
تمام چيزوں کو ٹھوکر مار ديتا ہے ۔نت نئی چيز کی خواہش در حقيقت کل کے اور ٓاج کے استعمار گر وں کا ايک بہت بڑا 

طلبی سے استفاده کيا جارتا ہے اورانسان کو قسم قسم کی غذأوں ،لباس جال ہے اورخصوصا ٓاج کے زمانے ميں اس تنوع 
،سواری اورمکان کی خواہش کا اسير بنا ديا جاتا ہے اور وه اپنے آپ کو بالکل بھو ل جاتا ہے اور ان چيزوں کی قيد کا طوق 

  اپنی گردن ميں ڈال ليتا ہے ۔
  

  کيامن وسلوی ٰہر غذاسے بہتر وبر تر تھا: 
شک نہيں مختلف سبز يوں کی غذا جس کا بنی اسرائيل حضرت موسی ٰ سے تقاضا کرتے تھے انتہائی قيمتی تھی  اس ميں

ليکن مسئلہ يہ ہے کہ زندگی کو صرف ايک پہلو سے نہيں ديکھنا چاہيئے کيا يہ درست ہے کہ ا نسا ن مختلف قسم کی غذأوں
ايک پہا ڑ ی شہد ہے يا شہد کی “من ”ہ ايک قول کے مطابق کو حا صل کر نے کے لئے اپنے ٓاپ کو قيدی بنالے ۔جب ک

طرح کی ايک طاقت بخش اور مفيد ميٹھی چيز ہے يہ ايک مفيد ترين اور طاقت سے بھر پور غذا ہے ۔اس ميں تازه گوشت 
ر ميں موجو د پروٹين کے اجزا ء بھی ايک خاص پرندے سلوٰی کی صورت ميں موجود تھے بلکہ وه کئی جہت سے عام طو

کا ہضم ہونا بہت ٓاسا ن ہے جب کہ سلوٰی کے ہضم کے لئے معدے“من” پر موجود پروٹين کے اجزاء سے بہترتھے کيو نکہ
  ١کو تھکا دينے والی فعاليت کی ضرورت ہے۔ 

جو بنی ا سرائيل کے تقاضونميں سے ہے بعض نے اس کے معنی گندم اور “فوم ”اس ضمن ميں متوجہ رہنا چاہيئے کہ لفظ 
ے لہسن بيان کئے ہيں البتہ ا ن مينسے ہر ايک خصوصی امتيا ز رکھتا تھا ليکن بعض کا نظريہ ہے کہ گندم زياده بعض ن

  ٢صحيح ہے کيونکہ بعيد ہے کہ انہوننے ايسی غذا طلب کی ہو جس ميں گندم نہ ہو ۔ 
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______________________________  

  ١١٢قرٓان بر فراز قرون واعصار ، ص١
  زير بحث ،ٓايت کے ذيل ميں ۔تفسير قرطبی ،٢

  
  

  ذلت کی مہر بنی اسرائيل کی پيشانی پر 
ذلت کی مہر بنی اسرائيل کی پيشانی پر کيوں ثبت کی گئی مندر جہ باال ٓايت سے ظاہر ہوتاہے کہ وه دو لحاظ سے ذلت 

رنا اور توحيد سے شر ک کی وخواری ميں گرفتا ر ہوئے ۔ايک تو ہے ان کاکفر اختيار کرنا ۔ احکام خدا کی خالف ورزی ک
طرف منحرف ہونا اور دوسرا يہ کہ وه حق والوں اور خدا کے بھيجے ہوئے نمائند وں کو قتل کرتے تھے يہ سنگدلی 

،قساوت اورقوانين اٰلہی بلکہ نوع انسانی ميں موجود تمام قوانين سے بے ا عتنائی د ليل ہے جب کہ ٓاج بھی يہوديوں کے ايک 
  1وانين وضاحت کے ساتھ موجود ہيں ۔ يہی ان کی ذلت اور بدبختی کا سبب ہے ۔ گروه کے پاس وه ق

کے ذيل ميں ہم تفصيلی بحث کريں١١٢يہوديو ں کی سرنوشت اور ان کی زلت ٓاميز زندگی کے بارے ميں اوره ٓال عمران ٓايہ
  2گے 
اآل خر وعمل صالحا فلھم اجرھم عند ربھم والخوف  ۔ان الذين ٓامنوا والذين ھادو اوالنٰصر والٰصبئين من ٓامن باهللا واليوم۶٢

  عليھم وال ھم يحزنون
  ترجمہ 

جو ايمان الئے ہيں (مسلمان)اوريہود نصاری اور صائبين (حضرت يحی ،حضرت نوح يا حضرت ابراہيم کے پيرو کا ر )جو 
پرور دگار کے ہاں مسلم ہے اور  بھی خدا اور ٓاخرت کے دن پرايمان الئے اور عمل صالح بجاالئے ان کی جزا واجر ان کے

ان کے لئے ٓائند ه ياگزشتہ کسی قسم کا خوف وغم نہيں ہے اور ہر دن کے پيروکا ر جو اپنے عہد ميں اپنی ذمہ د اريا ں ادا 
  کرتے ہيں ان کے لئے اجر ہے ۔

______________________________  

ی سرزمين يہوديو ں کی ووحشت انگيزيوں اور برباد کن مظالم کی ضد اس وقت جب کہ ہم يہ سطور لکھ رہے ہيں لبنان کی اسالم -  1
ميں ہے ،ہزاروں عورتيں ، بچے ،بوڑھے اور جوان يہا ں تک کہ ہسپتالوں بيما ر درد انگيز طريقے سے جا م شہادت نوسش کرچکے 

  ميں ادا کرنا پڑے گاہيں اوران کی الشيں زمين پر پڑيں ہيں البتہ اس سنگدلی کاکفاره انہيں عنقريب اسی دنيا 
  ۔٣تفسير نمونہ ، ج  -2

  
  

  ايک کلی اصول اور عمومی قانون 
بنی اسرائيل سے مربو ط ابحاث ميں دراصل قرٓان ايک کلی اصول اور عمومی قانون کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہتا ہے 

ايمان خالص اور عمل صالح قابل قبول  کہ قدرو قيمت حقيقت وواقعيت کی ہے نہ کہ ظاہر يت کہ ۔خداوند عالم کی بارگاه ميں
ہے جولوگ ايمان لے ٓائے ہيں (مسلمان )اسی طرح يہودی ، عيسائی اور صائبين حضرت يحٰی،حضرت نوح حضرت ابراہيم 
کے پيرو کا ر )جو بھی خدا اور قيامت کے دن پر ايمان لے ٓائيں اور نيک عمل انجام ديں ان کا اجر وعوض پرور دگار کے 

ے (ان الذين ٓامنوا والذين ھادوا والنٰصر والٰصبئين من ٓامن باهللا واليوم اآلخر وعمل صالحا فلھم اجرھم عند ربھم ) پاس مسلم ہ
  لہذا انہيں آئنده کا خوف ہے نہ گزشتہ کا غم (وال خوف عليھم وال ھم يحزنون )

ميں اس  ١٧کافی فرق کے ساتھ سوره حج ٓايہ مينآئی ہے ا ور  ۶٩يہ ٓايت تقريبااسی عبارت کے ساتھ سوره مائده کی ٓايہ 
مفہوم کا ذکر ہوا ہے ۔سوره مائده کی مذکوره ٓايت کے بعد کی ٓايات نشاندہی کرتی ہيں کہ يہودی وعيسائی اتراتے تھے کہ 
ہمارا دين ديگر اديان سے بہتر ہے اور وه جنت کو بال شرکت غيراپنے لئے مخصوص سمجھتے تھے اورشايد يہی فخر 

نوں کی ايک جماعت ميں بھی تھا ۔زير بحث ٓايت کہتی ہے کہ ظاہری ايمان (اسالم )عمل صالح کے بغير چاہے مسلما
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مسلمانوں کا ہو يايہود ونصاری ياکسی اور دين کے پيروکاروں کا کوئی قدر وقيمت نہيں رکھتا ۔خدااور قيامت کے دن کی 
لح کے ساتھ ہو وہی خدا کی بارگاه ميں قدروقيمت کا حامل ہے بڑی عدالت پر حقيقت ااورخالص ايمان جو نيکی اور عمل صا

  ۔صرف يہی پروگرام جزااور اطمينان کاباعث ہے ۔
  

  ايک اہم سوال 
بعض بہانہ سازند کوره باال ٓايت کو غلط افکار لے لئے دستاويز کے طور پرپيش کرتے ہيں وه اسے صلح کل کے عنوان 

ب کے پيرو کو اپنے ہی مذہب پر عمل کرناچاہيئے لہذا ان کے نزديک ضروری سے پيش کرتے ہوئے کہتے ہيں کہ ہر مذہ
نہيں کہ يہودی ،عيسائی يادوسرے مذہب کے پيروکار ٓاج مسلما ن ہوجائيں بلکہ اگر وه خدااور ٓاخرت پر ايمان رکھتے ہيں 

  ااورعمل صالح انجام ديں توکافی ہے۔ 
  

  اس کا جواب يہ ہے : 
 ميں کہتا ہے :  ٨۵ہيں کہ قرٓانی ٓايات ايک دوسرے کی تفسير کرتی ہيں ۔ قرٓان سوره ٓال عمران ٓايہ ہم واضح طور پر جانتے 

  و من يبتغ غيراالسالم دينا فلن يقبل منہ ج 
  اگر کوئی شخص اسالم کے عالوه کوئی دين اپنے لئے انتخاب کرے تو وه ہرگز قابل قبول نہ ہوگا ۔ 

اور باقی اديان کے ماننے والوں کو دعوت اسالم دےنے والی ٓايات سے بھرا پڑا ہے اگر  عالوه از ايں قرٓان يہود و نصاریٰ 
مندرجہ باال تفسير صحيح ہو تو يہ قرٓان کی بہت سی ٓايات سے صرےح تضاد ہو گا لہذا ضروری ہے کہ اس ٓايت کے واقعی 

  اور حقيقی معنی تالش کئے جائيں۔
  ضح اور مناسب نظر ٓاتی ہے ۔اس مقام پر دو تفسير يں سب سے زياده وا

پہلی يہ کہ اگر يہود و نصارٰی اور ان جيسے گروه اپنی کتب کے مضامين پر عمل کريں تو مسلماََ◌ رسول اسالم پر ) ١(
ايمان لے ٓائيں ، کيونکہ ان کتب ِ ٓاسمانی ميں مختلف صفات و عالمات کے ساتھ ٓاپ کے ظہور کی بشارت موجود ہے جس 

  کے ذيل ميں ٓائے گی ۔ ١۴۶ه کی ٓايت کی تفصيل سوره بقر
  ميں ہے :۶٨سوره مائده اايہ 

  قل يا اھل الکتاب لستم علی شیء حتی ٰ تقيمو ا التوراة و االنجيل وما انزل اليکم 
کہيے کہ اے اہل کتاب ! تمہاری اس وقت تک کوئی قد ر وقيمت نہيں جب تک تم تورات ، انجيل اور جو کچھ پروردگار کی 

اری طرف نازل ہوا ہے اسے قائم اور برقرار نہ رکھو ( اور اس ميں سے ايک رسول اسالم پر ايمان النا ہے طرف سے تمہ
  جن کے ظہور کی بشارت تمہاری کتب ميں ٓاچکی ہے )۔

دوسری تفسير يہ ہے کہ اس ٓايت کی نظر ايک سوال کی طرف ہے جو ابتد ائے اسالم ميں بہت سے مسلمانوں کو مدينہ ) ٢(
پيش تھا وه اس فکر ميں رہتے تھے کہ اگر راه حق و نجات فقط اسالم ہے تو ہمارے ٓاباؤ اجداد کا کيا بنے گا ۔ کيا ميں در 

  پيغمبر اسالم کو نہ پہچاننے اور ان پر ايمان نہ النے کی وجہ سے انہيں سزا و عذاب کا سامنا ہوگا ۔
اپنے زمانے ميں اس وقت کے برحق نبی اور کتاب ٓاسمانیاس موقع پر يہ ٓايت نازل ہوئی اور اس نے خبر دی کہ جو شخص 

پر ايمان لے ٓايا ہو اور اس نے عمل صالح انجام ديا ہو وه نجات يافتہ لوگوں ميں ہے اور اس کے لئے فکر و تردد کی کوئی 
  بات نہيں ۔

اور يہی صورت ظہور  لہذا ظہو ر مسيح سے پہلے کے مومنين اورعمل صالح انجام دينے والے يہودی نجات يافتہ ہيں
  رسول اسالم سے پہلے کے عيسائی مومنين کی ہے ۔

  يہی مفہوم مذکوره ٓايت کی شان نزول سے ظاہر ہوتا ہے جس کی طرف ہم بعد ميں اشاره کريں گے ۔
  

  چند اہم نکات 
ہاں ذکر کيا ي اسے ہے ہوا بيان نزول شان جو ميں تفسير کی ٓايت اس:  گذشت سر وغريب عجيب کی سلمان حضرت) ０(

  جائے تو مناسب نہ ہوگا ۔
  تفسير جامع البيان ( طبری ) جلد اول مينمنقول ہے :
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سلمان اہل جنديشا پور ميں سے تھے ۔ حاکم وقت کے بيٹے سے ان کی پکی اور نہ ٹوٹنے والی دوستی تھی ۔ايک دن اکٹھے 
کتاب پڑھنے ميں مشغول تھا ۔ انہوں نے شکار کے لئے جنگل کی طرف گئے ۔ اچانک ان کی نگاه ايک شخص پر پڑی جو 

اس شخص سے اس کتاب کے متعلق کچھ سواالت کئے تو راہب نے ان کے جواب ميں کہا : يہ کتاب خدا کی طرف سے 
نازل ہوئی ہے اور اس کتاب ميں زنا ، چوری اور لوگوں کا مال ناحق کھانے سے روکا گيا ہے ۔ يہ وہی انجيل ہے جو عيسٰی

وئی ہے ۔راہب کی گفتگو نے ان کے دل پر اثر کيا اور بہت تحقيق کے بعد وه دونوں اس کے دين کے پيرو مسيح پر نازل ہ
  ہوگئے ۔ اس نے انہيں حکم ديا کہ اس سر زمين کے لوگوں کی ذبح کی ہوئی بھيڑ بکريوں کا گوشت حرام ہے ۔

د کا دن ٓاگيا ۔حاکم نے ايک دعوت کا احتمام کيا سلمان اور حاکم وقت کا بيٹا روزانہ اس سے مذہبی مسائل سيکھتے تھے ۔ عي
جس ميں اشرا ف اور بزرگان شہر کو دعوت دی گئی اور اس سلسلے ميں اس نے اپنے بيٹے سے بھی خواہش کی کہ وه اس
دعوت ميں شرکت کرے ليکن اس نے قبول نہ کی ۔ اس نے بہت اصرار کيا تو لڑکے نے بتايا کہ يہ غذا ميرے لئے حرام ہے

اس نے پوچھا تمہيں يہ حکم کس نے ديا ہے اس پر اس نے راہب کا تعارف کرايا ۔ حاکم نے راہب کو بلوايا اور اس سے ۔ 
کہا : چونکہ قتل ہماری نگاه ميں ايک بہت بڑا اور برا کام ہے لہذا ہم تمہيں قتل نہيں کرتے ليکن تم ہمارے عالقہ سے نکل 

  جاؤ ۔
ميں “ دير موصل ” پر اس راہب سے مالقات کی اور دوسری مالقات کا پروگرام سلمان اور ان کے دوست نے اس موقع 

  طے پايا ۔
راہب کے چلے جانے کے بعد سلمان چند روز تو اپنے با وفا دوست کے منتظر رہے اور وه بھی سفر کی تياری ميں سرگرم 

  تھا ليکن سلمان ٓاخر کار زياده صبر نہ کر سکے اور چل پڑے
سلمان بہت زياده عبادت کرتے تھے راہب مذکور جو اس گرجے کا مالک تھا اس نے سلمان کو زيادهموصل کے گرجے ميں 

عبادت سے روکنا چاہا اور کہا : تم ناکاره ہی نہ ہوجاؤ ، ليکن سلمان نے اس سے سوال کيا کہ زياده عبادت کی فضيلت زياده 
  کی زياده ہے ۔ہے يا کم عبادت کی ؟ تو اس نے کہا فضيلت تو زياده عبادت ہی 

اس کے بعد وه راہب جو گرجے کا مالک تھا اور وہاں پر موجود دوسرے راہبوں جتنی عبادت نہيں کر سکتا تھااس گرجے 
  سے دوسری جگہ چال گيا اور گرجے کے عالم کو سلمان کے بارے ميں سفارش کر گيا ۔

اور سلمان کو بھی اپنے ہمراه لے گيا ۔ وہاں کچھ عرصہ بعدگرجے کا وه عالم بيت المقدس کی زيارت کے ارادے سے چال 
اس نے سلمان کو حکم ديا کہ دن ميں علمائے نصارٰی کے درس ميں جائيں اور تحصيل علم و دانش کريں ۔ وه درس وہيں 

  مسجد ميں منعقد ہوتے تھے ۔
ميں کہا: نيکياں تو گذشتہ ايک دن اس عالم نے سلمان کو رنجيده پايا تو اس کا سبب دريافت کرنے لگا ۔ سلمان نے جواب 

لوگوں کے نصيب ميں تھيں جو پيغمبر ان خدا کی خدمت ميں رہتے تھے ۔ عالم دير نے اسے بشارت دی کہ انہی دنوں ملت 
عرب ميں ايک پيغمبر ظہور کرنے واال ہے جو تمام انبياء سے برتر و باال ہے ۔ عالم مذکور نے مزيد کہا : ميں بوڑھا ہو گيا 

  ميد نہيں کہ ميں انہيں مل سکوں ليکن تم جوان ہو تم انہيں پاسکو گے ۔ ہوں ، مجھے ا
مزيد کہنے لگا : اس پيغمبر کی کئی ايک نشانياں ہيں ۔ ان ميں سے خاص نشانی اس کے کندھے پر ہے وه صدقہ نہيں ليتا 

  ہديہ قبول کرتا ہے ۔
جے ميں سلمان سے عالم دير کہيں بيابان ميں موصل کی طرف واپسی کے دوران ايک ناخوشگوار واقعہ پيش ٓانے کے نتي

  کھو گيا ۔
حلب کے دو عرب قبيلے وہاں پہنچے ۔ انہوں نے سلمان کو قيد کر ليا اور اونٹ پر سوار کرکے مدينہ لے ٓائے اور انہيں قبيلہ

  کی ايک عورت کے ہاتھ بيچ ديا ۔“ جرينہ ” 
گلہ روزانہ چرانے کے لئے جاتے تھے سلمان نے اس مدت  سلمان اور اس عورت کا ايک غال م باری باری اس عورت کا

ميں کچھ رقم جمع کرلی اور پيغمبر اسالم کی بعثت کا انتظار کرنے لگا ۔ ايک روز وه ريوڑ چرانے ميں مشغول تھے کہ ان 
: تمہيں معلوم ہے ٓاج ايک شخص مدينہ ميں ٓايا ہے جس کا خيال ہے کہ وه پي غمبر ہے اور خدا کا کا ساتھی ٓايا اور کہنے لگا َ

  بھيجا ہوا ہے ۔
سلمان نے اپنے ساتھی سے کہا : تم يہاں رہو ، ميں ہو کر ٓاتا ہوں ، سلمان شہر ميں داخل ہوئے ۔ پيغمبر اکرم کی مجلس ميں 

حاضر ہوئے ،۔ ٓانحضرت کے گرد چکر لگا رہے تھے اور منتظر تھے کہ پيغمبر کا کرتہ ٓاپ کے کندھے سے کس طرح 
پ کے کندھے کے درميان مخصوص نشان ديکھ سکيں پيغمبر ان کی خوہش کی طرف متوجہ ہوئے ، ٓاپ نے کرتا ہٹے اور آ 

  اٹھايا تو سلمان نے وه نشان ( مہر نبوت ) ديکھا ۔ يعنی پہلی نشانی ديکھ لی ۔
نے پوچھا کيا ہے ۔  پھر وه بازار چلے گئے ۔ کچھ گوشت اور روٹی خريدی اور رسول هللا کی خدمت ميں لے ٓائے ۔ پيغمبر
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سلمان نے جواب ديا صدقہ ہے ۔ آنحضرت نے فرمايا مجھے اس کی ضرورت نہيں غريب مسلمان کو دے دو تاکہ وه اسے 
  استعمال کرليں ۔

سلمان دوباره بازار گئے پھر کچھ گوشت اور روٹی خريدی اور پيغمبر اکرم کی خدمت ميں لے ٓائے رسول هللا نے پوچھا کيا 
  نے جواب ديا ہديہ ہے ۔ ہے ۔ سلمان

  ٓانحضرت نے فرمايا : بيٹھ جاؤ ۔ آنحضرت اور حاضرين نے اس ہديہ ميں سے کھايا ۔
سلمان پر مقصد واضح ہو گيا کيونکہ اسے اپنی تينوں نشانياں مل گئيں ۔ دوران گفتگو سلمان نے اپنے دوستوناور، ساتھيوں 

کی نماز ، روزه ، پيغمبر پر ايمان اور ٓاپ کی بعثت کے بارے ميں ان  اور دير موصل کے راہبوں کے متعلق باتيں کيں ۔ ان
  کے انتظار کا حال سنايا ۔ کسی نے سلمان سے کہا کہ اگر وه پيغمبر کو پاليتے تو آپ کی پيروی کرتے ۔

ايمان رکھتے  يہ وه مقام ہے جہاں نبی کريم پرزير بحث ٓايت نازل ہوئی جس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اديان حق پر حقيقی
  ہيں ليکن وه پيغمبر اسالم کو نہيں پاسکے انہيں کيا اجر ملے گا ۔

  

  صائبين کون ہيں ؟ : ) ٢(
مشہور عالم را غب مفردات ميں لکھتا ہے :يہ ايک گروه ہے جو حضرت نوح کا پيرو کار تھا ۔ان کا ذکر يہود و نصاری ٰ 

وگ کسی ٓاسمانی دين کے پيرو تھے اور خداو قيامت پر ايمان رکھتے کے ساتھ ساتھ کرنا بھی اس امر کی دليل ہے کہ يہ ل
تھے ۔رہا کہ بعض لوگ ! انہيں مشرک اور ستاره پرست کہتے ہيں يا بعض اور لوگ انہيں مجوسی کہتے ہيں تو يہ صحيح 

رٓان کے الفاظ يوں مشرکين اور مجوسيوں کو صائبين کے مد مقابل قرار ديتی ہے ۔ ق ١٧نہيں ہے کيونکہ سوره حج کی ٓايت 
ہيں ۔ان الذين ٓامنو ا والذين ھادو والٰصبئين والنٰصری والمجوس والذين اشرکو ا لہذا يہ مجوس اور مشرکين کے عالوه ايک 

  مستقل گروه ہے ۔صائبين کون لوگ ہيں
ه کيا ہے ۔ اس بارے اس بارے ميں مفسرين اور اديان شناس لوگوں کے مختلف اقوال ہيں اور اس لفط( صائبين ) کا اصلی ماد

  ميں بھی بحث ہے ۔
سے ليا گيا ہے کيونکہ يہ گروه حق سے ٹيڑھا ہو گيا تھا“ صباء ” ميں لکھا ہے کہ صائبہ “ ملل ونحل ”شہرستانی نے کتاب 

  اور يہ لوگ راه انبياء سے منحرف ہوگئے تھے ۔
  کہا گيا ہے ۔“ صائبہ ” اس بناء پر انہيں 

ہے کہ کہ صباء کا معنی ہے : وه شخص جو ايک دين سے نکل کر دوسرے دين کی طرف فيومی کی مصباح المنير ميں 
  مائل ہوجائے ۔

“ صابی ” جمع ہے “ صائبين ”فرہنگ دہخداميں اس بات کی تائيد کی گئی ہے کہ کلمہ عبری ہے اس کے بعد لکھا ہے کہ ” 
  ١ميں ڈوب جانا يعنی تعميد کرنے والے عبری کی اور اصل عبری ( ص ب ع ) سے مشتق ہے ۔ جس کے معنی ہيں پانی 

جو ايک عرصے سے اس ٓائين کے پيرو کار وں “ مفتسلہ ”ساقط ہوگئی اور “ ع ” جب اس لفظ کو عربی بنايا گيا تو اس کی 
  کاجامع اور صحيح ترجمہ ہے ۔“ صابی” کے ايک مقام کا نام تھا جو خوزستان ميں ہے وه کلمہ

  عبری لفظ سمجھتے ہيں ۔جديد اور معاصر محققين بھی اسے 
ميں اس لفظ کو عبری قرار ديا گيا ہے اور اس ميں اس لفظ کے معنی  ٢٣فرانسيسی ، جلد چھارم صفحہ “ دائرة المعارف ” 

  پانی کے اندر جانا يا تعميد بيان کئے گئے ہيں ۔
  ہو جس کا معنی ستاره ہے ۔ ژسينوس سلمانی کہتا ہے : يہ لفط اگر چہ عبری ہے تاہم احتمال ہے کہ ايسی اصل سے مشتق

کا مٔولف کہتا ہے صائبين ايک گروه ہے جس کے لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے ، زبور “ کشاف اصطالح الفنون ” 
  پڑھتے تھے اور قبلہ کی طرف منھ کرتے تھے ۔

کہ زرتشت نے جب مجوس پر امثال و حکم کا تذکره کرتے ہوئے ابتدا ميں کہا گيا ہے  ١۶۶۶ص “ التنبيہ واالشراف ” کتاب 
مذہب کے پيرو “ صفا ” ٓائين و دين گشتاسب کے سامنے پيش کيا اور اس نے قبول کيا ، اس سے قبل اس ملک کے لوگ 

  تھے ۔
  کے زمانے ميں پيش کيا تھا ۔“ طہورس ” نے “ بو ذاسب ” اور وه صائبين تھے ۔ يہ وه مذہب ہے جسے 
گفتگو کی وجہ يہ ہے کہ ان کی جمعيت تھوڑی تھی اور وه اپنے مذہب کو اس گروه کے بارے ميں اختالفات اور ايسی 

پوشيده رکھنے پر مصر تھے اور اس کی دعوت و تبليغ سے منع کرتے تھے ان کا اعتقاد تھا کہ ان کا مذہب خصوصی ہے 
  عمومی نہيں اور ان کا پيغمبر انہی کی نجات کے لئے مبعوث ہوا ہے اور بس ۔
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حالت ايک بھيدہی رہی اور ان کی جمعيت بھی روز بروز ختم ہوتی گئی اور يہ بھی کہ ان کے ہاں  يہی وجہ ہے کہ ان کی
مفصل غسل اور طوالنی تعميدوں جيسے خاص احکام تھے يہ انہيں سرديوں اور گرميوں ميں انجام دينا پڑتے تھے ۔ وه اپنے

مکان رہبانيت اور عورتوں سے ترک ِمباشرت کا مذہب کے عالوه کسی سے شادی حرام سمجھتے تھے ۔ ان کے ہاں حتی اال
  تاکيدی حکم تھا اور مسلمانوں سے زياده ميل جول کی وجہ سے اپنے مذہب کو بدل ديتے تھے ۔

______________________________  

  غسل تعميد عيسائيوں کے ہاں بچوں اور نئے عيسائی ہونے والے کو ديتے ہيں ۔ مترجم ١

  
  

  : ان کے مندرجہ ذيل عقائد تھے : صائبين کے عقائد)٣(
ان کا اعتقاد تھا کہ پہلی مقدس ٓاسمانی کتاب حضرت ٓادم پر نازل ہوئی ، پھر حضرت نوح پر ، ان کے بعد سام پر ، پھر رام 

ں پر ، اس کے بعد ابراہيم خليل هللا پر ، پھر حضرت موسی ٰ اور اس کے بعد يحيٰی بن زکريا پر نازل ہوئی ۔ وه مقدس کتابي
  جو ان کی نگاه ميں اہميت رکھتی ہيں يہ ہيں :

صحف ٓادم بھی کہتے ہيں ۔ يہ کتا ب خلقت کی کيفيت اور موجودات کی پيدائش ” يا “ سدره ” اس کتاب کو “ کنيزاربا ”۔ ١
  کے بارے ميں بحث کرتی ہے ۔

ات اور تعليمات کے بارے ميں ہے ۔انيہ حضرت يحی ٰکی زندگی ۔ ان کے احکام“ سدرادہی ”يا ”۔ اور افشادہی ”۔ کتاب ) ٢(
  کا اعتقاد ہے کہ يہ کتاب جبريل کے ذريعہ حضرت يحی پر وحی وا لہام ہوئی ۔

  يہ شادی بياه کے مراسم کے بارے ميں ہے ۔ “ قلستا ” ۔ کتاب ٣
  ان کے پاس اور بھی بہت سی کتابيں ہيں اختصار کے لئے ان سے صِر ف نظر کيا جا رہا ہے ۔

ديک اس دين کے پيرو کار وں کی کيفيت ديکھ کر يہ نتيجہ برٓامد ہوتا ہے کہ يہ لوگ حضرت يحی ٰ بن ذکريا محققين کے نز
کے پيرو ہيں ۔اس وقت اس مذہب کے پيرو تقريباََ◌ پانچ ہزار افراد خوزستان ( دريائے کارون کے کنارے ) اہواز ، خرم شہر

  ، ابادان اور شادگان وغيره ميں رہتے ہيں ۔
يو حنا ی ”يا “ يحيی تعميد دہنده ” اپنے مذہب کو حضرت يحی بن زکريا سے منسوب کرتے ہيں ۔ مسيحی جنہيں يہ لوگ 

   ١کہتے ہيں “ معمد 
کتاب بلوغ االدب کا مولف کہتا ہے ۔صائبين ايک بہت بڑی قوم ہے ان کے بارے ميں اختالف اس مذہب کے افراد کی معرفت 

  کے لحاظ سے ہے ۔
  بحث ٓايت سے ظاہر ہوتا ہے کہ يہ جمعيت دو گروہوں مومن اور کافر ميں تقسيم ہوتی ہے ۔سوره بقره کی زير 

ميں جو صائبين کی سر زمين“ حران ” يہ حضرت ابراہيم خليل کی وہی قوم ہے جس کی دعوت پر ٓاپ مامور تھے ۔ يہ لوگ 
  ہے زندگی گزارتے تھے اور دو طرح کے تھے صائبين حنيف اور صائبين مشرک ۔

شرک ، ستاروں ، ٓافتاب ، ماہتاب کا احترام کرتے تھے ۔ ان ميں سے کچھ لوگ نماز روزه کو بھی انجام ديتے تھے ، کعبہ م
کو محترم سمجھتے تھے اور حج بھی بجا التے تھے ۔ يہ لوگ مردار ، خون اور خنزير کے گوشت نيز محارم سے نکاح کو 

ے پيرو کاروں ميں سے کچھ لوگ بغداد ميں حکومت کے اہم مناصب مسلمانوں کی طرح حرام سمجھتے تھے ۔ اس مذہب ک
  پر فائز تھے جن ميں ايک ہالل بن محسن صابی بھی تھا ۔

ان لوگوں نے اپنے گمان کے مطابق اپنے دين کی بنياد اس پر رکھی ہے کہ دنيا کے ہر مذہب کی اچھائی لے لو اور اس کی 
بين کہتے ہيں يعنی وه لوگ جو کسی دين کے تمام احکام کی انجام دہی کی قيد برائی سے دور رہو ۔ انہيں اسی بناء پر صائ

  سے سرکشی کرتے ہيں ۔
  لہذا يہ لوگ ايک لحاظ سے تما م اديان کے موافق اور تمام اديان کے مخالف ہيں ۔

  ے ہيں ۔صائبين حنيف کا ايک گروه مسلمانوں سے ہم ٓاہنگ ہوگيا ہے اور ان کے مشرک بت پرستوں کے ساتھ ہوگئ
ٓاخر بحث ميں ہم دوباره ذکر کر ديں کہ اس گروه کی دو قسميں ہيں ۔ صائبين مشرک اور صائبين حنيف ۔ ان دونوں کے 

  ٢درميان بہت مناظرے اور مباحثے ہوتے رہيں ہيں 
اپنے ٓاپ  مندرجہ باال بحث سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ يہ بنيادی طور پر کسی پيغمبر خدا کے پيرو تھے اگرچہ جس سے وه
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کو منسوب کرتے ہيں اس پيغمبر کے تعين ميں اختالف ہے ۔ اسی طرح يہ بھی واضح ہوا کہ وه بہت کم لوگ ہيں جو ختم 
  ہونے کے قريب ہيں ۔

  ۔ و اذ اخذ نا ميثاقکم و رفعنا فوق کم الطور ط خذو ا ما ٰاتيٰنکم بقوة  ۶٣
  واذکروا ما فيہ لعلکم تتقون 

  ک ج فلوال فضل هللا عليکم و رحمتہ لکنتم من الٰخسرين ۔ ثم توليتم من بعد ذل۶۴
  ترجمہ 

۔اور ( وه وقت کہ )جب ہم نے تم سے عہد ليا اور کوه طور کو تمہارے سروں کے اوپر مسلط کرديا اور (تمہيں کہا کہ ) ۶٣
ں ہے اسے ياد جو کچھ ٓايات و احکام کی صورت ميں ہم نے تمہيں ديا ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور جو کچھ اس مي

  رکھو اور ( اس پر عمل کرو ) شايد اس طرح تم پرہيزگار بن جاؤ ۔
اس کے بعد پھر تم نے روگردانی کی اور اگر تم پر خد ا کا فضل و رحمت نہ ہوتا تو تم نقصان اٹھانے والوں ميں سے  ۶۴

  ہوتے ۔
______________________________  

  ٓاراء و عقائد بشری کی طرف رجوع کريں ۔” مزيد تفصيالت کے لئے کتاب  ١
  ۔ ٢٣٣و  ٢٢٨، ص  ٢۔ اقتباس از بلوغ االدب ج ٢

 

 

  1تفسير نمونه جلد

 

  

  ان ٓايات ميں بنی اسرائيل سے تورات ميں شامل احکامات پر 
ان ٓايات ميں بنی اسرائيل سے تورات ميں شامل احکامات پر عمل کرنے کے عہد و پيمان اور پھر ان کی طرف سے اس 

  پيمان کی خالف ورزی کی طرف اشاره ہوا ہے ۔
کہا گيا ہے : ياد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد وپيمان ليا ۔( و اذ اخذنا ميثاقکم ) اور کوه طور کو تمہارے سروں پر

مسلط کرديا ہے ( ورفعنا فوقکم الطور ) اور تمہيں کہا گيا ہے کہ جو ٓايات الٰہی تمہيں دی گئی ہيں انہيں قدرت و قوت سے 
قوة ) اور اس ميں جو کچھ ہے اسے غور و فکر سے دل ميں ياد رکھو اور اس پر عمل کرو ) تاکہ تھامو ( خذ و ا ما ٰاتيٰنکم ب

  پرہيزگار ہوجاؤ ( و اذ کرو ا مافيہ لعلکم تتقون ) ۔
ليکن تم نے اپنے عہد وپيمان کو طاق نسياں کرديا اور اس واقعے کے بعد روگرداں ہوگئے ( ثم توليتم من بعد ٰذلک ) اور اگر 

  فضل و رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتا و تم نقصان اٹھانے والوں ميں سے ہوتے ۔خدا کا 
  

  عہد و پيمان سے مراد : ) ١(
 ٨۴اور  ٨٣يہاں عہد اپيمان سے مراد مقصود وہی ہے جس پر اس سوره کی چاليسويں ٓايت ميں بحث ہوچکی ہے اور ٓايت 

  ميں بھی شامل ہوگی ۔
شامل تھيں : پروردگار کی توحيد پر ايمان رکھنا ، ماں باپ ، عزيز و اقارب ، يتيم اور اس عہد و پيمان ميں يہ چيز يں 

حاجتمند وں سے نيکی کرنا اور خونريزی سے پرہيز کرنا ۔يہ کلی طور پر ان صحيح عقائد اور خدا ئی پروگراموں کے 
  بارے ميں عہد وپيمان تھا جن کا تورات ميں ذکر کيا گيا تھا ۔

سے استفاده ہوتا ہے کہ خدا نے يہوديوں سے عہد وپيمان ليا کہ وه تمام انبياء پر ايمان رکھيں گے  ١٢ٓايت سوره مائده کی 
اور ان کی کمک کريں گے اور راه خدا ميں صدقہ اور خرچ کريں گے نيز اس ٓايت کے ٓاخر ميں ضمانت دی گئی ہے کہ اس
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  عہد پر عمل کريں گے تو اہل بہشت ميں سے ہوجائيں گے ۔
  

  کوه طور ان کے سروں پر مسلط کرنے سے کيا مقصود تھا : ) ٢(
  عظيم اسالمی مفسر مرحوم طبرسی ، ابن زيد کا قول اس طرح نقل کرتے ہيں :

جس وقت حضرت موسی کوه طور سے واپس ٓائے اور اپنے ساتھ تورات الئے تو اپنی قوم کو بتايا کہ ميں ٓاسمانی کتاب لے 
ام اور حالل و حرام پر مشتمل ہے ۔ يہ وه احکام ہيں جنہيں خدا نے تمہارے لئے عملی پروگرام قطع کر ٓايا ہوں جو دينی احک

قر ديا ہے ۔ اسے لے کر اس کے احکام پر عمل کرو ۔ اس بہانے سے کہ يہ ان کے لئے مشکل احکام ہيں ۔ يہودی نافرمانی 
کوه طور کا ايک بہت بڑا ٹکڑا ان کے سروں پر الکر اور سر کشی پر تل گئے۔ خدا نے بھی فرشتوں کو مامور کيا کہ وه 

کھڑا کر ديں ۔ اسی اثناء ميں حضرت موٰسی نے انہيں خبر دی کہ عہد وپيمان باندھ لو ، احکام خدا پر عمل کرو ، سرکشی و 
يا ۔ تو بغاوت سے توبہ کرو تو تم سے عذاب ٹل جائے گا ورنہ سب ہالک ہوجاؤ گے ۔ اس پر انہوں نے سر تسليم خم کر د

رات کو قبول کيا اور خدا کے حضور سجده کيا ۔ جب کہ ہر لحظہ وه کوه طور کے اپنے سروں پر گرنے کے منتطر تھے 
  ليکن با آل خر ان کی توبہ کی وجہ سے عذاب اٰلہی ٹل گيا ۔

ے فرق کے ساتھ بيان ميں تھوڑے س ١٧١ميں اور سوره اعراف ٓايہ  ١۵۴ميں سوره نساء ٓايہ  ٩٣يہی مضمون سوره بقره ٓاية 
  ہوا ہے ۔

يہ نکتہ ياد رکھنا ضروری ہے کہ کوه طور کے بنی اسرائيل کے سروں پر مسلط ہونے کی کيفيت کے سلسلے ميں ” 
مفسرين کی ايک جماعت کا اعتقاد ہے کہ حکم خداسے کوه طور اپنی جگہ سے اکھڑ گيا اور سائبان کی طرح ان کے سروں 

  ١ ١٧١پر مسلط ہوگيا ۔( اعراف ۔ 
جب کہ بعض دوسرے مفسرين يہ کہتے ہيں کہ پہاڑ ميں سخت قسم کا زلزلہ ٓا يا ، پہاڑ اس طرح لرزنے اور حرکت کرنے 

لگا کہ جو لوگ پہاڑ کے دامن ميں تھے انہوں نے پہاڑ کے ايک حصے کا سايہ اپنے سروں پر واضح طور پر ديکھا ، ايسا 
ٓاگرے گا ليکن خدا کے لطف وکرم سے زلزلہ رک گيا اور پہار اپنی جگہ پو لگتا تھا کہ کسی بھی وقت وه ان کے سروں پر 

  ٢قائم ہوگيا ۔ 
يہ احتمال بھی ہوسکتا ہے کہ پہاڑ کا ايک بہت بڑا ٹکڑا زلزلے اور شديد بجلی کے زير اثر اپنی جگہ سے اکھڑ کر ان کے 

اپنے سروں پر ديکھا ہو اور يہ خيال کيا ہو سروں کے اوپر سے بحکم خدا اس طرح گزرا ہو کہ چند لحظے انہوں نے اسے 
  -کہ وه ان پر گرنا چاہتا ہے ليکن يہ عذاب ان سے ٹل گيا اور وه ٹکڑا کہيں دور جاکر گرا

______________________________  

  ۔ مجمع البيان اور بعض ديگر تفاسير ۔ ١
  ا لمنار زير بحث ٓايت کے ذيل ميں ۔- ٢
  

  يں جبر کا پہلو ہے : کيا اس عہد وپيمان م) ٣(

اس سوال کے جواب ميں بعض کہتے ہيں کہ ان کے سروں پر پہاڑ کا مسلط ہونا ڈرانے اور دھمکانے کے طور پر تھا نہ کہ جبر 
  واضطرار کے طور پر ورنہ جبر عہد وپيمان کی تو کوئی قدر وقيمت نہيں ہے ۔

ور باغی افراد کو تہديد و سزا کے ذريعہ حق کے سامنے جھکايا ليکن زياده صحيح يہی ہے کہ اس ميں کوئی حرج نہيں کہ سرکش ا
جائے ۔ يہ تہديد اور سختی وقتی طور پر ہے ان کے غرور کو توڑدے گی ۔ انہيں صحيح غور وفکر پر ابھارے گی اور اس راستے پر 

  چلتے چلتے وه اپنے اراده و اختيار سے اپنی ذمہ دارياں پوری کرنے لگے ۔
  زياده تر عملی پہلوؤں سے مربوط تھا ورنہ عقائد کو تو جبر واکراه سے نہيں بدال جاسکتا ۔بہر حال يہ پيمان 

  
  

  کوه طور : ) ۴(

  طور سے مراد يہاں اسم ِ جنس ہے يا يہ مخصوص پہاڑ ہے ۔ اس سلسلے ميں دو تفسيريں موجود ہيں ۔ 
  ٰی پر وحی نازل ہوئی ۔بعض کہتے ہيں کہ طور اسی مشہور پہاڑ کی طرف اشاره ہے جہاں حضرت موس
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ليکن بعض کے نزديک يہ احتمال بھی ہے کہ طورلغوی معنی کے لحاظ سے مطلق پہاڑ ہے ۔ يہ وہی چيز ہے جسے سوره اعراف کی 
  سے تعبير کيا گيا ہے :“ جبل ” ميں  ١٧١ٓايہ 

  و اذ نتقنا الجبل فوقھم 
  مام صادق سے منقول ہے کہ ٓانجناب سے لوگوں نے پوچھا :خذوا ما اتيناکم بقوة کا مفہوم : اس جملے کی تفسير ميں ا) ۵(

  قوة االبدان او قوة القلب 
  قوت و طاقت ٓايات الٰہی تھامنے سے مراد قوت جسمانی ہے يا قوت معنوی ۔

  امام نے جواب ديا :
  فيھا جميعا 

  ۔١جسمانی و معنوی سب طاقتيں مراد ہيں 
لئے ہے کہ ہر زمانے ميں ان تعليمات کی حفاظت و اجراء کے لئے مادی و روحانی يہ حکم تمام ٓاسمانی اديان کے پيرو کاروں کے 
  دونوں قوتوں اور توانائيوں کے ساتھ تيار رہيں ۔

  ۔ ولقد علمتم الذين اعتدو ا منکم فی السبت فقلنا لھم کونو ا قردة ٰخسئين ۶۵
  فجعلٰنھا نکاال لما بين يديھا و ما خلفھا وموعظة للمتقين ۶۶

  ترجمہ 
۔ جنہوں نے ہفتہ کے دن کے بارے ميں حکم کی نافرمانی اور گناه کيا ۔ تمہيں ان کی حالت کا علم ہے کہ انہيں ہم نے دھتکار ے ۶۵

  ہوئے بندروں کی شکل ميں کر ديا ۔
اور پرہيز۔ ہم نے عذاب کے اس واقعہ کو اس زمانے کے لوگوں کے لئے اور بعد ميں ٓانے والوں کے لئے درس عبرت قرار ديا ہے ۶۶

  گاروں کے لئے اسے نصيحت بنايا ہے ۔
______________________________  

  تفسير الميزان زير بحث ٓايت کے ذيل ميں بحوالہ محاسن برقی ۔ ١
  

  يہ دو ٓايات بھی گذشتہ ٓايات کی طرح 

  کی طرف ا شاره کرتی ہيں  يہوديوں کی عصيان ونافرمانی کی روح اور مادی امور کی طرف ان کی شديد رغبت اور وابستگی
پہلے کہا گيا ہے :تم ان کی حالت کو تو جانتے ہو جنہو ں نے تم ميں سے ہفتہ کے دن کے بارے ميں نافرمانی اور گناه کيا تھا( ولقد 

  علمتم الذين اعتدو ا منکم فی السبت)
  اؤ( فقلنا لھم کونو ا قردة ٰخسئين)نيز تمہينيہ بھی علم ہے کہ ہم نے انکو کہا کہ دھتکارے ہوئے بندروں کی طرح ہو ج

ہم نے اس واقعہ کو اس زمانہ کے لوگوں کے لئے اور بعد کے زمانے کے لوگوں کے لئے بھی درس عبرت قرار ديا ہے( فجعلٰنھا نکاال
  لما بين يديھا و ما خلفھا)

  اور اسی طرح پرہيزگاروں کے لئے بھی پند ونصيحت قرار ديا ہے (وموعظة للمتقين)
قعہ کا خالصہ يہ ہے کہ خدا نے يہوديوں کو يہ حکم دے رکھا تھاکہ وه ہفتہ کے دن تعطيل کيا کريں ۔ان مينسے کچھ لوگ دريا اس وا

کے کنارے رہتے تھے اور ٓازمائش وامتحان کے طور پر انہيں حکم مال کہ اس دن مچھلياں نہ پکڑا کريں ليکن دوسرے دنوں کے 
ت سے پانی کی اوپر والی سطح پر ظاہر ہو جاتی تھيں لٰہذا وه کوئی حيلہ سوچنے لگے اور ايک برعکس ہفتہ کے دن مچھلياں بڑی کثر

قسم کے شرعی بہانے سے انہوں نے ہفتہ کے دن مچھلياں پکڑ ليں ۔ خدا تعالی نے اس جرم کی سزا دی اور ان کے انسانی چہرے 
  حيوانی شکل ميں بدل گئے ۔

ی طور پر تھا يا نفسياتی و اخالقی طور پر ، نيز يہ کہ لوگ کہاں رہتے تھے اور کون سے ان کے چہرے مسخ اور تبديل ہونا جسمان
بہانے کے ذريعہ انہوں نے مچھلياں پکڑ ی تھيں ۔ ان تمام سواالت کے جوابات اور اس سلسلے کے دوسرے مسائل اسی تفسير کی 

  گے۔تک کے ذيل ميں ٓائيں  ١۶۶سے  ١۶٣چھٹی جلد ميں سوره اعراف کی ٓايات 
  سرعت عمل سے کنايہ ہے يعنی ايک اشارے اور فرمان سے تمام نافرمانوں کے چہرے بدل گئے ۔ ١جملہ کونو اقردة خاسئين 

  يہ بات قابل غور ہے کہ امام باقر اور امام صادق سے اس ٓايت کے مفہوم کے بارے ميں يوں منقول ہے :
ہم مسلمان ہيں يعنی يہ درس عبرت بنی اسرائيل سے مخصوص نہيں بلکہ ما بين يديھا سے اس زمانے کی نسل اور ماخلفھا سے مراد 

   2يہ تمام انسانوں کے لئے ہے۔ 
  
  ۔ و اذ قال موسی ٰ لقومہ ان هللا يامر کم ان تذبحوا بقرة ط قالو ا اتتخذنا ھزوا ط قال اعوذ با ان اکون من الٰجھلين ۶٧
  قول انھا بقرة ال فارض و ال بکر ط عوان بين ٰذلک ط فافعلو ا ما تومرون ۔ قالو ادع لنا ربک يبين لنا ماھی ط قال انہ ي۶٨
  ۔ قالوا ادع لنا ربک يبين لنا مالونھا ط قال انہ يقول انھا بقرة صفراء فاقع لو نھا تسر الٰنظرين ۶٩
  ۔ قالو ادع لنا ربک يبين لنا ماھی ان البقرة تٰشبہ علينا ط و انا ان شاء هللا لمھتدون ٧٠
 ال انہ يقول انھا بقرة ال ذلول تثير االرض وال تسقی الحرث ج مسلمة الشية فيھا ط قالو االٰئن جت بالحق فذبحو ھا وما کادوا يفعلون ۔ ق٧١
  ۔ و اذ قتلتم نفسا فاٰدرئتم فيھا ط وهللا مخرج ما کنتم تکتمون ٧٢
  تعقلون ۔ فقلنا اضربوه ببعضھا ط کٰذلک يحی هللا الموت و يريکم ٰاٰيتہ لعلکم ٧٣
۔ ثم قست قلوبکم من بعد ٰذلک فھی کاالحجارة او اشد قسوة ط و ان من الحجارة لما يتفجر منہ االنٰھر ط و ان منھا لما يشقق فيخرج منہ٧۴
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  الماء ط و ان منھا لما يھبط من خشية هللا ط و ما هللا بغافل عما تعملون 
  ترجمہ
ی قوم سے کہا : خدا تمہيں حکم ديتا ہے کہ ايک گائے ذبح کرو ( اور اس کے بدن ۔ اور ( اس وقت کو ياد کرو ) جب موسٰی نے اپن۶٧

کا ايک ٹکڑا اس مقتول کے ساتھ لگاؤ جس کا قاتل نہيں پہچانا جارہا تاکہ وه زنده ہو کر اپنے قاتل کا تعارف کرائے اور يہ شور و غو 
ہا ميں خدا سے پناه مانگتا ہوں کہ جاہلوں ميں سے ہوجاؤ ( اور غا ختم ہو ) وه کہنے لگے تم ہم سے مذاق کرتے ہو ۔ ( موسٰی نے ک

  کسی سے مذاق و استہزا کروں ) 
۔ وه کہنے لگے ( تو پھر ) اپنے خدا سے يہ کہو کہ ہميں واضح کرے کہ يہ کس قسم کی گائے ہونا چاہيے ۔ اس نے کہا : خدا فرماتا۶٨

ر نہ بالکل جوان ہو بلکہ ان کے درميان ہو جو کچھ تمہيں حکم ديا گيا ہے ( ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو کہ جو کام سے ره گئی ہو او
  جتنی جلدی ہوسکے ) اسے انجام دو ۔

۔ وه کہنے لگے ! اپنے خدا سے کہو ہمارے لئے واضح کرے کہ اس کا رنگ کيسا ہو ۔ وه کہنے لگا :خدا فرماتا ہے کہ وی زرد ۶٩
  کو اچھا لگے ۔رنگ کی ہو ، ايسے رنگ کی جو ديکھنے والوں 

۔ وه کہنے لگے اپنے خدا سے کہيئے وه واضح کرے کہ وه کس قسم کی گائے ہو کيونکہ يہ گائے تو ہمارئے لئے مبہم ہوگئی ہے ٧٠
  اور اگر خدا نے چاہا تو ہم ہدايت پاليں گے ۔

ہی کھيتی سينچے ، بھلی چنگی اور ۔ اس نے کہا : خدا فرماتا ہے کہ وه گائے نہ تو اتنی سدھائی ہوئی ہوکہ زمين جوتے اور نہ ٧١
ايک رنگ کی ہو جس ميں کوئی دھبہ تک نہ ہو ۔ وه کہنے لگے اب ( جاکے ) ٹھيک ٹھيک بيان کيا اور پھر انہون نے ( ايسی گائے 

  تالش کی ) اور اسے ذبح کيا حاالنکہ وه مائل نہ تھے کہ اس کام کو انجام ديں ۔
ا ، پھر ( اس کے قاتل کے بارے ميں ) تم ميں پھوٹ پڑگئی اور خدا نے ( اس حکم کے ۔ اور جب تم نے ايک شخص کو قتل کردي ٧٢

  ذريعہ جو مندرجہ باال ٓايات ميں ٓايا ہے ) اسے آشکار کرديا جسے تم چھپا رہے تھے ۔
دے ) ، اس طرح خدا ۔ پھر ہم نے کہا کہ اس گائے کا ايک ٹکرا مقتول کے ساتھ لگا دو ( تاکہ وه زنده ہوکر قاتل کی نشاندہی کر٧٣

  مردوں کو زنده کرتا ہے اور تمہيں اپنی ٓايات دکھاتا ہے کہ شايد تم سمجھ سکو ۔
۔ پھر اس واقعے کے بعد تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہوگئے بلکہ اس سے بھی زياده کيونکہ کچھ پتھر تو وه ہيں جنسے نہريں ٧۴

ی ہيں اور ان ميں سے پانی کے قطرات ٹپکتے ہيں اور ان ميں سے بعض جاری ہوتی ہيں اور بعض وه ہيں جن ميں دراڑيں پڑ جات
خوف خدا سے ( پہاڑ کی بلندی سے ) نيچے گر جاتے ہيں ( ليکن تمہارے د ل نہ خوف ِ خدا سے دھڑکتے ہيں اور نہ ہی وه علم و 

  دانش اور انسانی احساسات کو سر چشمہ ہيں ) اور خدا تمہارے اعمال سے غافل نہيں ہے ۔
______________________________  

ماده سے ہے جس کے معنی ذلت کے ساتھ دھکيلنا ہے ۔ يہ لفظ اصل ميں کتے کو دور کرنے کے لئے استعمال “ خساره ” خاسی - ١
ہو ہوتا ہے يہاں اس سے دھتکارنے کا وسيع تر معنی ليا گيا ہے جس ميں حقارت شامل ہے لہذا يہ لفظ دوسرے مواقع پر بھی استعمال 

  نے لگا
  تفسير مجمع البيان ، زير بحث ٓايت کے ذيل ميں ۔ -2
  

  بنی اسرائيل کی گائے کا واقعہ 

سوره بقره ميں بنی اسرائيل کے بارے ميں ہم مختصر طور پر جو ديگر واقعات پڑھ چکے ہيں ان کے برعکس ان ٓايات ميں يہ واقعہ 
واقعہ قرٓان ميں صرف ايک ہی دفعہ ذکر ہوا ہے ۔ عالوه از ايں اس ميں ايسے  تفصيل سے بيان ہوا ہے ۔ شايد اس کی يہ وجہ ہو کہ يہ

بہت سے نکات بھی نظر ٓاتے ہيں جو بہت کچھ سکھاتے ہيں ۔ ان ميں سے بنی اسرائيل کی بہانہ سازی اس ساری داستان ميں واضح 
ہ تمام چيزوں سے قطع نظر يہ واقعہ مسئلہ معاد ہے نيز حضرت موسٰی کی گفتگو سے ان کے ايمان کے درجات بھی ظاہر ہوتے ہيں ۔ ي

  وقيامت کی زنده سند اور گواه ہے ۔
  پہلے ہم اس واقعے کی تشريح اور ٓايات کی تفسير بيان کرتے ہيں بعد ازاں اس کے نکات کی طرف جائيں گے ۔

معلوم طور پر قتل ہوجاتا ہے اس کے جيسا کہ اايات قرآن اور اقوال مفسرين سے ظاہر ہوتا ہے بنی اسرائيل ميں سے ايک شخص نا
قاتل کا کسی طرح پتہ نہيں چلتا بنی اسرائيل کے قبائل کے درميان جھگرا اور نزاع شروع ہوجاتا ہے ۔ ان مين سے ہر ايک دوسرے 

ے مقدمہ حضرت قبيلے اور ديگر لوگون کو اس کاذمہ دار گردانتا ہے اور اپنے تئيں بری الذمہ قرار ديتا ہے ، جھگڑا ختم کرنے کے لئ
موسٰی کی خدمت ميں پيش کيا جاتا ہے اور لوگ ٓاپ سے اس موقع پر مشکل کشائی کی درخواست کرتے ہيں اور اس کا حل چاہتے ہيں 
۔ چونکہ عام اور معروف طريقوں سے اس فيصلے کا فيصلہ ممکن نہ تھا اور دوسری طرف اس کشمکش کے جاری رہنے سے ممکن 

عطيم فتنہ کھڑا ہوجاتا لہذا جيسا کہ ٓاپ ان ٓايات کی تفسير ميں پڑھيں گے حضرت موسٰی پروردگار سے مدد  تھا بنی اسرائيل ميں ايک
  ١لے کر اعجاز کے راستے اس مشکل کو حل کرتے ہيں 

تمہيں مل قرٓان نے فرمايا : ياد کرو اس وقت کو جب موسٰی نے اپنی قوم سے کہا تھا ( قاتل کو تالش کرنے کے لئے ) پہلی گائے ( جو 
  جائے اس کو ذبح کرو ( و اذ قال موسٰی لقومہ ان هللا يا مرکم ان تذبحو ا بقرة )

انہوں نے بطورتعجب کہا : ميں خدا سے پناه مانگتا ہونکہ ميں جاہلوں ميں سے ہوجاؤں ( قال اعوذ با هللا ان اکون من الٰجھلين) ۔ يعنی 
  کام ہے اور خدا کا رسول يقينا ايسا نہيں ہے ۔ استہزاء اور تمسخر کرنا نادان اور جاہل افراد کا

اس کے بعد انہيں اطمينان ہوگيا کہ استہزاء و مذاق نہيں بلکہ سنجيده گفتگو ہے تو کہنے لگے : اب اگر ايسا ہی ہے تو اپنے پروردگار 
اپنے خدا سے کہو ”نا ماھی ) سے کہيے کہ ہمارے ليے مشخص و معين کردے کہ وه گائے کس قسم کی ہو ( قالوا ادع لنا ربک يبين ل
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ان کے سواالت ميں يہ جملہ بتکرار ٓايا ہے ۔ اس ميں ايک طرح کا سوئے ادب يا سربستہ استہزاء و مذاق پايا جاتا ہے ۔يہ کيوں نہيں “ 
  کيا وه حضرت موسٰی کے خدا کو اپنے خدا سے جدا سمجھتے تھے ۔“ ہمارے خدا سے دعا کيجئے ” کہتے تھے 

موسٰی نے ان کے جواب ميں فرمايا : خدا فرماتا ہے ايسی گائے ہو جو نہ بوڑھی ہو او بے کار ہوچکی ہو اور نہ ہی بہر حال حضرت 
   2جو ان بلکہ ان کے درميان ہو ( قال انہ يقول انھا بقرة ال فارض وال بکر عوان بين ٰذلک ) ۔ 

نہ تراشی سے حکم ِ خدا ميں تاخير نہ کريں اپنے کالم کے اس مقصد کے لئے کہ وه اس سے زياده اس مسئلے کو طول نہ ديں اور بہا
ٓاخر ميں مزيد کہا : جو تمہيں حکم ديا گيا ہے ( جتنی جلدی ہوسکے ) اسے انجام دو فافعلو ا ما توء مرون )۔ليکن انہوں نے پھر بھی 

گار سے دعا کرو کہ وه ہمارے لئے واضح زياده باتيں بنانے اور ڈھٹائی دکھانے سے ہاتھ نہيں اٹھايا اور کہنے لگے : اپنے پرورد
  کرے کہ اس کا رنگ کيسا ہو ( قالو ا ادع لنا ربک يبين لنا ما لونھا ) ۔

موسٰی نے جواب ميں کہا : وه گائے ساری کی ساری زرد رنگ کی ہو جس کارنگ ديکھنے والوں کو بھال لگے ( و قال انہ يقول انھا 
   3۔ بقرة صفراء فاقع لونھا تسر الٰنظرينّ  

  خالصہ يہ کہ وه گائے مکمل طور پر خوش رنگ اور چمکيلی ہو ۔ ايسی ديده زيب کہ ديکھنے والوں کو تعجب ميں ڈال دے ۔ 
تعجب کی بات يہ ہے کہ انہوں نے اس پر اکتفاء نہ کيا اور اسی طرح ہر مرتبہ بہانہ جوئی سے کام لے کر اپنے ٓاپ کو اور مشکل ميں 

اپنے پروردگار سے کہيے کہ ہميں واضح کرے کہ يہ گائے ( کام کرنے کے لحاظ سے ) کيسی ہونی  ڈالتے گئے۔ پھر کہنے لگے
  چاہيئے،

دايت (قالوا ادع لنا يبين لنا ماھی ) ۔ کيونکہ يہ گائے ہمارے لئے مبہم ہوگئی ہے ( ان البقره تشابہ علينا ) اور اگر خدا نے چاہا تو ہم ہ
  ون )۔پاليں گے (و انا ان شاء هللا لمھتد

حضرت موسٰی نے پھر سے کہا : خدا فرماتا ہے وه ايسی گائے ہو جو اتنی سدھائی ہوئی نہ ہو کہ زمين جوتے اور کھيتی سينچے ( قال
انہ يقول انھا بقرة ال ذلول تثير االرض وال تسقی الحرث ) ہر عيب سے پاک ہو ( مسلمة ) حتی کہ اس ميں کسی قسم کا دوسرا رنگ نہ 

  يھا ) ۔ہو ( الشية ف
اب کہ بہانہ سازی کے لئے ان کے پاس کوئی سوال باقی نہ تھا ، جتنے سواالت وه کر سکتے تھے سب ختم ہو گئے تو کہنے لگے : 

  اب تو نے حق بات کہی ہے ( قالوا االن جئت بالحق ) 
ہ چاہتے تھے (( فذبحوھا و ما کادو پھر جس طرح ہوسکا انہوں نے وه گائے مہيا کی اور اسے ذبح کيا ليکن در اصل وه يہ کام کرنا ن

  يفعلون ))
  اس واقعے کی جزئيات بيان کرنے کے بعد قرٓان دوباره يہ تمام واقعہ بعد کی دو ٓايات ميں مختصراََ◌ بيان کرتا ہے : 

کم کے ياد کرو اس وقت کو جب تم نے ايک ٓادمی کو قتل کرديا پھر اس کے قاتل کے بارے ميں جھگڑ نے لگے اور خدا نے ايک ح
ج ذريعہ جو مندرجہ باال ٓايات ميں ٓاياہے ) جس چيز کو تم چھپائے ہوئے تھے ٓاشکار کرديا ( و اذقتلتم نفساََ◌ فاد ارئتم فيھا وهللا مخر

ه ماکنتم تکتمون ) ۔پھر ہم نے کہا اس گائے کا ايک حصہ مقتول پر مارو ( تاکہ وه زنده ہو کر اپنے قاتل کا تعارف کرائے ( فقلنا اضربو
  بيشک خدا اسی طرح مردون کو زنده کرتا ہے ( کٰذلک يحی هللا موتٰی )۔ 4ببعضھا ) 

  اور وه تمہيں اپنی اس قسم کی ٓايات دکھاتا ہے تاکہ تم حقيقت کو پاسکو ( و يريکم ٓاياتہ لعلکم تعقلون )۔
ہے : ان تمام واقعات کے بعد اور اس قسم کے ٓايا زير بحث ٓايات ميں سے ٓاخری مينبنی اسرائيل کی قساوت اور سنگدلی کو بيان کيا گيا 

ت و معجزات ديکھنے کے باوجود تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہيں اور اس سے بھی زياده( ثم قست قلوبکم من بعد ٰذلک فھی کا 
ی ہيں ( و ان من لحجارة او اشد قسوة ) کيونکہ کچھ پتھر تو ايسے ہيں جن ميں دراڑ پڑ جاتی ہے اور ان سے نہريں جاری ہوجات

الحجارة لما يتفجر منہ االنھار ) يا پھر بعض وه ہيں جن ميں شگاف پڑ جاتا ہے اور ان ميں سے پانی کے قطرات ٹپکنے لگتے ہيں ( و 
ان منھا لما يشقق فيخرج منہ الماء ) اور کبھی ان ميں سے کچھ پتھر ( پہاڑ کی بلندی سے ) خوِف خدا کے باعث گر پڑتے ہيں ( و ان 
منھا لما يھبط من خشية هللا ) ليکن تمہارے دل تو ان پتھروں سے بھی زياده سخت ہيں ۔ ان سے علم و عواطف کا سر چشمہ مارتا ہے 

  نہ محبت کے قطرات ٹپکتے ہيں اور نہ ہی يہ کبھی خوف ِ خدا سے دھڑکتے ہيں ۔
  ہے ( و ما هللا بغافل عما تعملون ) ۔ٓاخر ی جملے ميں ہے : جو کچھ تم انجام دے رہے ہو خدا اس سے غافل نہيں 

  يہ در اصل اس گروه بنی اسرائيل اور ان کے خطوط پر چلنے والے تمام لوگوں کے لئے تہديد ہے ۔
______________________________  

بتہ سفر تثنيہ ميں بھی اس واقعے کی طرف اشاره موجود ہے ال ٢١۔ اس طرف توجہ ضروری ہے کہ موجوده تورات کی فصل  ١
موجوده تورات ميں جو کچھ ہے وه ايک حکم کی صورت ميں ہے جب کہ قرٓان ميں جو کچھ ہے وه ايک واقعے کی صورت ميں ہے ۔ 

ميں پہلے جملے سے لے کر نويں جملے تک کی عبادت کچھ يوں ہے : اگر کسی مقتول کو ايسی زمين ميں جو خدا  ٢١بہر حال فصل 
حرا ميں پڑا ديکھو اور معلوم نہ ہوسکے کہ اس کا قاتل کون ہے ۔ اس وقت تيرے مشائخ اور وندے عالم نے تجھے ميراث دی ہے۔ ص

قاضی باہر جاکر ان شہروں کے فاصلے کی پيمائش کريں جو مقتول کے ارد گرد ہيں اور وہی شہر مقرر ہے جو مقتول کے زياده قريب 
  ہے ۔

لے جائيں جہاں کوئی کھيتی باڑی نہ ہوئی ہو ۔ وہی دره کے دروازے  اس شہر کے مشائخ ہی اس گائے کو دره ناہموار ميں ايسی جگہ
پر گائے کی گردن کاٹ ديں ۔ بنی ليوی کے کاہن حضرات نزديک ٓائيں ۔ خدا وند تيرے خدا نے انہيں منتخب کيا ہے تاکہ وه اس کی خدمت

ن کے حکم کے مطابق ہو اور وه شہر جو قتل کے کريں اور خدا کے نام کے ساتھ دعائے خير کريں اور نزاع اور جھگڑے کا فييصلہ ا
نزديک ہے اس کے تمام مشائخ اپنے ہاتھ اس گائے پر دھو ئيں جو دره کے دروازے پر ذبح ہوئی ہے اور بآواز کہيں کہ يہ خون 

ے دوباره تو نے خريد کيا ہمارے ہاتھوں نے نہيں بہايا اور ہماری ٓانکھوں نے نہيں ديکھا ۔ اے خدا وند ! : اپنی قوم اسرائيل کو کہ جس
ہے بخش دے اور اپنی قوم اسرائيل کو ناحق سے منسوب نہ کر اور وه خون ان کے لئے معاف ہوجائے ۔ اس طريقہ سے خون ناحق 

  ١٨٧٨اپنے درميان سے رفع کرے گا ۔ کيونکہ خدا وند کی نظر ميں وہی درست ہے جسے تو عمل ميں الئے گا ( عہد قديم مطبوعہ 
کے متعلق راغب مفردات ميں کہتا ہے کہ يہ سن رسيد ه گائے کے معنی ميں ہے ۔ ليکن بعض مفسرين کہتے ہيں کہ “ فارض ” ۔ 2
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  کا معنی ہے درميانی ۔“ عوان ”ايسی بوڑھی جس سے بچہ نہ ہو سکے اور 
  کا معنی ہے خالص ، ايک جيسا زرد رنگ ۔“ فاقع ” 3
  ، ٧٣تا  ۶٩۔ بقرة ٓايہ  4
  

  ير مناسب سواالت : زياده اور غ) ١( 

اس ميں شک نہيں کہ سواالت مشکالت کے حل کی کليد ہيں اور جہل و نادانی کو دور کرنے کا نسخہ ہيں ليکن ہر چيز کی طرح اگر يہ 
بھی حد سے تجاوز کر جائيں يا بے موقع کئے جائيں تو کجروی کی عالمت ہيں اور نقصان ده ہيں جيسے اس داستان ميں ہم اس کو 

  يکھ رہے ہيں ۔نمونہ د
بنی اسرائيل کو حکم تھا کہ وه ايک گائے ذبح کريں ۔ اس ميں شک نہيں کہ اگر اس گائے کی قيد يا خاص شرط ہوتی توخدا ئے حکيم و 

” دانا جب انہيں حکم دے رہا تھا اسی وقت بيان کرديتا لہذا معلوم ہوا کہ اس حکم کو بجاالنے کےلئے اور شرط نہ تھی اسی لئے لفظ 
اس مقام پر نکره کی شکل ميں ہے ليکن وه اس مسلمہ بنياد سے بے پرواه ہوکر طرح طرح کے سواالت کرنے لگے ۔ شايد وه “  بقرة

يہ چاہتے ہوں کہ حقيقت مشتبہ ہوجائے اورقا تل کا پتہ نہ چل سکے اور يہ اختالف اسی طرح بنی ا سرائيل ميں رہے ، اور قرآن کا يہ 
انہوں نے گائے ذبح کر تو دی ليکن وه چاہتے نہ ” بھی اسی مفہوم کی طرف اشاره کرتا ہے يعنی “ يفعلون فذبحوھا وما کادو ” جملہ 

  ۔“تھے کہ يہ کام انجام پائے 
سے بھی يہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان ميں سے کم از کم ايک گروه قاتل کو جانتا تھا اور اصل واقعے  ٧٢اس داستان کے سلسلے کی ٓايت 

وهللا مخرج ما کنتم ” د يہ قتل ان کے سوچنے سمجھنے منصوبے کے مطابق کيا گيا تھا کيونکہ اس ٓايت ميں ہے سے مطلع تھا ۔ شاي
  ۔“يعنی تم جسے چھپاتے ہو خدا اسے آشکار کردے گا “ تکتنون 

ہر چيز کے لئے بہانہان سب سے قطع نظر ہٹ دھرم اور خواد پسند قسم کے لوگ باتيں بنايا کرتے ہيں اور زياده سوالت کرتے ہيں اور 
سازی کيا کرتے ہيں ۔ قرائن نشاندہی کرتے ہيں کہ اصولی طور پر وه خدا کے متعلق معرفت رکھتے تھے اور نہ ہی حضرت موسی ٰ کے

يعنی اب تم حق بات الئے ہو گويا اس “ ٰاالن جئت بالحق ” مقام کو سمجھتے تھے اسی لئے تو ان سب سوالوں کے بعد يہ کہنے لگے 
  ہلے جو کچھ تھا باطل تھا ۔سے پ

بہر حال انہوں نے جتنے سواالت کئے خدا نے ان کی ذمہ داری کو اتنا ہی سخت تر کر ديا کيونکہ ايسے لوگ اسی قسم کے بدلے کے 
 مستحق ہوتے ہيں ۔ اسی لئے روايات ميں ہے کہ جس مقام پرخدا نے خاموشی اختيار کی ہے وہاں پوچھ گچھ اور سوال نہ کرو کيونکہ

  اس ميں ضرو ر کوئی حکمت ہوگی ۔ اسی بناء امام علی بن موسی ٰ الرضا سے روايت ہے: 
  اگر انہوں نے ابتداء ہی ميں کوئی گائے منتخب کرلی ہوتی اور اسے ذبح کرديتے تو کافی تھا ۔

  ولکن شدداوفشد هللا عليھم 
  ١ليکن انہوں نے سختی کی تو خدا نے بھی سخت رويہ اختيار کيا ۔ 

______________________________  

 الميزان زير بحث ٓايت کے ذيل ميں بحوالہ تفسير عياشی ۔ ١

 

  1تفسير نمونه جلد

 

  

  يہ تمام اوصاف کس لئے تھے : ) ٢(
جيسا کہ ہم کہ چکے ہيں ابتداء ميں بنی اسرائيل کی ذمہ داری مطلق تھی اور اس ميں کوئی قيد و شرط نہ تھی ليکن ان کی 

   ١شدت اور ذمہ داری ادا کرنے ميں پس و پيش نے ان کے لئے حکم کو بدل ديا اور زياده سخت ہوگيا 
قيود لگائی گئيں وه انسانی برادری کی اجتماعی زندگی کی ليکن اس کے باوجود يہ بھی ممکن ہے کہ بعد ميں جو شرائط اور

کسی حقيقت کی طرف اشاره ہوں ۔ گويا قرٓان اس نکتے کو بيان کرنا چاہتا ہے کہ کہ ايک ايسی حيات بخش صورت کی 
ور يو ضرورت ہے جو ذلول نہ ہو يعنی بال شرط تسليم ہو اور قيد و شرط کی وجہ سے بوجھل ، اسير اور زبردست نہ ہو ا

  نہی اس ميں مختلف رنگ بھی نظر نہيں ٓانے چاہئيں بلکہ يک رنگ اور خالص ہو ۔
جو لوگ رہبری اور معاشرے کو زنده کرنے کے لئے اٹھتے ہيں اور چاہتے ہيں کہ مرده افکار کو زنده کيا جائے انہيں 

ادی قوت يہ چيز يں ان کے مقصد پر اثر دوسروں کا مطيع نہيں ہونا چاہئے ۔ مال و ثروت ، فقر و تونگری ، طاقت اور افر
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انداز نہ ہوں ۔ خدا کے عالوه کوئی چيز ان کے دل ميں جاگزيں نہ ہو ۔ وه صرف حق کے لئے سرتسليم خم کريں ۔ وه دين و 
ٓائين کے پا بند ہوں ۔ ان کے وجود پر خدائی رنگ کے عال وه کوئی رنگ اثر پزير نہ ہو ۔ ايسے ہی لوگ اضطراب اور 

کے بغير لوگوں کے کام ٓاسکتے ہيں ليکن اگر دل دنيا کی طرف مائل ہو اور دنيا کا غالم ہو ۔ اس پر ماديت رنگ تشويش 
چڑھ گيا ہو اور اس رنگ کی وجہ سے وه عيب دار ہوجائے تو ايسا شخص اس عيب اور نقص کی وجہ سے مرده دلوں کو 

  زنده نہيں کرسکتا اور نہ حيات بخش صورت پيدا کرسکتا ہے۔
______________________________  

۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمل سے پہلے نسخ حکم مصالح کے پيش نظر جائز ہے اور شريعت موسٰی ميں نسخ احکام ہوتا تھا ۔ يہ ١
بات اس چيز کی نشاندہی کرتی ہے کہ کبھی سخت حکم سزا کے لئے بھی ہوتا ہے ۔اس سلسلے کی ديگر بحثيں اپنے اپنے مقام پر 

  موجود ہيں ۔
  

  قتل کا سبب کيا تھا : 

  تواريخ ا ور تفاسيرسے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وه يہ ہے کہ قتل کا سبب مال تھا يا شادی ۔
بعض مفسرين کہتے ہيں کہ بنی اسرائيل ميں ايک ثروت مند شخص تھا ۔ جس کے پاس بے پناه دولت تھی ۔ اس د ولت کا وارث اس 

کوئی نہ تھا ۔وه دولت مند کافی عمر رسيد ه ہوچکا تھا ۔ اس کے چچا زاد بھائی نے بہت انتظار کيا کہ دنياکے چچا زاد بھائی کے عالوه 
سے چال جائے تاکہ اس کا وارث بن سکے ليکن اس کا انتظار بے نتيجہ رہا لہذا اس نے اسے ختم کردينے کا تہيہ کرليا اور باآلخر 

الش سڑک پر رکھ دی اور گريہ و زاری کرنے لگا اور حضرت موسٰی کی بارگاه ميں مقدمہ  اسے تنہائی ميں پاکر قتل کرديا اور اس کی
  پيش کيا کہ بعض لوگوں نے ميرے چچا زاد بھائی کو قتل کرديا ہے ۔

بعض ديگر مفسرين کہتے ہيں کہ قتل کا سبب يہ تھا کہ اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کرنے والے نے اس سے اس کی بيٹی کا رشتہ 
گا تھا ليکن اس نے يہ درخواست رد کردی اور لڑکی کو بنی اسرائيل کے ايک پاکباز جوان سے بياه ديا ۔ شکست خورده چچا زاد نےمان

لڑکی کے باپ کو قتل کرنے کا اراده کرليا اور چھپ کر اسے قتل کرديا ۔ اور حضرت موسی ٰ کے پاس شکايت لے کر ٓايا کہ اس کا چچا 
  ور اس کے قاتل کو تالش کيا جائے ۔زاد بھائی قتل ہوگيا ا

چونکہ قرٓان کا طريق کار ہے کہ گذشتہ واقعات کو ہمہ گير حيثيت سے اور قاعده کليہ کے طور پر تربيتی نقطہ نظر سے بيان کرے لہذا 
دو موضوعات ضمناََ◌ يہ بھی ممکن ہے اس ٓايت ميں اس حقيقت کی طرف اشاره ہو کہ مفاسده کا سر چشمہ اور قتل و غارت کی وجہ 

  ہوتے ہيں ايک ثروت و دولت اور دوسرا بے قيد جنسی خواہشات ۔
  

  اس داستان کے عبرت خيز نکات : ) ۴(

ميں ہے :  ٧٣يہ عجيب داستان خدا کی ہر چيز پر المتناہی قدرت کی دليل کے عالوه مسئلہ معاد پر بھی داللت کرتی ہے ۔ اسی لئے ٓايہ 
وه اپنی “ ويريکم ٓاياتہ ” اسی طرح خدا مردوں کو زنده کرتا ہے ۔ يہ مسئلہ معاد کی طرف اشاره ہے ۔  يعنی“کٰذلک يحی هللا الموتٰی ”

پروردگار کی قدرت و عظمت کی طرف اشاره ہے ۔ اس کے عالوه يہ ٓايت اس بات کی نشاندہی بھی کرتی ہے کہ “ ٓايات تمہيں دکھاتا ہے 
بغير وجہ اور دليل کے نہيں ہوتا کيونکہ اس واقعے ميں بنی اسرائيل حضرت موسٰی  اگر خدا کسی گروه پر غضبناک ہوتا ہے تو ايسا

کے سامنے جو باتيں کرتے تھے وه نہ صرف حضرت کے ساتھ انتہائی جسارت ٓاميز سلوک تھا بلکہ خداتعالی کی مقدس بارگاه کے 
  لحاظ سے بھی بے ادبی اور جسارت تھی ۔ 

” گويا خدا کے عظيم پيغمبر کو مذاق کا الزام دے رہے تھے ۔ بعض اوقات کہتے “ ے مذاق کرتے ہو کيا تم ہم س” ابتداء ميں کہتے ہيں 
تو کيا موسٰی کا خدا ان کے خدا کے عالوه کوئی اور تھا ۔ جب کہ حضرت موسٰی انہيں صراحت سے کہ “ اپنے خدا سے خواہش کرو 

“ اگر اس سوال کا جواب دے دو تو ہم ہدايت حاصل کرليں گے ”  ايک جگہ کہتے ہيں“ خدا نے تمہيں حکم ديا ہے ” چکے تھے کہ 
  اب حق بات لے ٓائے ہو ۔” اس کا مطلب يہ ہے کہ تمہارا بيان نا مکمل اور گمراہی کا سبب ہے اور ٓاخر ميں کہتے ہيں 

  يہ سب باتيں ان کی جہالت ، نادانی ، خود خواہی اور ہٹ دھرمی پر داللت کرتی ہيں ۔
يہ داستان ہميں درس ديتی ہے کہ ہميں سخت گير نہيں ہونا چاہيئے تاکہ خدا بھی ہم پر سختی نہ کرے ۔ اس کے عالوه يہ عالوه از ايں 

بھی ہے کہ شايد گائے کو ذبح کرنے کے لئے اس سے منتخب کيا گيا ہو کہ بچی کھچی گاؤ پرستی اور بت پرستی کی فکر ان کے دماغ 
  سے نکل جائے ۔

  

  باپ سے نيکی 

موقع پر مفسرين بيان کرتے ہيں کہ( اس قسم کی گائے اس عالقے ميں ايک ہی تھی ۔ بنی اسرائيل نے اسے بہت مہنگے داموں اس 
خريدا ۔ کہتے ہيں اس گائے کا مالک ايک انتہائی نيک ٓادمی تھا جو اپنے باپ کا بہت احترام کرتا تھا ۔ ايک دن جب اس کا باپ سويا ہوا 
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بخش معاملہ پيش ٓايا ، صنداق کی چابی اس کے باپ کے پاس تھی ليکن اس خيال سے کہ تکليف اور بے تھا اسے ايک نہايت نفع 
ٓارامی نہ ہو اس نے اسے بيدار نہ کيا لہذا اس معاملے سے صرف نظر کرليا ۔ بعض مفسرين کے نزديک بيچنے واال ايک جنس ستر 

ا کی جائے اور قيمت کی ادائيگی اس بات پر موقوف تھی کہ خريدنے کے ہزار ميں اس شرط پر بيچنے کو تيار تھا کہ قيمت فوراََ◌ اد
لئے اپنے باپ کو بيدار کرکے صندوقوں کی چابياں اس سے حاصل کرے ۔وه ستر ہزار مينخريدنے کو تيار رتھا ليکن کہتا تھا کہ قيمت 

اس نقصان اور کمی کو اس طرح پورا کيا کہ اس  باپ کے بيدار ہونے پر ہی دوں گا ۔خالصہ يہ کہ سودا نہ ہوسکا ۔ خدا وند عالم نے
  جوان کے لئے گائے کی فروخت کا يہ نفع بخش موقع فراہم کيا ۔

بعض مفسرين يہ کہتے ہيں کہ باپ بيدار ہوا تو اسے واقعے سے ٓاگاہی ہوئی ۔ اس نيکی کی وجہ سے اس نے وه گائے اپنے بيٹے کو 
  ١ا بخش دی اس طرح اسے وه بے پناه نفع ميسر ٓاي

   ٨٨تفسير الثقلين ، ج اول ، ص 
  رسول اسالم اس موقع پر فرماتے ہيں ۔ 

  انظرو الی البر ما بلغ باھلہ 
  نيکی کو ديکھو وه نيکو کاروں سے کيا کرتی ہے 

  ۔افتطمعون ان يو منو ا لکم و قد کان فريق منھم يسمعون کٰلم هللا ثم يحرفونہ من بعد ما عقلوه وھم يعلمون ٧۵
 و ا الذين ٓامنو اقالو ا ٓامنا ج و اذا خال بعضھم الی بعض قالوا اتحدثونھم بما فتح هللا عليکم ليحاجوکم بہ عند ربکم ط افال تعقلونو اذا لق٧۶
  اوال يعلمون ان هللا يعلم ما يسرون وما يعلنون  ٧٧

  ترجمہ 
) ايمان لے آئيں گے حاالنکہ ان ميں سے ايک گروه  ۔ کيا تم يہ توقع رکھتے ہو کہ وه تم پر ( يعنی تمہارے ٓائين کے احکامات پر٧۵

  کالم خدا کو سنتا تھا اور سمجھنے کے بعد اس ميں تحريف کرديتا تھا جب کہ وه لوگ علم و اطالع بھی رکھتے تھے ۔
ے بعض ۔ جب مومنين سے ملتے ہيں تو کہتے ہيں ہم ايمان لے آئے ہيں اور جب ايک دوسرے سے خلوت کرتے ہيں تو ان ميں س٧۶

دوسروں اعتراض کرتے ہيں اور کہتے ہيں کہ تم ان مطالب کو مسلمانوں کے سامنے کيوں دہراتے ہو جو خدا نے ( رسول ِ اسالم کی 
صفات کے بارے ميں تم سے بيان کئے ہيں کہ کہيں ( قيامت کے دن ) بارگاه الٰہی ميں تمہارے خالف وه ان سے استدالل کريں ،کيا تم 

  سمجھتے نہيں ہو ۔
  ۔ کيا تم نہيں جانتے کہ خدا ان کے اندرونی اور بيرونی اسرار سے واقف ہے ۔٧٧

  تفسير 
  شان ِنزول 

  بعض مفسرين مندرجہ باال ٓاخری دو ٓايات کے شان ِ نزول کے سلسلے ميں امام باقر سے اس طرح نقل کرتے ہيں :
سے مالقات کرتے تو جو تورات ميں پيغمبر اسالم کی  يہوديوں کے ايک گروه کے لوگ جو حقيقت کے دشمن نہ تھے ۔ جب مسلمانوں

صفات کے متعلق آيا تھا انہيں سناديتے تھے ۔ يہوديوں کے بڑے لوگ اس سے ٓاگاه ہوئے اور انہيں منع کيااور کہا کہ محمد کی وه 
تمہارے خالف کوئی دليل نہ بن  صفات جو تورات ميں ٓائی ہيں تم انہيں ان کے سامنے بيان نہ کرو کہ کہيں خدا کے سامنے ان کے پاس

  جائيں ۔ يہ ٓايات نازل ہوئيں اور انہيں جواب ديا گيا 
  ٨٨تفسير الثقلين ، ج اول ص 

______________________________  

  ۔ تفسير ابن کثير ، ج اول ١
  

  انتظار بيجا 

مانوں سے خطاب کر رہا ہے اور ايک سبق ٓاموز نتيجہ جيسا کہ ٓاپ ديکھ رہے ہيں ان ٓايات ميں خدا بنی اسرائيل کا واقعہ چھوڑ کر مسل
  پيش کرتا ہے ۔

کہتا ہے : تم کس طرح يہ توقع رکھتے ہو کہ يہ قوم تم پر ( يعنی تمہارے دين کے احکامات پر ) ايمان لے ٓائے گی ۔ حاالنکہ ان ميں 
کرديتا ہے ۔ جب کہ ان لوگوں کو علم و اطالع  سے ايک گروه خدا کی باتيں سننے ، سمجھنے اور ادراک کرنے کے بعد ان ميں تحريف

  بھی ہے ( افتطمعون ان يومنو ا لکم وقد کان فريق منھم يسمعون کٰلم هللا ثم يحرفونہ من بعد ما عقلوه ھم يعلمون )۔
ميت نہ دو اگر تم ديکھتے ہو کہ يہ قرٓان کے زنده بيانات اور پيغمبر اسالم کے اعجاز کے سامنے سرنگوں نہيں ہوتے تو اسے اہ

کيونکہ يہ انہی لوگوں کی اوالد ہيں جو قوم کے منتخب افراد کی حيثيت سے موسٰی بن عمران کے ساتھ کوه طور پر گئے تھے ، انہوں 
نے خدا کی باتيں سنی تھيں اور اس کے احکام کو سمجھا تھا ليکن ان ميں سے بعض جب لوٹ کر ٓائے تو کالم ِ خدا ميں تحريف کردی ۔

سے ظاہر ہوتا ہے کہ وه سب تحريف کرنے والے نہ تھے ۔ پھر بھی يہ اس بات کے لئے کافی تعداد تھی کہ “ فريق منھم قد کان ” 
  پيغمبر اسالم کے ہم عصر يہوديوں کے عناد و دشمنی پر تعجب نہ کيا جائے ۔

ے لگا کہ ہم نے خود سنا ہے کہ خدا نےاسباب النزول ميں ہے کہ يہوديوں کا ايک گروه جب کوه طور سے واپس ٓايا تو لوگوں سے کہن
  موسٰی کو يہ حکم ديا ہے کہ ہمارے فرامين کو جتنا بجاالسکتے ہو انجام دو اور جنہيں بجا نہيں السکتے انہيں چھوڑ دو ۔
برخالف )  بہر حال ابتداء ميں يہ توقع بجا تھی کہ قوم يہود دوسرے سے پہلے اسالم کی ٓاواز پر لبيک کہے گی کيونکہ ( مشرکين کے

وه لوگ اہل کتاب تھے ۔ عالوه از ايں انہوں نے رسول اسالم کی صفات بھی اپنی کتاب ميں پڑھی تھيں ليکن قرٓان کہتا ہے ان کے 
ماضی پر نظر کرتے ہوئے ان سے توقع کا محل نہيں کيونکہ بعض اوقات کسی گروه کی صفات اور مزاج کی کجروی اس بات کا سبب 
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  تہائی قرب کے باوجود اس سے دور رہے ۔بنتی ہے کہ حق سے ان
بعد کی اايت اس حيلہ گر اور منافق گروه کے متعلق ايک اور حقيقت کی نقاب کشائی کرتی ہے ۔ قرٓان کہتا ہے : ان ميں سے پاک دل 

د ہيں ان کی خبر لوگ جب مومنين سے مالقات کرتے ہيں تو اظہار ايمان کرتے ہيں ( اور پيغمبر کی وه صفات جو ان کی کتب ميں موجو
ديتے ہيں ) ( و اذا لقوا لذين ٰامنوا قالوا ٰامنا ) ليکن عليحدگی اور خلوت ميں ان سے ايک گروه کہتا ہے تم ان مطالب کو جو خدا نے 

ليکم )کہ تورات ميں تمہارے لئے بيان کئے ہيں مسلمانوں کو کيوں بتاتے ہو ( و اذا خال بعضھم الی بعض قالوا اتحدثونھم بما فتح هللا ع
کہيں قيامت کے دن خدا کے سامنے تمہارے خالف ان سے استدالل کريں ، کيا تم يہ سمجھتے نہيں ( ليحاجوکم بہ عند ربکم ط افال 

  تعقلون )۔
اس ٓايت کی تفسير ميں يہ احتمال بھی موجود ہے کہ آيت کی ابتداء يہودی منافقين کے سلسلے ميں گفتگو کر رہی ہو ، جو مسلمانوں 

سامنے ايمان کا دم بھرتے ہيں اور تنہائی ميں انکا ر کرديتے ہيں يہاں تک کہ يہوديوں ميں سے پاک دل لوگوں کو بھی سر زنش کے 
  کرتے ہيں کہ تم نے کتب مقدس کے اسرار سے مسلمانوں کو کيوں ٓاگاه کيا ہے ۔

ايسے خياالت کا قبضہ ہے ان سے ايمان کی اتنی توقع نہبہر حال يہ پہلی ٓايت کے بيان کی تائيد کرتی ہے يعنی جس گروه کے ذہنوں پر 
  رکھا کرو۔

سے مراد ممکن ہے خدا کا وه فرمان و حکم ہو جو بنی اسرائيل کے پاس تھا اوريہ بھی ممکن ہے کہ يہ ان کے لئے “ فتح هللا عليکم ”
  نئی شريعت سے متعلق خبروں کے دروازں کے کھلنے کی طرف اشاره ہو ۔

ی طور پر يہ بھی بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ اس منافق گروه کا هللا کے بارے ميں ايمان اس قدر کمزور تھا کہ وه اسے اس ٓايت سے ضمن
ايک مادی انسان کی طرح سمجھتے تھے اور تصور کرتے تھے کہ اگر کوئی حقيقت مسلمانوں سے چھپاليں تو وه خدا سے بھی چھپی 

: کيا يہ نہيں جانتے کہ خدا ان کے اندرونی اور بيرونی اسرار سے ٓاگاه ہے ( وال  رہے گی لہذا بعد کی اايت صراحت سے کہتی ہے
  يعلمون ان هللا يعلم مايسرون وما يعلنون ) ۔

  ۔ و منھم اميون ال يعلمون الکٰتب اال امانی وان ھم اال يظنون ٧٨
ثمناََ◌ قليال ط فويل لھم مما کتبت ايديھم و ويل لھم مما فويل للذين يکتبون الکٰتب بايديھم ثم يقولون ھذا من عند هللا ليشترو ا بہ  ٧٩

  يکسبون 
  ترجمہ
۔ اور ان ميں سے کچھ لوگ ايسے ہيں جو کتاب خدا کو چند خياالت اور ٓارزوؤں کے عالوه کچھ نہيں سمجھتے اور انہون نے فقط ٧٨

  اپنے گمانوں سے وابستگی اختيار کرلی ہے ۔
کے لئے جو کچھ مطالب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہيں پھر کہتے ہيں کہ يہ خدا کی طرف سے ہے ۔ افسوس اور ہالکت ہے ان لوگوں  ٧٩

تاکہ اسے تھوڑی سی قيمت پر فروخت کرسکيں ۔ افسوس ہے ، ان پر اس سے جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہيں جو کچھ وه کماتے ہيں 
  ان پر اس کے لئے بھی افسوس ہے ۔

  شان نزول 
يں ٓائے تھے بعض علماء يہود نے انہيں تبديل کرديا ۔ انہوں نے يہ تبديلی اپنے مقام و منصب کی حفاظت وه اوصاف پيغمبر جو تورات م

کی خاطرکی تھی اور ان منافع کی خاطر جو انہوں ہر سال عوام کی طرف سے ملتے تھے ۔ جب پيغمبر اسالم مبعوث ہوئے تو انہوں نے 
مطابق پايا ۔ اس پر انہيں ڈر ہوا کہ حقيقت کے واضح ہونے کی صورت ميں ان ٓاپ کے اوصاف کو تورات ميں بيان کرده اوصاف کے 

کے منافع خطرے ميں پڑ جائيں گے لہذا انہوں نے تورات ميں مذکورحقيقی اوصاف کے بجائے ان کے مخالف اوصاف لکھ ديئے ۔ يہود
کيا يہ وہی پيغمبر ِ موعود نہيں جس کے  ی عوام نے وه اوصاف کم و بيش سن رکھے تھے اس لئے وه اپنے علماء سے پوچھتے کہ

  ١ظہور کی ٓاپ ہميں بشارت ديا کرتے تھے ۔ اس پر وه تورات کی تحريف شده ٓايات پڑھتے تھے تاکہ وه خاموش ہوجائيں 
______________________________  

ہے اور تفصيلی طور پر ديگر متعلقہ آيات کے ۔ مجمع البيان ميں زير نظر ٓايت کے ذيل ميں اجمالی طور پر يہ شان نزول بيان کی گئی ١
  ذيل ميں بيان کی گئی ہے ۔

  

  عوام کو لوٹنے کی يہودی سازش 

گذشتہ ٓايات کے بعد محل بحث ٓايات يہوديوں کو واضح گروہوں ميں تقسيم کرتی ہيں ۔ عوام اور حيلہ ساز علماء ( البتہ ان ميں سے کچھ 
  ے اور انہوں نے حق کو قبول کرليا اور مسلمانوں کی صفوں ميں داخل ہوگئے ) ۔علماء ايسے بھی تھے جو ايمان لے ٓائ

قرٓان کہتا ہے :ان ميں سے ايک گروه ميں سے ايسے افراد ہيں جو علم نہيں رکھتے اور کتاب خدا ميں سے چند ايک خياالت اور 
ان سے وابستگی اختيار کرلی ہے ( و منھم اميون الٓارزوئيں اخذ کرنے کے عالوه کچھ نہيں جانتے اور انہوں نے صرف اپنے ظن و گم

  يعلمون الکتاب اال امانی و ان ھم اال يظنون) ۔ 
کی جمع ہے ۔ يہاں يہ لفظ ان پڑھ اور ال علم کے معنی ميں استعمال ہوا يعنی جس حالت ميں شکم مادر سے پيدا ہوا اسی “ امی ”اميون 

  ديکھا ۔طرح ره گيا اور کسی استاد کے مدرسے کو نہيں 
ہو سکتا ہے يہ لفظ اس طرف اشاره کر رہا ہو کہ کچھ مائيں جاہالنہ محبت اور الفت کی وجہ سے اپنی اوالد کو جدا نہيں کرتيں تھيں 

  1اور اسے مدرسہ جانے کی اجازت نہيں ديتی تھيں لہذا وه لوگ بے علم ره جاتے تھے
ہے يہاں ان موہوم خياالت اور امتيازات کی طرف اشاره ہو يہودی اپنے  ہے ممکن“ ٓارزو ” کی جمع ہے جس کے معنی “امنيہ ” امانی 

بارے ميں جن کے قائل تھے ان ميں سے ايک يہ ہے کہ وه کہا کرتے تھے ہم خدا کی اوالد اور اس کے خاص دوست ہيں ۔نحن ابٰنؤا هللا
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  ١٨و احباؤه ( مائده ۔ 
ی ٓاگ ہم تک ہرگز نہيں پہنچے گی ( بعد کی ٓايات ميں يہوديوں کی اس گفتگو اور يہ بھی کہ کہا کرتے تھے کہ چند دن کے سوا جہنم ک

  پر بحث ہوگی)۔
سے مقصود وه تحريف شده ٓا يات ہو ں جو علماء يہود عوام کے ہاتھوں ميں دے ديتے تھے اور شايد “ امانی ” يہ بھی احتمال ہے کہ 

  ہے ۔ اس مفہوم کے ساتھ زياده مناسب“ ال يعلمون الکتاب ” جملہ 
بہر حال اس ٓايت کا ٓاخری حصہ ان ھم اال يظنون ، اس بات کی دليل ہے کہ اساس و اصول دين اور مکتب ِ وحی کو پہچاننے کے لئے 

ظن و گمان کی پيروی صحيح کام نہيں بلکہ الئق سرزنش ہے چاہيئے کہ ہر شخص اس سلسلے ميں تحقيق کے ساتھ کافی قدم اٹھائے 
ور گروه تھا جو اپنے فائدے کے لئے حقائق ميں تحريف کرديتا تھا جيسا کہ قرٓان بعد کی ٓايت ميں کہتا ہے ،علمائے يہود کا ايک ا

:افسوس ہے ان لوگوں پر جو کچھ مطالب اپنے ہاتھ سے لکھ ديتے ہيں پھر کہتے ہيں يہ خدا کے طرف سے ہيں ( فويل للذين يکتبون 
ور ان کی غرض يہ ہے کہ اس کا م سے تھوڑی سی قيمت وصول کريں ( ليشتروا بہ ثمنا الکتاب بايديھم ثم يقولون ھذا من عند هللا) ا

قليال ) افسوس ہے ان پر اس سے جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہيں ( فويل لھم مما کتبت ايديھم ) اور افسوس ہے ان پر اس سے جسے 
  وه خيانتوں کے ذريعہ کماتے ہيں ( وويل لھم مما يکسبون ) 

خر ی الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے وسيلہ بھی ناپاک اختيار کيا اور اس سے نتيجہ بھی غلط حاصل کرتے تھے اس ٓايت کے آ 
  بہ الفاظ ديگر جب کام حرام ہے تو کمائی حرام ہوگی :

  ان هللا اذا حرم شيئا حرم ثمنہ يقينا جب هللا نے کوئی چيز حرام قرار دی ہے تو اس کا مول بھی حرام کيا ہے ۔
بعض مفسرين نے زير بحث ٓايت کے ضمن ميں حضرت صادق سے ايک حديث نقل کی ہے جو قابل غور نکات کی حامل ہے ۔حديث اس 

  طرح ہے :
ايک شخص نے امام صادق کی خدمت ميں عرض کيا : يہودی عوام جب اپنے علماء کے بغير اپنی ٓاسمانی کتاب کے متعلق کوئی اطالع 

تقليد اور ان کے قول کو قبول کرنے پر خدا ان کی مذمت کيوں کرتا ہے اور کيا يہودی عوام اور ہمارے  نہ رکھتے تھے پھر علماء کی
  عوام ميں جو اپنے علماء کی تقليد کرتے ہيں کوئی فرق ہے ؟

دونوں امام نے فرمايا : ہمارے عوام اور يہود ی عوام کے درميان ايک لحاظ سے فرق ہے اور ايک لحاظ سے مساوات جس لحاظ سے 
مساوی ہيں اس جہت سے خدا نے ہمارے عوام کی بھی اسی طرح مذمت کی ہے ۔ رہی وه جہت جس ميں وه ان سے مختلف ہيں وه يہ 
کہ يہودی عوام اپنے علماء کی حالت سے ٓاشنا تھے وه جانتے تھے کہ ان کے علماء جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہيں ،حرام اور رشوت

ميں تغير و تبدل کرتے ہيں ۔ اپنی فطرت سے وه يہ حقيقت جانتے تھے کہ ايسے لوگ فاسق ہيں اور يہ جائز  کھاتے ہيں اور احکام الٰہی
نہيں کہ خدا اور اس کے احکام کے بارے ميں ان کی باتيں قبول کی جائيناور يہ بھی جانتے تھے کہ انبياء و مرسلين کے بارے ميں ان 

ء پر خدا نے ان کی مذمت کی ہے ۔ اسی طرح اگر ہمارے عوام بھی اپنے علماء سے ظاہر کی شہادت قبول کرنا مناسب نہيں ۔ اسی بنا 
بہ ظاہر فسق و فجور اور سخت تعصب ديکھيں اور انہيں دنيا و مال دنيا حرام پر حريص ہوتا ديکھيں پھر بھی جو شخص ان کی پيروی 

  کی وجہ سے ان کی مذمت کی ہے ۔کرے وه يہود يوں کی طرح ہے خدا وند عالم نے فاسق علماء کی پيروی 
  فا ما من کان من الفقھا صائنا َ لنفسہ حافظا لدينہ مخالفا علی ھواه مطيعا َ المر مواله فللعوام ان يقلدوه۔

باقی رہے وه علماء و فقہاء جو اپنی روح کی پاکيزگی کی حفاظت کريں اپنے دين کی نگہداری کريں ، ہوا وہوس کے مخالف ہوں اور 
   2 و ٓاقا کے فرمان کے مطيع ہوں عوام کو چاہيئے کہ ان کی تقليد کريں اپنے موال

واضح ہے کہ حديث احکام ميں اندھی تقليد کی طرف اشاره نہيں کرتی ہے بلکہ اس کا مقصود يہ ہے کہ عوام علماء کی رہنمائی ميں 
من ميں ہے جو مسلما اصول دين ميں سے ہے علم و يقين کے حصول کے لئے پيروی کريں کيونکہ يہ حديث پيغمبر کی پہچان کے ض

  اس ميں اندھی تقليد جائز نہيں ۔
  ۔ وقالو لن تمسنا النار اال اياماََ◌ معدوداة ط قل اتخذ تم عند هللا عہدا فلن يخلف هللا عھده ام تقولون علی هللا ماال تعلمون ٨٠
  ھا ٰخلدو ن۔ بلی ٰ من کسب سيئة و احاطت بہ خطيئتہ فاو لئک اصٰحب النارھم في٨١
  ۔ و الذين ٰامنو ا و عملوا الصالٰحت اوٰلئک اصٰحب الجنة ج ھم فيھا ٰخلدون ٨٢

  ترجمہ 
۔ اور انہوں نے کہا : چند دن کے سوا ٓاتش جہنم ہم تک نہيں پہنچے گی ۔ کہيئے کيا تم نے خدا سے عہد وپيمان ليا ہوا ہے کہ خدا  ٨٠

  يا پھر تم خدا کی طرف ايسی بات منسوب کرتے ہو جس کا تمہيں علم نہيں ۔اپنے پيمان کی ہرگز خالف ور زی نہيں کرے گا 
  ۔ ہاں جو لوگ گناه کمائيں اور گناه کے اثرات ان کے سارے جسم پر محيط ہوں وه اہل جہنم ہيں اورہميشہ اسی ميں رہيں گے ۔٨١
  ہ اسی ميں رہيں گے ۔۔ وه لوگ جو ايمان الچکے ہيں اور نيک عمل کرتے ہيں وه اہل جنت ہيں اور ہميش٨٢

______________________________  

  کے ذيل ميں تفصيل کے ساتھ زير بحث ٓائے ہيں ۔ ١۵٧تفسير نمونہ ) ميں سوره اعراف ٓايہ (  ۴کے معنی جلد “ امی ” ۔  1
  ۔اور تفسير صافی ، زير بحث ٓايات کے ذيل ميں (  ١٠کتاب القضاء ، باب  ١٩۴ص  ١٨وسائل الشيعہ ، ج  -  2
  

  بلند پردازی اور کھوکھلے دعوے 

اس مقام پر قرٓان يہوديوں کے بے بنياد دعووں ميں سے ايک کی طرف اشاره کرتا ہے جس نے مغرور کر رکھا تھا اور جو ان کی 
  کجرويوں کا سر چشمہ تھا ۔ قرٓان نے يہاں اس کا جواب ديا ہے ۔

  ے سوا ہميں ہرگز نہيں چھوئے گی ( وقالو ا لن تمسناالنار اال اياما معدودة ) ۔پہلے فرماتا ہے : وه کہتے ہيں جہنم کی ٓاگ چند روز ک
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کہيئے : کيا خدا نے تم سے کوئی عہد و پيمان کر رکھا ہے کہ خدا جس کی ہرگز خالف ورزی نہيں کرے گا يا پھر بغير جانے کسی چيز 
 عھده ام تقولون علی هللا ماال تعلمون ) ۔ملت يہود کو اپنے بارے کی خدا کی طرف نسبت ديتے ہو ( قل اتخذتم عند هللا عھدا فلن يخلف هللا

ميں نسلی برتری کا زعم تھا اور يہ قوم سمجھتی تھی کہ جو وه ہے وہی ہے ۔ يہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان ميں سے جو گنہگار ہيں 
  خواہی و خود پرستی کی واضح دليل ہے ۔ انہيں فقط چند دن عذاب ہوگا اس کے بعد انہيں ہميشہ کی جنت ملے گی ۔ يہ ان کی خود

يہ امتياز طلبی کسی بھی منطق کی رو سے روا نہيں اور بارگاه الٰہی ميں اعمال پر جزا و سزا کے سلسلے ميں تما م انسانوں ميں کوئی 
ميں استثناء ہوجائے  فرق نہيں ۔ يہوديوں نے کون سا کارنامہ انجام ديا تھا جس کی بنا ء پر ان کے لئے جزا وسزا کے کلی قانون

۔بہرحال مندرجہ باال ٓايت ايک منطقی بيان کے ذريعہ اس غلط خيال کو باطل کرديتی ہے ۔ فرمايا گيا ہے : تمہاری يہ گفتگو دو صورتوں 
ميں سے ايک کی مظہر ہے يا تو اس سلسلے ميں خدا کی طرف سے کوئی خاص عہد وپيمان ہوا ہے جب کہ ايسا پيمان تم سے ہوا 

  يا پھر تم جھوٹ بولتے ہو اور خدا پر تہمت لگاتے ہو ۔ نہيں
بعد کی اايت ايک کلی و عمومی قانون بيان کرتی ہے جو ہر لحاظ سے عقلی و منطقی بھی ہے ۔ فرمايا گيا ہے : ہاں وه لوگ جو کسب 

ميں رہيں گے ( بلی من کسب سيئة و گناه کريں اور ٓاثار گناه ان کے سارے وجود کو ڈھانپ ليں وه اہل دوزخ ہيں اور وه ہميشہ اسی 
احاطت بہ خطيئتہ فا ٰٰولئک اصٰحب النار ھم فيھا ٰخلدون ) ۔ يہ ايک کلی قانون ہے کسی قوم وملت اور کسی گروه و جمعيت کے گنہگار 

بارے ميں بھی  وں ميں اور ديگر انسانوں ميں موجود گنہ گاروں ميں کسی قسم کا کوئی فرق نہيں ۔رہے پرہيز گار مومنين تو ان کے
ايک کلی قانون ہے جو سب کے لئے يکساں ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے : جو لوگ ايمان لے ٓائے ہيں اور انہوں نے عمل صالح انجام 
 ۔ديا ہے ۔ وه اہل بہشت ہيں اور اہل بہشت ہميشہ وہيں رہيں گے (و الذين ٰامنو ا وعملواالصالحات اٰو لئک اصٰحب الجنة ھم فيھا ٰخلدون )

  

  غلط کمائی : ) ١(

ايسے “ بلی من کسب سيئة ” کسب اور اکتساب کا معنی ہے جان بوجھ کر ، اپنے اختيار سے کوئی چيز حاصل کرنا ۔ اس لحاظ سے
شايد اس لئے ہے کہ سر “ کسب ” اشخاص کی طرف اشاره ہے جو علم ، اراده اور اختيار سے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہيں اور 

گار گناه کو اپنے نفع ميں اور اس کے ترک کرنے کو اپنے نقصان ميں سمجھتا ہے ۔ ايسے لوگوں ہی کے بارے سری نظر ميں گنہ 
  ميں چند ٓايات کے بعد اشاره ہوگا جہاں فرمايا گيا ہے : 

  انہوں نے ٓاخرت کو اس دينا کی زندگی کے لئے بيچ ڈاال اور ان کی سزا ميں کسی قسم کی تخفيف نہيں ہے ۔
  

  سے کيا مراد ہے : ” ٓاثار گناه نے احاطہ کرليا ہے 

لفظ خطيئہ بہت سے مواقع پر ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جو جان بوجھ کر سرزد نہ ہوئے ہوں ليکن محل بحث ٓايت ميں گناه کبيره کے 
  ۔جو انسان کے دل و جان پر مسلط ہوجاتے ہيں  ٢ہے يا اس سے مراد ہے اثار گناه  ١معنی ميں ٓايا 

بہر حال احاطہ گناه کا مفہوم يہ ہے کہ انسان اس قدر گناہوں ميں ڈوب جائے کہ اپنے لئے ايک ايسا قيد خانہ بنالے جس کے سوراخ بند
  ہوں ۔

اس کی توضيح يوں ہے کہ گناه چھوٹا ہو يا بڑا ابتدا ء ميں ايک عمل ہوتا ہے ۔ پھر وه ايک حالت و کيفيت ميں بدل جاتا ہے اس کا دوام 
تسلسل ملکہ و عادت کی صورت اختيار کر ليتا ہے اور جب وه شديد ترين ہوجاتا ہے تو انسان کا وجود گناه کے رنگ ميں رنگ جاتا و 

ہے ۔ يہ وه حالت ہے جب کسی قسم کا پند و نصيحت ، موعظہ اور رہنماؤں کی رہنمائی اس کے وجود پر اثر انداز نہيں ہوتی اور حقيقت
يہ حالت بناتا ہے ۔ ايسے اشخاص ان کيڑوں کی مانند ہيں جو اپنے گرد جال تن ليتے ہيں جو انہيں قيدی بنا کر  ميں اپنے ہاتھوں اپنی

  باآلخر ان کا گال گھونٹ ديتا ہے ۔
  واضح ہے کہ ايسے لوگوں کا انجام ہميشہ جہنم ميں رہنے کے عالوه کچھ نہيں ہو سکتا ۔

  کو نہيں بخشے گا ليکن غير مشرک قابل بخشش ہيں مثالََ◌ :کچھ ٓايات ہيں جن کے مطابق خدا صرف مشرکين 
  ۴٨ان هللا ال يغفران يشرک بہ و يغفر مادون ٰذلک لمن يشٰاء نساء ۔ 

ايسی ٓايا ت اور زير بحث ٓايات جن ميں ہميشہ جہنم ميں رہنے کا تذکره ہے اگر ان دونوں طرح کی ٓايات کو مال کر ديکھا جائے تو يہ 
تا ہے کہ اسطرح کے گنہگار ٓاخر کار گوہر ايمان سے ہاتھ دھو بيٹھتے ہيں اور وه مشرک و بے ايمان ہو کر دنيا نتيجہ نکاال جا سک
  سے جاتے ہيں ۔

______________________________  

  ۔ تفسير کبير از فخر الدين رازی ، ٓايہ کے ذيل ميں ۔ ١
  ۔ تفسير الميزان ، ٓايہ مذکوره کے زيل ميں٢
  

  ی ممانعت : نسل پرستی ک

زير بحث ٓايات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نسل پرستی کی روح جو ٓاج کی دنيا ميں بھی بہت سی بد بختيوں کا سر چشمہ ہے اس زمانے ميں 
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يہوديوں ميں موجود تھی اور وه اپنے لئے بہت سے خيالی امتيازات کے قائل تھے ۔ کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی سال 
ابھی تک يہ نفسياتی بيماری ان ميں موجود ہے اور در حقيقت غاصب اسرائيلی حکومت کی پيدائش کا سبب بھی  گذرنے کے باوجود

  يہی نسل پرستی ہے ۔
يہودی نہ صرف دنيا ميں اپنی برتری کے قائل ہيں بلکہ ان کا اعتقاد ہے کہ يہ نسل امتياز ٓاخرت ميں بھی ان کی مددکرے گا اور ان کے 

  قوموں کے گنہ گاروں کے بر عکس صرف تھوڑی سی مدت کے لئے خفيف سی سزا پائيں گے ۔گنہگار لوگ دوسری 
  ١انہی غلط خياالت نے انہی طرح طرح کے جرائم ، بد بختيوں اور سيہ کاريوں ميں مبتال کيے رکھا ہے ۔ 

واليٰتمٰی و المٰسکين قوالوا للناس حسنا َ و اقيموا  ۔ و اذ اخذنا ميثا ق بنی اسرائيل ال تعبدون اال هللا قف و بالوالدين احسانا وذی القربیٰ ٨٣
  الصلٰوة و ٰاتو االزکٰوة ط ثم توليتم اال قليال منکم و انتم معرضون 

  ۔ و اذ اخذنا ميثا قکم ال تسفکون دمائکم وال تخرجون انفسکم من ديارکم ثم اقررتم و انتم تشھدون ٨۴
قا منکم من ديارھم تٰظھرون عليھم با الثم والعدوان ط و ان يا تو کم اٰسرٰی تٰفدوھم وھو ۔ ثم انتم ٰھؤالء تقتلون انفسکم و تخرجون فري٨۵

محرم عليکم اخراجھم ط افتئو منون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ٰذلک منکم فی الٰحيوة الدنيا ويوم القيامة يردون 
  الی اشد العذاب ط وما هللا بغافل عما تعملون 

  ولئک الذين اشترو الحٰيوة الدنيا با اٰلخرة فال يخفف عنھم العذاب وال ھم ينصرون ۔ اٰ  ٨۶
۔ اور (ياد کرو اس وقت کو ) جب ہم نے بنی اسرائيل سے عہد و پيمان ليا کہ تم خدائے يگانہ کے سوا کسی کی عبادت نہيں کرو  ٨٣

کی کرو گے اور لوگوں سے اچھے پيرائے ميں بات کرو گے ، نيز گے اور ماں باپ ، ذوی القربٰی ، يتيموں اور مسکينوں کے ساتھ ني
نماز قائم کرو گے اور زکٰوة اداکرو گے ۔ ليکن عہد وپيمان کے باوجود چند افراد کے سوا تم سب نے رو گردانی کی اور (ايفاء عہد سے 

  )پھر گئے ۔
نہيں بہاؤ گے اور ايک دوسرے کو اپنی سر زمين سے  ۔ اور ( وه وقت کہ ) جب ہم نے تم سے پيمان ليا کہ ايک دوسرے کا خون ٨۴

  باہر نہيں نکالو گے ، تم نے اقرار کيا اور تم خود ( اس پيمان پر ) گواه تھے ۔ 
۔پھر تم ہو کہ ايک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے ميں سے ايک گروه کو سر زمين سے باہر نکال ديتے ہو اور گناه و ظلم کا ٨۵

پر تسلط حاصل کرتے ہو ( اور يہ سب اس عہد کی خالف ورزی ہے جو تم نے خدا سے باندھا ہے ) ليکن اگر ان  ارتکاب کرتے ہو ان
ميں سے بعض قيديوں کی شکل ميں تمہارے پاس ٓائيں اور فديہ دے ديں تو انہيں ٓازاد کرديتے ہيں حاالنکہ انہيں باہر نکالنا ہی تم پر 

حصے پر ايمان لے ٓاتے ہو اور کچھ سے کفر اختيار کرتے ہو ۔ جو شخص احکام و قوانين خدا  حرام ہے ۔ کيا تم آسمانی کتاب کے کچھ
ميں تبعيض کا ) يہ عمل انجام ديتا ہے اس کے لئے اس جہان کی رسوائی اور قيامت ميں سخت ترين عذاب کی طرف باز گشت کے سوا 

  کچھ نہيں اور خدا تمہارے اعمال سے غافل نہيں ہے ۔
وگ ہيں جنہوں نے دنيا کی زندگی کے لئے ٓاخرت کو بيج ديا ہے لہذا ان کی سزا ميں تخفيف نہيں ہوسکتی اور کوئی ان کی ۔يہ وہی ل٨۶

  مدد نہيں کرے گا ۔
______________________________  

  ميں ٓائے گی ۔ ٢کے ذيل ميں بھی چھوٹے امتيا زات کی بحث تفسير نمونہ جلد  ١٣٢سوره نساء ٓايہ  ١
  

  و پيمان کا ذکر عہد 

گذشتہ ٓايات ميں بنی اسرائيل کے عہد و پيمان کا ذکر تو کہيں ٓاياہے ليکن اس بارے ميں تفصيل بيان نہيں ہوئی ليکن محل بحث ٓايت ميں 
ثابت شده اس عہد و پيمان کی شقوں کا ذکر کيا گياہے۔ ان ميں سے زياده تر يا تمام کی تمام ان امور ميں سے ہيں جنہيں اديان الہی کے 

احکام کا نام دينا چاہئے کيونکہ تمام آسمانی اديان ميں يہ پيمان اورا حکام موجود ہيں۔ ان ٓايات ميں قرٓان يہوديوں کو شديد سرزنش 
کررہاہے کہ تم نے اس پيمان کو کيوں توڑديا۔ قرٓان انہيں يہ پيمان توڑنے کی پاداش ميں اس جہان کی رسوائی اور اس جہان کے شديد 

  اب سے ڈرا رہاہے۔عذ
  يہ پيمان جس کے بنی اسرائيل خود شاہد تھے اور اس کا اقرار کرتے تھے ان امور پر مشتمل ہے۔

۔ اس وقت کو ياد کر و جب ہم نے بنی اسرائيل سے عہد ليا کہ خدائے يکتا کے سوا کسی کی عبادت نہيں کروگے اور کسی بت کے ١
  ميثاق بنی اسرائيل ال تعبدون اال هللا)۔ سامنے سر تعظيم نہيں جھکاؤگے ( و اذ اخذنا

  ۔ ماں باپ سے نيکی کروگے (وبالوالدين احسانا)۔٢
  ۔ اپنے رشتہ داروں يتيموں اور مدد طلب کرنے والے محتاجوں سے بھی نيکی کروگے ( و ذی القربی و اليتمی و المساکين)۔٣
  گوں سے اچھے پيرائے ميں بات کروگے (و قولوا للناس حسنا)۔۔ اجتماعی طور پر لوگوں کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہوگا اور لو۴
  ۔ نماز قائم کروگے اور ہر حالت ميں خدا کی طرف متوجہ رہوگے (و اقيموا الصالة)۔۵
  ۔ زکوة ادا کرنے اور محروم لوگوں کے حقوق ادا کرنے ميں کوتاہی نہيں کروگے( واتوالزکوة)۔۶

سب نے اپنے عہد سے منہ ہوڑليا اور اپنے پيمان کو ايفا کرنے سے روگردانی کی (ثم ليکن تم ميں سے مختصر سے گروه کے عالوه 
  توليقم اال قليال منکم و انتم معرضون)۔

  ۔ ياد کرو اس وقت کو جب تم سے ہم نے عہد ليا کہ ايک دوسرے کاخون نہينبہاؤگے (و اخذنا ميثاقکم اد تسفکون دماء کم)۔٧
  باہر نہيں نکا لوگے ( و ال تخرجون انفسکم من ديارکم)۔۔ ايک دوسرے کو اپنی بستيوں سے ٨
۔ اگر کوئی شخص تم ميں سے جنگ کے دوران قيد ہوجائے تو سب اس کی ٓازادی کے لئے مدد کروگے فديہ دو گے اور اسے ٓازاد ٩

  ٓائے گا)۔کراؤگے (پيمان کا يہ مفہوم) (افتومنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض) سے حاصل کيا گياہے جو بعد ميں 
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  پھر تم نے ان سب شرائط کا اقرار کيا اور اس پيمان پر خود گواه ہوئے (ثم اقررتم و انتم تشہدون)۔
ليکن تم نے ان ميں سے بہت ہی شرائط کو پاؤں تلے روند ڈاال۔ تم وہی تھے جو ايک دوسرے کو قتل کرتے تھے اور اپنے ميں سے 

(ثم انتم ھوالء تقتلون انفسکم و تخرجون ) اور تعجب کی بات يہ کہ فديہ دينے اور کچھ لوگوں کو ان کی زمين سے نکال ديتے تھے 
قيديوں کو ٓازاد کرانے ميں تم تورات کے حکم اور پيمان الہی سے سند حاصل کرتے تھے۔ کيا کتاب الہی کے بعض احکامات پر ايمان 

اْلِکتَاِب َوتَْکفُُروَن بِبَْعٍض)يہ جو تم احکام الہی ميں تبعيض و تفريق ر وا  التے ہو اور بعض سے کفر اختيار کرتے ہو ( َفَتُْؤِمنُوَن بِبَْعضِ 
ْنيَا)اور )١سمجھے ہو اس کی جزا اس جہا ن کی رسوائی کے عالوه کچھ نہيں ( فََما َجَزاُء ( َمْن يَْفَعُل َذلَِک ِمْنُکْم ٕاِالَّ ِخْزٌی فِی اْلَحيَاِة الدُّ

ن عذاب کی طرف پلٹيں گے (يوم القيامة يردون الی اشد العذاب ) اور خدا تمہارے اعمال سے غافل قيامت کے دن ايسے لوگ سخت تري
ا تَْعَملُوَن ) ۔ بلکہ اس نے تمہارے اعمال کی کليات و جزئيات کو بڑی باريکی سے شمار کيا ہے اور اس کے  نہيں ہے ( َوَما هللاُ بَِغافٍِل َعمَّ

  مطابق تمہيں بدالدے گا۔
يت کے ٓاخر ميں ان کے ان اعمال کا اصلی سبب بيان کياہے جو خالف حقيقت ہيں۔ فرمايا ہے: يہ ايسے لوگ ہيں جنہوں نے محل بحث آ 

ٓاخرت کے بدلے دنيا کی زندگی خريدی ہے (اولئک الذين اشتروا الحيوه الدنيا باالخره) اسی بنا ء پر ان کے عذاب ميں تخفيف نہيں ہوگی 
  ئے کھڑا نہيں ہوگا(فاَلَيَُخفَُّف َعْنہُْم اْلَعَذاُب َوالَہُْم يُنَصُروَن(اور کوئی ان کی مدد کے ل

  

  ٓايات کا تاريخی پر منظر: 

جيسا کہ مفسرين نے نقل کياہے بنی قريظہ اور بنی نضير جو يہود يوں کے دو گروه تھے۔ ان کی ٓاپس ميں قريبی رشتہ داری تھی تا ہم 
ی مخالفت پر کمر بستہ ہوجاتے تھے۔ بنی نضير، قبيلہ خزرج سے مل گئے تھے۔ جو مدينہ کے دنياوی منافع کی خاطر ايک دوسرے ک

  مشرکين کا قبيلہ تھا اور بنو قريظہ اوس کے ساتھ مل گئے تھے۔
تا ان دو قبيلوں کے در ميان جو جنگينہوتی تھيں ہر گروه اپنے ہم پيمان قبيلے کی مدد کرتاتھا اور اس طرح دوسرے گروه کے خالف لڑ
اور جب جنگ کی آگ سرد پڑجاتی تو تمام يہودی جمع ہوجاتے اور ايک دوسرے سے اتحاد کرتے تا کہ فديہ ادا کرے اپنے قيديوں کو 

ٓازاد کرا ليں۔ اس عمل ميں وه تورات کے حکم اور قانون کو سند مانتے حاالنکہ اوس و خزرج دونوں مشرک تھے اوال ان کی مدد 
ر دوسرا يہ کہ وہی قانون جو فتنہ کا حکم ديتاہے قتل کرنے سے بھی رد کتاہے ۔ يہودی ديگر ہٹ دھرم اور کرناہی جائز نہيں تھا او

 نادان قوموں کی طرح ايسے بہت سے اعمال انجام ديتے تھے جو ايک دوسرے کے ضد تھے۔
 

  1تفسير نمونه جلد

 

  

  قوموں کی زندگی کے لئے بنيادی احکام : 
يہ ٓايات اگرچہ بنی اسرائيل کے بارے ميں نازل ہوئی ہيں تو ہم ايسے کلی قوانين کے حامل ہيں جو تمام دنيا کی قوموں کے 

کے عوامل ان سے ظاہر ہوتے ہيں۔ ہر ملت کے بقا اور سربلندی اس لئے ہيں۔ قوموں کی زندگی ، بقا ، کاميابی اور شکست 
ميں ہے کہ وه اپنا سہارا خدا کو قرار دے جو سب سے بڑی طاقت و قوت ہے اور ہر حالت ميں اس سے مدد لے يہ ايسی 

ليم خم کريں۔ قدرت پر بھر و سہ ہوگا جس کے لئے فنا ء و زوال کا سوال ہی پيدا نہيں ہوتا۔ صرف اسی کے سامنے سر تس
اس طرح انہيں کسی کا خوف اور وحشت نہ ہوگی۔ ظاہر ہے ايسی قدرت و طاقت عظيم خالق کائنات کے عالوه کوئی نہيں 

  ہوسکتی ايسا سہارا فقط خدا ہے (َ الَتَْعبُُدوَن ٕاِالَّ هللا)
ری ہے ، ايسا يوں دوسری طرف قوموں کی بقاء اور ہميشگی کے لئے افراد ملت کے ما بين خصوصی وابستگی ضرو

ممکن ہے کہ ہر شخص اپنے ماں باپ سے جن زياده قريب کی وابستگی ہے، عزيز و اقارب سے جو وابستگی کے اعتبار 
سے ايک فاصلے پرہيں اور پھر معاشرے کے تمام افراد سے نيکی اور اچھائی کے ساتھ پيش ٓائے تا کہ سب ايک دوسرے 

  ِن ٕاِْحَسانًا َوِذی اْلقُْربَی َوقُولُوا لِلنَّاِس ُحْسنًا (کے دست و بازوبنيں ( َوبِاْلَوالَِديْ 
قوم کے کمزور و ناتواں افراد کی تقويت روحانی اور مادی طور پر اس ہميشگی ميں کافی حصہ رکھتی ہے اور اس طرح 

ا کہ وه ان دشمن کے لئے کوئی کمزور جگہ باقی نہيں رہتی اور قوم ميں کوئی فرد مشکالت اور سختی ميں نہيں رہت
  مشکالت کے نتيجے ميں اپنے آپ کو دشمن کے دامن ميں جا گرائے ( َواْليَتَاَمی َواْلَمَساِکين(

ہر قوم کے زنده رہنے کے لئے مالی و اقتصادی بنياد کا استحکام بھی بڑا حصہ ادا کرتاہے جو زکوة کی ادائيگی سے انجام 
َکاة)   پذير ہوتاہے )َ َوآتُوا الزَّ

يابی کے لئے يہ امور ہيں اور دوسری طرف قوموں کی شکست اور بربادی کا راز اس وابستگی کے ٹوٹ ايک طرف کام

 
   



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

 
 

جانے اور کشمکشوں اور اندرونی جنگ شروع ہونے ميں ہے۔ وه قوم جس ميں داخلی جنگ شروع ہوجائے اور تفرقہ بازی 
ے ايک دوسرے کی جان کے دشمن بن جائيں،کا پتھر اس ميں پھينک دياجائے، اس کے افراد ايک دوسرے کی مدد کے بجائ

  ايک دوسرے کے مال اور زمين پر قبضہ جمانے پر تل جائيں ،۔
______________________________  

۔ جملہ (ما جزا) ميں لفظ (ما) ممکن ہے نافيہ ہو اور يہ بھی ممکن ہے کہ استفہاميہ ہو ليکن نتيجے کے طور پر ہر دو طرح سے کوئی 
  فرق نہيں۔

  
  

  قرٓان کہتاہے: 
ان ٓايات کے مخاطب تو بنی اسرائيل ہيں ليکن يہ اپنے مفاہيم اور معيار کے اعتبار سے عموميت کی حامل ہيں۔ اور دوسرے 

  تمام لوگ بھی اس خطاب کا مصداق ہيں۔
ے بعد ديگرے انبياء قرٓان کہتاہے: ہم نے موسی کو ٓاسمانی کتاب (تورات) دی ( و لقد اتينا موسی الکتاب) اور پھر مسلسل يک

ُسل) ان پيغمبروں ميں داود، سليمان ، يوشع، زکريا اور يحيی شامل ہيں۔   بھيجے ( َوقَفَّْينَا ِمْن بَْعِدِه بِالرُّ
يَّْدنَاهُ ٔاَ اور عيسی بن مريم کو روشن دالئل دئيے اور روح القدس کے ذريعے اس کی تائيد کی (ِ َوآتَْينَا ِعيَسی اْبَن َمْريََم اْلبَيِّنَاِت وَ 

  بُِروِح اْلقُُدِس)۔
ليکن ان عظيم مرسلين نے ان اصالحی پروگراموں کے با وجود جب بھی کوئی بات تمہارے خواہش نفس کے خالف کہی تو 

َوی ٔاَنفُُسُکْم تم نے ان کے مقابلے ميں تکبر اختيار کيا اور تم نے ان کی فرمانبرداری نہيں کی (ِ ٔاَفَُکلََّما َجائَُکْم َرُسوٌل بَِما الَتَہْ 
  اْستَْکبَْرتُم(

يہ ہوا و ہوس کی حاکميت تم پراس قدر غالب تھی کہ ان مرسلين ميں سے کچھ کی تم نے تکذيب کی اور کچھ کو تو قتل ہی 
ْبتُْم َوفَِريقًا تَْقتُلُوَن )   کرديا (ْ فَفَِريقًا َکذَّ

تمہارا مقصد اسی سے پورا ہوجاتا تو تم اسی پر اکتفاء کر اگر تمہاری طرف سے يہ تکذيب اور جھٹالنا موثر ثابت ہوتا اور 
  ليتے اور خدا کے پيغمبروں کے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگتے۔

گذشتہ ٓايات کی تفسير ميں (احکام الہی ميں تبعيض کے ذيل ميں ہم يہ حقيقت بيان کرچکے ہيں کہ ايمان کا معيار اور حق کے
وه ہيں جو ميالن طبع اور خواہش نفس کے خالف ہوں ورنہ تو ہر ہوا پرست اور  سامنے سر تسليم خم کرنے کے مواقع تو

 بے ايمان بھی ان احکام کے سامنے ہم ٓاہنگی اور تسليم کا مظاہره کرتاہے جو اس کے ميالن طبع اور فائدے کے مطابق ہيں۔
ميں ہوا پرستوں کی مخالفت کی پرواه نہيںاس ٓايت سے ضمنا يہ بھی واضح ہوتاہے کہ رہبران الہی اپنی تبليغ رسالت کی راه 

کرتے تھے اور ايسا ہی ہونا چاہئيے کيونکہ صحيح رہبری اس کے عالوه کچھ اور ہی نہيں اگر پيغمبر چاہيں کہ خود کو 
  لوگوں کی ٓازادانہ ہوا و ہوس کے مطابق چالئيں تو پھر ان کا کام کے پيچھے لگنا ہوا نہ کہ رہبری کرنا۔

ے ايمان لوگ ان خدائی رہبروں کی دعوت جس کا مقصد سعادت بشر کے عالوه کچھ نہ تھا کا استقبال دل کے اندھے، ب
  کرنے کہ بجائے اس قدر مزاحمت کرتے تھے کہ ان ميں سے بعض کو قتل ہی کرديتے تھے۔

ر کہتے ہيں بعد کی ٓايت کہتی ہے کہ يہ لوگ دعوت انبياء يا آپ کی دعوت کے جواب ميں تمسخر اور مذاق کے طور پ
  ہمارے دل تو غالفوں ميں لپٹے ہوئے ہيں ان باتوں ميں سے کچھ سمجھ نہيں پاتے (وقالو قلوبنا غلف)

اور ہے ايسا ہی۔ کيونکہ خدانے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے اور انہيں اپنی رحمت سے دور کرديا ہے ا ور 
 ميں بہت تھوڑے ايمان التے ہيں ( بَْل لََعنَہُْم هللاُ بُِکْفِرِہْم فَقَلِياًل َما يُْؤِمنُون)۔ اسی بناء پرده کسی بات کو سمجھ نہيں پاتے) اور ان

ہوسکتاہے کہ اوپر واال جملہ ان يہوديوں کے بارے ميں ہوجنہوں نے پيغمبران خدا کی تکذيب کی اانہيں قتل کيا اور يہ بھی 
  خدا کے ہم عصر تھے۔احتمال ہے کہ يہ ان يہوديوں کے متعلق ہو جو پيغمبر 

ٓانحضرت کی گفتگو کے جواب ميں وه انتہائی ڈھٹالی اور عدم توجہی کا مظاہره کرتے تھے۔ تا ہم يہ ٓايت ہر صورت ميں اس
حقيقت کو بيان کرتی ہے کہ انسان ہوا و ہوس کی پيروی کے زير اثر اس طرح رانده درگاه خدا ہوجاتاہے اور اس کے دل پر 

  يں کہ اس راستے ميں اسے حقيقت بہت کم نظر ٓاتی ہے۔ايسے پردے پڑجاتے ہ
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  مختلف زمانوں ميں انبياء کی پے در پے ٓامد: 
جيسا کہ کہا جاچکاہے جب ہواپرست اور بے ايمان لوگ انبياء کی دعوت کو اپنی ہوا و ہوس اور نا جائز منافع ہم ٓاہنگ نہيں 

گ کچھ زمانہ گذرجانے کے بعد ان کی تعليمات کو طاق نسياں پاتے تھے توان کے مقابلے ميں کھڑے ہوجاتے خصوصا لو
کرديتے۔ اس بناء پر ضروری تھا کہ ياد ہانی کے لئے خدا کی جانب سے يکے بعد ديگرے مرسلين ٓاتے رہيں تا کہ ان کا 

  مکتب اور پيغام پر انانہ ہونے پائے اور وه دست فراموشی کے حوالے نہ ہوجائے۔
  ہے: ميں ۴۴سوره مومنوں ٓايہ 

  ثُمَّ ٔاَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا تَْتَری ُکلَّ َما َجاَء ٔاُمَّةً َرُسولُہَا َکذَّبُوهُ فَٔاَْتبَْعنَا بَْعَضہُْم بَْعًضا) 
پھرہم نے پے در پے اپنے رسول بھيجے۔ جب کوئی رسول کسی امت کے پاس ٓاتا تو لوگ اس کی تکذيب کرتے (ليکن) ہم 

  ہی رہتے تھے۔تو انہيں يکے بعد ديگرے بھيتے 
نہج البالغہ کے پہلے خطبے ميں جہاں انبياء کے بھيجنے کی غرض و غايت کی تشريح کی گئی ہے وہاں اس حقيقت کا 

تکرار کيا گياہے:(فبعث فيہم رسلہ و واتر اليہم انبيائہ ليستا دوہم ميثاق فطرتہ و يذکروہم منسی نعمتہ و يحتجوا عليہم بالتبليغ و 
  عقول)۔يثيروالہم و فائن ال

خدانے اپنے رسولوں کو ان کے طرف مبعوث کيا اور اپنے انبياء کو ان کی طرف بھيجا تا کہ وه لوگوں سے ان کے فطری 
عہد و پيمان کی ادائيگی کا مطالبہ کريں اور انہيں خدا کی فراموش شده نعمتيں ياد دالئيں اور انبياء تبليغات کے ذريعے 

  ہ عقول کے مخفی خزانے ان کی تعليمات کے ذريعے ٓاشکار ہوں۔لوگوں پر اتمام حجت کريں اور تا ک
لہذا مختلف زمانوں اور صديوں ميں انبياء خدا کے ٓانے کا مقصد خداکی نعمتوں کی ياددہانی کران پيمان فطرت کی ادائيگی 

تيں اور ان کے اصالحی کی طرف توجہ دالنا اور گذشتہ انبياء کی تبليغات اور دعوتوں کی تجديد کرنا تھاتا کہ ان کی دعو
  پروگرام متروک کے ذريعے ٓاشکار ہوں۔

لہذا مختلف زمانوں اور صديوں ميں انبياء خدا کے ٓانے کا مقصد خداکی نعمتوں کی ياد دہانی کرانا پيمان فطرت کی ادائيگی 
عوتيں اور ان کے اصالحی کی طرف توجہ دالنا اور گذشتہ انبياء کی تبليغات اور دعوتوں کی تجديد کرناتھا تا کہ ان کی د

  پروگرام متروک اور فراموش نہ ہوجائيں۔
رہا يہ مسئلہ کہ پيغمبر اسالم کيونکہ خاتم انبياء ہيں اور ان کے بعد نبی کی کيوں ضرورت نہيں تو اس پر انشاء هللا سوره 

  کے ذيل ميں بحث ہوگی۔ ۴٠احزاب کی ٓايہ 
  

  روح القدس کياہے؟: 
  کے بارے ميں مختلف تفاسير بيان کرتے ہيں ۔ ہم يہاں چند ايک درج کرتے ہيں:بزرگ مفسرين روح القدس 

۔ بعض کہتے ہيں کہ روح القدس سے مراد جبرائيل ہے۔ اس تفسير کی بناء پر ٓايت کا مطلب يہ ہوگا کہ خدانے جبرائيل کے ١
  ذريعے حضرت عيسی کی مدد کی۔

  ہے: ١٠٢اس تفسير کی شاہد سوره نحل کی ٓايہ 
  لہ روح القدس من ربک بالحق)(قل نز

  کہيئے ! روح القدس نے اسے تم پرحقيقت کے ساتھ نازل کيا۔
رہا يہ سوال کہ جبرائيل کو روح القدس کيوں کہتے ہيں تو اس کی وجہ يہ ہے کہ فرشتوں ميں روحانيت کا پہلو چونکہ غالب 

تے کے بہت زياده تقدس اور پاکيزگی کی طرف ہے لہذا ان پر روح کا اطالق بالکل طبيعی اور فطری ہے اور قدس اس فرش
  اشاره ہے۔

۔ کچھ دوسرے مفسرين کا عقيده ہے کہ روح القدس وہی ايک غيبی طاقت ہے جو حضرت عيسی کی تائيد کرتی تھی اور ٢
اس مخفی خدائی طاقت سے وه مردوں کو حکم خدا سے زنده کرتے تھے البتہ يہ غيبی طاقت ضعيف تر صورت ميں تمام 

ن ميں درجات ايمان کے تفاوت کے حساب سے موجود ہے۔ اور يہ وہی خدائی امداد ہے جو انسان کو اطاعات اور مومني
مشکل کاموں کی انجام دہی مينمدد ديتی ہے اور گناہوں سے باز رکھتی ہے۔ يہی وجہ ہے کہ بعض احاديث ميں ايک شاعر 

  چکاتو ٓاپ نے فرمايا: اہلبيت کے بارے ميں ہے کہ جب وه امام کے سامنے اشعار پڑھ
  انما نفث روح القدس علی لسانک
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  روح القدس نے تيری زبان پر دم کياہے اور جو کچھ تونے کہاہے اسی کی مدد سے ہے
  ۔ بعض مفسرين نے روح القدس کا معنی انجيل بيان کياہے۔٣

  ان ميں سے پہلی دو تفاسير زياده صحيح معلوم ہوتی ہيں۔
  

  يسائيوں کا عقيده : روح القدس کے بارے ميں ع
  قاموس کتاب مقدس ميں ہے:

روح القدس تيسرا القنوم۔ اقانيم ثالثہ الہيہ ميں سے شمار ہوتا ہے اور اسے روح کہتے ہيں کيونکہ وه مبدع اور مخترع حيات 
ہے اور مقدس اس لئے کہتے ہيں کہ اس کے مخصوص کاموں ميں سے ايک يہ ہے کہ وه مومنين کے دلوں کی تقديس 

  تاہے۔ حضرت مسيح اور خداسے اسے جو وابستگی ہے اس بناء پر اسے روح هللا اور روح المسيح بھی کہتے ہيں۔کر
  اس کتاب ميں ايک اور احتمال بھی ٓاياہے اور وه يہ ہے:

وه روح القدس جو ہميں تسلی ديتاہے ۔ وه وہی ہے جو ہميشہ ہميں سچائی، ايمان اور اطاعت کے قبول و ادراک کی ترغيب 
ديتاہے اور وہی ہے جو گناه و خطاء ميں مرجانے والے لوگوں کو زنده کرتاہے اور انہيں پاک و منزه کرکے حضرت واجب 

  الوجود کی عظمت و بزرگی کے الئق بناتاہے۔
  جيسا کہ ٓاپ ديکھ رہے ہيں اس کتاب مقدس قاموس کی عبارت ميں دو معانی کی طرف اشاره ہواہے:

تين خداؤں ميں سے ايک ہے جو کہ عقيده تثليث کے مطابق ہے اور يہ وه مشرکانہ عقيده ہے ايک يہ کہ روح القدس ( ١(
  جسے ہم ہر لحاظ مردود سمجھتے ہيں۔

  دوسرا مفہوم اوپر بيان کی گئيں تين تفاسير ميں سے دوسری سے ملتا جلتاہے۔) ٢(
  

  بے خبر اور غالف ميں لپٹے دل: ) ٣(
 عليہ و ٓالہ و سلم کی تبليغات کا پوری کوشش سے مقابلہ کرتے اور ٓاپ کی دعوت مدينہ کے يہودی رسول اکرم صلی هللا

قبول کرنے سے انکار کرتے اور جب بھی ٓاپ کے بار دعوت سے بچنے کا کوئی بہا نہ ملتا اس سے پورا فائده اٹھاتے اس 
ور غالف ميں لپٹے ہيں۔ ٓاپ جو کچھ ٓايت ميں ان کی ايک گفتگو کی طرف اشاره کياگياہے وه کہتے تھے ہمارے دل پردے ا

پڑھتے ہيں ہماری سمجھ ميں نہيں ٓاتا۔ يہ بات وه تمسخر اور استہزاء کے طور پر کہتے ليکن قرٓان کہتاہے: بات يہی ہے کہ 
جو وه کہہ رہے ہيں کيونکہ کفر و نفاق کے باعث ان کے دل بے خبری، ظلمت، گناه اور کفر کے پردوں ميں لپيٹے جاچکے 

  ور خدانے انہيں اپنی رحمت سے دور کردياہے يہی وجہ ہے کہ ان ميں سے بہت کم ايمان التے ہيں۔ہيں ا
  ميں بھی يہی مفہوم مذکور ہے: ١۵۵سوره نساء ٓايہ 

  َوقَْولِِہْم قُلُوبُنَا ُغْلٌف بَْل طَبََع هللاُ َعلَْيہَا بُِکْفِرِہْم فاَلَيُْؤِمنُوَن ٕاِالَّ قَلِياًل 
ہے کہ ہمارے دل غالف ميں لپٹے ہيں اس لئے تمہاری بات سمجھ نہيں پاتے ليکن يہ تو اس بناء پرہے کہ اور ان کا کہنا 

  خدانے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے لہذا ان ميں سے چند ايک کے عالوه ايمان نہيں الئيں گے۔
ا َجائَہُْم ِکتَاٌب ِمْن ِعْنِد هللاِ ُمَصدِّقٌ ٨٩ ا َجائَہُْم َما َعَرفُوا َکفَُروا ِبِہ فَ  ۔َولَمَّ لَْعنَةُ لَِما َمَعہُْم َوَکانُوا ِمْن قَْبُل يَْستَْفتُِحوَن َعلَی الَِّذيَن َکفَُروا فَلَمَّ

  هللاِ َعلَی اْلَکافِِريَن)
َل هللاُ ِمْن فَْضلِِہ َعلَی َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه فَبَائُوا بَِغَضٍب َعلَی َغَضٍب  ۔ بِْئَسَما اْشتََرْوا بِِہ ٔاَنفَُسہُْم ٔاَْن يَْکفُُروا بَِما ٔاَنَزَل هللاُ بَْغيًا ٔاَنْ ٩٠ يُنَزِّ

  َولِْلَکافِِريَن َعَذاٌب ُمِہيٌن )
  ترجمہ
۔ اور جب خداکی طرف سے ان کے پاس ايک ايسی کتاب ٓائی ہے جو ان نشانيوں کے مطابق ہے۔ جو ان (يہوديوں) کے ٨٩

رے سے پہلے (وه خود اس پيغمبر اور اس کی کتاب کے ظہور کی بشارت ديتے تھے اس پيغمبر کی پاس ہيں۔ اس ماج
مددسے اپنے دشمنوں اور مشرکين پر فتحياب ہوں گے ان سب امور کے با وجود) جب کتاب اور وه پيغمبر جسے پہلے 

  افروں پر۔پہچان چکے تھے، ان کے پاس ٓائے تو اس سے کافر ہوگئے۔ پس خدا کی لعنت ہو ان ک
۔ انہوں نے اپنے نفسوں کو بڑی قيمت پر بيچاہے کيونکہ غلط کاری کے مرتکب ہوتے ہوئے وه ان ٓايات سے کافر ہوگئے٩٠

ہيں جو خدا کی بھيجی ہوئی ہيں (چونکہ پيغمبر اسالم بنی اسرائيل ميں سے نہيں ہيں) اور خدا اپنے بندوں ميں سے جس پر 
ت نازل کرتاہے لہذا ان پريکے بعد ديگرے خدا کا غضب نازل ہوا اور کافروں کے لئے ذليلچاہتاہے اپنے فضل سے اپنی ٓايا
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  و خوار کرنے والی سزا اور بدار ہے۔
  شان نزول

  زير نظر ٓايت کے بارے ميں امام صادق(ع) سے روايت ہے:
ی پہاڑيوں کے در ميان ہوگا۔ (يہ يہوديوں نے اپنی کتب ميں ديکھ رکھاتھا کہ پيغمبر اسالم کا مقام ہجرت (عير) اور احد ک

دونوں پہاڑ مدينہ کے ا ردگردہيں) يہودی اپنے عالقے چھوڑ کر رسول کی ہجرت کی سرزمين کی تالش ميں نکلے اس 
دوران وه (حداد) نامی پہاڑ تک پہنچے اور کہنے لگے (حداد)يہی احد ہے۔ وہيں سے وه منتشر ہوگئے۔ ہر گروه نے ايک 

ليا۔ کچھ سرزمين (تيما) ہيں جابسے بعض (فدک) ميں قيام پذير ہوئے اور کچھ (خيبر)ميں رہنے لگے۔ جگہ کو اپنا مسکن بنا
(کچھ مدت بعد) تيما کے رہنے والوں نے اپنے دوسرے بھائيوں سے ملنا چاہا۔ اس اثنا ميں ايک عرب وہاں سے گذرا۔ اس 

) اور (احد) کی پہاڑيوں ميں سے لے جاوں گا۔ اس سے انہوں نے سوارياں کرائے پرليں۔ عرب کہنے لگا ميں تمہيں (عير
سے کہنے لگے جب ان دو پہاڑوں کے در ميان پہنچو تو ہميں ٓاگاه کرنا۔ وه عرب جب سرزمين مدينہ ميں پہنچا تو اس نے 

يہ (احد) انہيں بتايا کہ يہ جگہ ہی کوه عير اور کوه احد کے در ميان ہے۔ پھر اس نے اشارے سے بتايا کہ يہ (عير) ہے اور 
ہے۔ يہودی اس کی سواريوں سے اتر پڑے اور کہنے لگے ہم اپنے مقصد تک ٓاپہنچے ہيں۔ اب ہميں تيری سواريوں کی 

  ضرورت نہيں، اب تو جہاں جانا چاہے جاسکتاہے۔
ں نے اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائيوں کو خط لکھا کہ ہم نے وه زمين تالش کرلی ہے تم بھی ہماری طرح کوچ کرو۔ انہو

جواب ميں لکھا کہ ہم چونکہ يہاں سکونت اختيار کرچکے ہيں۔ گھربار اور مال و منال کا اہتمام کرچکے ہيں اور يہاں سے 
اس سرزمين کا کوئی زياده فاصلہ بھی نہيں۔ جس وقت پيغمبر موعود ہجرت کرکے ٓائيں گے ہم بھی تمہارے پاس ٓاجائيں گے۔

ت مال و دولت جمع کرلی يہ خبر (تبع) نامی ايک بادشاه کو پہنچی۔ اس نے ٓاکر ان سےوه سرزمين مدينہ ہی ميں رہے اور بہ
جنگ کی يہودی اپنے قلعوں ميں قلوبند ہوگئے۔اس نے ان سب کا محاصره کرليا۔ پھر نہيں امان دے دی۔ وه بادشاه کے پاس 

ہوں۔ انہوں نے جواب ميں کہا: ايسا نہيں ہوسکتا  ٓائے۔ (تبع) نے کہا مجھے يہ سرزمين پسند ٓائی ہے اور ميں يہاں رہنا چاہتا
کيونکہ يہ سرزمين ايک پيغمبر کا مقام ہجرت ہے۔ اس کے عالوه کوئی شخص بادشاه کی حيثيت سے نہيں ره سکتا۔ تبع 
اس  کہنے لگا کہ ميں اپنے خاندان ميں سے کچھ لوگ يہاں چھوڑديتاہوں تا کہ جب وه پيغمبر ٓائے يہ اس کی مدد کريں۔ لہذا

نے دو مشہور قبائل (اوس) اور (خزرج) کو يہاں ٹھرا ديا۔ جب ان قبيلوں نے خوب مال و دولت جمع کرليا۔ تو يہوديوں کے 
مال پرتجاوز کرنے لگے۔ يہودی ان سے کہا کرتے تھے جب محمد مبعوث ہوں گے تو تميں ہمارے عالقے سے نکال ديں 

  گے۔
ٓاپ پر ايمان لے ٓائے جو انصار مشہور ہوئے مگر يہوديوں نے ٓاپ کا  جب حضرت محمد مبعوث ہوئے تو اوس اور خزرج

  انکار کيا۔ ٓايت ( َوَکانُوا ِمْن قَْبُل يَْستَْفتُِحوَن َعلَی الَِّذيَن َکفَُروا) کا يہی مفہوم ہے۔
مقابلے  وہی لوگ جو خاص عشق و محبت کی وجہ سے ، رسول هللا پرايمان النے کے لئے ٓائے تھے جو اوس و خزرج کے

مينفخر کرتے تھے کہ ايک رسول مبعوث ہوگا اور ہم اس کے يار و مددگار ہوں گے۔ جب رسول هللا کی ہجرت ہوئی اور ٓاپ 
   -نے ان کے سامنے قرٓان کی تالوت کی، وہی قرٓان جو تورات کی تصديق کرتاتھا، تو وه اس سے کفر کرنے لگے

  

  ان ٓايات ميں بھی يہوديوں اور 
يں بھی يہوديوں اور ان کی زندگی کے بارے ميں گفتگو کی گئی ہے۔ جيسا کہ شان نزول ميں ہے يہ لوگ رسول ان ٓايات م

خدا پر ايمان النے کے شوق اور دل بستگی کے ساتھ مدينہ ميں ٓاکر سکونت پذير ہوئے تھے۔ تورات ميں پيغمبر کی نشانيوں 
کرتے تھے۔ ليکن جب خدا کيطرف سے ان کے پاس کتاب  کو ديکھتے تھے اور بے چينی سے ٓاپ کے ظہور کا انتظار

(قرٓان) ٓائی جو ان عالمتوں کے مطابق تھی جو يہوديوں کے پاس تھيں حاالنکہ اس سے پہلے وه اپنے ٓاپ کو اس پيغمبر کے
 ظہور کی خوشخبری ديتے تھے اور پيغمبر کے ظہور کے ذريعے دشمنوں پر فتح پانے کے اميد لگائے بيٹھے تھے اور

ا َجائَہُْم ِکتَاٌب ِمْن ِعْنِد هللاِ   جب کہ وه کتاب اور پيغمبر کو پہلے سے پہچانتے تھے پھر بھی اس سے کفر اختيار کر بيٹھے (َولَمَّ
ا َجائَہُْم َما َعَرفُوا َکفَرُ  ٌق لَِما َمَعہُْم َوَکانُوا ِمْن قَْبُل يَْستَْفتُِحوَن َعلَی الَِّذيَن َکفَُروا فَلَمَّ ا ِبہ) کافروں پرخدا کی لعنت ہو (ِ فَلَْعنَةُ هللاِ وُمَصدِّ

  َعلَی اْلَکافِِريَن)
بعض اوقات انسان کسی حقيقت کے پيچھے ديوانہ وار دوڑتاہے ليکن اس کے قريب پہنچ کر جب اسے اپنے ذاتی فائدے کے 

کہ کبھی تو اس کی مخالفت ميںخالف پاتاہے تو ہوا و ہوس کے نتيجے ميں اسے ٹھوکر مار ديتاہے اور اسے چھوڑديتاہے بل
  کھڑا ہوجاتاہے۔
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ليکن يہوديوں نے تو انتہائی خسارے کا سودا کيا۔ جو لوگ پيغمبر موعود کی پيروی کے لئے اپنے عالقے کو چھوڑکر، بہت 
سی مشکالت جھيل کر سرزمين مدينہ ميں سکونت پذيرہوئے تھے تا کہ اپنے مقصود تک پہنچ جائيں ، جب موقع ٓايا تو 

کرين اور کافرين کی صف ميں کھڑے ہوگئے لہذا اس مقام پر قرٓان کہتاہے: کيسی بری قيمت پر انہوں نے اپنے ٓاپ کو من
  فروخت کيا (ِبْئَسَما اْشتََرْوا بِِہ ٔاَنفَُسہُْم)۔

سے جس وه حسد کی بناء پر اس چيزسے کافر ہوگئے جو خدانے نازل کی تھی ۔ انہيں اعتراض تھا کہ کيوں خدا اپنے فضل 
َل هللاُ ِمْن فَْضلِِہ َعلَ    ی َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه(شخص پرچاہتا ہے اپنی ٓايات نازل کرديتاہے(ٔاَْن يَْکفُُروا بَِما ٔاَنَزَل هللاُ بَْغيًا ٔاَْن يُنَزِّ

ی اور پر قرٓان گويا اس انتظار ميں تھے کہ پيغمبر موعود بنی اسرائيل ميں سے اور خود انہی ميں سے ہوگا ليکن جب کس
  نازل ہوا تو انہيں تکليف پہنچی اور وه سنخ پا ہوگئے۔

ٓايت کے ٓاخر ميں ارشاد ہے : لہذا خدا کے غضب نے يکے بعد ديگر ے انہيں گھير ليا اور کافروں کے لئے ذليل و خوار 
  ۔کرنے واال عذاب ہے( فَبَائُوا بَِغَضٍب َعلَی َغَضٍب َولِْلَکافِِريَن َعَذاٌب ُمِہين)

  

  خسارے کا سودا 
در حقيقت يہوديوں نے ايک خسارے کا سود کياتھا۔ کيونکہ ابتدا ميں وه اسالم اور اسالم کے پيغمبر موعود کے داعی تھے۔ 
يہاں تک کہ تمام مشکالت جھيل کر مدينہ کی زندگی انہوں نے اسی مقصد کے لئے انتخاب کی تھی۔ ليکن پيغمبر خدا کے 

اء پر کہ ٓاپ بنی اسرائيل ميں سے نہيں ہيں يا ٓاپ کی وجہ سے ان کے ذاتی منافع خطرے ميں ظہور کے بعد صرف اس بن
پڑگئے تھے، وه ٓاپ کے کافر و منکر ہوگئے اور يہ بہت زياده خسارے اور نقصان کا معاملہ ہے کہ انسان نہ صرف يہ کہ 

ے بر عکس حاصل کرے اور خدا کا غضب اور اپنے مقصد کود پہنچے بلکہ اپنی تمام قوتيں اور طاقتيں صرف کرکے اس ک
  ناراضی بھی الگ اٹھانی پڑی۔

  حضرت امير المومنين کے ارشادات ميں ہے:
  ليس النفسکم ثمن اال الجنہ فال تبيعوھا االبھا۔

تمہارے نفسوں کی قيمت جنت کے عالوه اور کوئی چيز ہوسکتی لہذا اپنے نفسوں کو اس کے عالوه کسی چيز کے بدلے نہ 
  بيچو

  مگر يہودی اس گراں بہا سرمائے کو مفت مينگنوا بيٹھے۔
يہ بات قابل غور ہے کہ سودا ان کے اصل و جود کا بيان کيا گياہے يعنی جو حق و حقيقت سے منکر و کافر ہيں وه اپنی 

يا اپنی حقيقت ہاتھ سے کھو بيٹھے ہيں۔ کيونکہ کفر کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے وجود کی قيمت بالکل گر جاتی ہے گو
شخصيت گنوا بيٹھے ہيں۔ دوسرے لفظوں ميں ان غالموں کی طرح ہيں جنہوں نے اپنا وجودبيچ کراسے دوسرے کی قيد ميں 

  دے ديا ہو بيشک وه ہوا و ہوس کے قيدی اور شيطان کے بندے ہيں۔
ميں بھی ٓاتا ہی جيسا کہ لفظ (اشتروا) اگر چہ عموما خريد نے کے معنی ميں استعمال ہوتاہے ليکن کبھی بيچنے کے معنی 

لغت ميں اس کی صراحت موجود ہے۔ مندرجہ باال ٓايت ميں يہ لفظ بيچنے ہی کے معنی ميں ہے لہذا اس کا معنی يہ ہوگا کہ 
  انہوں نے اپنا وجود مال و متاع کی طرح بيچاہے اور اس کے بدلے غضب پروردگار يا کفر و حسد خريدا ہے

  

  فباء بغضب علی غضب: 
رائيل جب صحرائے سينا ميں سرگرداں تھے اس عالم کی سرگذشت کے سلسلے ميں گفتگو کرتے ہوئے قرٓان کہتاہے:بنی اس

و با ء و بغضب من هللا (وه غضب خدا کی طرف پلٹے) اس کے بعد مزيد کہتا ہے : يہ خدا کا غضب ان پر انبياء کے قتل اور 
  ٓايات خدا سے کفر کی وجہ سے تھا۔

کا بھی يہی مفہوم ہے کہ يہودی ٓايات الہی سے کفر اور قتل انبياء کی وجہ سے غضب الہی کا  ١١٢يہ سوره ٓال عمران آ 
  شکار ہوئے يہ پہال غضب ہے جو انہيں دامن گير ہوا۔

ان کے باقی مانده افراد نے: پيغمبر اسالم کے ظہور کے بعد ان سے اپنے بڑوں والی روشں ہی جاری رکھی۔ نہ صرف يہ 
ر اسالم کے الئے ہوئے ٓائين کے خالف تھے بلکہ ان کے مقابلے ميں اٹھ کھڑے ہوئے ان کے اسی طرز عمل کہ وه پيغمب

  کی وجہ سے ايک نئے غضب نے انہيں گھير ليا اسی لئے فرمايا: فباء و بغضب علی غضب۔
حقاق پيدا کرنے سے ۔ يعنی در اصل لفظ (باء و) کا معنی ہے وه لوٹے اور انہوں نے سکوت اختيار کيا اور يہ کنايہ ہے است
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  انہوں نے غضب پروردگار کو اپنے لئے منزل و مکان کی طرح انتخاب کيا۔
يہ سرکش و باغی گروه حضرت موسی کے قيام سے پہلے اور پيغمبر اسالم کے ظہور سے قبل دونوں مواقع پر ايسے قيام 

د وه اپنے عقيدے سے پھر گئے ارو يکے بعد کے سختی سے طرفدار تھے ليکن دونوں قياموں کے رو بہ عمل ہونے کے بع
  ديگرے اپنی جان کے بدلے غضب خدا خريد ليا۔

قًا لَِما َمَعہُْم قُْل فَ ۔ َوٕاَِذا قِيَل لَہُْم آِمنُوا بَِما ٔاَنَزَل هللاُ قَالُوا نُْؤِمُن بَِما ٔاُنِزَل َعلَْينَا َويَْکفُُروَن بَِما َوَرائَہُ ٩١ لَِم تَْقتُلُوَن ٔاَْنبِيَاَء َوہَُو اْلَحقُّ ُمَصدِّ
  هللاِ ِمْن قَْبُل ٕاِْن ُکنتُْم ُمْؤِمنِين

  ۔ َولَقَْد َجائَُکْم ُموَسی بِاْلبَيِّنَاِت ثُمَّ اتََّخْذتُْم اْلِعْجَل ِمْن بَْعِدِه َؤاَْنتُْم ظَالُِمونَ ٩٢
ٍة َواْسَمُعوا قَالُوا َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َؤاُْشِربُوا فِی قُلُوبِِہْم اْلِعْجَل بُِکْفِرِہْم ۔ َوٕاِْذ ٔاََخْذنَا ِميثَاقَُکْم َوَرفَْعنَا فَْوقَُکْم الطُّوَر ُخذُ ٩٣ وا َما آتَْينَاُکْم بِقُوَّ

  قُْل بِْئَسَما يَأُْمُرُکْم بِِہ ٕاِيَمانُُکْم ٕاِْن ُکنتُْم ُمْؤِمنِيَن 
پر ايمان لے ٓاؤتو وه کہتے ہيں ہم تو اس چيز پر ايمان  ۔ اور جب ان سے کہاجائے کہ جو کچھ خدا نے نازل کياہے اس٩١

الئيں گے جو ہم پر نازل ہوئی (اس پرنہيں جو دوسری قوموں ميں سے کسی پر نازل ہو) اور اس کے عالوه سے کفر اختيار 
ے ہو تو پھر کر ليتے ہيں جب کہ وه حق ہے اور ان ٓايات کی تصديق کرتاہے جو ان پرنازل ہوچکی ہيں۔کہئے کہ اگرسچ کہت

  اس سے پہلے انبياء کو قتل کيوں کيا کرتے تھے۔
۔ نيز موسی تمہارے لئے سب معجزات لے کر ٓائے (تو پھر کيوں تم نے) بعد ازاں بچھڑے کو منتخب کرليا اور اس عمل ٩٢

  سے تم نے اپنے اور پر ظلم کيا۔
تم سے کہا) يہ قوانين و احکام جو ہم نے تمہيں ديئے ہيں  ۔ اور تم سے ہم نے وه پيمان ليا اور تم پر کوه طور بلند کيا (اور٩٣

انہيں مضبوطی سے تھا مے رکھوا اور صحيح طرح سے سنو تم نے کہا ہم نے سن لياہے اور پھر نافرمانی کی ہے اور کفر 
ا ايمان تمہيں کے نتيجے مينبچھڑے کی محبت سے تمہارے دلوں کی ٓابياری ہوئی اگر تم ايمان رکھتے ہو تو کہہ دو کہ تمہار

  کيسا برا حکم ديتاہے۔
  

  يہوديوں نے ان زحمتوں اور مشکلوں کے با وجود 
گذشتہ ٓايات کی تفسير ميں ہم پڑھ چکے ہيں کہ يہوديوں نے ان زحمتوں اور مشکلوں کے با وجود جو انہوں نے تورات کے 

ر کہ يہ پيغمبر بنی اسرائيل ميں سے نہيں ہے پيغمبر موعود تک پہنچنے کے لئے جھيليں۔ اب حسد کی وجہ سے يا اس بناء پ
يا اس لئے کہ ان کے ذاتی فائدے خطرے ميں پڑ جائيں گے يا پھر اور وجوہات کے باعث اس کی اطاعت اور اس پر ايمان 

  النے سے منہ پھير ليا۔
يا ميں مشہور ہے۔ زير بحث ٓايات ميں سے پہلی ميں يہوديوں کے اس تعصب نسلی کی طرف اشاره کيا گياہے جو پوری دن

فرمايا: جس وقت ان سے کہاجائے کہ جو کچھ خدانے نازل فرمايا ہے اس پر ايمان لے ٓاؤ کہتے ہيں ہم تو اس پر ايمان الئيں 
گے جو ہم پر نازل ہوا ہے (نہ کہ دوسری قوموں پر) اور اس کے عالوه سے کفر اختيار کريں گے ( و اذا قيل لہم امنوا بما 

  نومن بما انزل علينا و يکفرون بما ورا ء )۔انزل هللا قالوا 
وه انجيل پرايمان الئے ہيں قرٓان پر بلکہ وه فقط نسلی امتياز اور اپنے ذاتی فائدے نظر ميں رکھے ہوئے ہيں جب کہ قرٓان جو

يں وه اپنی محمد پر نازل ہوا ہے وه حق ہے اور ان نشانيوں اور عالمتوں کے مطابق ہے جو پيغمبر موعود کے بار ے ميں ہ
  کتاب ميں پڑھ چکے ہيں (و ہو الحق مصدقا لما معہم)۔

اس کے بعد قرٓان ان کے جھوٹ سے پرده اٹھاتے ہوئے کہتاہے: اگر تمہارے ايمان نہ النے کا بہا نہ يہ ہے کہ محمد تم ميں 
يں قتل کرتے رہے ہو اگر سچ سے نہيں ہے تو پھر گذشتہ زمانے ميں اپنے انبياء پر ايمان کيوں نہيں الئے ہو اور کيوں انہ

  کہتے ہو اور ايمان دار ہو ( قُْل فَلَِم تَْقتُلُوَن ٔاَْنبِيَاَء هللاِ ِمْن قَْبُل ٕاِْن ُکنتُْم ُمْؤِمنِين) ۔
اگر وه سچے دل سے ايمان الئے تو خدا کے عظيم انبياء کو قتل نہ کرتے کيونکہ تورات تو انسانی قتل کو بہت بڑا گناه قرار 

  ۔ديتی ہے
عالوه از يں خود يہ کہنا کہ ہم تو صرف ان قوانين و احکام پر ايمان الئيں گے جو ہم پر نازل ہوتے ہوں، در اصل اصول 

توحيد اور شرک کا مقابلہ کرنے کے مفہوم سے واضح کجروی ہے۔ يہ ايک طرح کی خود خواہی اور خود پرستی ہے 
ے کہ ايسے خياالت کو وجود انسانی ميں سے جڑسے اکھاڑ شخصی صورت ميں ہو يا نسلی شکل ميں۔ توحيد اس لئے ہ

پھينکے تا کہ انسان خدا کے قوانين کو صرف اس لئے قبول کرے کہ يہ خدا کی طرف سے ہيں۔ بہ الفاظ ديگر اگر خدائی 
ہ کفر احکامات صرف اس شرط پرقبول کئے جائيں کہ وه خود ہم پر نازل ہوں تو حقيقت ميں يہ شرک ہے نہ کہ ايمان اور ي
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ہے کہ اسالم اور اس طرح احکامات ، قبول کرنا ہرگز ايمان کی دليل نہيں ہے۔ اسی لئے تو مندرجہ باال ٓايت ميں ہے: َوٕاَِذا 
ميں نہقِيَل لَہُْم آِمنُوا بَِما ٔاَنَزَل هللا۔ يعنی جب ان سے کہاجاتا ہے کہ جو کچھ خدانے نازل فرماياہے اس پر ايمان لے ٓاو۔ اس ٓايت 

  مد کا نام ہے نہ موسی و عيسی کا۔مح
ان کے کذب کو ظاہر کرنے کيلئے قرٓان صرف اسی بات پر اکتفاء نہيں کرتا بلکہ بعد کی ٓايت ميں ان کے خالف ايک اور 

سند پيش کرتاہے۔ قرٓان کہتاہے: موسی نے تمام معجزات و دالئل تمہارے سامنے پيش کئے ليکن تم نے اس کے بعد بچھڑے 
ْعِدِه َؤاَْنتُْم ا اور اس کام کی وجہ سے تم ظالم و ستم گار ٹھہرے (َولَقَْد َجائَُکْم ُموَسی بِاْلبَيِّنَاِت ثُمَّ اتََّخْذتُْم اْلِعْجَل ِمْن بَ کو منتخب کي

  ظَالُِموَن)۔
واضح دالئل  اگر تم سچ کہتے ہو کہ تم اپنے پيغمبر پر ايمان رکھتے ہو تو پھر يہ بچھڑے کی پرستش اور وه بھی توحيد پر

کے بعد کياہے۔ يہ کيسا ايمان ہے جو صرف موسی کے او جھل ہونے اور کوه طور پر جانے سے تمہارے دلوں سے زائل 
ہوگيا اور کفرنے ايمان کی جگہ اور بچھڑے نے توحيد کا مقام حاصل کرليا۔ بے شک اس کام سے تم نے اپنے اوپر، 

  معاشرے پر اور ٓائنده نسلوں پر ظلم کياہے۔
ير بحث تيسری ٓايت ميں ان کے دعوی کے بطالن پر ايک اور سند پيش کی گئی ہے اس ضمن ميں کوه طور کے عہد و ز

پيمان کا ذکر کياگياہے ۔ فرمايا: ہم نے تم سے پيمان ليا اور کوه طور کو تمہارے سروں پر بلند کيا اور تم سے کہا کہ جو 
صحيح طور سے سنو ليکن تم نے کہا ہم نے سن کر اس کی مخالفت  حکم ہم تمہيں ديں اسے مضبوطی سے تھامے رہو اور

ٍة َواْسَمُعوا قَالُوا َسمِ    ْعنَا َوَعَصْينَا)۔کی (َوٕاِْذ ٔاََخْذنَا ِميثَاقَُکْم َوَرفَْعنَا فَْوقَُکْم الطُّوَر ُخُذوا َما آتَْينَاُکْم بِقُوَّ
کفرنے ان پر غلبہ حاصل کرليا ( َؤاُْشِربُوا فِی قُلُوبِِہْم  بے شک ان کے دلوں کی بچھڑے کی محبت سے آبياری ہوئی اور

  اْلِعْجَل بُِکْفِرِہم)۔
شرک اور دنيا پرستی نے جس کی مثال سامری کے بنائے سونے کے بچھڑے سے ان کی محبت ہے، ان کے تار و پود ميں 

  ھيں۔ اسی بناء پر وه خدا کو بھول گئے تھے۔اثر و نفوذ پيدا کرليا تھا اور ان کے سارے وجود ميں اس کی جڑيں پہنچ گئی ت
عجيب مسخره پن ہے يہ کيسا ايمان ہے جو خدا کے پيغمبروں کو قتل کرنے کی اجازت ديتاہے جو بت پرستی اور بچھڑے 

  کی پرستش کو بھی رواجانتا ہے اور خدا سے باندھے ہوئے محکم ميثاقوں کو طاق کرديتاہے۔
  مہيں کيسے برے احکام ديتاہے (قُْل بِْئَسَما يَأُْمُرُکْم بِِہ ٕاِيَمانُُکْم ٕاِْن ُکنتُْم ُمْؤِمنِيَن)۔اگر تم مومن ہوتو تمہارا ايمان ت

  

  (قَالُوا َسِمْعنَا َوَعَصْينَا) کا مفہوم: 
الفاظ کہتے ہيں بلکہ ظاہرا اس کا اس کا معنی ہے ہم نے سنا اور معصيت کی ۔ اس کا مطلب يہ نہيں کہ وه زبان سے يہ 

مقصود يہ ہے کہ وه اپنے عمل سے اس واقعيت کی نشاندہی کرتے ہيں اور يہ ايک عمده کنايہ ہے جور و زمره گفتگو ميں 
 ديکھاجاسکتاہے۔

 

  1تفسير نمونه جلد

 

  

  )َؤاُْشِربُوا فِی قُلُوِبِہْم اْلِعْجل )مفہوم: 
  يہ بھی ايک عمده کنايہ ہے جو يہودی قوم کی حالت بيان کرتا ہے۔
  جيسا کہ مفردات راغب ميں ہے کلمہ (اشراب) کے دو معانی ہيں:

۔ ايک يہ کہ (اشربت البعير) کے باب سے ہو يعنی (ميں نے اونٹ کی گردن ميں رسی باندھی) اس معنی کے لحاظ سے ١
  مندرجہ باال جملہ کا مفہوم يہ ہوگا کہ (محبت و وابستگی کی مضبوط رسی نے ان کے دلوں کو بچھڑے سی باندھ ديا۔ 

ٓابياری کرنا: اور دوسرے کو پانی دينا اس صورت ميں لفظ حب  ۔ دوسرا يہ کہ اس کا ماده شراب سے ہو جس کا معنی ہے٢
  مقصود ہوگا۔ يوں مندرجہ باال جملے کا مفہوم يہ ہوگا بنی اسرائيل نے اپنے دلوں کی بچھڑے کی محبت سے ٓابياری کی(
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چاہيں تو مندرجہ يہ اہل عرب کی عادات کا حصہ ہے کہ جب کسی چيز کے متعلق سخت قسم کا تعلق يا زياده کينہ ظاہر کرنا
  باال تعبير ہی کی طرح کا انداز اختياز کرتے ہيں۔

اس سے ضمنا ايک اور نکتہ بھی نکال کہ بنی اسرائيل کے ان غلط کاموں پر تعجب نہيں کرنا چاہئے ۔ کيونکہ يہ اعمال ان 
ايسے پانی سے  کے دلوں کی اس سرزمين کا حاصل ہيں جس کی شرک کے پانی سے ٓابياری کی گئی ہے اور جو زمين

  سيراب ہو اس سے خيانت ، قتل و ظلم کے عالوه کچھ حاصل نہيں ہوسکتا۔
اس بات کی اہميت اس وقت اور نمايان ہوجاتی ہے جب دين يہود ميں موجود قتل کی قباحت اور انسان کے قتل کی برائی کے 

  احکام پر نظر جاتی ہے جہنيں اہميت کے ساتھ بيان کياگياہے۔
کی تحرير کے مطابق قتل عمد اور  ۶٨٧اس ظلم کو اس قدر برا سمجھتا تھا کہ قاموس کتاب مقدس صفحہ  يہوديوں کا دين

اس کی قباحت اسرائيليوں کے نزديک اتنی اہميت رکھتی تھی کہ مدتيں گذرجانے کے بعد اور مدتوں ايسے شہروں ميں پناه 
ہ پر التجا کے با وجود بھی قاتل بری الذمہ نہيں سمجھاجاتا تھا لينے کے بعد بھی جنہيں پناه گاه کہاجاتا تھا اور مقامات مقدس

  بلکہ اس ہے ہر صورت ميں قصاص لياجاتا
يہ تو کئی عام انسان کے قتل کے بارے ميں ہے چہ جائيکہ خدا کے انبياء کا قتل ۔ پس اگر بنی اسرائيل تورات پرايمان 

  رکھتے تو انبياء کو قتل نہ کرتے۔
اُر اآْلِخَرةُ ِعْنَد هللاِ َخالَِصةً ِمْن ُدوِن النَّاِس فَتََمنَّْوا اْلَمْوَت ٕاِْن ُکنتُْم َصاِدقِين۔ قُْل ٕاِْن َکانَ ٩۴   ْت لَُکْم الدَّ
  ۔ َولَْن يَتََمنَّْوهُ ٔاَبًَدا بَِما قَدََّمْت ٔاَْيِديِہْم َوهللاُ َعلِيٌم بِالظَّالِِمينَ ٩۵
ُر ٔاَْلَف َسنٍَة َوَما ہَُو بُِمَزْحِزِحِہ ِمْن الْ ۔ولَتَِجَدنَّہُْم ٔاَْحَرَص النَّاِس عَ ٩۶ َر َوهللاُ لَی َحيَاٍة َوِمْن الَِّذيَن ٔاَْشَرُکوا يََودُّ ٔاََحُدہُْم لَْو يَُعمَّ َعَذاِب ٔاَْن يَُعمَّ

  بَِصيٌر بَِما يَْعَملُونَ 
  

  ترجمہ
وسرے لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے لئے ۔ کہہ دو اگر (جيسا کہ تم دعوی کرتے ہو) خدا کے ہاں ٓاخرت کا گھر د٩۴

  مخصوص ہے تو پھر مرنے کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔
۔ ليکن وه برے اعمال کی صورت ميں جو ٓاگے بھيج چکے ہيں ان کے باعث کبھی مرنے کی تمنا نہيں کريں گے اور خدا٩۵

  ظالموں سے پوری طرح ٓاگاه ہے۔
کہ مشرکين سے بھی بڑھ کر اللچی (دولت جمع کرنے اور اس دنيا کی) ۔ انہيں سب لوگوں سے زياده حريص يہاں تک ٩۶

زندگی پر پاؤگے (يہاں تک کہ) ان ميں سے ہر ايک چاہتا ہے کہ ہزار سال عمر پائے حاالنکہ يہ طوالنی عمر (بھی) اسے 
  خدا کے عذاب سے نہيں بچاسکے گی اور خدا ان کے اعمال کو ديکھتاہے۔

  

  خود پسند گروه 
جيد کی مختلف ٓايات کے عالوه بھے يہوديوں کی تاريخ سے ظاہر ہوتاہے کہ يہ اپنے ٓاپ کو بلند نسل سمجھتے تھے قرٓان م

اور يہ اعتقاد رکھتے تھے کہ وہی انسانی معاشرے کے منتخب پھول ہيں اور بہشت انہی کے لئے بنائی گئی ہے اور جہنم 
ے بيٹے اور خاص دوست ہيں۔ خالصہ يہ کہ (ٓانچہ خوباں ہمہ دارند کی ٓاگ ان سے زياده سر و کار نہيں رکھتی، وه خدا ک

  انہا تنہا دارند يعنی تمام عالم کی اچھائياں انہی ميں جمع ہيں۔
 ان کی يہ (خوشبودار، خود خواہی قرٓان کی مختلف ٓايات ميں بيان ہوئی ہے، جن ميں يہوديوں کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔

  ہے: ميں ١٨سوره مائده کی ٓايت 
  نَْحُن ٔاَْبنَاُء هللاِ َؤاَِحبَّاؤ

  يعنی ۔ ہم خدا کے فرزند اور خاص دوست ہيں۔
  ميں ہے: ١١١سوره بقره کی ٓايہ 

  َوقَالُوا لَْن يَْدُخَل اْلَجنَّةَ ٕاِالَّ َمْن َکاَن ہُوًدا ٔاَْو نََصاَری 
  اسکتا۔يعنی۔ وه کہتے ہيں کہ يہودی اور عيسائی کے عالوه کوئی جنت ميں نہيں ج

  ميں ہے: ٨٠سوره بقره کی ٓايہ 
نَا النَّاُر ٕاِالَّ ٔاَيَّاًما َمْعُدوَدةً َ    َوقَالُوا لَْن تََمسَّ

  چند دنوں کے سوا جہنم کی ٓاگ ہميں نہيں چھو سکتی۔
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 يہ موہوم خياالت ايک طرف تو انہيں ظلم و زيادتی اور گناه و طغيان کی طرف مائل کرتے اور دوسری طرف تکبر، خود
  پسندی اور خود کو سب سے بلند سمجھنے کی دعوت ديتے۔

مندرجہ باال ٓايات ميں قرٓان مجيد انہيں دندان شکن جواب ديتاہے اور کہتا ہے: اگر ايسا ہی ہے جيسا کہ تم سمجھتے ہو کہ ) 
ر سچ کہتے ہو ٓاخرت کا گھر خدا کے ہاں باقی لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے لئے مخصوص ہے تو پھر موت کی تمنا کرو اگ

اُر اآْلِخَرةُ ِعْنَد هللاِ َخالَِصةً ِمْن ُدوِن النَّاِس فَتََمنَّْوا اْلَمْوَت ٕاِْن ُکنتُ  ْم َصاِدقِين )۔ کياتم مائل نہيں ہوکہ جوار (۔ قُْل ٕاِْن َکانَْت لَُکْم الدَّ
کيا تم اپنے محبوب کے ديکھنے کے رحمت خدا ميں جاکر پناه لو اور جنت کی بے شمار نعمتيں تمہارے اختيار ميں ہوں۔ 

  ٓارزومند نہيں ہو۔
يہودی چاہتے تھے کہ وه يہ بات کرکے مسلمانوں کو ٓازرده خاطر کريں کہ بہشت تو يہوديوں کے لئے مخصوص ہے يا يہ 

ے کہ ہم تو دوزخ ميں بس چند دن جليں گے اور يا کہتے کہ جنت ميں صرف وہی جائے گا جو يہودی ہوگا۔ قرٓان نے ان ک
اس جھوٹ سے پرده اٹھاياہے۔ کيونکہ جب وه دنيا کی زندگی کو کسی طرح ترک کرنے کو تيار نہيں تو يہی ان کے جھوٹے 

  ہونے کی محکم دليل ہے۔
واقعا اگر انسان کا دار ٓاخرت کے بارے ميں وہی ايمان ہو جو بزعم خود يہوديوں کا تھا تو وه اس دنيا سے کيسے لو لگا 

اس کے حصول کے لئے ہزاروں گناہوں کا مرتکب ہوسکتا ہے اور وه موت سے يہاں تک کہ اپنے سکتا ہے اور کيسے 
  مقصد کی راه ميں بھی کيسے ڈرسکتاہے۔

بعد والی ٓايت ميں قرٓان مزيد کہتاہے۔ اپنے ٓاگے بھيجے ہوئے برے اعمال کی وجہ سے وه کبھی موت کی تمنا نہيں کريں 
  ا بَِما قَدََّمْت ٔاَْيِديِہْمَ◌)۔اور خدا ستمگاروں سے واقف ہے( َوهللاُ َعلِيٌم بِالظَّالِِمين)۔گے ( َولَْن يَتََمنَّْوهُ ٔاَبَدً 

جی ہاں۔ وه جانتے تھے کہ ان کے اعمال ناموں ميں کيسی سياہياں موجود ہيں۔ وه اپنے قبيح اور سنگين گناہوں سے مطلع 
ان کے لئے ٓاخرت کا گھر عذاب، سختی اور رسوائی کا گھر  تھے۔ خدا بھی ان ظالموں کے اعمال سے ٓاگاه ہے۔ اسی لئے

  ہے اور اسی بناء پر وه اس کی خواہش نہيں رکھتے۔
محل بحث ٓايت مادی چيزوں کے متعلق ان کی شديد حرص کا تذکره يوں کرتی ہے: انہيں تم اس زندگی پر سب سے زياده 

َحيَاة) ۔ يہاں تک کہ مشرکين سے بھی بڑھ کر ( ٍَوِمْن الَِّذيَن ٔاَْشَرُکوا)۔ مال و  حريص پاؤگے۔ (ولَتَِجَدنَّہُْم ٔاَْحَرَص النَّاِس َعلَی
دولت کی ذخيره اندوزی ميں حريص ، دنيا پر قبضہ کرنے ميں حريص، سب کچھ اپنے لئے سمجھنے ميں حريص يہاں تک 

نے ميں سب سے زياده حريص يہ مشرکين سے بھی بڑھ کر حريص ہيں حاالنکہ مشرکين کو فطری طور پر مال جمع کر
  ہوناچاہئيے۔

ُر ٔاَْلَف َسنٍَة )۔ زياده ثروت جمع کرنے ک ے لئے يا ان ميں سے ہر کوئی چاہتاہے کہ ہزار سال تک زنده رہے (يََودُّ ٔاََحُدہُْم لَْو يَُعمَّ
  سزا کے خوف سے۔

ی عمر بھی انہيں عذاب خدا سے نہيں ہاں۔ وه موت سے ڈرتے ہيں اور ہزارسالہ عمر کی تمنا کرتے ہيں ليکن يہ طوالن
  بچاسکے گی (َوَما ہَُو بُِمَزْحِزِحِہ ِمْن اْلَعَذاِب ٔاَْن يَُعمڑ)۔

اگر وه گمان کرتے ہيں کہ خدا ان کے اعمال سے ٓاگاه نہيں ہے تو وه غلط فہمی ميں مبتال ہيں۔ خدا ان کے اعمال کے بارے 
  َملُوَن)۔ميں بصير و بيناہے( َوهللاُ بَِصيٌر بَِما يَعْ 

  

  ہزار سال عمر کی تمنا: 
توجہ رہے کہ ہزار سال سے مر اد ہزار سال کا عدد نہيں بلکہ يہ طوالنی عمر سے کنايہ ہے دوسرے لفظوں ميں يہ عدد 

تکثير ہے نہ کہ عدد تعداد۔ بعض مفسرين کہتے ہيں کہ ہزار کا عدد اس زمانے ميں عربوں کے نزديک سب سے بڑا عدد تھا 
  سے بڑے عدد کا ان کے پاس کوئی نام نہيں تھا لہذا سب سے بڑا مبالغہ يہی شمار ہوتاتھا۔اور اس 

  

  (َعلَی َحيَاٍة): 
نکره کی صورت ميں يہ تعبير کچھ مفسرين کے بقول تحقير کے لئے ہے يعنی انہوں نے دنيا کی زندگی سے دل وابستہ کر 

 ھی جو بدبختی سے گزرے وه ٓاخرت کے گھر پر ترجيح ديتے ہيں۔رکھاہے يہاں تک کہ اس جہان کی پست ترين زندگی کو ب
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  يہوديوں کی نسل پرستی: 
اس ميں شک نہيں کہ بہت سی جنگوں اور خونريزيوں کا سرچشمہ نسل پرستی تھے خصوصا دنيا کی پہلی اور دوسری 

ويرانی کا باعث ہوئيں اس ميں  جنگ عظيم جو تاريخ انسانی ميں سب سے زياده انسانی جانوں کی بتاہی اور ٓابادی کی
  ٓالمانيوں (نازيوں) کی نسل پرستی کے جنون سے انکار نہيں کياجاسکتا۔

اگر طے ہوجائے کہ دنيا کے نسل پرستوں کی صف بندی کی جائے يا فہرست مرتب کی جائے تو يہودی پہلی الئن ميں ہوں 
  گے۔

ی ہے اسی نسلی تفاخر کی بنياد پرہے اور اس کی تشکيل اس وقت بھی انہوں نے جو حکومت اسرائيل کے نام سے تشکيل د
  ميں وه کيسے مظالم کے مرتکب ہوئے ہيں اور اس کی بقاء کے لئے کيسی کيسی دہشت ناکيوں کے مرتکب ہورہے ہيں۔

حالت تو يہ ہے کہ دين موسوی کو بھی اپنی نسل ميں محصور سمجھتے ہيں اور نسل يہود کے عالوه کوئی يہودی مذہب 
کرے تو يہ ان کيليئے کوئی توجہ طلب بات نہيں اسی لئے تو وه ديگر اقوام ميں اپنے مذہب کی تبليغ و ترويج نہيں  قبول

کرتے اسی وجہ سے وه ساری دنيا ميں نفرت کی نگاہوں سے ديکھے جاتے، ہيں کيونکہ دنيا کے لوگ ايسے اشخاص کو 
  لی امتياز کے قائل ہوں ۔ہرگز پسند نہيں کرتے جو دوسروں کے مقابلے ميں اپنے نس

اصولی طور پر نسل پرستی شرک کی ايک قسم ہے اسی لئے تو اسالم سختی سے اس کا مقابلہ کرتاہے اور تمام انسانوں کو 
  ايک ماں باپ کی اوالد قرار ديتاہے جن کا امتياز فقط تقوی و پرہيزگاری ہے۔

  

  بہانہ ساز قوم: 
بہانہ ساز قوم کی ياد تازه ہوجاتی ہے جس نے پيغمبر معظم حضرت موسی کے  ٓايت کی شان نزول ديکھنے سے دوباره اس

زمانے سے لے کر ٓاج تک يہی روش اختيار کر رکھی ہے اور ہر زمانے ميں حق کے زير بار ٓانے کے بجائے بہانے تالش 
  کئے ہيں۔

نے واال فرشتہ ہے جو خدا کے سخت يہاں جيسا کہ ٓاپ ديکھ رہے ہيں بہانہ صرف يہ ہے کہ چونکہ جبرئيل ٓاپ پر وحی ال
احکام التاہے لہذا ہم ايمان نہيں الئيں گے۔ کيونکہ ہم اس کے دشمن ہيں اگر ميکائيل ہوتا تو کوئی حرج نہ تھا اور ٓاسان تھا کہ 

  ہم ايمان لے ٓائيں۔
يا اصوال وه خواہش ان سے پوچھا جائے کہ کيا خدا کے فرشتے اپنی ڈيوٹی ادا کرنے ميں ايک دوسرے سے مختلف ہيں۔ ک

  کے مطابق عمل کرتے ہيں اور اپنی طرف سے کچھ کہتے ہيں؟ وه تو قرٓان کے مطابق ايسے 
  ال يعصون هللا ما امرھم يعنی۔ جو کچھ خدا حکم ديتاہے وه وہی انجام ديتے ہيں۔ (تحريم ۔)
خص جبرئيل کا دشمن ہے وه در حقيقتان بہانہ سازيوں کا جواب زير نظر ٓايات ميں اس طرح ديتاہے : ان سے کہہ دو جو ش

ا لِِجْبِريَل فَإِنَّہُ  لَہُ خدا کا دشمن ہے کيونکہ اس نے تو خدا کے حکم سے ٓاپ کے دل پر قرٓان نازل کياہے (۔قُْل َمْن َکاَن َعُدّوً نَزَّ
  َعلَی قَْلبَِک بِإِْذِن هللا)۔

نشانيوں سے ہم ٓاہنگ ہے (مصدقا لما بين يديہ)۔ وہی جو وه قرٓان جو گذشتہ ٓاسمانی کتب کی تصديق کرتاہے اور ان کی 
  مومنين کے لئے ہدايت و بشارت کا سبب ہے (و ہدے و بشری للمومنين)۔

  اس ٓايت ميں در اصل اس گروه کو تين واضح جواب دئيے گئے ہيں:
  ايک يہ کہ جبرئيل کوئی چيز اپنی طرف سے نہيں التا جو کچھ ہے (باذن هللا) ہے۔

کہ گذشتہ کتب ميں سے صداقت اور روشنی کی نشانياں اس ميں موجود ہيں کيونکہ يہ انہی نشانيوں کے مطابق ہےدوسرا يہ 
(مصدق لما بين يديہ) يعنی اس کا کوئی جواز نہيں کہ تم تورات پر تو ايمان لے ٓاؤليکن قرٓان سے کفر و اختيار کرو جو 

  تورات کی نشانيوں کے مطابق ہے۔
مضامين ہم ٓاہنگ ہيں اور يہ بات قرٓان کی سچائی کی ترجمان ہے اور يہ قرٓان مومنين کے لئے ہدايت و خالصہ يہ کہ ان کے
  بشارت کا سبب ہے۔

اگلی ٓايت مين يہی مضمون مزيد تاکيد و تہديد کے ساتھ بيان ہواہے۔ فرماتاہے: جو شخص خدا، فرشتوں، خدا کے پيغمبروں، 
  اس کا دشمن ہے کہ خدا کافروں کا دشمن ہے  جبرئيل اور ميکائيل کا دشمن ہے۔ خدا

ِ َوَمالَئَِکتِِہ َوُرُسلِِہ َوِجْبِريَل َوِميَکاَل فَإِنَّ هللاَ َعُدوٌّ لِْلَکاِفِرين)۔ َّ ِ ا    (َمْن َکاَن َعُدّوً
ہے جو يہ اس طرف اشاره ہے کہ يہ سب ايک ہی ہيں اور ايک دوسرے سے وابستہ ہيں اور ان ميں تشکيک و تفاوت نہيں 

هللا، فرشتے، خدا کے رسول، جبرئيل و ميکائيل بلکہ کسی فرشتے کا دشمن ہے اور جوان ميں تشکيک و تفاوت کا قائل ہے 
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  پر وردگار اس کا دشمن ہے۔
بہ الفاظ ديگر احکام الہی جو نوع انسانی کے لئے سودمند اور تکامل بخش ہيں خدا کی طر ف سے فرشتوں کے ذريعے 

ہوتے ہيں اب اگر ذمہ دارياں مختلف ہوں تو تقسيم کارکے فرق کو تضاد کار تو نہيں کہا جاسکتا۔ يہ سب  پيغمبروں پر نازل
ايک ہی راه مستقيم پرہيں لہذا ان ميں سے کسی ايک کا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ يہودی اور ديگر منکرين قرٓان يہ جان ليں کہ 

نی اختيار کرکے ايک بڑے طاقت ور کی دشمنی مول لی ہے۔ قرٓان انہوں نے جبرئيل، ديگر مالئکہ اور پيغمبروں کی دشم
  کہتاہے جو ان سے دشمنی رکھے خدائے بزرگ اس کا دشمن ہے کہ بے شک خدا کافروں کا دشمن ہے۔

  رہی (قلب) کی بحث۔ کہ قرٓان ميں اس سے کيا مراد ہے تو يہ اسی سوره کی ٓايت ، کے ذيل ميں ٓاچکے ہے۔
  

  جبرئيل و ميکائيل 
جبرئيل کا نام تين مرتبہ اور ميکائيلل کا نام ايک مرتبہ اسی مقام پر ٓاياہے۔ انہی ٓايات سے اجماال معلوم ہوتاہے کہ دونوں 

فرشتے بزرگ اور مقرب الہی ہيں۔ مسلمانوں کی عمومی تحريروں ميں جبريل (ہمزه کے ساتھ اور ميکال (ہمزه) اور (يا) 
  ں جبريل اور ميکال ہے۔کے ساتھ ٓاتاہے ليکن متن قرٓان مي

ايک گروه کا نظريہ سے کہ جبريل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کی اصل جبرئيل ہے جس کا معنی ہے مرد خدا يا (قوت 
  خدا) (جبر کا معنی قوت يا مرد ہے اورئيل کا معنی خداہے(

مبارک پر قرٓان نازل کرنے واالتھا  محل بحث ٓايات کے مطابق جبرئيل پيغمبر کے لئے وحی کا قاصد تھا اور ٓاپ کے قلب
ميں ہے کہ روح االمين  ١٩١کے مطابق روح القدس وحی ال تا تھا اور سوره شعراء ، ٓايہ  ١٠٢جب کہ سوره نحل کی ٓايہ 

تدريجا قرٓان پيغمبر اکرم پر التارہا ليکن جيسا کہ مفسرين نے تصريح کی ہے ر وح القدس اور روح االمين سے مراد جبرئيل 
ہيں۔ ہمارے پيش نظر ايسی احاديث ہيں جن کے مطابق جبرئيل مختلف شکلوں ميں ٓانحضرت صلی هللا عليہ و ٓالہ و سلم پر ہی 

نازل ہوتے رہے اور مدينہ ميں جبرئيل زياده تر وحی قلبی کی شکل ميں ٓانحضرت کے سامنے ظاہر ہوتے تھے جو ايک 
  خوبصورت جوان تھا۔

  يغمبر اکرم نے جبرئيل کو دو مرتبہ (اس کی اصل شکل ميں) ديکھا ہے۔سوره نجم سے ظاہر ہوتاہے کہ پ
اسالمی کتب ميں جن چار فرشتوں کا عموما مقرب بارگاه الہی شمار کياگياہے وه جبرئيل، ميکائيل، اسرافيل اور عزرائيل ہيں۔

  جن ميں سے جبرئيل بلند مرتبہ ہيں۔
تعلق گفتگو ہوئی سے۔ منجملہ ان کی کتاب دانيال ميں جبرائيل کو يہوديوں کی کتب ميں بھی جبرئيل اور ميکائيل کے م

شيطانوں کے سر براه کو مغلوب کرنے واال اور ميکائيل کو قوم اسرائيل کا حامی کہا گيا ہے ليکن بعض کے بقول کوئی 
بوت ہے کہ پيغمبر ايسی چيز جو جبرئيل کی يہوديوں سے دشمنی پر داللت کرے دسترس ميں نہيں ٓائی اور يہ اس بات کا ث

اسالم کے زمانے ميں يہوديوں کا جبرئيل سے اظہار دشمنی ايک بہانہ تھا تا کہ اس کے ذريعے اسالم قبول کرنے سے بچ 
  جائيں يہا نتک کہ ان کی مذہبی کتب ميں بھی اس کی کوئی بنياد موجود نہيں۔

  ُر بِہَا ٕاِالَّ اْلفَاِسقُوَن َولَقَْد ٔاَنَزْلنَا ٕاِلَْيَک آيَاٍت بَيِّنَاٍت َوَما يَْکفُ -٩٩
  َوُکلََّما َعاہَُدوا َعْہًدا نَبََذهُ فَِريٌق ِمْنہُْم بَْل ٔاَْکثَُرہُْم الَيُْؤِمنُوَن ◌َ ‐١٠٠
ٌق لَِما َمَعہُْم نَبََذ فَِريٌق ِمْن الَِّذيَن ٔاُوتُوا اْلِکتَاَب نَبَ ١٠١ ا َجائَہُْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد هللاِ ُمَصدِّ َذ فَِريٌق ِمْن الَِّذيَن ٔاُوتُوا اْلِکتَاَب ِکتَاَب هللاِ ۔َولَمَّ

  َوَراَء ظُہُوِرِہْم َکٔاَنَّہُْم الَيَْعلَُموَن 
  ترجمہ
  ۔ تيرے لئے ہم نے روشن نشانياں بھيجيں اور سوائے فاسقين کے کوئی ان کا انکار نہيں کرسکتا۔٩٩
ے) باندھتے ان ميں سے ايک گروه اسے پس پشت نہيں ڈال ۔ اور کيا جب بھی (يہودی) کوئی پيمان (خدا و رسول س١٠٠

  ديتاتھا اور اس کی مخالفت نہيں کرتاتھا) اور ان ميں سے اکثر ايمان نہيں التے۔
۔ اور جب بھی خدا کی طرف سے کوئی رسول ان کی طرف ٓايا جب کہ وه ان نشانيوں کے مطابق بھی تھا جو ان کے ١٠١

عت نے جو عامل کتاب (اور عالم ) لوگوں پر مشتمل تھی خدا کی کتاب کو ايسے پس پاس تھيں اور ان ميں سے ايک جما
  پشت ڈال ديا گو يا وه اس سے بالکل بے خبر تھے۔

  شان نزول
مندرجہ باال پہلی ٓايت کے سلسلے ميں ابن عباس سے شان نزول منقول ہے کہ ابن صوريانے ڈھٹائی اور عناد کی بناء پر 

  پيغمبر اسالم سے کہا:
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مہاری الئی ہوئی کوئی چيز ہماری سمجھ ميں نہيں ٓاتی اور خدا نے تم پر کوئی واضح نشانی نازل نہيں کی کہ ہم تمہاری ت
  اتباع کريں۔

اس پر زير نظر ٓايت نازل ہوئی اور اسے صراحت سے جواب ديا۔ يہ بتانے کی ضرورت نہيں کہ شان نزول ٓايات کے مفاہيم 
  ر ان کے کليت و عموميت ميں کمی نہيں ہوتی اگر چہ ان کے ٓاغاز کا سبب وہی ہوتاتھا۔کو کبھی محدود نہيں کرسکتا او

  

  پيمان شکن يہودی 
زير بحث پہلی ٓايت ميں قرٓان اس حقيقت کی طرف اشاره کرتاہے کہ کافی دليليں، روشن نشانياں اور واضح ٓايات پيغمبر اکرم 

کی دعوت کی حقانيت کو جان چکتے تھے ليکن مخصوص اغراض کی  کے پاس تھيں۔ جو لوگ انکار کرتے وه در اصل آپ
خاطر مخالفت ميں کھڑے ہوجاتے۔ قرٓان کہتاہے: ہم نے تم پر ٓايات بينات نازل کيں اور فاسقين کے سواکوئی ان سے کفر 

  ِسقُوَن)۔نہيں کرتا (لَقَْد ٔاَنَزْلنَا ٕاِلَْيَک آيَاٍت بَيِّنَاٍت َوَما يَْکفُُر بِہَا ٕاِالَّ اْلفَا
ٓايات قرٓان پر غور و فکر کرنے سے ہر پاک دل اور حق جو انسان کے لئے راستے واضح اور و روشن ہوجاتے ہيں اور ہر 

کوئی ان ٓايات کے مطالعے سے پيغمبر اسالم کی صداقت اور قرٓان کی عظمت کو پاليتاہے ليکن اس حقيقت کو صرف وہی 
ثر سے سياه نہ ہوچکا ہو اور تعجب نہيں کہ فاسق لوگ فرمان خدا کی اطاعت لوگ سمجھ سکتے ہيں جن کا دل گناه کے ا

سے روگردانی کرتے ہيں اور اپنی صحيح فطرت کو تسلسل گناه کے باعث گنوا بيٹھتے ہيں، وه کبھی اس پر ايمان نہيں الئيں
  گے۔ 

پاسداری اور پيمان شکنی کی طرف اس کے بعد يہوديوں کے ايک گروه کی ايک بہت قبيح صفت يعنی ايفائے عہد کی عدم 
اشاره کرتے ہوئے کہتاہے: کيا جب کبھی انہوں نے خدا اور پيغمبر سے عہد و پيمان باندھا تو ان ميں سے ايک گروه نے 

  ہُْم الَيُْؤِمنُوَن اسے پس پشت نہيں ڈال ديا اور اس کی مخالفت نہيں کی (اَوُکلََّما َعاہَُدوا َعْہًدا نَبََذهُ فَِريٌق ِمْنہُْم بَْل ٔاَْکثَرُ 
  ) بے شک وه ايسے ہی ہيں اور ان ميں سے اکثر ايمان نہيں التے (بل اکثرہم ال يومنون)۔

خدانے کوه طور پر ان سے يہ عہد لياتھا کہ تورات کے احکام پر عمل کريں گے ليکن انہوں نے يہ عہد توڑديا يا اور اس پر 
ہ پغمبر موعود (پيغمبر اسالم جن کے ٓانے کی بشارت تورات ميں موجود تھی) عمل نہيں کيا۔ ان سے يہ عہد بھی لياگياتھا ک

  پر ايمان لے ٓائيں، انہوں نے اس عہد پر بھی عمل نہيں کيا۔
جب پيغمبر اسالم مدينہ ميں ٓائے تو بنی نضير اور بنی قريظہ کے يہوديوں سے عہد و پيمان ہوا کہ وه ٓاپ کے دشمن کی مدد 

خر کار انہوں نے يہ عہد بھی توڑديا اور جنگ احزاب (خندق ميں اسالم کے خالف مشرکين مکہ کا نہيں کريں گے ليکن آ 
  ساتھ ديا۔

بنيادی طور پر يہوديوں کی اکثريت کا پرانا طريقہ اور سنت ہے کہ وه اپنے عہد و پيمان کی پابندی نہيں کرتے۔ ہم ٓاج بھی 
يل کا مفاد جہاں خطرے ميں بين االقوامی معاہدوں کو پاؤں تلے روند واضح طور پر ديکھ رہے ہيں کہ صہيونيوں اور اسرائ

ڈالتے ہيں ۔ زير بحث ٓايات ميں سے ٓاخری اس موضوع کو صراحت سے اور گويا تاکيد سے بيان کرتی ہے۔ فرمايا: خدا کا 
يک جماعت جو صاحب بھيجا ہو اان کے پاس ٓايا جوان نشانيوں کے مطابق تھا جوان کے ہاں موجود تھيں، ان ميں سے ا

ا َجائَہُْم َرُسوٌل  کتاب لوگوں (علماء) پر مشتمل تھی اس نے کتاب خدا کو ايسے پس پشت ڈال ديا گويا انہيں علم ہی نہ تھا(َولَمَّ
ٌق لَِما َمَعہُْم نَبََذ فَِريٌق ِمْن الَِّذيَن ٔاُوتُوا اْلِکتَاَب نَبََذ فَِريٌق ِمْن الَّ  ِذيَن ٔاُوتُوا اْلِکتَاَب ِکتَاَب هللاِ َوَراَء ظُہُوِرِہْم َکٔاَنَّہُْم ِمْن ِعْنِد هللاِ ُمَصدِّ

  الَيَْعلَُموَن )۔
مندرجہ باال ابحاث ميں قرٓان نے اپنی ديگر بحثوں کی ايک جمعيت کی اکثريت کے گناه کی وجہ سے سب کو قابل مالمت 

قليت کے تقوی و ايمان کے حصے کی حفاظت کی ہے اور قرار نہيں ديا بلکہ (فريق) اور اکثريت کے الفاظ استعمال کرکے ا
  حق طلبی و حق جوئی کی يہی راه و رسم ہے۔

يَاِطيَن َکفَُروا يُ ١٠٢ يَاِطيُن َعلَی ُمْلِک ُسلَْيَماَن َوَما َکفََر ُسلَْيَماُن َولَِکنَّ الشَّ ْحَر َوَما ٔاُنزِ ۔َواتَّبَُعوا َما تَْتلُو الشَّ َل َعلَی َعلُِّموَن النَّاَس السِّ
قُوَن بِِہ بَْيَن اْلَمْرِء اْلَملََکْيِن بِبَابَِل ہَاُروَت َوَماُروَت َوَما يَُعلَِّماِن ِمْن ٔاََحٍد َحتَّی يَقُوالَٕاِنََّما نَْحُن فِْتنَةٌ فاَلَتَکْ  فُْر فَيَتََعلَُّموَن ِمْنہَُما َما يُفَرِّ

يَن بِِہ ِمْن ٔاََحدٍ  ہُْم َوالَيَنفَُعہُْم َولَقَْد َعلُِموا لََمْن اْشتََراهُ َما لَہُ فِی اآْل  َوَزْوِجِہ َوَما ہُْم بَِضارِّ ِخَرِة ِمْن َخالٍَق ٕاِالَّ بِإِْذِن هللاِ َويَتََعلَُّموَن َما يَُضرُّ
  َولَبِْئَس َما َشَرْوا ِبِہ ٔاَنفَُسہُْم لَْو َکانُوا يَْعلَُموَن 

  ا لََمثُوبَةٌ ِمْن ِعْنِد هللاِ َخْيٌر لَْو َکانُوا يَْعلَُموَن ۔َولَْو ٔاَنَّہُْم آَمنُوا َواتَّقَوْ ١٠٣
  ترجمہ
۔ (يہودی) اس کی پيروی کرتے ہيں جو سليمان کے زمانے ميں شياطين لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے سليمان (نے) ١٠٢
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ہے اور لوگوں کو اس جادو کبھی بھی جادو سے اپنے ہاتھ نہيں رنگے اور وه ) کافر نہيں ہوئے۔ ليکن شياطين نے کفر کيا
کی تعليم دی۔ جو بابل کے وه فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل ہوا وه دونوں فرشتے جادو کرنے کا طريقہ لوگوں کو اسے

باطل کرنے کے طريقے سے ٓاگاه کرنے کيلئے سکھاتے تھے وه کسی کو کوئی بھی چيز سکھانے سے پہلے اسے کہتے 
ذريعہ ہيں، کہيں کافر نہ ہوجانا (اور ان تعليمات سے غلط فائده نہ اٹھانا) ليکن وه ان دو فرشتوں تھے کہ ہم تيری ٓازمايش کا 

سے وه مطالب سيکھتے تھے جن کے ذريعے مرد اور اس کی بيوی ميں جدائی ڈال سکيں (نہ يہ کہ اس تعليم سے جادو کے 
کبھی کسی کو ضرر نہيں پہنچا سکتے۔ وه صرف انہیاثر کو باطل کرنے کے لئے استفاده کريں) مگر وه حکم خدا کے بغير 

حصوں کو سيکھتے جو ان کے لئے نقصان ده تھے اور انہيں ان کا کوئی فائده نہ تھا اور يقينا وه يہ جانتے تھے کہ جو 
ور شخص ايسے مال و متاع کا خريدار ہو اسے ٓاخرت ميں کوئی حصہ نہيں ملے گا اور کاش وه يہ جانتے کہ کس قدر قبيح ا

  ناپسنديده تھی وه چيز جس کے بدلے وه اپنے آپ کو بيچتے تھے۔
۔ اگر وه توجہ کرتے اور ايمان لے ٓاتے اور پرہيزگاری کو اپنا شيوه بناتے تو خدا کے پاس جو اس کا بدلہ تھا وه ان کے ١٠٣

  لئے بہتر تھا۔
  

  سليمان اور بابل کے جادوگر 
سليمان کے زمانے ميں کچھ لوگ ٓاپ کے ملک ميں سحر و جاد و کا عمل احاديث سے ظاہر ہوتاہے کہ پيغمبر حضرت 

کرنے لگے حضرت سليمان نے حکم ديا کہ تمام تحريريں اور اوراق جمع کرکے ايک مخصوص جگہ پر رکھ دو (انہيں 
  محفوظ رکھنا شايد اس بناء پر تھا کہ ان ميں سحر و جادو کو باطل کرنے کے لئے مفيد مطالب بھی تھے)۔

رت سليمان کی رحلت کے بعد کچھ لوگوں نے انہی تحريروں کو باہر نکاال اور جادو کی ترويج شروع کردی ۔ بعض نےحض
اس موقع سے فائده اٹھايا اور کہنے لگے کہ سليمان بالکل پيغمبر نہ تھے بلکہ وه اسی سحر اور جادو کی مدد سے ان کے 

  م ديتے تھے۔ملک پر قابض تھے اور اسے وه خارق عادت امور انجا
بنی اسرائيل کے ايک گروه نے بھی ان کی پيروی کی اور جادوگری کے بہت زياده دلداده ہوگئے يہاں تک کہ تورات سے 

  بھی ہاتھ دھو بيٹھے۔
جب پيغمبر اسالم نے ظہور فرمايا اور ٓايات قرٓانی کے ذريعے خبردی کہ سليمان خدا کے پيغمبروں ميں سے تھے تو 

  بار و علماء کہنے لگے:يہوديوں کے بعض اح
  کيا محمد پر حيرت نہيں جو کہتاہے سليمان پيغمبران خدا ميں سے تھا جب کہ وه تو جادوگر تھا۔

يہوديوں کی يہ گفتگو خدا کے ايک بزرگ پيغمبر پر تہمت و افتراء تھی يہاں تک کہ اس کا الزمی نتيجہ حضرت سليمان کی 
  سليمان ايک جادو گر تھے اور غلط طور پر اپنے ٓاپ کو پيغمبر کہتے تھے۔ تکفير تھا کيونکہ ان کے کہنے کے مطابق تو

  قرٓان انہيں جواب ديتاہے کہ سليمان ہرگز کافر نہ تھے بلکہ شياطين اور لوگوں کو جادو سکھانے والے کافر ہوگئے تھے۔
نہوں نے خدا کے بزرگ پيغمبر پہلی زير بحث ٓايت يہوديوں کی برائيوں کے ايک اور پہلو کا پتہ ديتی ہے۔ وه يہ کہ ا

حضرت سليمان کو جادوگری کا الزام دياتھا: فرمايا: يہ (يہودی) اس کی پيروی کرتے ہيں جو شياطين سليمان کے زمانے 
يَاِطيُن َعلَی ُمْلِک ُسلَْيَماَن)۔   ميں لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے (َواتَّبَُعوا َما تَْتلُو الشَّ

پيغمبر اسالم کے ہم عصر يہوديوں، يا حضرت سليمان کے زمانے کے يہوديوں يا دونوں ممکن ہے (و اتبعوا) کی ضمير 
کے طرف اشاره ہو ليکن گذشتہ ٓايات سے مناسبت کے لحاظ سے يہ پيغمبر اسالم کے ہم عصر يہوديوں کی طرف اشاره ہے۔

  شياطين سے بھی ممکن ہے سرکش انسان يا جن يا دونوں مراد ہوں۔
کے بعد قرٓان مزيد کہتاہے: سليمان کبھی کافر نہيں ہوئے ( و ما کفر سليمان) ۔ انہوں نے کبھی نہ جادو کوبہر حال اس گفتگو 

  ذريعہ بنايا اور نہ بال وجہ اپنی رسالت کا دعوی کيا۔
يَاِطيَن َکفَُروا يَُعلُِّموَن ا   لنَّاَس السِّْحر)۔ليکن شياطين کافر ہوئے ہيں اور انہی نے جادو کی تعليم دی ہے (َولَِکنَّ الشَّ

پھر وه مزيد کہتاہے کہ انہوں نے اس کی پيروی کی جو بابل کے دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل ہوا ( َوَما ٔاُنِزَل َعلَی 
  اْلَملََکْيِن بِبَابَِل ہَاُروَت َوَماُروَت )۔

جو حضرت سليمان کے زمانے ميں  گويا انہوں نے دو طرف سے جادو کی طرف ہاتھ بڑھا يا ايک تو شياطين کی تعليم سے
تھے اور دوسرا خدا کے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کے ذريعے سے جو لوگوں کو جادو باطل کرنے کی تعليم ديتے 

  تھے۔
ان دو خدائی فرشتوں کا مقصد تو صرف يہ تھا کہ وه لوگوں کو جادو کا اثر زائل کرنے کا طريقہ سکھ ائيں لہذا وه کسی بھی 
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سکھانے سے پہلے کہہ ديتے تھے کہ ہم تمہاری ٓازمايش کا ذريعہ ہيں، کافر نہ ہوجانا (اور ان تعليمات سے  شخص کو کچھ
  غلط فائده نہ اٹھانا) (وَما يَُعلَِّماِن ِمْن ٔاََحٍد َحتَّی يَقُوالَٕاِنََّما نَْحُن فِْتنَةٌ فاَلَتَْکفُر)۔

و کا بازار گرم تھا اور لوگ جادو گرونکے چنگل ميں پھنسے يہ دو فرشتے اس زمانی ميں لوگوں کے پاس ٓائے جب جاد
  ہوئے تھے اور ان فرشتوں نے جادو گروں کے جادو کو باطل کرنے کا طريقہ لوگوں کو سکھايا۔

چونکہ کسی چيز (مثال بم) کو بے کار کرنے کا مطلب يہ ہے کہ انسان پہلے سے اس چيز (مثال بم کی ساخت، سے ٓاگاه 
کار کرنے کا طريقہ سيکھے ليکن يہوديوں ميں سے غلط فائده اٹھانے والوں نے اسے زياده سے زياده جادوہوپھر ہی اسے بي

پھيالنے کا ذريعہ بناليا اور اتنا آگے بڑھے کہ ايک عظيم پيغمبر حضرت سليمان کو بھی متہم کيا کہ اگر مادل عوامل ان کے 
  ے ہيں تو يہ سب جادو کی وجہ سے ہے۔زير فرمان ہيں اور جن و انس ان کی فرمانبرداری کرت

بدکار لوگوں کا يہی طريقہ ہے کہ وه اپنے برے مسلک اور پروگرام کی توجيہ کے لئے بزرگوں کو اسی مسلک کا پيرو ہو 
  نے کا اتہام ديتے ہيں۔

ذريعے مرد بہرحال وه اس خدائی ٓازمايش ميں کامياب نہ ہوسکے وه ان دو فرشتوں سے ايسے مطالب سيکھتے تھی جن کے 
قُوَن بِِہ بَْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجہ)۔   اور اس کی بيوی کے در ميان جدائی ڈال سکيں ( فَيَتََعلَُّموَن ِمْنہَُما َما يُفَرِّ

مگر خدا کی قدرت ان تمام قدرتوں پر حاوی ہے لہذا وه حکم خدا کے بغير ہرگز کسی کو نقصان نہيں پہنچاسکتے ( َوَما ہُْم 
يَن بِ  )۔بَِضارِّ   ِہ ِمْن أََحٍد ٕاِالَّ بِإِْذِن هللاِ

انہوں نے اس اصالحی خدائی پروگرام کی تحريف کردی اور بجائے اس کے کہ وه اسے اصالح اور جادو کے مقابلے کا 
ذريعہ بناتے فساد کا ذريعہ بناڈاال۔ حاالنکہ وه جانتے تھے کہ جو شخص ايسے مال و متاع کا خريدار ہو اس کا ٓاخرت ميں 

  وئی حصہ نہ ہوگا ( َولَقَْد َعلُِموا لََمْن اْشتََراهُ َما لَہُ فِی اآْلِخَرِة ِمْن َخالٍَق)ک
بے شک کتنی بری اور قبيح تھی وه چيز جس کے بدلے وه اپنے ٓاپ کو بيچ رہے تھے اے کاش ان ميں علم و دانش ہوتی 

  ُموَن )۔(َولَبِْئَس َما َشَرْوا ِبِہ ٔاَنفَُسہُْم لَْو َکانُوا يَْعلَ 
انہوں نے جان بوجھ کر اپنی اور اپنے معاشرے کی سعادت و نيک بختی کو ٹھکراديا اور کفرو گناه کے گرداب ميں غوطہ 

زن ہوگئے حاالنکہ اگر وه ايمان لے ٓاتے اور تقوی اختيار کرتے تو خدا کے ہاں سے جو بدلہ اور ثواب انہيں ملتا وه ان کے 
  ا اے کاش وه متوجہ ہوتے (َولَْو ٔاَنَّہُْم آَمنُوا َواتَّقَْوا لََمثُوبَةٌ ِمْن ِعْنِد هللاِ َخْيٌر لَْو َکانُوا يَْعلَُموَن)۔لئے ان تمام امور سے بہتر ہوت

  

  ہاروت اور ماروت کا واقعہ: 
ے ان بابل ميں نازل ہونے والے فرشتوں کے بارے ميں لکھنے والوں نے کئی قصے کہانياں اور افسانے تراشے اور خدا ک

دو بزرگ فرشتوں کے سر تھوپ ديے حتی کہ انہيں خرافات اور انسانوں کا عنوان بناديا گيا اور معاملہ يہاں تک پہنچا کہ 
کسی دانشمند کے لئے اس تاريخی واقعہ کی تحقيق اور مطالعہ بہت مشکل ہوگيا ليکن جو کچھ زياده صحيح نظر ٓاتاہے اور 

  مصادر حديث کے مطابق ہے ، ہم يہاں پيش کرتے ہيں۔ عقلی و تاريخی لحاظ سے صحيح ہے نيز
سرزمين بابل پر سحر اور جادوگری اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی اور لوگوں کی پريشانی اور تکليف کا باعث بن چکی تھی 

 خدانے دو فرشتوں کو انسانی صورت ميں مامور کيا کہ وه جادوں کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طريقہ لوگوں کو
  سکھائيں تا کہ وه جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ ره سکيں۔

ليکن يہ تعليمات بہر حال غلط مقاصد کے لئے بھی استعمال ہوسکتی ہيں کيونکہ فرشتے مجبور تھے کہ جادوگروں کا جادو 
اس وجہ سے باطل کرنے کے لئے پہلے جادو کے طريقے کی تشريح کريں تا کہ لوگ اس طرح اس کی پيش بندی کرسکيں 

ايک گروه جادو کا طريقہ سيکھنے کے بعد خود جادو گروں کی صف ميں شامل ہوگيا اور لوگوں کے لئے نئی زحمت کا 
سبب بنا حاالنکہ وه فرشتے لوگوں کو تنبيہ کرتے تھے اور ان کے لئے صراحتا کہتے تھے کہ يہ تمہارے لئے ايک طرح 

ط فائده اٹھانا ايک طرح کا کفر ہے ليکن پھر بھی وه لوگ ايسے کاموں ميں کی ٓازمايش ہے اور يہاں تک کہا کہ اس سے غل
  پڑگئے جو انسانوں کی لئے ضرر اور نقصان کا باعث تھے۔

جو کچھ ہم نے اوپر بيان کياہے وه بہت سی احاديث اور اسالمی مصادر سے لياگياہے اور عقل و منطق سے بھی اس کی ہم 
ايک حديث وه بھی ہے جو عيون اخبار الرضا ميں ہے (ايک طريق سے خود امام علی بن ٓاہنگی ٓاشکار ہے۔ منجملہ ان کی 

موسی رضا سے اور دوسرے طريق سے امام حسن عسکری سے منقول ہے) يہ حديث واضح طور پر اس مفہوم کی تائيد 
لکھنے والے حضرات يہاں کرتی ہے۔ ليکن افسوس سے کہنا پڑتاہے کہ بعض مورخين اور دائره المعارف (انساٹيکلو پيڈيا) 

تک کہ بعض مفسرين بھی اس ضمن ميں جعلی انسانوں کے زير اثر ٓاگئے ہيں۔ بعض لوگوں ۔ ميں خدا کے ان دو معصوم 
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فرشتوں کے بارے ميں جو کچھ مشہور ہے انہوں نے بھی ذکر کردياہے۔ کہاجاتا ہے کہ وه دو فرشتے تھے خدانے انہيں 
ہيں معلوم ہوجائے کہ اگروه انسانوں کی جگہ ہوتے تو وه بھی گناه سے نہ بچ پاتے اور خدا زمين پر اس لئے بھےجا تا کہ ان

کی نافرمانی کرتے لہذا وه دونوں بھی زمين پر اترنے کے بعد بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی ستاره 
ے بنياد بکواس ہيں۔ قرٓان ان امور سے پاک ہے زہره کے بارے ميں بھی افسانہ تر اشاگياہے۔ يہ تمام چيزيں خرافات اور ب

  اگر مندرجہ باال ٓايات کے متن ميں ہی غور کياجائے تو ہم ديکھيں گے کہ قرٓان کا بيان ان باتوں سے کوئی ربط نہيں رکھتا۔
  

  (ہاروت) اور (ماروت) الفاظ کی حيثيت سے: 
االصل نام ہيں وه کہتاہے کہ اس نے ارمنی کتاب ميں ايک لکھنے والے کے نظريے کے مطابق ہاروت اور ماروت ايرانی 

(ہرروت) کا معنی (زرخيزی) اور (مروت) کا معنی (بے موت) ديکھا ہے۔ اور يہ دونوں لفظ کوه مازليں (کوه ٓارارات) کے 
لئے کوئی  دو خداؤں کے نام ہيں ۔ اس کا نظريہ ہے کہ ہاروت و ماروت انہی دو الفاظ سے ماخوذ ہيں۔ ليکن اس استنباط کے

  واضح عالمت و دليل نہيں ہے۔
  اور ستا ميں ہے:

  ہر ورات جو خرداد ہی ہے اور اسی طرح امردات جس کا معنی بے موت ہے جو کہ مرداد ہے۔
دھخدا نے اپنی لغت ميں جو کچھ لکھاہے وه ٓاخری معنی سے کچھ ملتاہے۔ تعجب کی بات يہ ہے کہ بعض کے نزديک تو 

  ے والے دو مردتھے۔ہاروت و ماروت بابل رہن
بعض نے تو انہيں شياطين قراردے دياہے حاالنکہ مندرجہ باال ٓايت واضح طور پر ان مفاہيم کو رد کرتی ہے (مگر يہ کہ 

  ٓايات کی تفسير و توجيہ اس کے ظاہری مفہوم کے خالف کردی جائے)۔
  

  فرشتہ انسان کا معلم کيونکر ہوسکتاہے؟ 
ے کہ قرٓان کی ٓايات کے ظاہری مفہوم اور متعدد روايات کے مطابق جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں يہاں ايک سوال باقی ره جاتا ہ

ہاروت و ماروت خدا کے دو فرشتے تھے جو جادو گروں کی اذيت و ٓازار کا مقابلہ کرنے کے لئے لوگوں کو تعليم دينے 
  ٓائے تھے، تو کيا فرشتہ انسان کا معلم ہوسکتاہے؟

احاديث ميں مذکور ہے اور وه يہ کہ خدا نے انہيں انسانوں کی شکل و صورت ميں بھيجاتھا تا کہ وه  اس سوال کا جواب انہی
  يہ کام انجام دے سکيں۔

  سے بھی ظاہر ہوتی ہے جہاں فرمايا گياہے:(و لو جعلنہ ملکا لجعلنہ رجال( ٨يہ حقيقت سوره انعام کی ٓايت 
  ی مرد کی صورت ميں بھيجتے۔اور اگر ہم فرشتے کو اپنا رسول بناتے تو اسے بھ

  

  کوئی شخص اذن خدا کے بغير کسی چيز پر قادر نہيں: 
مندرجہ باال ٓايت ميں ہم پڑھ چکے ہيں کہ جادوگر اذن پروردگار کے بغير کسی کو نقصان نہيں پہنچا سکتے تھے۔ اس ميں 

کی طرف اشاره ہے اور وه يہ کہ اس جہان کی تمام قدرتوں کا جبر و اجبار کا مفہوم نہيں يہ توحيد کے ايک اساسی اصول 
سرچشمہ قدرت خداہے۔ يہاں تک کہ ٓاگ کا جالنا اور تلوار کا کاٹنا بھی اس کے اذن و فرمان کی بغير نہيں۔ يہ نہيں ہوسکتا 

کی سلطنت ميں کوئی کہ جادوگر عالم ٓافرينش ميں خدا کے ارادے کے برعکس دخيل ہوں اور يہ بھی نہيں ہوسکتا کہ خدا 
اسے محدود کردے بلکہ يہ تو خواص و ٓاثار ہيں جو مختلف موجودات ميں پيدا کئے گئے ہيں بعض ان سے صحيح فائده 
  اٹھاتے ہيں اور بعض غلط اور يہ ٓازاری و اختيار بھی انسانوں کی ٓازمايش اور ان کے تکامل کے لئے ايک زمينہ ہے۔

  

  ے: جاد و کياہے اور کس وقت سے ہ
جاده کسے کہتے ہيں اور يہ کس زمانے سے وجود ميں ٓاياہے يہ ايک وسيع بحث ہے۔ اتنا کہاجاسکتاہے کہ جادو بہت قديم 
زمانے سے لوگوں مين رائج ہے اس کی بالکل صحيح تاريخ دستياب نہيں۔ يہ بھی نہيں کہا جاسکتا کہ کس شخص نے پہلی 

ے معنی اور اس کی حقيقت کے بارے ميں کہاجاسکتاہے کہ جادو خارق عادتمرتبہ جادوگری کو وجودد يا تھا۔ ليکن سحر ک
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افعال کی ايک قسم ہے يہ اپنی طرف سے انسانی وجود ميں کچھ ٓاثار پيدا کرسکتاہے اور بعض اوقات ٓانکھوں کا دھوکا اور 
  کور ہيں:ہاتھ کی صفائی ہے اور صرف نفسياتی و خيالی پہلو رکھتاہے۔ لغت ميں سحر کے دو معانی مذ

  ۔ فريب، طلسم، شعبده اور ہاتھ کی صفائی۔ قاموس ميں سحر کردن کا معنی لکھاہے دھوکادينا۔١
  ۔ (کل ما لطف دق) يعنی وه جس کے عوامل نظر نہ ٓاتے ہوں اور پوشيده ہوں۔٢

  مفردات راغب، جو قرٓان کے مفرد الفاظ کے لئے مخصوص ہے، ميں تين معانی کی طرف اشاره ہوا ہے: 
  فريب اور حقيقت و واقعيت کے بغير خياالت جيسے شعبده بازی اور ہاتھ کی صفائی۔ ۔ ١
۔ بعض نے ايک معنی اور بھی کياہے اور وه يہ کہ ممکن ہے کچھ وسائل سے بعض اشخاص و موجودات کی ماہيت اور ٢

ت خواب و خيال سے زياده نہيں ہے شکل بدل دينا، مثال انسان کو جادو کے ذريعے حيوانی شکل ميں تبديل کردينا۔ ليکن يہ با
  اور اس کی کوئی حقيقت و واقعيت نہيں ہے۔

قرٓان مين لفظ سحر اور اس کے مشتقات مختلف سورتوں مثال طہ، شعراء يونس اعراف و غيره ميں ٓائے ہيں اور يہ خدا کے 
طالعہ سے ہم اس نتيجے پيغمبروں حضرت موسی حضرت عيسی اور پيغمبر اسالم کے حاالت کے ضمن ميں ہيں۔ ان کے م

  پر پہنچتے ہيں کہ قرٓان کی نظر ميں سحر دو حصوں ميں تقسيم ہوتاہے:
۔ وه مقام جہاں سحر سے مقصود دھوکا، ہاتھ کی صفائی، شعبده بازی اور فريب نظر ہے اور کوئی حقيقت نہيں مثال:( فَإَِذا ١

  ِہْم ٔاَنَّہَا تَْسَعی) ِحبَالُہُْم َوِعِصيُّہُْم يَُخيَُّل ٕاِلَْيِہ ِمْن ِسْحرِ 
  )۶۶يوں لگتا تھا جيسے ان (جادوگروں) کی رسياں اور الٹھياں اس (موسی) کی طرف دوڑ رہی ہوں۔ (طہ، 

ا ٔاَْلقَْوا َسَحُروا ٔاَْعيَُن النَّاِس َواْستَْرہَبُوہُْم َوَجائُوا بِِسْحٍر َعِظيم)   ايک اور ٓايت يوں ہے:( فَلَمَّ
  )١١۶ينکا تو لوگوں کی ٓانکھوں پر جادو کرديا انہيں خو ف زده کرديا۔ (اعراف۔جب انہوں نے رسيوں کو پھ

ان ٓايات سے واضح ہوتاہے کہ جاد و کی کوئی حقيقت و واقعيت نہيں ہے اور يہ نہيں کہ جادوگر چيزوں ميں تصرف 
لوگوں کو حقيقت کے برعکس  کرسکيں اور اپنا اثر باقی رکھ سکيں بلکہ يہ تو ان کے ہاتھ کی صفائی اور فريب نظرہے کہ

  دکھائی ديتاہے
(ب) قرٓان کی بعض ٓايات سے ظاہر ہوتاہے کہ سحر کی بعض اقسام واقعات اثر انداز ہوتے ہيں۔ مثال زير بحث ٓايت جس ميں 

 زوجہ)۔ہے کہ وه جادو سيکھتے تھے تا کہ مرد اور اس کی بيوی ميں جدائی ڈاليں۔(فيتعلمون منہما ما يفرقون بہ بين المرء و 
ايک اور بات جو مندرجہ باال ٓايات ميں تھی کہ وه ايسی چيزيں سيکھتے جو ان کے لئے مضر ہوتيں اور نفع بخش نہ 

  ہوتيں:(و يتعلمون ما يضرہم و ال ينفعہم)
ن ہے۔ ليکن يہاں سوال پيدا ہوتاہے کہ کيا جادو کی تاثير نفسياتی پہلو رکھتی ہے يا اس کا جسمانی اور خارجی اثر بھی ممک

زير بحث ٓايات ميں اس طرف کوئی اشاره نہيں۔ اسی لئے بعض کا نظريہ ہے کہ جادو کا اپنا اثر صرف خيالی اور نفسياتی 
  لحاظ سے ہے۔

ايک اور نکتہ جس کا ذکر يہاں ضروری ہے يہ ہے کہ ديکھنے ميں ٓاتاہے کہ جادو کی تمام يا بعض قسميں ايسی ہيں جن 
طبيعائی خواص سے فائده اٹھا کر ساده لوح عوام کو دھوکا دياجاتاہے اور انہيں بيوقوف ميں چيزوں کے کيميائی اور 

بناياجاتاہے ۔ مثال حضرت موسی کے زمانے کے جادو کی تاريخ ميں ہے کہ جادو گر اپنی رسيوں اور چھڑيوں ميں کسی 
رتے تھے اور پھر يہ چيزيں سورج کی مخصوص کيميائی مواد (مثال احتمال ہے کہ سيماب و غيره ہوگا) کا استعمال کيا ک

تپش يا کسی اور حرارت کے ذريعے حرکت ميں ٓاجاتی تھيں اور تماشائی سمجھتے تھے کہ وه جاندار ہوگئی ہيں ايسا جادو 
  ہمارے زمانے تک ميں ناياب نہيں ہے۔

  

  جادو اسالم کی نظر ميں 
  ل کرنا اسالم کی نگاه ميں کوئی اشکال نہيں رکھتا۔يہاں يہ سوال پيدا ہوتاہے کہ کيا جادو سيکھنا اور اس پر عم

  اس سلسلے ميں تمام فقہاء اسالم کہتے ہيں جادو سيکھنا اور جادوگری کرنا حرام ہے۔
اس ضمن ميں اسالم کے بزرگ رہنما ؤں سے احاديث بھی وارد ہوئی ہيں جو ہماری معتبر کتب ميں منقول ہيں۔ نمونے کے 

  ہيں: طور پر ہم يہ حديث پيش کرتے
  حضرت علی فرماتے ہيں:

من تعلم شيئا من السحر قليال او کثيرا فقد کفر و کان اخر عہده بربہ جو شخص کم يا زياده جادو سکيھے وه کافر ہے اور خدا 
  سے اس کا رابطہ اسی وقت بالکل منقطع ہو جائے گا۔
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ی اشکال نہيں بلکہ بعض اوقات کچھ لوگوں ليکن اگر جادوگر کے جادو کو باطل کرنے کے لئے سيکھنا پڑے تو اس ميں کوئ
پر اس کا سيکھنا واجب کفائی ہوجاتاہے تا کہ اگر کوئی جھوٹا مدعی اس کے ذريعے سے لوگوں کو دھوکادے يا گمراه کرے

  تو اس کے جادو کو باطل کياجاسکے اور اس کا جھوٹ فاش کياجاسکے۔
لنے کے لئے جادو سيکھنے ميں کوئی حرج نہيں، اس کی جادوگر کا جادو باطل کرنے اور اس کے جھوٹ کی قلعی کھو
  شاہد وه حديث ہے جو امام صادق سے منقول ہے جويوں ہے:

ايک جادوگر جادو کے عمل کی اجرت اور مزدوری ليتا تھا۔ وه امام صادق کی خدمت ميں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ 
اور ميری زندگی کے اخراجات اسی سے پورے ہوتے ہيں۔ ميرا پيشہ جادوگری ہے اور ميں اس کے بدلے اجرت ليتاہوں 

اسی کی ٓامدنی سے ميں نے حج کياہے ليکن اب ميں توبہ کرتاہوں تو کيا ميرے لئے راه نجات ہے۔ امام صادق نے جواب 
 ميں ارشاد فرمايا: جادو کی گرہيں کھول دو ليکن گرہيں باندھو نہيں۔

 

  1تفسير نمونه جلد

 

  

  دشمن کی ہاتھ بہانہ مت دو 
شان نزول ميں جو بات بيان کی گئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اے ايمان والو! جب پيغمبر سے ٓايات قرٓاں سمجھنے 
کے لئے مہلت مانگو تو (راعنا) نہ کہو بلکہ (انظرنا) کہو (کيونکہ اس کا بھی مفہوم وہی ہے ليکن دشمن کے لئے سند نہيں 

قُولُوا َراِعنَا َوقُولُوا انظُْرنَا) اور جو حکم تمہيں دياجارہاہے اسے سنو۔ کافروں اور استہزاء کرنے بنتا، (ٔاَيُّہَا الَِّذيَن آَمنُوا الَتَ 
  والوں کے لئے دردناک عذاب ہے (َواْسَمُعوا َولِْلَکاِفِريَن َعَذاٌب ٔاَلِيٌم )۔

ٓانے ديں يہاں تک کہ ايک چھوٹا  اس ٓايت سے واضح ہوتاہے کہ مسلمان اپنے پروگراموں ميں دشمن کے ہاتھ کوئی بہانہ نہ
سا جملہ غلط مقاصد ميں دشمن کے لئے مقارم بحث بن سکے اس سے بھی اجتناب کرنا چاہئيے۔ قرٓان مخالفين کی طرف 

سے مومنين سے غلط فائدے اٹھانے کی روک تھام کی نصيحت کرتاہے اور چاہتاہے کہ ايک لفظ تک ايسا نہ کہيں جس کے 
کہ دشمن جس کے دوسرے معنی کو غلط استعمال کرسکے اور مومنين کی نفسياتی کمزوری کا ايسے مشترک معنی ہوں 

باعث بنے۔ جب دامن کالم اور تعبير سخن وسيع ہے تو کيا ضرورت پڑی ہے کہ انسان ايسے جملے استعمال کرے جو قابل 
  تحريف ہوں اور غلط مفاد کا باعث ہوں۔

کے ہاتھ کوئی ايسا بہانہ دياجائے تو بڑے بڑے مسائل ميں مسلمانوں کی ذمہ داری جب اسالم اتنی اجازت نہيں ديتا کہ دشمن 
واضح ہوجاتی ہے۔ اب بھی ہم سے کبھی ايسے کام سرزد ہوجاتے ہيں جو داخلی دشمن کے لئے يا بين االقوامی مجالس ميں 

ہوتے ہيں۔ ايسے ميں ہماری ذمہ  بری تفسير کا سبب ہوتے ہيں اور الوڈ سپيکر پر دشمن کے پرا پيگنڈه کے لئے سودمند
  داری ہے کہ ايسے کاموں سے پرہيز کريں اور بالوجہ داخلی اور خارجی دشمنوں کے ہاتھ بہانہ نہ ديں۔

يہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ لفظ (راعنا) مندرجہ باال پس منظر کے عالوه ايک غير مودبانہ انداز کا بھی حامل ہے کيونکہ 
ه (باب مفاعلہ) سے ہے۔ اس کا مفہوم يہ ہے کہ تم ہماری اعانت کرو، ہم تم سے مراعات کريں (راعنا) مراعات کے ماد

چونکہ يہ غير مودبانہ تعبير تھی (عالوه ازيں يہودی بھی اس سے غلط فائده اٹھاتے تھے) قرٓان نے مسلمانوں کو اس سے 
  دشمن کے ہاتھ بہانہ نہ ديں۔منع کرديا تا کہ ايک تو زياده مودبانہ لفظ استعمال کريں اور دوسرا 

بعد کی ٓايت مشرکين اور اہل کتاب کی مومنين سے کينہ پروری اور عداوت سے پرده اٹھاتی ہے۔ فرمايا: اہل کتاب کفار اور 
ْہِل اسی طرح مشرکين پسند نہيں کرتے کہ خدا کی طرف سے کوئی خير و برکت تم پر نازل ہو ( َما يََودُّ الَِّذيَن َکفَُروا ِمْن ٔاَ 

َل َعلَْيُکْم ِمْن َخْيٍر ِمْن َربُِّکْم )   اْلِکتَاِب َوالَاْلُمْشِرِکيَن ٔاَْن يُنَزَّ
ليکن يہ تمنا ٓارزو سے زياده کچھ نہيں کيونکہ خداوند عالم اپنی رحمت اور خير و برکت جس شخص سے چاہتاہے 

  عظيم کا مالک ہے (وهللا ذو الفضل العظيم)۔مخصوص کرديتاہے (و هللا يختص برحمتہ من يشاء) اور خدا بخشش اور فضل 
بے شک دشمن اپنے شديد کينہ اور حسد کے باعث پسند نہ کرتے تھے کہ مسلمانوں پر يہ اعزاز اور عطيہ الہی ديکھيں کہ 

خدا کی طرف سے ايک عظيم پيغمبر ايک بہت عظيم ٓاسمانی کتاب کے ساتھ ان کے نصيب ہو ليکن کيا کوئی فضل و رحمت 
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  وکسی پر نازل ہونے سے روک سکتاہے۔خدا ک
  

  يا ايھا الذين امنوا کا دقيق مفہوم: 
مقامات پر يہ پر اعجاز اور روح پرور خطاب نظر ٓاتاہے۔ مندرجہ باال پہلی وه ٓايات ہے جس ميں اس  ٨٩قرٓان مجيد ميں 

مخصوص ہے جو مدينہ ميں نازل  خطاب سے عزت حاصل ہو رہی ہے۔ يہ بات قابل غور ہے کہ يہ تعبير ان ٓايات کے ساتھ
ہوئی ہيں اور مکہ کی ٓايات ميں اس کا نام و نشان تک نہيں ہے ۔ شايد اس کی وجہ يہ ہو کہ پيغمبر اکرم کے مدينہ کی طرف 
ہجرت کرنے سے مسلمانوں کی حالت ميں ثابت قدمی ٓاگئی تھی، وه ايک مستقل اور با اثر جمعيت کی صورت ميں نظر ٓانے 

ر انہيں پراگندگی سے نجات مل گئی تھی لہذا خداوند عالم نے انہيں (يا ايھا الذين امنوا) کے خطاب سے لگے تھے او
  نوازاہے۔

يہ تعبير ضمنا ايک اور نکتے کی بھی حامل ہے اور وه يہ کہ اب تم ايمان لے ٓائے ہو اور حق کے سامنے سر تسليم خم 
باندھ چکے ہو لہذا اس کے تقاضے کے مطابق اس جملے کے بعد جو  کرچکے ہو اور اپنے هللا سے اطاعت کا عہد و پيمان

  حکم ٓارہاہے اس پر عمل کرو بہ الفاظ ديگر تمہارا ايمان تم پر الزم قرار ديتاہے کہ ان قوانين کے کاربند رہو۔
م سے يہ ايک توجہ طلب بات يہ ہے کہ بہت سی اسالمی کتب ميں جن ميں اہل سنت کی کتابيں بھی شامل ہيں، پيغمبر اسال

  حديث منقول ہے۔
  ٓاپ نے فرمايا:

  ما انزل هللا ٓايہ فيہا يا ايہا الذين امنوا اال و علی راسہا و اميرہا۔
خدانے کسی مقام پر قرٓان کی کوئی ٓايت نازل نہيں کی جس ميں يا ايھا الذين امنوا ہو مگر يہ کہ اس کے رئيس و امير 

  حضرت علی ہيں۔
  يٍَة ٔاَْو نُنِسہَا نَأِْت بَِخْيٍر ِمْنہَا ٔاَْو ِمْثلِہَا ٔاَلَْم تَْعلَْم ٔاَنَّ هللاَ َعلَی ُکلِّ َشْیٍء قَِديٌر ۔ َما نَنَسْخ ِمْن آ١٠۶
  ۔ ٔاَلَْم تَْعلَْم ٔاَنَّ هللاَ لَہُ ُمْلُک السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض َوَما لَُکْم ِمْن ُدوِن هللاِ ِمْن َولِیٍّ َوالَنَِصير١٠٧
  ترجمہ
۔ ہم کسی ٓايت کو منسوخ نہيں کرتے يا اس کے نسخ کو تاخير نہيں ڈالتے مگر يہ کہ اس کی جگہ اس سے بہتر يا اس ١٠۶

  جيسی کوئی ٓايت لے ٓاتے ہيں۔ کياتم نہيں جانتے کہ خدا ہر چيز پر قادر ہے۔
ق رکھتاہے کے مطابق احکام ميں ۔ کيا تمہيں معلوم نہيں کہ ٓاسمانوں اور زمينوں کی ملکيت خدا کے لئے ہے (اور وه ح١٠٧

ہر قسم کا تغير و تبدل کرسکے) اور خدا کے عالوه تمہارا کوئی سرپرست اور يار و مددگار نہيں (اور وہی ہے جو تمہارے 
  تمام مصالح کا تعين کرتاہے)۔

  
  

  تفسير

  ھدف از نسخ 

لق گفتگو کی گئی ہے۔ کبھی تو مسلمانوں ان ٓايات ميں بھی مسلمانوں کے خالف يہوديوں کی سازشوں اور وسوسوں سے متع
سے وه کہتے تھے دين تو يہوديوں کا دين ہے اور کبھی کہتے قبلہ تو يہوديوں ہی کا قبلہ ہے اسی لئے تو تمہارا پيغمبر 

  ہمارے قبلہ (بيت المقدس) کی طرف رخ کرکے نماز پڑھتا ہے ليکن جب قبلہ کا حکم
ے مطابق مسلمانوں کو حکم ديا گيا کہ اب وه کعبہ کی طرف رخ کرکے نماز ک ١۴۴بدل ديا گيا اور اس سوره کی ٓايت 

پڑھيں۔ اب يہوديوں کے ہاتھ پہلے والی بات تو نہ رہی ليکن وه نياراگ االپنے لگے اور کہنے لگے: اگر قبلہ اول صحيح تھا 
ہيں۔ قرٓان ان ٓايات ميں ان کے تو يہ دوسرا حکم کياہے اور اگر دوسرا حکم صحيح ہے تو پھر تمہارے پہلے اعمال باطل 

  ١اعتراضات کا جواب ديتاہے اور مومنين کے دلوں کو روشن کرتاہے۔
قرٓان کہتاہے: ہم کسی حکم کو منسوخ نہيں کرتے يا اس کی تنسيخ کو تاخير ميں نہيں ڈالتے مگر اس سے بہتر يا اس جيسے 

ة او ننسھا نات بخير منھا او مثلھا) اور خدا کے لئے يہ کسی دوسرے حکم کو اس کی جگہ نافذ کرديتے ہيں (ما ننسخ من اي
  ْرِض)۔ٓاسان ہے، کيا تم جانتے نہيں ہو کہ خدا ہر چيز پر قدرت رکھتاہے (ٔاَلَْم تَْعلَْم ٔاَنَّ هللاَ لَہُ ُمْلُک السََّماَواِت َوااْلَٔ 
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کرے اور وه اپنے بندوں کے مصالح سے وه حق رکھتا ہے کہ مصالح کے مطابق اپنے احکام ميں ہر قسم کا تغير و تبدل 
  زياده ٓاگاه اور زياده بصير ہے

یٍّ اور کيا تم جانتے نہيں ہو کہ خدا کے عالوه تمہارا کوئی سرپرست اور يار و مددگار نہيں ہے ( َوَما لَُکْم ِمْن ُدوِن هللاِ ِمْن َولِ 
  َوالَنَِصير)۔

حاکميت اور بندوں کے تمام مصالح کی تشخيص ميں اس کی قدرت کی حقيقت ميں اس ٓايت کا پہال جملہ احکام ميں خدا کی 
طرف اشاره ہے۔ ان حاالت ميں مومنين کو نہيں چاہئيے کہ وه ان خود غرض لوگوں کی باتوں کی طرف کان دھريں جو نسخ 

  احکام کے مسئلہ ميں شک و تردد کرتے ہيں۔
ہ ہے جو خدا کے عالوه اپنے لئے سہارے کا انتخاب کرگياس دوسرا جملہ ان لوگوں کے لئے تنبيہ ہے جو خدا کے لئے تنبي

  کيونکہ عالم ميں اس کے عالوه کوئی سہارا نہيں۔
______________________________  

يہ بھی احتمال ہے کہ مندرجہ باال ٓايات کا تعلق قبلہ کی تبديلی سے نہ ہو بلکہ بعض ديگر احکام اسالم کے تغير و نسخ سے ہو جيسا  ١
  خر رازی نے اپنی تفسير ميں اور سيد قطب نے اپنی تفسير فی ظالل القرٓان ميں ذکر کياہے۔کہ ف

  

  کيا احکام شريعت ميں نسخ جائز ہے: 
لغت کی نظرسے نسخ کا معنی ہے ختم کرنا اور زائل اور شريعت کی منطق ميں نسخ ايک حکم بدل کر اس کی جگہ دوسرا 

  حکم نافذ کرنے کو کہتے ہيں، مثال:
۔ ہجرت کے سولہ ماه بعد تک مسلمان بيت المقدس کی طرف منہ کرکے نماز پڑھتے رہے اس کے بعد قبلہ کی تبديلی کا ١

  حکم صادر ہوا اور انہيں پابند کيا گيا کہ اب نماز کے وقت کعبہ کی طرف رخ کياکريں۔
ہ چار گواہوں کی شہادت پر انہيں گھر ميںميں بدکار عورتوں کی سزا کے سلسلے ميں حکم دياگياتھا ک ١۵۔ سوره نساء ٓايہ ٢

  بند کردياجائے يہاں تک کہ وه مرجائيں يا خدا ان کے لئے کوئی اور راستہ مقرر کردے۔
  يہ ٓايت سوره نور کی ٓايت اسے منسوخ ہوگئی اور اس ٓايت کی روسے ان کی سزا سو تازيانے مقرر ہوئی۔

م مصلحت کا حامل تھا تو پھرا سے منسوخ کيوں کيا گيا اور اگر اس ميں اس مقام پر يہ اعتراض کياجاتاہے کہ اگر پہال حک
مصلحت نہيں تھی تو ابتدا ميں نافذ کيوں کيا گيا۔ بہ الفاظ ديگر کياتھا اگر ابتداء ہی سے ايسا حکم نازل ہوتا کہ تنسيخ اور تغير

يں دے چکے ہيں۔ ہم اس کا خالصہ کچھ اپنیکی ضرورت پيش نہ ٓاتی۔ اس سوال کا جواب علماء اسالم بہت پہلے اپنی کتب م
  توضيح کے ساتھ پيش کرتے ہيں۔

ہم جانتے ہيں کہ زمانے اور عالقے کے لحاظ سے انسان کی ضروريات بدل جاتی ہيں۔ ايک دن ايک پروگرام اس کی 
  بن جائے۔ سعادت کا ضامن تھا ليکن دوسرے دن ممکن ہے حاالت بدل جانے سے وہی پروگرام اس کے راستے کا کانٹا

ايک دن ايک دوا بيمار کے لئے بہت مفيد ہے اور ڈاکٹر اس کے استعمال کا حکم ديتا ہے جب کہ دوسرے دن بيمار کے کچھ 
صحت مند ہوجانے کی وجہ سے ممکن ہے يہی دوا اس کے لئے نقصان ده ہو لہذا ڈاکٹر اس دوا کو ترک کرنے اور اس کے 

  ديتاہے۔بجائے دوسری دوا استعمال کرنے کا حکم 
ممکن ہے اس سال طالب علم کے لئے کچھ درس اصالحی اور مفيد ہوں ليکن يہی دروس ٓائنده سال يا بعد کے چند سال کے 

لئے بے فائده ہوں۔ معلم کو چاہئيے کہ ايسا پروگرام اور نصاب مرتب کرے جو ہر سال کی اپنی ضروريات کے مطابق 
اشروں کی طرف توجہ ديں تو يہ بات زياده روشن ہوجاتی ہے کہ کبھی ايک ہو۔اگر ہم تکامل انسان کی روش اور مختلف مع

پروگرام مفيد اور اصالحی ہوتاہے اور کبھی و ہی نقصان وه اور الزمی طور پر قابل تغير ہوتاہے خصوصا اجتماعی، 
  ده واضح ہوجاتی ہے۔نظرياتی اور عقائد انقالبات کے ٓاغاز ميں پروگراموں کی تبديلی کی ضرورت مختلف اوقات ميں زيا

البتہ يہ نہيں بھولنا چاہئيے کہ احکام الہی کے اساسی ارکان کے اصول بالکل تبديل نہيں ہوتے وه ہر جگہ ايک جيسے رہتے 
ہيں۔ توحيد، عدالت اجتماعی کے اصول اور اس قسم کے سينکڑوں احکام ہيں جو تبديل نہيں ہوتے تغير تو جزئيات اور 

  ں ہوتاہے۔دوسرے درجے کے احکام مي
اس نکتے کو بھی فراموش نہيں کرنا چاہئيے کہ ممکن ہے مذاہب کاتکا مل اس مقام پر پہنچ جائے کہ ٓاخری مذہب خاتم اديان 

  ١کے عنوان سے نازل ہو اور اس طرح کہ اب احکام کی تبديلی کی اس ميں کوئی گنجائش نہ ہو۔
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  کے ذيل ميں مالحظہ فرمائيں گے۔ ۴٠ی ٓايہاس موضوع کی پوری تفصيل انشاء هللا ٓاپ سوره احزاب ک ١
مشہور اگر چہ يہی ہے کہ يہودی نسخ کے کلی طور پر منکر ہيں اور وه اسی بناء پر مسلمانوں کے قبلہ کی تبديلی پر 

معترض تھے ليکن وه مجبور ہيں کہ اپنے مذہب کی بنيادی کتب کی روشنی ميں نسخ کو تسليم کريں کيونکہ تورات کے 
وقت نوح کشتی کے نيچے اترے تو خدا نے ان کے لئے تمام جانور حالل کرديے ليکن يہی حکم موسی کی مطابق جس 

  شريعت ميں منسوخ ہوگيا اور کچھ حيوانات حرام ہوگئے۔
  ميں ہے: ٣، شماره ٩تورات کے سفر تکوين، فصل 

ھاس کی طرح ہم نے تمہيں ديئے ہر حرکت کرنے واال جو زنده رہے وه تمہاری خوراک ہوگا اور يہ سب سبزه زار کی گ
  ہيں۔

  

  لفظ (ٓايت ) سے کيا مراد ہے: 
  لغت ميں (ٓايت ) نشانی اور عالمت کو کہتے ہيں۔ قرٓان ميں يہ لفظ مختلف معانی ميں استعمال ہوا ہے۔ مثال

سے مشہور ۔ قرٓان کے جملے اور فقرے جو خاص عالمات کے ساتھ ايک دوسرے سے جدا کئے گئے ہيں وه آيت کے نام ١
  ہيں۔ جيسا کہ خود قرٓان ميں ہے:
  تِْلَک آيَاُت هللاِ نَْتلُوہَا َعلَْيَک بِاْلَحقِّ 

  )٢۵٢يہ هللا کی ٓايات ہيں جنہيں ہم ٓاپ پر تالوت کرتے ہيں۔ (بقره 
  ۔ معجزات کا ذکر ٓايت کے عنوان سے ہواہے۔ چنانکہ حضرت موسی کے مشہور معجزه يد بيضا کے بارے ميں ہے:٢

  ُمْم يََدَک ٕاِلَی َجنَاِحَک تَْخُرْج بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء آيَةً ٔاُْخَری َواضْ 
ہاتھ گريبان ميں بغل کے نيچے تک لے جاو جب وه باہر نکلے گا تو سفيد چمکنے واال بے عيب و نقص ہوگا اور يہ ايک اور

  )٢٢معجزه ہے۔ (طہ۔
  بھی لفظ ٓايات قرٓان ميں ٓاياہے۔ ارشاد الہی ہے:۔ خدا شناسی کی دليل يا قيامت کی نشانی کے لئے ٣

  و جعلنا اليل و النہار ايتين
  )١٢رات اور دن کو ہم نے (خدا شناسی کے لئے) دو دليليں قرار ديا۔ (بنی اسرائيل۔

  قيامت پر استدالل کے موقع پر فرمايا:
  الذی احياھا لمحی الموتی انہ علی کل شی قديرو من ايتہ انک تری االرض خاشعة فاذا انزلنا عليہا الماء اہتزت و ربت ان 

اس کی نشانيوں ميں سے ہے کہ تم ديکھتے ہو کہ زمين خشک اور سونی پڑی ہوئی ہے ليکن جب اس پر (بارش کا) پانی 
برستاہے تو وه حرکت ميں ٓاتی ہے اور اس کے سبزے اگنے لگتے ہيں۔ وہی ذات جس نے زمين کو زنده کياہے۔ مردوں کو 

  )٣٩ه کرے گی۔ وه ہر چيز پر قادر ہے۔ (حم السجده۔بھی زند
 ۔ ٓانکھوں کو متاثر کرنے والی چيزوں کے لئے بھی يہ لفظ ٓاياہے۔ مثال اس ٓايت ميں بلند و عالی محالت کے بارے ميں ہے:۴

  اتبنون بکل ريع اية تعبثون
  )١٢٨و۔ (شعراء۔کيا ہر بلند جگہ پر عمارتيں بناتے ہو تا کہ ان ميں مصروف لہو و لعب ره سک

واضح ہے کہ ان مختلف معانی ميں ايک قدر مشترک ہے اور و ه ہے (نشانی)۔ البتہ زير بحث ٓايات ميں قرٓان نے کہاہے(ہم 
اگر ايک ٓايت منسوخ کرتے ہيں تو اس جيسی يا اس سے بہتر التے، ہيں) يہاں ٓايت سے مراد حکم سے۔ اگر ايک منسوخ ہوا 

  يا اگر ايک نبی کا معجزه منسوخ ہوا تو بعد والے نبی کو زياده واضح معجزه دياجاتاہے۔تو اس سے بہتر نازل ہوگا 
يہ بات قابل غور ہے کہ بعض روايات ميں مندرجہ باال ٓايت کی تفسير کے ذيل ميں ہے کہ نسخ ٓايت ايک امام کی وفات اور 

  ت کا ايک مصداق ہے۔ اس کی جگہ دوسرے کی تقرری کی طرف اشاره ہے۔ تو يہ مفہوم زير نظر ٓاي
  

  (ننسھا) کی تفسير: 
(ننسھا) کا لفظ محل بحث ٓايات ميں (ننسخ) پر عطف ہے۔ اس کا ماده (انساء) ہے۔ يہاں يہ لفظ تاخير کرنے، حذف کرنے اور 

  اذہان سے زائل کرنے کے معنی ميں ٓاياہے 
وم کيا ہوگا۔ جواب يہ ہے کہ يہاں مقصد يہ ہے کہ اب يہ سوال پيدا ہوگا کہ (ننسخ) کو سامنے رکھتے ہوئے اس لفظ کا مفہ

اگر ہم کسی ٓايت کو منسوخ کريں يا اس کا تنسيخ ميں بعض مصالح کے پيش نظر تاخير کريں تو ہر صورت ميں اس سے 



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

 
 

بہتر يا اس جيسی ٓايت لے ٓائيں گے۔ اس بناء پر لفظ (ننسخ) تھوڑی مدت کے نسخ کے لئے اور (ننسہا) دراز مدت کے نسخ 
  کے لئے ہے۔

  

  (او مثلہا) کی تفسير: 
مندرجہ باال بات کو پيش نظر رکھيں تو فورا سوال پيدا ہوگا کہ (او مثلھا ) سے کيا مراد ہے۔ اگر کوئی حکم پہلے جيسے 

حکم کی طرح کاہے تو فضول نظر ٓاتاہے۔ اس کی کيا ضرورت ہے کہ ايک چيز منسوخ کرکے اس جيسی ہی دوسری چيز 
  سخ کو منسوخ سے بہتر ہونا چاہيئے تا کہ نسخ قابل قبول ہو۔الئی جائے نا

اس سوال کے جواب ميں کہنا چاہيئے کہ مثل سے مراد يہ ہے کہ ايسا حکم اور قانون پيش کياجائے جس کا اثر بھی گذشتہ 
  زمانے ميں گذشتہ قانون کا ساہو۔

  حامل ہو ليکن اس سے يہ ٓاثار کھو جائيں۔ اس کی توضيح يہ ہے کہ ہوسکتاہے ايک حکم ٓاج کئی ٓاثار و فوائد کا
اس صورت ميں اسے منسوخ ہوجانا چاہئيے اور اس کی جگہ نيا حکم ٓانا چاہيئے جو اگر اس سے بہتر نہ ہو تو کم از کم اس 

جيسے ٓاثار کا حامل ہو اور يہ چيز زمانے اور حاالت سے وابستہ ہے کہ کبھی گذشتہ حکم کی طرح کا قانون چاہيئے اور 
  کبھی اس سے بہتر۔ اس طرح کسی قسم کا کوئی اعتراض باقی نہيں رہتا۔

يَماِن ١٠٨ بِيِل ۔ ٔاَْم تُِريُدوَن أَْن تَْسٔاَلُوا َرُسولَُکْم َکَما ُسئَِل ُموَسی ِمْن قَْبُل َوَمْن يَتَبَدَّْل اْلُکْفَر بِااْلِٕ   فَقَْد َضلَّ َسَواَء السَّ
  ترجمہ
نے پيغمبر سے اس طرح کے (نا معقول) سوال کرو جو اس سے پہلے موسی سے کئے گئے ۔ کيا تم چاہتے ہو کہ اپ١٠٨

تھے (اور اس بہانے سے ايمان النے سے روگردانی کرو) ۔ جو شخص ايمان سے کفر تبادلہ کرے اور ايمان کے بجائے 
  اسے قبول کر لے) وه (عقل و فطرت کی راه مستقيم سے گمراه ہوچکاہے۔

  شان نزول
ميں اس ٓايت کی شان نزول کے سلسلہ ميں مختلف مطالب نظر ٓاتے ہيں اور نتيجہ کے اعتبار سے ايک جيسے  کتب تفاسير

  ہيں۔
۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ وہب بن زيد اور رافع بن حرملہ رسول خدا کے پاس ٓائے اور کہنے لگے خدا کی طرف سے ١

ن لے ٓائيں يا ہمارے لئے نہريں جاری کيجئے تا کہ ہم ٓاپ کی کوئی خط ہمارے نام پيش کيجئے تا کہ ہم اسے پڑھ کر ايما
  پروری کريں۔

۔ بعض کہتے ہيں کہ عرب کے ايک گروه نے پيغمبر اسالم سے اسی طرح کے تقاضے کيئے جيسے يہوديوں نے حضرت ٢
ديکھ ليں۔ اور ايمان موسی سے کئے تھے انہوں نے کہا ہميں ظاہر بظاہر خدا کی نشاندہی کرو کہ ہم اسے اپنی ٓانکھوں سے 

  لے ٓائيں۔
۔ بعض نے لکھا ہے کہ ايک گروه عرب نے پيغمبر اکرم سے تقاضا کيا کہ ان کيلئے ذات افراط سے ايک مخصوص ٣

  درخت مقرر کرديں۔ تا کہ وه اس کی پرستش کرسکيں جيسے بنی اسرائيل کے جاہلوں نے حضرت موسی سے کہاتھا:
  اجعل لنا الھا کما لھم الھة

  )١٣٨لئے ايک بت مقرر کرديں جيسے بت پرستوں کے پاس ہيں۔ (اعراف ۔ہمارے 
  مندرجہ باال ٓايت ان کے جواب ميں نازل ہوئی۔

  

  بے بنياد بہانے 
اس ٓايت کے مخاطب اگر چہ يہودی نہيں ہيں بلکہ کمزور ايمان والے مسلمان يا مشرکين ہيں ليکن جيسا کہ ہم ديکھيں گے کہ 

  سے غير متعلق بھی نہيں۔يہ يہوديوں کی سرگذشت 
غالبا قبلہ کی تبديلی کے بعد کی بات ہے کہ کچھ مسلمانوں اور مشرکين نے يہوديوں کے پرا پيگنڈا کے زير اثر پيغمبر اسالم

سے چند بے محل اور نامعقول تقاضے کئے جن کے نمونے شان نزول ميں بيان ہوچکے ہيں۔ خداوند تعالی انہيں ايسے 
ہوئے فرماتاہے: کياتم چاہتے ہو کہ اپنے پيغمبر سے وہی نامعقول تقاضے کرو جو اس سے پہلے  سوالوں سے منع کرتے

موسی سے کئے گئے ہيں، تا کہ ان بہانہ سازيوں سے ايمان سے رخ پھيرسکو (ام تريدون ان تسئلوا رسولکم کما سئل موسی 
رمايا گياہے: جو شخص ايمان کی بجائے کفر کو من قبل)۔چونکہ ايک طرح سے يہ ايمان سے کفر کا تبادل ہے لہذا مزيد ف
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  قبول کرے وه راه مستقيم سے گمراه ہوگياہے ( و من يتبدل الکفر بااليمان فقد ضل سواء السبيل)۔
يہ اشتباه نہيں ہونا چاہيئے کہ اسالم علمی اور منطقی سواالت سے منع کرتاہے يا دعوت نبی کی حقانيت سمجھنے کے لئے 

تاہے کيونکہ فہم و ادراک اور ايمان کے يہی ذرائع ہيں۔ ليکن کچھ لوگ ايسے تھے جو بہانہ سازی اورمعجزه طلبی سے روک
دعوت پيغمبر سے بچنے کے لئے بے بنياد سواالت کرتے تھے اور خو د خواه معجزات کا ذکر کرتے تھے۔ جبکہ پيغمبر 

ک نئے طور سے ٓاتا اور نئی خارق عادت چيز کافی دالئل و معجزات ان کے سامنے پيش کرچکے تھے۔ ان ميں سے ہر اي
کا تقاضا کرتا۔ حاالنکہ معجزه اور خارق عادت کوئی بازيچہ اطفال تو نہيں ہے اوه اس قدر ضروری ہے کہ جس سے 

پيغمبروں کے کالم کی سچائی کا اطمينان ہوسکے ورنہ پيغمبر معجزات کا کار و بار تو نہيں کرتے کہ وه ايک طرف بيٹھ 
ر ہر ٓانے واال ان سے معجزه طلب کرتا رہے۔عالوه ازيں کبھی تو وه بالکل نامعقول تقاضے کرتے تھے مثال خدا کو جائيں او

ٓانکھ سے ديکھنا يا بت بنا کردينا۔ در حقيقت قرٓان لوگوں کو يہ تنبيہ کرنا چاہتا ہے کہ اگر تم اسی طرح کے نامعقول تقاضے 
  ٓائے گا جو قوم موسی کے سر پر ٓاياتھا۔ کرتے رہے تو تمہارے سر پر بھی وہی عذاب

ونَُکْم ِمْن بَْعِد ٕاِيَمانُِکْم ُکفَّاًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد ٔاَنفُِسہِ ١٠٩ ْم ِمْن بَْعِد َما تَبَيََّن لَہُْم اْلَحقُّ فَاْعفُوا َواْصفَُحوا ۔ َودَّ َکثِيٌر ِمْن ٔاَْہِل اْلِکتَاِب لَْو يَُردُّ
  بِٔاَْمِرِه ٕاِنَّ هللاَ َعلَی ُکلِّ َشْیٍء قَِديرٌ  َحتَّی يَأْتَِی هللاُ 

ُموا اِلَٔنفُِسُکْم ِمْن َخْيٍر تَِجُدوهُ ِعْنَد هللاِ ٕاِنَّ هللاَ ١١٠ َکاةَ َوَما تُقَدِّ الَةَ َوآتُوا الزَّ   بَِما تَْعَملُوَن بَِصير ۔ َؤاَقِيُموا الصَّ
  ترجمہ
ان کے وجود ميں جڑ پکڑچکاہے يہ چاہتے ہيں کہ تمہيں اسالم و ايمان کے۔ بہت سے اہل کتاب اس حسد کی بناء پر جو ١٠٩

بعد پہلی حالت کی طرف پھےر لے جائيں۔ حاالنکہ ان پر حق مکمل طور پر واضح ہوچکاہے۔ تم انہيں معاف کردو اور ان 
  ۔سے درگذر کرو يہاں تک کہ خدا اپنا فرمان (جہاد) بھيجے ۔ يقينا خدا پرہيز پر قدرت رکھتاہے

۔ نماز قائم کرو اور زکوة ادا کرو اور ان دو ذرائع سے اپنے معاشرے کی روح اور جسم کو طاقتور در بنالو اور جان ١١٠
لوکہ) ہر کار خير جو اپنے لئے (دار ٓاخرت کی طرف) ٓاگے بھيجتے ہو اسے خدا کے ہاں موجود پاؤگے۔ خدا تمہارے اعمال 

  سے ٓاگاه ہے۔
  

  ہٹ دھرم حاسد 
اہل کتاب ايسے تھے کہ صرف اس پر بس نہ کرتے تھے کہ خود دين اسالم قبول نہ کريں بلکہ انہيں اصرار تھا کہ بہت سے 

  مومنين بھی اپنے ايمان سے پلٹ ٓائيں اور اس سبب حسد کے سوا کچھ نہ تھا۔
تاب حسد کی وجہ سے چاہتے قرٓان مجيد کی مندرجہ باال ٓايات ميں اس امر کی طرف اشاره کيا گياہے۔ فرمايا: بہت سے اہل ک

ہيں کہ تمہيں اسالم پر ايمان النے کے بعد کفر کی طرف پلٹاديں حاالنکہ ان پر حق مکمل طور پر واضح ہوچکا ہے (وھو 
کثير من اھل الکتاب لو يرد و نکم من بعد ايمانکم کفارا حسدا من عندا انفسہم من بعد ما تبين لھم الحق)۔اس مقام پر قرٓان مجيد 

نوں کو حکم ديتاہے کہ ايسے کجر و اور تباه کن تقاضوں کے مقابلے ميں تم انہيں معاف کر دو اور ان سے درگذر کرومسلما
يہاں تک کہ خدا خود اپنا فرمان بھيجے کيونکہ خدا ہرچيز پرقدرت رکھتاہے (فاعفوا وا صفحوا حتی ياتی هللا بامره ان هللا علی

  کل شی قدير)۔
ايک تکنيکی حکم دياگياہے کہ ان مخصوص حاالت ميں عفو و گذر کے ہتھيارسے استفاده کريں اور حقيقت ميں مسلمانوں کو

  اپنی اور اپنے معاشرے کی اصالح ميں لگے رہيں اور فرمان خدا کا انتظار کرتے رہيں۔
ايد اس کی وجہ بہت سے مفسرين کے بقول يہاں فرمان خدا سے مراد فرمان جہاد ہے جو اس وقت تک نازل نہيں ہواتھا ۔ ش

يہ ہو کہ لوگ ابھی ہر پہلو سے اس کے لئے تيارنہ ہوں۔ اسی لئے تو بہت سے لوگوں کا نظريہ ہے کہ يہ ٓايت جہاد کی ٓايات 
کی وجہ سے منسوخ ہوگئی۔ جن کی طرف بعد ميں اشاره ہوگا۔ليکن اسے نسخ قرار دينا شايد صحيح نہ ہو کيونکہ نسخ کا 

ت کے لئے کوئی حکم جاری ہوتاہے اور شريعت قرار پاتاہے۔ ليکن باطنا موقت ہوتاہے جب کہمعنی ہے کہ ظاہرا تھوڑی مد
يہاں ٓايت ميں عفو و در گذر کا حکم ايک محدود شکل ميں ٓاياہےوه اس زمانے تک محدود ہے جب تک جہاد کے متعلق 

يئے گئے ہيں، ايک نماز جو انسان اور خدا کے فرمان الہی نہيں ٓايا۔ بعد کی ٓايت جس ميں مومنين کو دو اہم اصالحی احکام د
در ميان مضبوط ربط پيدا کرتی ہے اور دوسرا زکوة جو معاشرے کے افراد کے لئے ايک دوسرے سے وابستگی کی رمز 

ہے اور يہ دونوں امور دشمن پر کاميابی کے لئے ضروری ہيں۔ فرمايا: نماز قائم کرو اور زکوة ادا کرو اور ان دو ذرائع 
پنی روح اور جسم کو طاقت بخشو ( و اقيموا الصلوة و اتوا الزکوة)۔مزيد فرمايا: يہ خيال نہ کرو کہ جو نيکی کا تم سے ا

  کرتے ہو اور جو مال راه خدا ميں خرچ کرتے ہو وه ختم ہوجاتا ہيں۔
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(و ما تقد ہوا اال نفسکم من  نہيں ايسا بلکہ جو نيکياں تم ٓاگے بھيجتے ہو انہيں خدا کے ہاں (دار ٓاخرت ميں) موجود پاوگے
خير تجدوه عند هللا)۔ خدا تمہارے تمام اعمال کو ديکھتا ہے (ان هللا بما تعملون بصير) وه پورے طور پر جانتا ہے کہ کون سا 

  عمل تم نے خدا کے لئے انجام دياہے اور کون سا اس کے غير کے ليے۔
  چند اہم نکات

ماده (صفح) ہے اس کا معنی ہے دامن کوه ، تلوار کا عرض اور رخسار اور يہ لفظ (!) (فاعفوا) اور (اصفحوا) : اصفحو کا 
  عموما پھيرنے اور صرف نظر کرنے کے مفہوم ميں استعمال ہوتاہے۔

لفظ: (فاعفوا) کے قرينے سے معلوم ہوتاہے کہ يہ روگردانی، غصہ اور بے اعتنائی کے لئے نہيں بلکہ بزرگانہ در گزر کے
تعبيريں ضمنا نشاندہی کرتی ہيں کہ مسلمان اس وقت بھی اس قدر قدرت و طاقت رکھتے تھے کہ عفو و  طور پرہے۔ يہ دو

گزر نہ کرتے اور دشمن کو ضروری سزا ديتے ليکن خدا وندتعالی نے ان کو پہلے عفو و در گزر کا حکم دياہے تا کہ وه ہر 
تو ان کی اصالح ہوجائے۔ دوسرے لفظوں ميں دشمن کے لحاظ سے تياری کرليں يا اس لئے کہ دشمن اگر قابل اصالح ہيں 

مقابلے ميں شروع ميں کبھی خشونت اور سخت گيری نہيں ہونی چاہئيے۔ بلکہ يہ اخالق اسالمی کا ضروری حصہ ہے کہ 
  پہلے عفو در گزر سے کام لياجائے اگر وه موثر نہ ہو تو پھر سختی کو بروئے کار الياجائے۔

قدير کا جملہ: ہوسکتا ہے يہ جملہ اس مقام پر اس طرف اشاره ہو کہ خدا ايسا کرسکتاہے کہ غير  (!!) ان هللا علی کل شیء
عادی طريقوں سے تمہيں ان پر کاميابی ديدے ليکن انسانی زندگی کا مزاج اور عالم ٓافرينش کی طبيعت مقتضی ہيں کہ ہر کام

  تدريجا اور مقدمات فراہم ہونے پر انجام پذير ہو۔
من عند انفسہم کا مفہوم : (يعنی اس کا سبب وه حسد ہے جو ان کی اپنی طرح سے ہے) ممکن ہے اس طرف  (!!!) حسد

اشاره ہو کہ بعض اوقات حسد کا مقصد تو ذاتی غرض ہوتی ہے ليکن اسے دين کا رنگ دے دياجاتاہے يہاں جو حسد ہے اس 
  ١ميں تو يہ پہلو بھی نہيں بلکہ فقط ذاتی غرض پرمبنی ہے۔

  
  ٕاِْن ُکنتُْم َصاِدقِين َوقَالُوا لَْن يَْدُخَل اْلَجنَّةَ ٕاِالَّ َمْن َکاَن ہُوًدا ٔاَْو نََصاَری تِْلَک ٔاََمانِيُّہُْم قُْل ہَاتُوا بُْرہَانَُکمْ  ۔١١١
ِ َوہَُو ُمْحِسٌن فَلَہُ ٔاَْجُرهُ ِعْنَد َربِِّہ َوالََخْوٌف َعلَ ١١٢ َّ ِ   ْيِہْم َوالَہُْم يَْحَزنُونَ ۔بَلَی َمْن ٔاَْسلََم َوْجہَہُ 
  ترجمہ
۔ وه کہتے ہيں يہوديوں اور عيسائيوں کے عالوه ہرگز کوئی شخص جنت ميں داخل نہيں ہوگا۔ يہ تو صرف ان کی تمنا ١١١

  ہے کہيے کہ اگر سچے ہو تو (اس دعوی پر) اپنی دليل پيش کرو۔
وکار ہو تو اس کا اجر اس کے پروردگار کے پاس مسلم ۔ جی ہاں! جو بھی خدا کے سامنے سر تسليم خم کرلے اور نيک١١٢

ہے۔ ان کے لئے کوئی خوف ہے اور نہ وه غمگين ہوں گے (لہذا جنت اور سعادت کسی خاص گروه سے مخصوص نہيں 
  ہے)۔

______________________________  

  تفسير المنار ،زير بحث ٓايہ کے ذيل ميں۔ ١

  
  

  يہودی و نصاری کے عالوه ہرگز کوئی شخص جنت ميں داخل 
مندرجہ باال ٓايات ميں قرٓان يہوديوں اور عيسائيوں کے ايک اور فضول اور نامعقول دعوی کی طرف اشاره کرکے انہيں 
نت دندان شکن جواب ديتاہے۔ کہتاہے: وه (يہود و نصاری) کہتے ہيں کہ يہودی و نصاری کے عالوه ہرگز کوئی شخص ج

  1ميں داخل نہيں ہوگا (و قالوا لن يدخل الجنة اال من کان ہودا او نصری)
قرٓان دونوں گروہوں کے دعوی کا ايک ہی جگہ جواب ديتاہے۔ پہلے فرماتاہے: يہ توان کی فقط ٓارزو ہے (جو کبھی پوری 

کنتم صدقين)۔ يعنی اگر تم سچے ہو تو  نہ ہوگی (تلک امانيھم)۔ پھر پيغمبر کو مخالف کرکے فرماتاہے: (قل ھاتوا برھانکم ان
اپنے دعوی پر کوئی دليل پيش کرو۔يہ حقيقت ثابت ہونے کے بعد کہ ان کے پاس ان کے دعوی کی کوئی دليل نہيں اور ان 

کے لئے اختصاص جنت کا دعوی صرف خواب و خيال ہے جو ان کے سروں پر سوار ہے جنت ميں داخل ہونے کا اصلی و
بيان کرتاہے۔ فرماتاہے: ہاں تو جو خدا کے سامنے سرتسليم خم کرلے اور نيکوکار ہو اس کا اجر و ثواب حقيقی قانون کلی 
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اس کے پروردگار کے ہاں مسلم ہے (بلی من اسلم وجہہ هللا و ہو محسن فلہ اجر عند ربہ)۔ اس لئے ايسے اشخاص کے لئے 
  ال ہم يحزنون)۔ نہ کوئی خوف ہے اور نہ وه غمگين ہوں گے ( و ال خوف عليھم و

لہذا جنت، اجر و ثواب الہی اور سعادت دائمی کا حصول کسی گروه کے لئے مخصوص نہيں بلکہ يہ سب کچھ ان کے لئے 
  ہے جن ميں دو شرطيں پائے جائی ہوں۔

قسم  ۔ اول يہ کہ وه حکم کے سامنے تسليم محض ہوں، ايمان و توحيد ان کے دل پر سايہ فگن ہو اور احکام الہی ميں کسی١
کی تبعيض اور چون و چرا کے قائل ہوں۔ ايسا نہ ہو کہ جو احکام ان کے فائدے کے ہوں وه تو قبول کرليں اور جو ان کے 

۔ دوسرا يہ کہ ان کے ايمان کے ٓاثار عمل اور کا ٢خالف ہوں انہيں پس پشت ڈال ليں بلکہ وه مکمل طور پر تسليم حق ہوں۔
  ر ہوں۔ وه سب سے نيکی کريں اور تمام پروگراموں ميں نيک ہوں۔رخير کی انجام دہی کی صورت ميں ظاہ

اس بيان سے در اصل قرٓان يہوديوں کی نسل پرستی اور عيسائيوں کے نامعقول تعصبات کی نفی کرتاہے اور کسی خاص 
کا معيار  گروه ميں سعادت و خوش بختی کے منحصر ہونے کو باطل قرار ديتاہے۔ نيز ضمنا ايمان اور عمل صالح کو نجات

  قرار ديتاہے۔
  چند اہم نکات

(!) امانيھم: يہ امنيہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے ايسی ٓارزو جس تک انسان رسائی حاصل نہ کرسکے ليکن يہاں تو اہل 
کتاب ميں سے مدعين کی صرف ايک ٓارزو تھی يعنی جنت کی ان کے لئے تخصيص ۔ چونکہ يہ ٓارزو کئی ٓارزؤں کا 

  صطالحا کئی شاخيں اور پتے رکھتی تھی اس لئے جمع کی صورت ميں ذکر ہوئی ہے۔سرچشمہ تھی اور ا
(!!) اسلم وجہہ: يہ بات قابل توجہ ہے کہ مندرجہ باال ٓايت ميں اسالم کی (وجہ) کی طرف نسبت دی گئی ہے (اپنے چہرے 

دليل يہ ہے کہ انسان پورے کو خدا کے سامنے خم کرنا)۔ يہ اس سبب سے ہے کہ کسی کے سامنے سپردگی کی واضح ترين
چہرے کے ساتھ اس کے سامنے متوجہ ہو۔ البتہ يہ احتمال بھی ہے کہ (وجہ) کا معنی ذات ہو يعنی اپنے پورے وجود کے 

  ساتھ فرمان پروردگار کے سامنے سر تسليم خم کريں۔
مانوں کو سمجھايا جارہا ہے کہ کسی (!!!) بے دليل د عووں سے بے اعتنائی: مندرجہ باال ٓايات ميں يہ نکتہ بھی ضمنا مسل

مقام پر بھی بے دليل باتوں کے پيچھے نہ جائيں اگر کوئی بھی شخص کچھ دعوی کرے تو اس سے دليل مانگيں اور يوں 
  اندھی تقليد کے سامنے بند باندھ ديں تا کہ ان کے معاشرے ميں منطقی فکر کی حکمرانی ہو۔

ہومحسن) ارشاد فرمايا گياہے۔ يہ اس بات کی طرف اشاره ہے کہ جب تک ايمان  (!۔) و ھو محسن: مسئلہ تسليم کے بعد (و
راسخ نہ ہو نيکی اپنا وسيع مفہوم نہيں پاسکتی۔ يہ جملہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتاہے کہ ايسے انسان کے لئے نيکی ايک 

  ميں اتر چکی ہے۔ جلد گزرجانے واال فعل نہيں بلکہ وه ان کی صفت بن چکی ہے اورنکی ذات کی گہرائی
  راه توحيد کے راہيوں کے ليے خوف و غم نہيں:

اس کی دليل واضح ہے کيونکہ وه صرف خدا سے ڈرتے ہيں اور کسی سے گھبراتے نہيں ليکن بيہوده مشرک ہر چيز سے 
وه ڈرتے رہتے ہيں۔ اس کی اور اس کی گفتگو، بدحالی، فضول رسم و رواج اور ايسی ہی بہت سی چيزيں،ہيں جن سے 

  خوفزده رہتے ہيں۔
وَن اْلِکتَاَب َکَذلَِک قَاَل الَِّذيَن ۔ َوقَالَْت اْليَہُوُد لَْيَسْت النََّصاَری َعلَی َشْیٍء َوقَالَْت النََّصاَری لَْيَسْت اْليَہُوُد َعلَی َشْیٍء َوہُْم يَْتلُ ١١٣

ُ يَْحُکُم بَْينَہُْم يَْوَم    اْلقِيَاَمِة فِيَما َکانُوا فِيِہ يَْختَلِفُوَن الَيَْعلَُموَن ِمْثَل قَْولِِہْم فَا
  ترجمہ
۔ يہودی کہتے ہيں کہ عيسائيوں کی (خدا کی ہاں) کوئی حيثيت و وقعت نہيں اور عيسائی (بھی) کہتے ہيں کہ يہوديوں ١١٣

يسے تعصبات اور کی کوئی حيثيت نہيں (اور وه باطل پر ہيں) حاالنکہ دونوں گروه خدا کی کتاب پڑھتے ہيں (اور انہيں ا
کينونسے عليحده رہنا چاہيے)۔ نادان (اور مشرک )لوگ بھی ان کی سی باتيں کرتے ہيں۔ خداوند عالم قيامت کے دن ان کے 

  اختالف کا فيصلہ کرے گا۔
  شان نزول

  بعض مفسرين نے ابن عباس سے يوں نقل کياہے:
ہوا تو علماء يہود کا ايک گروه بھی وہاں موجود جب نجران کے عيسائيوں کا ايک گروه رسول خدا کی خدمت ميں حاضر 

تھا۔ عيسائيوں اور ان کے در ميان ٓانحضرت کے سامنے ہی جھگڑا شروع ہوگيا۔ رافع بن حرملہ جو ايک يہودی تھا اس نے 
عيسائيوں کی طرف منہ کرکے کہا: تمہارے دين کی کوئی اساس نہيں ہے نيز اس نے حضرت عيسی کی نبوت اور انجيل کا 

نکار کيا۔ نجران کے عيسائيوں ميں سے ايک شخص نے بعينہ يہی جملہ اس کے جواب ميں کہا: کہنے لگا: يہوديوں کے ا
مذہب کی کوئی بنياد نہيں اور اس نے حضرت موسی کی نبوت اور ان کی کتاب تورات کا انکار کيا۔ اسی اثناء ميں مندرجہ 
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  غلط اور نادرست گفتگو پر مالمت کی باال ٓايت نازل ہوئی اور دونوں گروہوں کو ان کی
______________________________  

اگر چہ لفظ (قالوا) بصورت واحد ہے ليکن معلوم ہے کہ دو گروہوں کی حالت بيان کی گئی ہے جن ميں سے ہر ايک کا دعوی الگ  1
  ص ہے۔ہے ۔ يہودی کہتے ہيں جنت ہمارے لئے مخصوص ہے اور عيسائی کہتے ہيں ہمارے لئے مخصو

  
  

  بے دليل دعوی نتيجہ تضاد ہوتاہے 
گذشتہ ٓايات ميں ہم نے يہود و نصاری کی ايک جماعت کے کچھ بے دليل دعووں کو مالحظہ کيا۔ زير بحث ٓايت نشاندہی 
ے کرتی ہے کہ بے دليل دعوی نتيجہ تضاد ہوتاہے اور ہر گروه اپنی اجاره داری کا خواہشمند ہوتاہے۔ ارشاد ہے: يہودی کہت

ہيں عيسائيوں کی خدا کے ہاں کوئی اہميت و حيثيت نہيں اور عيسائی کہتے ہيں يہوديوں کی کوئی وقعت نہيں اور وه باطل پر
رف یء ہوسکتا ہے اس طہيں (َوقَالَْت اْليَہُوُد لَْيَسْت النََّصاَری َعلَی َشْیٍء َوقَالَْت النََّصاَری لَْيَسْت اْليَہُوُد َعلَی َشْیء) (ليستعلی ش

  اشاره ہو کہ وه درگاه الہی ميں کوئی قدر و منزلت نہيں رکھتے يا ان کے مذہب کی کوئی حيثيت نہيں۔
مزيد فرمايا: يہ ايسی باتيں کرتے ہيں حاالنکہ ٓاسمانی کتاب پڑھتے ہيں ( و ھم يتلون الکتب) يعنی کتب خدا جن سے وه حقائق 

  ب ، عناد اور ڈھٹائی کی باتيں کرنا تعجب انگيز ہے۔سمجھ سکتے ہيں، کے حامل ہونے کے با وجود صرف تعص
حضرت موسی نے حضرت مسيح کے ٓانے کے بارے ميں جو بشارتيں دی ہيں ان کی طرف توجہ کريں تو يہودی بغير 

تعصب کے ان کی نبوت قبول کرسکتے ہيں اور عيسائی بھی انجيل کی تعليمات اور حضرت مسيح کی گفتگو سامنے رکھيں 
ور حضرت موسی کی نبوت پر ايمان الئے بغير نہيں ره سکتے کيونکہ حضرت مسيح نے فرمايا ہے کہ ميں تو تورات ا

  حضرت موسی کی شريعت کی تکميل کے لئے ٓاياہوں۔
قرٓان مزيد کہتاہے: نادان مشرکين بھی ان کی سی باتيں کہتے تھے (حاالنکہ يہ اہل کتاب ہيں اور وه بت پرست ہيں، (کذالک 

  ال يعلمون مثل قولھم)۔قال الذين 
در حقيقت اس ٓايت ميں قرٓان نے تعصب کے اصل سرچشمہ کا ذکر کياہے جو جہل و نادانی ہے کيونکہ نادان انسان ہميشہ 

اپنی زندگی کے گروہی محصور رہتے ہيں اس کے عالوه کسی چيز کو قبول نہيں کرتے اور بچين سے جس مذہب سے ٓاشنا 
ھ منسلک رکھتے ہيں چاہے وه فضول اور بے بنياد ہو اور اس کے عالوه ہر چيز کا انکار ہوں اپنے دل کو سختی کے سات

  کرديتے ہيں۔
 ٓايت کے ٓاخر ميں ہے: اس اختالف کا فيصلہ هللا ٓاخرت ميں خود کرے گا۔ (فاهللا يحکم بينھم يوم القيمة فيما کانوا فيہ يختلفون)۔

واضح ہوجائيں گے۔ ہر چيز کے اسناد و مدارک ٓاشکار ہوجائيں گے اور ٓاخرت وه مقام ہے جہاں حقائق زياده روشن اور 
وہاں کوئی شخص حق کا انکار نہيں کرسکے گا۔ اس وقت تمام اختالفات ختم ہوجائيں گے۔ گويا قيامت کی خصوصيات ميں 

  سے ايک يہ بھی ہے کہ اختالفات باقی نہ رہيں گے۔ 
مسلمانوں کو تسلی ديتاہے کہ اگر ان مذاہب کے پيروکار تمہارے مقابلے ميں  مندرجہ باال ٓايت ميں ضمنا يہ بھی ہے کہ خدا

کھڑے ہوگئے ہيں اور تمارے دين کو جھٹالتے ہيں تو اس کی ہرگز پرواه کرو وه تو خود کو بھی قبول نہيں کرتے ان ميں 
نی ہے اور تعصب اجاره سے ہر ايک دوسرے پر نفی کی الٹھی چالتاہے۔ اصولی طور پر تعصب کا سرچشمہ جہل و نادا

  داری خواہش کا منبع ہے۔
ْن َمنََع َمَساِجَد هللاِ ٔاَْن يُْذَکَر فِيہَا اْسُمہُ َوَسَعی فِی َخَرابِہَا ٔاُْولَئَِک َما َکاَن ١١۴ ْنيَا ۔ َوَمْن ٔاَْظلَُم ِممَّ لَہُْم ٔاَْن يَْدُخلُوہَا ٕاِالَّ َخائِفِيَن لَہُْم فِی الدُّ

  ی اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمِخْزٌی َولَہُْم فِ 
  ترجمہ
۔ اس سے زياده ظالم کون ہے جو مساجد ميں خدا کا نام لينے سے روکتاہے اور ان کی ويرانی و بر بادی ميں کو شاں ١١۴

ہے۔ مناسب نہيں ہے کہ خوف و وحشت کے بغير يہ لوگ ان مقامات ميں داخل ہوں (بلکہ مسلمان انہيں ان مقامات مقدسہ سے
  ں اور انہيں وہاں نہ ٓانے ديں) ان کے لئے دنيا ميں رسوائی اور ٓاخرت ميں عذاب عظيم ہے۔روک دي

  شان نزول
  کتاب (اسباب النزول) ميں ابن عباس سے يوں منقول ہے:
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يہ ٓايت مظلوم رومی اور اس کے عيسائی ساتھيوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے بنی اسرائيل سے جنگ کی، تورات 
  گائی، ان کی اوالد کو قيدکو ٓاگ ل

  کرليا، بيت المقدس کو ويران کرد يا اور اس ميں مرده چيزيں پھينک ديں۔
  مرحوم طبرسی مجمع البيان ميں ابن عباس سے ناقل ہيں: 

بيت المقدس کو خراب کرنے اور تباه و بر باد کرنے کی کوشش مسلسل جاری رہی يہاں تک کہ وه مسلمانوں کے ہاتھوں فتح 
  ہوا۔
  مام صادق سے بھی ايک روايت منقول ہے جس ميں ہے:ا

يہ ٓايت قريش کے بارے ميں اس وقت نازل ہوئی جب وه پيغمبر اسالم کو شہر مکہ اور مسجد الحرام ميں داخل ہونے سے 
  منع کررہے تھے۔

ں نماز کے لئے بعض نے اس ٓايت کی تيسری شان نزول ذکر کی ہے کہ اس سے مراد وه جگہيں اور مکانات ہيں جو مکہ مي
   ١مسلمانوں کے پاس تھے اور مشرکين نے پيغمبر اکرم کی ہجرت کے وقت انہيں ويران کردياتھا۔

کوئی مانع نہيں کہ ٓايت کا نزول ان تمام حوادث و واقعات کے ضمن ميں ہو۔ لہذا ان ميں سے ہر شان نزول مسئلے کے ايک 
  پہلو کی نشاندہی کرتی ہے۔

______________________________  

  مجمع البيان اور الميزان، زير نظر ٓايت کے ذيل ميں۔ ١

  
  

  ٓايت کا روئے سخن تين گروہوں يہود، نصاری اور مشرکين 
مندرجہ باال تفسير شان نزول کے مطالعہ سے ظاہر ہوتاہے کہ اس ٓايت کا روئے سخن تين گروہوں يہود، نصاری اور 

زياده تر يہوديوں کے بارے مينبحثيں ٓائی ہيں اور کہيں کہيں نصاری کی  مشرکين کی طرف ہے اگرچہ گذشتہ ٓايات ميں
طرف بھی اشاره ہے۔قبلہ کی تبديلی کے معاملے کے بارے ميں يہودی وسوسہ ڈال کر کوشش کرتے تھے کہ مسلمان بيت 

اور کعبہ کی رونق المقدس کی طرف نماز پڑھيں تا کہ اس سلسلے ميں انہيں برتری حاصل رہے اور اس طرح مسجد الحرام 
  1بھی کم ہوسکے۔

مشرکين مکہ بھی پيغمبر اور مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی زيارت سے روک کر عمال اس خدائی عمارت کی بربادی کی طرف
  قدم اٹھارہے تھے۔

يں عيسائی بھی بيت المقدس پر قبضہ کرکے اس ميں وه ناپسنديده اعمال سرانجام ديتے جن کا ذکر ابن عباس کی روايت م
  ٓاچکاہے تا کہ اسے برباد کرسکيں۔

ان تينوں گروہوں اور ايسے تمام اشخاص جو اس راه پر قدم اٹھاتے ہيں کو مخاطب کرکے قرٓان کہتاہے: اس شخص سے 
بڑھ کے کون ظالم ہوسکتاہے جو هللا کی مسجدوں ميں خدا کام نام لينے سے روکتے ہيں اور انہيں ويران و بر باد کرنے کی 

ہيں ( و من اظلم ممن منع مساجد هللا ان يذکر فيھا اسمہ و سعی فی خرابھا)۔ يوں قرٓان ايسی رکاوٹ کو ظلم  کوشش کرتے
عظيم اور يہ کام کرنے والوں کو ظالم ترين افراد قرار ديتاہے۔ اور واقعا اس سے بڑا کيا ظلم ہوسکتاہے کہ درگاه توحيد کو 

  تعالی کی ياد سے روکاجائے اور معاشرے ميں فساد بر پاکيا جائے۔بر باد کرنے کی کوشش کی جائے ، لوگوں کو حق 
ٓايت مزيد کہتی ہے: مناسب نہيں کہ يہ لوگ خوف و وحشت کے بغير ان مکانات ميں داخل ہوں (اولئک ما کان لھم ان 

  يدخلوھا اال خائفين)
کرےں کہ ان ستمگروں کے ہاتھ ان  يعنی۔ دنيا کے مسلمانوں اور توحيد پرستوں کو چاہيئے کہ وه اس مضبوطی سے قيام

مقدس مقامات سے دور ہوجائيں اور ان ميں سے کوئی بھی علی االعالن بالخوف ان مقامات مقدسہ ميں داخل نہ 
ہوسکے۔مندرجہ باال جملے کی تفسير ميں يہ احتمال بھی ہے کہ يہ ستمگران مراکز عبادت کو اپنے قبضے ميں نہيں رکھ 

ن ميں بالخوف قدم بھی نہيں رکھ سکيں گے جيسا کہ مسجد الحرام کے بارے ميں مشرکين مکہ سکيں گے۔ بلکہ ٓاخر کارا
کے ساتھ ہوا۔ٓٓاخر ميں ايسے عظيم ستمگروں کے لئے دنيا و ٓاخرت ميں ہالدينے والی سزا کا ذکر کرہے۔ فرمايا: ان کے لئے 

لھم فی االخرة عذاب عظيم) ۔ وه لوگ جو خدا اور خدا  دنيا ميں رسوائی اور ٓاخرت ميں عذاب عظيم ہے (لھم فی الدنيا خزی و
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  کے بندوں ميں جدائی ڈالنا چاہتے ہيں ان کا يہی انجام ہے۔
______________________________  

  ۔ تفسير فخر رازی، ٓايہ مذکوره کے ذيل ميں۔۔ 1

  
 

 

  1تفسير نمونه جلد

 

  

  مساجد کی ويرانی کی راہيں: 
اس ميں شک نہيں کہ مندرجہ باال ٓايت کا مفہوم وسيع اور کافی پھيال ہوا ہے اور کسی زمان و مکان سے مخصوص نہيں ہے 
جيسے ديگر ٓايات ہيں جو اگر چہ خاص حاالت ميں نازل ہوئی ہيں ليکن ان کا حکم تمامی زمانوں کے لئے مسلم ہے۔ اس بناء

جد الہی تباہی و ويرانی کی کوشش کرے يا اس ميں ذکر خدا اور عبادت سے پرہر شخص اور ہر وه گروه جو کسی طرح مسا
  روکے وه اسی رسوائی اور عذاب عظيم کا مستحق ہوگا۔ جس کی طرف ٓايت ميں اشاره ہواہے۔

اس نکتے کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ مساجد ميں داخل ہونے اور ان ميں ذکر پروردگار کو روکنے اور ان کی 
بادی کی کوشش کا صرف يہ مطلب نہيں کہ بيلچے يا ايسے کسی ہتھياری سے مسجد کو تباه کياجائے بلکہ ہر  ويرانی و بر

  وه عمل جس کا نتيجہ مسجد کی ويرانی اور اس کی رونق مينکمی ہو اس ميں شامل ہے۔
صريح کے مطابق تعمير اور کی تفسير ميں تفصيل سے ٓائے گا کہ بعض روايات کی ت) ١٨ٓايت (انما يعمر مساجد هللا) (توبہ۔

ٓابادی سے مراد مساجد کی عمارتيں بنانا ہی نہيں بلکہ مساجد ميں جانا اور وہاں کی مذہبی محافل و مجالس جو ياد خدا کا 
باعث ہيں کی طرف توجہ رکھنا بھی تعمير کے مفہوم ميں شامل ہے بلکہ يہی اہم ترين حصہ ہے۔ اس بناء پر جو چيز ياد خدا 

  ی غفلت کا باعث بنے اور جس سے لوگ مساجد سے دور ہوں وه بہت بڑا ظلم ہے۔سے لوگوں ک
تعجب کی بات ہے کہ اس دور ميں نادان ، خشک مزاج اور عقل و منطق سے عاری متعصبين کا ايک گروه پيدا ہو گياہے 

بيت ، بزرگان اسالم اور جو چاہتاہے کہ احيائے توحيد کے بہانے ان مساجد اور عمارات کو بر باد کردے جو ٓائمہ اہل 
صلحائے دين کی قبور پر واقع ہيں اور ہميشہ سے ياد خدا کا مرکز ہيں۔ زياده تعجب تو اس پرہے کہ يہ بنے منطق ستمگر 
احيائے توحيد اور رد شرک کے نام پر يہ افعال انجام ديتے ہوئے بہت سے گناہان کبيره کا ارتکاب کرجاتے ہيں۔ حاالنکہ 

مرکز مقدس پر کوئی غلط کام سرانجام بارہاہے تو اس کام کورو کاجانا چاہئيے نہ کہ ان مراکز توحيد فرض کريں کہ کسی 
  کو بر باد کرنا چاہئيے۔

  

  سب سے بڑا ظلم: 
دوسرا نکتہ جو اس ٓايت ميں قابل توجہ ہے يہ ہے کہ خداوند عالم ان اشخاص کو ظالم ترين قرار ديتاہے اور واقعا ايسا ہے 

جد کی بتاہی و بربادی اور مراکز توحيد سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کا نتيجہ بے دينی کے عالوه کچھ کيونکہ مسا
  نہيں۔ ہم جانتے ہيں کہ اس کام کا نقصان ہر دوسرے عمل سے زياده ہے۔ اور اس کا برا اور غلط انجام بہت دردناک ہے۔

لم) استعمال ہواہے۔ ان تمام امور کا نتيجہ شرک ہے اور توحيد نفی قرٓان ميں ديگر مقامات پر بھی لفظ (اظلم) (يعنی ۔ زياده ظا
  ہے۔
ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَٔاَْينََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجہُ ِهللا ٕاِنَّ هللاَ َواِسٌع َعلِيٌم ١١۵ َّ ِ   ۔َو
  ترجمہ
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  خدا بے نياز و دانا ہے۔ ۔ مشرق و مغرب هللا ہی کے لئے ہيں۔ جد ھر بھی رخ کرو خدا موجود ہے اور١١۵
  شان نزول

  اس ٓايت کے شان نزول کے سلسلے ميں مختلف روايات منقول ہيں۔
  ابن عباس کہتے ہيں:

اس ٓايت کا تعلق قبلہ کی تبديلی سے ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ جب بيت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ مقرر ہوا تو يہوديوں نے برا 
کہ کيا قبلہ بھی بدال جاسکتاہے۔ اس ٓايت ميں انہيں جواب ديا گيا کہ دنيا کے مشرق و  منايا اور مسلمانوں پر اعتراض کيا

  مغرب کا مالک خدا ہے۔
دوسری روايت ميں ہے کہ يہ ٓايت مستحب نماز کے بارے ميں نازل ہوئی ہے۔ يعنی جب انسان کسی سواری پر سوار ہو تو 

  ب نماز پڑھی جاسکتی ہے۔سواری کا رخ کچھ بھی ہو (چاہے پشت بہ قبلہ ہو) مستح
  کچھ اور حضرات نے جابر سے نقل کياہے:

پيغمبر اکرم نے کچھ مسلمانوں کو ايک جنگ پر بھيجا۔ رات کے وقت جب تاريکی چھاگئی تو وه سمت قبلہ نہ پہچان سکے 
ے بغير نماز پڑھیاور سب نے مختلف سمتوں کی طرف نماز پڑھ لی۔ طلوع ٓافتاب پر انہيں معلوم ہوا کہ سب نے سمت قبلہ ک

ہے۔ انہوں نے پيغمبر اسالم سے سوال کيا تو يہ ٓايت نازل ہوئی اور انہيں بتايا گيا کہ ايسی صورت ميں ان کی نماز صحيح 
  ہے (البتہ اس حکم کی کچھ شرائط ہيں جو کتب فقہ ميں درج ہيں)۔

کے لئے صحيح ہوں اور يہ ٓايت قبلہ کی تبديلی ، کوئی مانع نہيں کہ جتنی شان ہائے نزول اوپر ذکر ہوئی ہيں وه سب اس ٓايت
سواری پر نماز نافلہ کی ادائيگی اور جب قبلہ کی پہچان نہ ہو رہی ہو تو نماز واجب کی ادائيگی کی طرف اشاره کرتی ہو۔ 

  عالوه ازيں کوئی ٓايت شان نزول کے ساتھ مخصوص نہيں ہے بلکہ اس کے مفہوم کو حکم
  ا چاہئيے اور بسا اوقات اس سے مختلف قسم کے احکام حاصل ہوسکتے ہيں۔کلی کی صورت ميں ليا جان

  

  جس طرف رخ کر و خدا موجود ہے 
گذشتہ ٓايت ميں ان ظالمين سے متعلق گفتگو تھی جو مساجد الہی کی ٓابادی سے روکتے تھے اور انہيں ويران کرنے ميں 

ہوتاہے: مشرق و مغرب خدا کے ہيں اور جس طرف رخ کرو  کوشاں رہتے تھے۔ زير نظر ٓايت اس بحث کا تتمہ ہے۔ ارشاد
)۔ ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَٔاَْينََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجہُ هللاِ َّ ِ   خدا موجود ہے (َو

ايسا نہيں کہ اگرتمہيں مساجد اور مراکز توحيد ميں جانے سے روک دياجائے تو خدا کی بندگی کی راه بند ہوجائے گی۔ اس 
ہان کے مشرق و مغرب اس کی ذا ت پاک سے تعلق رکھتے ہيں اور جس طرف رخ کرو وه موجود ہے۔ اسی طرح قبلہ کیج

تبديلی جو بعض خاص وجوه کے پيش نظر انجام پائی ہے اس سلسلے ميں کچھ اثر نہيں رکھتی۔ کيا کوئی جگہ ہے جو خدا 
  دانا ہے (ِ اِنَّ هللاَ َواِسٌع َعلِيٌم)۔سے خالی ہو اصوال تو خدا بے عديل و بے نياز اور عالم و 

اس نکتے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ اس ٓايت ميں مشرق و مغرب سے مراد و مخصوص سمتيں نہيں بلکہ يہ تمام 
اطراف کے لئے کنايہ ہے ۔ جيسے ہم کہا کرتے ہيں کہ دشمنوں نے عداوت سے اور دوستوں نے خوف سے حضرت علی 

س کے با وجود مشرق و مغرب ٓاپ کے فضائل سے بھرے پڑے ہيں (يعنی تمام اطراف اور ساریکے فضائل چھپائے ليکن ا
دنيا ميں پھيلے ہوئے ہيں) اور شايد خصوصيت سے مشرق و مغرب کا ذکر اس لحاظ سے ہے کہ انسان سب سے پہلے انہی 

  سمتوں کو پہنچانتاہے اور باقی جہات ان کے ذريعے پہچانی جاتی ہيں۔
  ميں ہے:قرٓان مجيد 

  َؤاَْوَرْثنَا اْلقَْوَم الَِّذيَن َکانُوا يُْستَْضَعفُوَن َمَشاِرَق ااْلَْٔرِض َوَمَغاِربَہَا
  )١٣٧جنہيں کمزور کرد يا گياتھا ہم نے انہيں زمين کے مشرق و مغرب کا وارث بناديا ۔ (اعراف۔

  

  فلسفہ قبلہ: 
ر رخ کريں اگر ادھر خدا ہے تو پھر قبلہ کے تعين کی کيا يہاں سب سے پہلے جو سوال سامنے ٓاتاہے يہ ہے کہ جد ھ

  ضرورت ہے۔
اس ضمن ميں بعد ميں گفتگو ہوگی کہ قبلہ کی طرف متوجہ ہونے کا يہ مفہوم ہرگز نہيں کہ خدا کی ذات پاک کو کسی معين 

نماز پڑھے لہذا  سمت ميں محدود سمجھا جائے بلکہ انسان چونکہ مادی وجود ہے اور مجبور ہے کہ کسی ايک ہی طرف
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حکم ديا گيا کہ سب کے سب (استثنائی مقامات کے عالوه) ايک ہی طرف نماز پڑھيں تا کہ لوگوں کی صفوں ميں وحدت اور 
ہم ٓاہنگی پيدا ہوسکے اور انتشار و پراکندگی کی روک تھام ہوسکے۔ ضمنا يہ بات بھی ہے کہ قبلہ کے لئے جو سمت معين 

ک مقدس نقطہ ہے اور قديم ترين مراکز توحيد ميں سے ہے اور اس کی طرف متوجہ ہونے سے ہوئی ہے۔ (يعنی کعبہ) وه اي
  افکار توحيد بيدار ہوتے ہيں۔

  

  وجہ هللا: 
  اس سے مراد خدا کا چہره نہيں بلکہ لفظ (وجہ) يہاں ذات کے معنی ميں استعمال ہواہے۔

ے بارے ميں استدالل کياگياہے ۔ جنہوں نے اشتباه يا مختلف روايات ميں اس ٓايت سے ان لوگوں کی نماز صحيح ہونے ک
تحقيق نہ ہوسکنے کی وجہ سے خالف قبلہ نماز پڑھی ہو مزيد بر ٓاں اس سے سواری پر نماز پڑھنے کے جواز کے لئے 
  ۔بھی استدالل کياگياہے (مزيد توضيح اور تفصيل کے لئے وسائل الشيعہ، کتاب الصلوة، ابواب قبلہ کی طرف رجوع کريں)

  ۔ َوقَالُوا اتََّخَذ هللاُ َولًَدا ُسْبَحانَہُ بَْل لَہُ َما فِی السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض ُکلٌّ لَہُ قَانِتُوَن ١١۶
  ۔بِديُع السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض َوٕاَِذا قََضی ٔاَْمًرا فَإِنََّما يَقُوُل لَہُ ُکْن فَيَُکون ١١٧
  ترجمہ
) کہتے ہيں خدا کا بيٹا ہے، وه تو پاک و منزه ہے بلکہ جو کچھ ٓاسمانوں اور زمين ميں ہے۔ (يہود، نصاری اور مشرکين١١۶

  سب اسی کاہے اور سب اس کے سامنے
  سرنگوں ہے (سب اس کے بندے ہيں اور کوئی بھی اس کا فرزند نہيں)۔

کا فرمان جاری کرتاہے تو ۔ ٓاسمانوں اور زمين کو وجود بخشنے واالوہی ہے اور جب کسی چيز کو وجود عطا کرنے ١١٧
  اس کيلئے کہتاہے ہوجا اور وه فورا ہوجاتی ہے۔

  

  يہوديوں ، عيسائيوں اور مشرکين کی خرافات 
  يہودی، عيسائی اور مشرک سب يہ بيہوده عقيده رکھتے ہيں کہ خدا کا کوئی بيٹاہے۔

  ميں ہے: ٣٠سوره توبہ کی ٓايت 
ْبُل قَاتَلَہُْم هللاُ ٔاَنَّی َوقَالَْت النََّصاَری اْلَمِسيُح اْبُن هللاِ َذلَِک قَْولُہُْم بِٔاَْفَواِہِہْم يَُضاِہئُوَن قَْوَل الَِّذيَن َکفَُروا ِمْن قَ  َ◌قَالَْت اْليَہُوُد ُعَزْيٌر اْبُن هللاِ 

  يُْؤفَُکون
ہے جو وه اپنی زبان سے يہودی کہتے ہيں عزير خدا کا بيٹا ہے اور عيسائی کہتے ہيں مسيح خدا کا بيٹا ہے يہ ايسی بات 
  کہتے ہيں جو گذشتہ کافروں کی گفتگو جيسی ہے۔ خدا انہيں قتل کرے، کيسے جھوٹ بولتے ہيں۔

  ميں بھی مشرکين کے بارے ميں ہے، ۶٨سوره ی يونس ٓايہ 
  قالوا اتخذ هللا ولدا سبحنہ ہو الغنی

ديگر بہت سی ٓايات ميں بھی اس نار و انسبت کا ذکر وه کہتے ہيں خدا کا بيٹا ہے وه تو پاک و منزه ہے۔اسی طرح قرٓان کی 
  موجود ہے۔

زير نظر پہلی ٓايت اس بے ہودگی کے خالف کہتی ہے: وه کہتے ہيں خدا کا بيٹاہے، وه تو ان ناروا نسبتوں سے پاک و منزه 
رے۔ کيا وه محتاج ہے، ہے (و قالوا اتخذ ولدا سبحانہ)۔ خدا کو کيا ضرورت پڑگئی ہے کہ وه اپنے لئے بيٹے کا انتخاب ک

محدود ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے يا اسے بقائے نسل کی احتياج ہے جب کہ ٓاسمانوں اور زمين ميں جو کچھ ہے اسی 
کے لئے ہيں (بل لہ ما فی السموات و االرض) اور سب کے سب اس کے سامنے سرنگوں ہيں(کل لہ قنتون)۔ وه نہ صرف 

بلکہ تمام انسانوں اور زمين کا موجد و خالق بھی وہی ہے (بديع السموات و االرض)۔ عالم ہستی کی موجودات کا مالک ہے 
  حتی کہ پہلے کی کسی منصوبے کے بغير اور کسی ماده کی احتياج کے بغير ہے اس نے ان سب کو تخليق کياہے۔

ہوجا اور وه فورا اسے بيٹے کی کيا ضرورت ہے حاالنکہ جب کسی چيز کے وجود کا حکم صادر فرماتاہے تو کہتاہے 
  ہوجاتی ہے ( و اذا قضی امرا فانما يقول لہ کن فيکون)۔

  

  عدم فرزند کے دالئل: 
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خدا کا بيٹا ہونا، بے شک ان لوگوں کے کمزور افکار کی پيداوار ہے جو تمام امور ميں خدا کو اپنے محدود وجود پر قياس 
  کرتے ہيں۔

ہے۔ ايک طرف تو اس کی عمر محدود ہے اور بقائے نسل کے لئے بيٹا مختلف دالئل کی بناء پر انسان بيٹے کا محتاج 
ضروری ہے۔ دوسری طرف اس کی قدرت محدود ہے۔ خصوصا بڑھاپے اور ناتوانی کے عالم ميں اسے معاون و مددگار 
ش کی ضرورت ہے جو بيٹے کے ذريعے پوری ہوسکتی ہے تيسرا يہ کہ انسانی نفسيات ميں محبت و انس کی خواہش کے پي

نظر ضروری ہے کہ کوئی اس کا مونس و مددگار ہو۔ يہ مقصد بھی اوالد کے ذريعے پورا ہوجاتاہے۔ واضح ہے کہ خدا کے
ہاں ان ميں سے کوئی بھی بات کچھ مفہوم نہيں رکھتی کيونکہ وه تو عالم ہستی کو پيدا کرنے واال، تمام چيزوں پر قدرت 

  ١ں جسم صاحب اوالد ہونے کاال زمہ ہے اور خدا اس سے بھی منزه ہے۔رکھنے واال اور ازلی و ابدی ہے۔ عالوه ازي
______________________________  

  ، تفسير نمونہ ميں اس ضمن ميں مزيد بحث کی گئی ہے۔٢۶۔سوره انبيا ء ٓايہ ١

  
  

  کن فيکون کی تفسير: 
، ۴٠، سوره نحل ٓايہ ٧٣، سوره انعام ٓايہ ۵٩اور  ۴٧يہ تعبير قرٓان کی بہت سی ٓايات مےں ٓائی ہے۔ ان ميں سوره ٓال عمران 

  و غيره شامل ہيں۔ ٨٢اور سوره يس ٓايہ  ٣۵سوره مريم ٓايہ 
يہ جملہ خدا کے اراده تکوينی اور امر خلقت ميں اس کی حاکميت کے متعلق گفتگو کرتاہے۔ اس کی وضاحت يہ ہے کہ کن 

کہ خدا کوئی لفظی فرمان(ہوجا) کی صورت ميں صادر فرماتا ہے۔ فيکون (ہوجا پس وه فورا ہوجاتاہے) سے مراد يہ نہيں 
بلکہ مراد يہ ہے کہ جس وقت وه کسی چيز کو وجود عطا فرمانے کا اراده کرتاہے وه بڑی ہويا چھوٹی، پيچيده ہو يا ساده، 

اده خود بخود عمل جامہ ايک اٹيم کے برابر ہو يا تمام ٓاسمانوں اور زمين کے برابر ہوکسی علت کی احتياج کے بغير وه ار
  پہن ليتاہے۔ اس اراده اور موجود کی پيدائش کے در ميان لحظے کا فاصلہ بھی نہيں ہوتا۔

اصولی طور پر کوئی زمانہ اس کے در ميان نہيں ہوسکتا۔ اسی لئے حرف فا (فيکون ميں) جو عموما تاخير زمانی کے لئے 
ں صرف تاخير رتبہ کے لحاظ سے ہے (جيسا کہ فلسفہ ميں ثابت ہوچکا ہے ٓاتاہے البتہ ايسی تاخير جو اتصال کی قوام ہو يہا

  کہ معلول اپنی علت سے رتبے کے لحاظ سے تو متايخر ہے ليکن زمانے کے لحاظ سے نہيں)۔
   1يہ اشتباه نہيں ہونا چاہئيے کہ اس ٓايت سے مراد يہ ہے کہ اراده الہی ٓانی الوجود ہے

  ده کرے موجود اسی طرح وجود پاتاہے۔بلکہ مراد يہ ہے کہ جيسا وه ارا
يا مثال۔ اگر وه اراده کرے کہ بچہ شکم مادر کی جنين ميں نو ماه اور نودن ميں اپنی تکميل کے مرحلے طے کرے تو لحظہ 
بھر کی کمی بيشی کے بغير يونہی انجام پذير ہوگا اور اگر اراده کرے کہ تکامل کا يہ دور ايک سيکنڈ کے ہزارويں حصے 

ی کم مقدار ميں پورا کرے تو يقينا ايسا ہوگا کيونکہ خلقت کے لئے انکا اراده علت تامہ ہے اور علت تامہ و معلول سے بھ
  کے در ميان کسی قسم کا فاصلہ نہيں ہوسکتا۔

______________________________  

  ۔يعنی اراده الہی سے کوئی چيز ٓانا فانا وجود ميں ٓاجاتی ہے۔ (مترجم) 1

  
  

  چيز کيسے عدم سے وجود ميں ٓاتی ہے: کوئی 
لفظ (بديع) کا ماده ہے (بدع) جس کا معنی ہے بغير کسی سابقہ کے کسی چيز کا وجود ميں ٓانا۔ اس سے يہ ظاہر ہوتاہے کہ 

  ٓاسمانوں اور زمين کو خدانے بغير کسی مادے اور بغير کسی پہلو نمونے کے وجود بخشاہے۔
ی ہوسکتاہے کہ کوئی چيز عدم سے وجود ميں ٓاجائے جب کہ عدم وجود کی ضروت مندہے۔ اب يہ سوال ہوگا کہ کيا ايسا بھ
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لہذا يہ کيسے علت اور منشاء وجود ہوسکتاہے۔ کيا واقعا يہ باور کياجاسکتاہے کہ نيستی سبب ہستی ہو۔ مسئلہ ابداع پر ماد 
  يين کا يہ پرانا اعتراض ہے۔

  اس کا جواب پيش خدمت ہے:
و يہ اعترا ض خود ماده پرستوں پر بھی وارد ہوتاہے اس کی وضاحت يہ ہے کہ ان کا اعتقاد ہے کہ يہ پہلے مرحلے ميں ت

جہان قديم اور ازلی ہے اور کوئی چيز بھی ٓاج تک اس ميں سے کم نہيں ہوئی اور يہ جو ہم ديکھتے ہيں کہ کائنات ميں کئی 
  بدلتی رہتی۔ گويا صورت بدلتی ہے نہ کہ ماده۔ تغيرات ٓائے ہيں جن سے مادے کی يہ صورت بدلی ہے جو ہميشہ

اب ہم ان سے پوچھتے ہيں کہ مادے کی جو موجوده صورت ہے يقينا وه پہلے تو نہ تھی۔ اب يہ صورت کيسے وجود ميں 
  ٓائی کيا عدم سے وجود ميں ٓائی۔ اگر ايسا ہی ہے تو پھر عدم کيسے وجود صورت کا منشاء ہوسکتاہے۔

ور سياہی سے کاغذ پر ايک بہترين منظر بناتا ہے۔ ماده پرست کہتے ہيں کہ اس کا جوہر اور سياہی تو مثال ايک نقاش قلم ا
پہلے سے موجود تھی۔ ليکن ہم کہتے ہيں کہ يہ منظر (صورت) جو پہلے موجود نہ تھا کس طرح وجود ميں ٓايا۔ جو جواب وه

  اده کے سلسلے ميں ديں گےصورت کے عدم سے پيدا ہوجانے کے متعلق ديں گے وہی جواب ہم م
دوسرے مرحلہ ميں قابل توجہ امر يہ ہے کہ لفظ (سے) کی وجہ سے اشتباه ہواہے۔ وه خيال کرتے ہيں کہ عالم نيستی سے 

ہستی ميں ٓاياہے کا مطلب ايسے ہے جيسے ہم کہتے ہيں کہ ميز لکڑی سے بنائی گئی ہے۔ جس ميں ميز بنانے کے لئے 
ضروری ہے تا کہ ميز بن سکے جب کہ عالم نيستی سے ہستی ميں ٓاياہے کا معنی يوں نہيں بلکہ لکڑی کا پہلے موجود ہونا 

  اس کا معنی ہے کہ عالم پہلے موجود نہ تھا بعد ميں وجود پذير ہوا۔
فلسفے کی زباں ميں يوں کہنا چاہئيے کہ ہر موجود ممکن (جو اپنی ذات سے وجود نہ رکھتا ہو) کو اپنی تشکيل کے لئے دو 

  پہلو درکارہيں (ماہيت) اور ( وجود)۔
(ماہيت )ايک اعتباری معنی ہے کہ جس کی نسبت وجود و عدم کے ساتھ مساوی ہے۔ يہ الفاظ ديگر وه قدر مشترک جو کسی 

چيز کے وجود اور عدم کو ديکھنے سے دستياب ہو اس کا نام ماہيت ہے۔ مثال يہ درخت پہلے نہيں تھا۔ اب وجود رکھتاہے۔ 
جود و عدم سے ثابت ہو وه ماہيت ہے لہذا جب ہم کہتے ہيں کہ خدا عالم کو عدم سے وجود ميں الياہے تو اس کا جو چيز و

مطلب يہ ہوگا کہ عالم حالت عدم کے بعد حالت وجود ميں ٓاگياہے دوسرے لفظوں ميں ماہيت کو حالت عدم سے حالت وجود 
  ١ميں الياگياہے۔

  ار جہان کی طرف رجوع کريں۔۔ مزيد وضاحت کے لئے کتاب ٓافريدگ ١
ِمْثَل قَْولِِہْم تََشابَہَْت قُلُوبُہُْم قَْد بَيَّنَّا اآْليَاِت لِقَْوٍم  ۔ َوقَاَل الَِّذيَن الَيَْعلَُموَن لَْوالَيَُکلُِّمنَا هللاُ ٔاَْو تَأْتِينَا آيَةٌ َکَذلَِک قَاَل الَِّذيَن ِمْن قَْبلِِہمْ ١١٨

  يُوقِنُوَن 
  َْٔرَسْلنَاَک بِاْلَحقِّ بَِشيًرا َونَِذيًرا َوالَتُْسٔاَُل َعْن أَْصَحاِب اْلَجِحيم۔ٕاِنَّا ا١١٩
  ترجمہ
۔ بے علم افراد کہتے ہيں خدا ہم سے بات کيوں نہيں کرتا اور کوئی ٓايت و نشانی خود ہم پر کيوں نہيں نازل کرتا۔ ان ١١٨

کار ايک دوسرے کے مشابہ ہيں۔ ليکن ہم (کافی تعداد ميں سے پہلے بھی لوگ ايسی باتيں کرتے تھے۔ ان کے دل اور اف
  اپنی) ٓايات اور نشانياں (حقيقت کے متالشی) اہل يقين کے لئے روشن اور واضح کرچکے ہيں۔

۔ ہم نے تجھے حق کے ساتھ (اہل دنيا کو اچھائيوں اور برائيوں کے مقابلے ميں) بشارت اور تہديد کے لئے بھيجا اور ١١٩
  ری پوری کرنے کے بعد) تو اہل جہنم کی گمراہی پر جواب ده نہيں ہے۔(اپنی ذمہ دا

  

  خدا ہمارے ساتھ باتيں کيوں نہيں کرتا 
مندرجہ باال ٓايات کی ابتداء ميں يہوديوں کی بہانہ سازيوں کی مناسبت سے ايک اور گروه کی بہانہ سازيوں کا تذکره کيا 

  گياہے۔ ظاہرا يہ مشرکين عرب ہی کے بارے ميں ہے
زل نہيں ہوتی ( و فرمايا: بے علم لوگ کہتے ہيں خدا ہمارے ساتھ باتيں کيوں نہيں کرتا اور کيوں ٓايت اور نشانی خود ہم پر نا

  قال الذين ال يعلمون لوال يکلمنا هللا او تاتينا اية )۔
  در اصل يہ لوگ جنہيں قرٓان (الذين ال يعلمون) کے عنوان سے ياد کررہاہے دو غير منطقی خواہشيں رکھتے تھے: 

  ۔ خدا ہم سے براه راست بات کيوں نہيں کرتا۔١
  ں ہوتی۔۔ کيوں ٓايت اور نشانی خود ہم پر نازل نہي٢

غرور، ہٹ دھرمی اور خود پسند ہی پر مبنی ان باتوں کے جواب ميں قرٓان کہتاہے: ان سے پہلے بھی لوگ اس قسم کی باتيں
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کرتے تھے، ان کے دل اور افکار ايک دوسرے کے مثابہ ہيں ليکن جو حقيقت کے متالشی اور اہل يقين ہيں۔ ان کے لئے ہم 
 لِقَْوٍم انياں واضح کی ہيں (َکَذلَِک قَاَل الَِّذيَن ِمْن قَْبلِِہْم ِمْثَل قَْولِِہْم تََشابَہَْت قُلُوبُہُْم قَْد بَيَّنَّا اآْليَاتِ نے (کافی مقدار ميں) ٓايات اور نش

  يُوقِنُوَن ))
ی ہيں اگر واقعا ان کا مقصد حقيقت و واقعيت کو سمجھنا ہے تو يہی آيات جو پيغبر اکرم پر ہم نے نازل کی ہيں روشن نشان

ٓاپ کے صدق کالم کے لئے اس کی کيا ضرورت ہے کہ ايک ايک شخص پربراه راست اور مستقال ٓايات نازل ہوں اور اس 
  کا کيا مطلب ہے کہ خدا بال واسطہ مجھ سے باتيں کرے۔

  ميں بھی ہے: ۵٢ايسی ہی گفتگو سوره مدثر ٓايہ 
  بل يريد کل امری منھم ان يوتی صحفا منشرة

  يک يہ ٓارزو لئے بيٹھاہے کہ چند اوراق ٓايات اس پر نازل ہوں۔ان ميں سے ہر ا
  کيسی نامناسب خواہش ہے؟

اس کے عالوه کہ اس کی ضرورت نہ تھی بلکہ ان ٓايات کے ذريعے جو ٓاپ پر نازل ہوئيں پيغمبر اکرم کی صداقت کا اثبات 
  سب لوگوں پر ممکن تھا، يہ خود پسند مشرک

ھے اور وه يہ کہ ہر شخص پر ٓايات و معجزات نازل نہيں ہوسکتے اس کے لئے خاص قسم ايک بنيادی نکتے سے بے خبر ت
  کی شائستگی ، ٓامادگی کی پاکيزگی ضروری ہے۔

يہ بالکل ايسے ہے کہ شہر ميں بچھے ہوئے سب بجلی کے تار (قوی ہوں يا بہت ہی کمزور) يہ ٓارزو کريں کہ وہی بجلی جو
سے پہلے مضبوط تاروں ميں منتقل ہوئی ان کی طرف منتقل ہوجائے۔ يقينا يہ توقع انتہائیبہت زياده طاقتور ہے اور جو سب 

غلط اور ناروا ہوگی۔ وه اانجينيرجس نے ان تاروں کو مختلف کاموں کی انجام دہی کے لئے تيار کياہے ان کی صالحيت 
  بعض بالواسطہ۔ معين کی ہے ان ميں سے بعض بجلی بننے والے مقام سے بالواسطہ منسلک ہيں اور

بعد کی ٓايت کاروئے سخن پيغمبر کی طرف ہے جو بتاتی ہے کہ خواه مخواه کی معجز ه طلبيوں اور ديگر بہانہ سازيوں کے 
سلسلے ميں ٓاپ کی ذمہ داری کياہے۔ فرمايا: ہم نے تجھے حق کے ساتھ (دنيا کے لوگوں کو) بشارت دينے اور ڈرانے کے 

ْلنَاَک بِاْلَحقِّ بَِشيًرا َونَِذيًرا)۔ تمہاری ذمہ داری ہے ہمارے احکام تمام لوگوں کے سامنے بيان کرنا ان کےلئے بھيجاہے (ٕاِنَّا ٔاَْرسَ 
سامنے معجزات پيش کرنا اور عقل و منطق سے حقائق واضح کرنا۔ اس دعوت کے ذريعے نيک لوگوں کو شوق و رغبت 

  دالؤ اور بدکاروں کو ڈراؤ تمہارے ذمے فقط يہی ہے۔
ہ پيغام پہنچائے جانے کے بعد اگر اب ان ميں سے کوئی گروه ايمان نہ الئے تو تم اہل جہنم کی گمراہی کے ذمے دار نہيں ي

  ہو ( و ال تسئل عن اصحاب الجحيم)۔
  

  ان کے دل ايک جيسے ہيں: 
بلکہ پہلی کجرو ، قومينبھی يہی  مندرجہ باال ٓايات ميں قرٓان کہتاہے کہ بہانہ سازياں اور حيلہ گرياں کوئی نئی بات نہيں ہے

کچھ کرتی رہی ہيں گويا ان کے دل بھی ان کے دلوں جيسے ہيں۔ يہ تعبير اس نکتے کی طرف بھی اشاره ہے کہ زمانہ 
گذرنے کا اور انبياء کی تعليمات کا يہ اثر تو ہونا چاہئيے کہ ٓانے والی نسليں ٓاگاہی اور علم کی زياده حصہ دار ہوں اور بہانہ 

زياں اور بے بنياد باتيں جو انتہائی جہالت و نادانی کی نشانی ہيں انہيں کنارے لگاديں ليکن افسوس کی بات ہے کہ ان سا
  لوگوں نے اس تکاملی پروگرام سے کچھ بھی حاصل نہيں کيا اور اسی طرح کی ڈبھلی بجارہے ہيں۔

کے افکار و نظريات ميں ذراسی تبديلی پيدا نہيں گويا ان سے ان کا ہزاروں سالہ تعلق ہے اور زمانہ بيت جانے سے ان 
  ہوئی۔

  

  خوش خبری دينا اور ڈرانا۔ دواہم تربيتی اصول: 
خوش خبری دينا اور ڈرانا دوسرے لفظوں ميں تشويق و تہديد تمام تربيتی اور معاشرتی پروگراموں کی بنياد ہيں۔ اچھے کام 

ام دہی پرسزا کا خوف ضروری ہے تا کہ راه خير پر چلنے کا زياده و کی انجام دہی پر جزا کی رغبت اور برے کام کی انج
  لولہ و جذبہ پيدا ہو اور قدم برے راستے پر اٹھنے سے بازره سکيں۔

صرف شوق دالنا فرد يا معاشرے کے تکامل کے لئے کافی نہيں کيونکہ انسان اگر صرف بشارتوں کا اميد وار ہو اور ان پر 
  کہ جرائم کی طرف ہاتھ بڑھائے چونکہ اسے اطمينان ہے اور کوئی خطره نہيں ہے۔مطمئن ہوجائے تو ممکن ہے 
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مثال ہم ديکھتے ہيں کہ ٓاج کل عيسائی فديہ کا عقيده رکھتے ہيں يعنی ان کا عقيده ہے کہ عيسی ان کے گناہوں کا فديہ ہو گئے 
سے ان کے گناه بخش ديتے ہيں۔ مسلم ہے کہ ہيں۔ ان کے رہبر کبھی انہيں جنت کی سند بيچتے ہيں اور کبھی خدا کی طرف 

  ايسے لوگ ٓاسانی سے گناه کے مرتکب ہوتے ہيں۔
  قاموس کتاب مقدس ميں ہے:

خدا نيز اشاره ہے مسيح کے گراں بہا خون کے کفاره کی طرف جب کہ ہم سب کے گناه ان پر رکھ ديئے گئے اور ہمارے 
  لئے پيش کرديا۔گناہوں کے ضمن ميں انہوں نے اپنے ٓاپ کو صليب کے 

  يہ منطق اس تحريف شده مذہب کے پيرو کاروں کے لئے گناہوں ميں جسارت و جرات کا سبب بنتی ہے۔
خالصہ يہ کہ جو سمجھتے ہيں کہ تشويق ہی انسان کے لئے (چاہے وه چھوٹا ہو يا بڑا) کافی ہے اور تنبيہ و تہديد اور سزا و

وه بڑے اشتباه کا شکار ہيں جيسا کہ وه لوگ جو تربيت کی بنياد صرف  عذاب کا ذکر بالکل ايک طرف رکھ دينا چاہئيے
  خوف و تہديد پر رکھتے ہيں اور تشويق کے پہلوؤں سے غافل ہيں وه بھی گمراه اور بے خبر ہيں۔

حبت، يہ دونوں گروه انسان کو پہچاننے ميں اشتباه اور غلطی کرگئے ہيں وه متوجہ نہيں کہ انسان خوف اور اميد، ذات کی م
زندگی سے عشق اور فنا و نابودی سے نفرت کا مجموعہ ہے۔ وه کشش منفعت اور دفع ضرر کا مرتکب ہے۔ وه انسان جوان 

  دونوں پہلووں کا حامل ہے کيسے ممکن ہے کہ اس کی تربيت کی بنياد صرف ايک پہلو پر رکھی جائے۔
جائے۔ تو جرا ت و غفلت کا باعث ہے اور اگر خوف ان دونوں ميں ايک توازن ضروری ہے۔ اگر تشويق و اميد حدسے بڑھ 

و انديشہ حدسے گذرجائے تو اس کا نتيجہ ياس و نااميدی ہے۔ يہی وجہ ہے کہ ٓايات قرٓان ميں نذير و بشير يا انذار و بشارت 
ی انذار کو کا ايک ساتھ ذکر ہے بلکہ يہ بھی ملحوظ رکھا گياہے کہ کبھی بشارت کو انذار پر مقدم رکھا گياہے اور کبھ

  ہے: ١٨٨بشارت پر زير بحث ٓايت ميں، بشيرا و نذيرا ہے اور سوره اعراف ٓايہ 
  ٕاِْن ٔاَنَا ٕاِالَّ نَِذيٌر َوبَِشيٌر لِقَْوٍم يُْؤِمنُونَ 

  ميں ايمان النے والے کے لئے نذيرا ور بشيرہوں۔
ر کم ٓايات ميں نذير مقدم ہے۔ ممکن ہے يہ اس لئے البتہ اکثر ٓايات قرٓان ميں بشير، بشارت يا مبشر کو مقدم رکھا گياہے او

  ہوکہ مجموعی طور پر رحمت خدا اس کے عذاب پر سبقت رکھتی ہے:
  يا من سبقت رحمتہ غضبہ

  اے وه کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔
قُْل ٕاِنَّ ہَُدی هللاِ ہَُو اْلہَُدی َولَئِْن اتَّبَْعَت ٔاَْہَوائَہُْم بَْعَد الَِّذی َجائََک ِمْن اْلِعْلِم  ۔َولَْن تَْرَضی َعْنَک اْليَہُوُد َوالَالنََّصاَری َحتَّی تَتَّبَِع ِملَّتَہُمْ ١٢٠

  َما لََک ِمْن هللاِ ِمْن َولِیٍّ َوالَنَِصير
  َمْن يَْکفُْر بِِہ فَٔاُْولَئَِک ہُْم اْلَخاِسُروَن ۔ الَِّذيَن آتَْينَاہُْم اْلِکتَاَب يَْتلُونَہُ َحقَّ تِالََوتِِہ ٔاُْولَئَِک يُْؤِمنُوَن بِِہ وَ ١٢١
  ترجمہ
۔ يہود و نصاری ٓاپ سے کبھی راضی نہيں ہوں گے جب تک آپ (ان کی غلط خواہشات کے سامنے طرح سرتسليم خم ١٢٠

گاہی کے بعدنہ کريں اور) ان کے (تحريف شده) مذہب کی پيروی نہ کريں۔ کہيے ہدايت کامل صرف خدا کی ہدايت ہے۔ اگر آ 
  بھی ان کی ہوا و ہوس کی پيروی کی تو خدا کی طرف سے تمہارے لئے کوئی سرپرست و مددگار نہ ہوگا۔

۔ و ه لوگ (يہود و نصاری) جنہيں ہم نے ٓاسمانی کتاب دی ہے اور وه اسے غور سے پڑھتے ہيں۔ پيغمبر اسالم پر ايمان ١٢١
  وه خسارے ميں ہيں۔لے ٓائيں گے اور جوان سے کفر اختيار کريں گے 

  شان نزول
  پہلی ٓايت کی شان نزول کے بارے ميں ابن عباس سے اس طرح منقول ہے:

مدينہ کے يہوديوں اور نجران کے عيسائيوں کا خيال تھا کہ قبلہ کے بارے ميں پيغمبر اسالم ہميشہ ان سے موافقت رکھيں 
قرار ديا۔ تو وه پيغمبر اکرم سے مايوس ہوگئے (اس  گے جب خدا نے بيت المقدس کے بجائے کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ

دوران شايد مسلمانوں ميں سے بعض لوگ بھی معترض تھے کہ ايسا کوئی کام نہ کيا جائے جو يہود و نصاری کی رنجش 
  ۔)١کا باعث ہو ( 

ملہ ہو يا کوئی اور مسئلہ يہوديوںاس پر مندرجہ باال ٓايت نازل ہوئی۔ جس ميں مسلمانوں کو بتاياگيا کہ قبلہ کی ہم ٓاہنگی کا معا
  اور عيسائيوں کا يہ گروه تم سے کبھی راضی نہيں ہوگا يہاں تک کے تم ان کے مذہب کو پورے طور پر تسليم نہ کرلو۔

بعض دوسرے لوگوں نے نقل کياہے کہ پيغمبر اکرم چاہتے تھے کہ ان دونوں گروہوں کو راضی کياجائے شايد يہ اسالم 
ر مندرجہ باال ٓايت نازل ہوئی جس ميں کہا گيا کہ ٓاپ يہ بات ذہن سے نکال ديں کيونکہ وه کسی قيمت پر ٓاپ قبول کرليں اس پ

  2سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پيروی نہ کرنے لگيں۔
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ميں ہے جو جناب دوسری ٓاےت کی شان نزول ميں مختلف روايات ہيں۔ مفسرين کا نظريہ ہے کہ يہ ٓايات ان افراد کے بارے 
جعفر ابن ابوطالب کے ساتھ حبشہ سے ٓائے تھے اور وه لوگ وہاں جاکر جناب جعفر سے مل گئے تھے۔ ان کی تعداد چاليس 

  تھی۔ بتيس افراد حبشہ سے تھے اور ٓاٹھ افراد شام کے راہب تھے جن ميں مشہور راہب بحيرا بھی شامل تھا۔
اد کے لئے يہ آيت نازل ہوئی ہے۔ مثال عبد هللا بن سالم، سعيد بن عمر و اور بعض کہتے ہيں کہ يہوديوں ميں سے چند افر

  3تمام بن يہودا و غيره جنہوں نے اسالم قبول کياتھا۔
______________________________  

  تفسير ابو الفتوح رازی اور تفسير فخر رازی (کچھ فرق کے ساتھ) ١
  حث ٓايت کے ذيل ميں۔! تفسير ابو الفتوح اور مجمع البيان زير ب2
  مجمع البيان ۔ زير بحث ٓايت کے ذيل ميں۔ 3

  
  

  وه ہرگز راضی نہ ہوں گے 
گذشتہ ٓايت ميں پيغمبر اسالم کی رسالت کا ذکر ہے۔ جس ميں بشارت اور تنبيہ شامل ہے اور بتاياگيا ہے کہ ہٹ دھرم 

 ٓايات ميں يہی بحث جاری ہے۔ پيغمبر اسالم سے گمراہوں کے بارے ميں ٓاپ سے کوئی جواب طلبی نہ ہوگی۔ مندرجہ باال
فرمايا گياہے کہ ٓاپ يہوديوں اور عيسائيوں کی رضامندی حاصل کرنے پر زياده اصرار نہ کريں کيونکہ وه ہرگز ٓاپ سے 
راضی نہ ہوں گے مگر يہ کہ ان کی خواہشات کو مکمل طور پرتسليم کرلياجائے اور ان کے مذہب کی پيروی کی جائے ( 

ن ترضی عنک اليہود و ال النصری حتی تتبع ملتھم)۔ ٓاپ کی ذمہ داری يہ ہے کہ ان سے کہئے کہ ہدايت صرف ہدايت الہی ل
ہے (قل ان ہدی هللا ہو الھدی)۔ وه ہدايت جس ميں خرافات اور پست و نادان افراد کے افکار کی ٓاميزش نہ ہو يقينا ايسی ہی 

  خالص ہدايت کی پيروی کرناچاہئيے۔
د فرمايا: اگر ٓاپ ان کے تعصبات ، ہوا و ہوس اور تنگ نظريوں کومان ليں جب کہ وحی الہی کے سائے ميں ٓاپ پر مزي

حقائق روشن ہوچکے ہيں تو خدا کی طرف سے ٓاپ کا کوئی سرپرست اور ياور و مددگار نہ ہوگا (و لئن اتبعت اھوا الھم بعد 
  ولی و ال نصير)۔ الذی جاء ک من العلم من العلم مالک من هللا من

ادھر جب يہود و نصاری ميں سے کچھ لوگوں نے جو حق کے متالشی تھے پيغمبر اسالم کی دعوت پر لبيک کہی اور اس 
ٓائين و دين کو قبول کرليا تو سابق گروه کی مذمت کے بعد قرٓان انہيں اچھائی اور نيکی کے حوالے سے ياد کرتاہے اور کہتا 

سمانی کتاب دی ہے اور انہوں نے اسے غورسے پڑھاہے اور اس کی تالوت کا حق ادا کيا ہے ہے: وه لوگ جنہيں ہم نے آ 
(يعنی فکر و نظر کے بعد اس پر عمل کياہے) وه پيغمبر اسالم پر ايمان لے ٓائيں گے (الذين اتينہم الکتاب يتلونہ حق تالوتہ 

اپنے اوپر ظلم کياہے وه خساره اٹھانے والے ہيں (و من  اولئک يومنون بہ)۔ اور جوان کے کافر و منکر ہوگئے ہيں انہوں نے
  يکفر بہ فاولئک ہم الخاسرون)۔

يہ وه لوگ ہيں جنہوں نے اپنی ٓاسمانی کتاب کی تالوت کا واقعا حق اداکياہے اور وہی ان کی ہدايت کا سبب ہے کيونکہ 
پيغمبر اسالم پر منطبق ديکھيں اور انہوں نے  پيغمبر موعود کے ظہور کی جو بشارتيں انہوں نے ان کتب ميں پڑھی تھيں وه

  سر تسليم خم کرليا اور خدا نے بھی ان کی قدردانی کی ہے۔
  

  لئن اتبعت اھواء ھم: 
اس جملے سے ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہن ميں يہ سوال پيدا ہو کہ مقام عصمت پر فائز ہونے کے باوجود کيا ممکن ہے 

  خواہشات کی پيروی کريں۔ کہ پيغمبر اسالم کجرو يہوديوں کی
اس کا جواب يہ ہے کہ قرٓانی ٓايات ميں ايسی تعبيريں بار بار نظر ٓاتی ہيں اور يہ کسی طرح سے بھی انبياء کے مقام عصمت 
کی نفی نہيں کرتيں کيونکہ ايک طرف تو ان ميں جملہ شرطيہ شرط کے وقوع کی دليل نہيں دوسری طرف عصمت انبياء کو

نہيں روکتی بلکہ پيغمبر و امام گناه پر قدرت رکھتے ہيں اور اراده و اختيار کے حامل ہوتے ہيں اس کے با  گناه سے جبرا تو
وجود ان کے دامن گناه سے کبھی ٓالوده نہيں ہوتے۔ يہ بھی ہے کہ اگر چہ خطاب پيغمبر کو ہے ليکن ہوسکتاہے مراد سب 

  لوگ ہوں۔
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  دشمن کی رضا کا حصول: 
کہ وه پر کشش اخالق سے دشمنوں کو بھی حق کی دعوت دے ليکن يہ ان لوگوں کے بارے ميں ہے جن انسان کو چاہئيے 

ميں کچھ لچک اور حق کو قبول کرنے کی صالحيت ہو۔ ايسے لوگ بھی ہيں جو کبھی حرف حق قبول کرنے کے لئے 
ام ہے جہاں کہاجائے کہ اگر وه تيارنہيں ہوتے ايسے لوگوں کی رضا حاصل کرنے کی فکر نہيں کرنا چاہئيے ۔ يہ وه مق

  ايمان نہ الئيں تو جہنم ميں جائيں اور ان پر فضول وقت ضائع نہ کياجائے۔
  

  ہدايت صرف ہدايت الہی ہے: 
مندرجہ باال ٓايت سے ضمنی طور پر يہ حقيقت ظاہر ہوتی ہے کہ وه قانون جو انسان کی سعادت کا سبب بن سکتاہے فقط 

ن ہدی هللا ہو الہدی) کيونکہ انسان کا علم جتنا بھی ترقی کرے پھر بھی وه کئی پہلوؤں سے جہالت، قانون و ہدايت الہی ہے (ا
  شک اور نا پختگی کا حامل ہوگا۔

ايسے ناقص علم کی بنياد پر جو ہدايت ہوگی وه کامل نہ ہوسکے گی۔ ہدايت مطلقہ تو اسی کی طرف سے ممکن ہے جو علم 
  پختگی سے ماوراء ہو اور وه صرف خدا ہے۔ مطلق کا حامل ہو اور جہالت و نا

  

  حق تالوت کياہے؟: 
يہ بہت ہی پر معنی تعبير ہے جو مندرجہ باال ٓايات ميں ٓائی ہے۔ يہ ہمارے لئے قرٓان مجيد اور ديگر کتب ٓاسمانی کے سلسلے 

يک گروه کو پورا اصرار ہے ميں واضح راستہ متعين کرتی ہے۔ ان ٓايات الہی کے مفہوم کے ضمن ميں مختلف گروه ہيں۔ ا
کہ اس کا مطلب ہے کہ الفاظ و حروف کو صحيح مخارج سے ادا کياجائے يہ گروه مضمون اور معانی کو کوئی اہميت نہيں 
ديتا چہ جائيکہ اس پر عمل کی طرف توجہ دے۔ قرٓان کے مطابق ايسے لوگوں کی مثال اس جانور کی سی ہے جس پر کتا 

  بيں الدی جائيں۔
  )۵حمار يحمل اسفارا ( جمعہ ۔کمثل ال

دوسرا گروه وه ہے جو الفاظ کی سطح سے کچھ اوپر گياہے۔ وه معانی پر بھی غور کرتاہے، قرٓان کی باريکيوں اور نکات 
  ميں فکر کرتاہے اور اس کے علوم سے ٓاگاہی حاصل کرتاہے ليکن عمل کے معاملے ميں صفر ہے۔

شتمل ہے۔ يہ گروه قرٓان کو کتاب عمل اور زندگی عمل اور زندگی کے مکمل ايک تيسرا گروه ہے جو حقيقی مومنين پر م
پروگرام کے طور پر قبول کرتاہے۔ وه اس کے الفاظ پڑھنے، اس کے معانی پر فکر کرنے اور اس کے مفاہيم سمجھنے کو 

کے بدن ميں ايک نئی  عمل کرنے کا مقدمہ اور تمہيد سمجھتاہے۔ يہی وجہ ہے کہ جب ايسے لوگ قرٓان پڑھتے ہيں تو ان
  روح پيدا ہوجاتی ہے۔ ان ميں نيا عزم، نيا اراده، نئی ٓامادگی اور نئے اعمال پيدا ہوتے ہيں اور يہ ہے حق تالوت۔

  امام صادق سے اس ٓايت کی تفسير کے سلسلے ميں ايک عمده حديث منقول ہے۔ ٓاپ نے فرمايا:
جون و عده و يخافون عيده و يعتبرون بقصصہ و ياتمرون باو امره و ينتھون يوتلون اياتہ و يتفقھون بہ و يعملون باحکامہ و ير

بنو اھيہ ما ہو و هللا حفظ اياتہ و درس حروفہ و تالوت بسوره و درس اعشاره و اخماسہ حفظوا حروفہ و اضا عو حدوده و انما 
  ا اياتہھوت براياتہ و العمل بارکانہ قال هللا تعالی کتاب انزلناه اليک مبارک ليد برو

مقصود يہ ہے کہ وه اس کی ٓايات غور سے پڑھيں۔ اس کے حقائق کو سمجھيں ، اس کے احکام پر عمل کريں، اس کے 
وعدوں کی اميد رکھيں اس کی تنبيہوں سے ڈرتے رہيں۔ اس کی داستانوں سے عبرت حاصل کريں، اس کے اوامرکی 

ٓايات حفظ کرنا، حروف پڑھنا، سورتوں کی تالوت کرنا اوراطاعت کريں، اس کے نواہی سے بچے رہيں۔ خدا کی قسم مقصد 
  اس کے دسويں اور پانچويں حصوں کو ياد کرنا نہيں۔

ان لوگوں نے حروف قرٓان تو ياد رکھے مگر اس کی حدود کو پامال کردياہے مقصود صرف يہ ہے کہ قرٓان کی ٓايات ميں 
قرٓان فرماتاہے: يہ با برکت کتاب ہے جسے ہم نے ٓاپ پر نازل غور و فکر کريں اور اس کے احکام پر عمل کريں جيسا کہ 

  کياہے تا کہ لوگ اس کی ٓايات ميں تدبر کريں۔
ْلتُُکْم َعلَی اْلَعالَِميَن ١٢٢   ۔يَابَنِی ٕاِْسَرائِيَل اْذُکُروا نِْعَمتِی الَّتِی ٔاَْنَعْمُت َعلَْيُکْم َؤاَنِّی فَضَّ
  نَْفٌس َعْن نَْفٍس َشْيئًا َوالَيُْقبَُل ِمْنہَا َعْدٌل َوالَتَنفَُعہَا َشفَاَعةٌ َوالَہُْم يُنَصُرونَ  ۔َواتَّقُوا يَْوًما الَتَْجِزی١٢٣
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  ترجمہ
۔ اے بنی اسرائيل ميں نے تمہيں جو نعمت دی ہے اسے ياد کرو اور يہ بھی ياد کرو کہ ميں نے تمہيں تمام جہانوں پر ١٢٢

  ده نہيں کيا اور گمراه ہوگئے)۔فضيلت دی (ليکن تم نے اس مقام سے استفا
۔ اس دن سے ڈر وجب کسی شخص کو دوسرے کی جگہ پر بدلہ نہيں دياجائے گا۔ اس سے کوئی عوض قبول نہ ١٢٣

کياجائے گا۔ کوئی شفاعت و سفارش اس کے لئے فائده مند نہ ہوگی اور نہ ہی (کسی طرف سے) ايسے لوگوں کی مدد کی 
  جائے گی۔

  تفسير 
خن پھر بنی اسرائيل کی طرف ہے۔ ان پر جو نعمتيں نازل ہوئيں قرٓان ان کا ذکر کرتاہے خصوصا وه فضيلتقرٓان کاروئے س

  جو خدا نے ان کے زمانے کے لوگوں پر انہيں عطا کی تھی وه ياد دالئی گئی ہے۔
ميں نے تمہيں تمام جہان  فرماتاہے: اے بنی اسرائيل! ان نعمتوں کو ياد کرو جوميں نے تمہيں عطا کيں او ر يہ بھی ياد کرو

والوں پر (اس زمانے ميں موجود سب لوگوں پر) فضيلت بخشی (يبنی اسرائيل اذکروا نعمتی التی نعمت عليکم و انی فضلتکم 
  علی العلمين)۔

ليکن کوئی نعمت جواب دہی اور ذمہ داری کے بغير نہيں ہوتی بلکہ ہر نعمت عطا کرنے کے بعد خدا کسی ذمہ داری اور 
عہد و پيمان کا بوجھ انسان کے کندھے پر رکھتاہے لہذا بعد کی ٓايت ميں تنبيہ کرتاہے اور کہتاہے: اس دن سے ڈر کسی 

اں وجب کسی شخص کو دوسرے کی بجائے جزا کا سامنا نہ ہوگا ( َواتَّقُوا يَْوًما الَتَْجِزی نَْفٌس َعْن نَْفٍس َشْيئًا) اور کوئی چيزوہ
ی جائے گی ( و ال يقبل منھا عدل) اور( اذن خدا کے بغير) کوئی سفارش سودمند نہ ہوگی ( و ال فديہ کے طور پر قبول نہ ک

تنفعہا شفاعة) اگر سمجھو کہ خدا کے عالوه وہاں کوئی انسان کی مدد کرسکتاہے تو يہ غلط فہمی ہے کيونکہ وہاں کسی 
کی راہيں سمجھتے ہو وه سب مسدود ہيں اور  شخص کی مدد نہيں کی جاسکے گی (و ال ھم ينصرون) لہذا جنہيں تم نجات

شايد دنيا ميں تم انہی کا سہارا ليتے ہو۔ صرف اور صرف ايک راستہ کھالہے اور وه ايمان و عمل صالح نيز گناہوں پر تو بہ 
  اور اپنی اصالح کا راستہ ہے۔

رات کے کچھ اختالف کے ساتھ) اور وہاںميں بھی بعينہ يہی مسائل بيان ہوئے ہيں (تعبي ۴٨اور  ۴٧چونکہ اس سوره کی ٓايہ 
 ہم تفصيل سے بحث کرچکے ہيں لہذا يہاں اسی پر اکتفاء کرتے ہيں۔

 

  1تفسير نمونه جلد

 

  
  

ہُنَّ قَاَل ٕاِنِّی َجاِعلَُک لِلنَّاِس ٕاَِماًما قَاَل َوِمنْ ١٢۴ يَّتِی قَاَل الَيَنَاُل َعْہِدی الظَّالِِمينَ  ۔ َوٕاِْذ اْبتَلَی ٕاِْبَراِہيَم َربُّہُ بَِکلَِماٍت فَٔاَتَمَّ   ُذرِّ
  ترجمہ 
۔(وه وقت ياد کرو) جب خدانے ابراہيم کو مختلف طريقوں سے ٓازمايا اور وه ان سے عمدگی سے عہده برٓانہوئے تو خدا ١٢۴

نے ان سے کہا: ميں نے تمہيں لوگوں کا امام و رہبر قرار ديا۔ ابراہيم نے کہا: ميری نسل اور خاندان ميں سے (بھی ائمہ قرار
قام امامت) ظالموں کو نہيں پہنچتا (اور تماری اوالد ميں سے جو پاک اور معصوم ہيں وہی دے)۔ خدا نے فرمايا: ميرا عہد (م

  اس مقام کے الئق ہيں)۔
  

  در اصل ان ٓايات کے تين مقاصد ہيں:
اس ٓايت سے لے کر ٓاگے تک (بيت المقدس سے کعبہ کی طرف قبلہ کی تبديلی کا موضوع شروع ہونے تک) اٹھاره آيات ہيں

دا کے پيغمبر عظيم اور علمبردار توحيد حضرت ابراہيم خانہ کعبہ کی تعمير اور توحيد و عبادت کے اس مرکز کا جن ميں خ
  تذکره ہے۔

  در اصل ان ٓايات کے تين مقاصد ہيں:
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۔ يہ ٓايات قبلہ کی تبديلی کے موضوع کے لئے مقدمہ کا کام ديں۔ مسلمان جان ليں کہ يہ کعبہ حضرت ابراہيم پيغمبر بت ١
کن کی يادگارہے۔ اگر مشرکوں اور بت پرستوں نے اسے ٓاج بت خانے ميں تبديل کررکھاہے تو يہ ايک سطحی ٓالودگی ہےش

  اس سے کعبہ کے مقام و منزلت ميں کمی واقع نہيں ہوتی۔
ہت سی ۔ يہودی او ر عيسائی يہ دعوی کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہيم اور ان کے دين کے وارث ہيں۔ يہ ٓايات (ديگر ب٢

  ٓايات سے مل کرجو يہوديوں کے بارے ميں گذر چکی ہيں) واضح کرديتی ہيں کہ وه لوگ ابراہيمی ٓائين سے بيگانہ ہيں۔
۔ مشرکين عرب بھی اپنے اور حضرت ابراہيم کے در ميان اٹوٹ رشتہ بتاتے تھے انہيں بھی يہ سمجھانا مقصود تھا کہ ٣

  ميں کوئی ربط نہيں۔تمہارے اور اس بت شکن پيغمبر کے پروگرام 
زير بحث ٓايت ميں پہلے فرماتاہے: وه وقت ياد کرو جب خدا نے ابراہيم کو مختلف طريقوں سے ٓازمايا اور وه ان ٓازمائشوں 

  ميں اچھی طرح کامياب ہوئے ( و اذا بتلی ابراہيم ربہ بکلمات فاتمھن)۔
ی بڑی ٓازمائشوں اور ان ميں ان کی کاميابی کے متعلق يہ ٓايت حضرت ابراہيم کی زندگی کے اہم ترين موڑ يعنی ان کی بڑ

گفتگو کرتی ہيں۔ وه ٓازما ئشيں جنہوں نے ابراہيم کی عظمت مقام اور شخصيت کو مکمل طور پرنکھارديا اور ان کی 
ام دے تو شخصيت کی بلندی کو روشن کرديا اورجب ابراہيم ان امتحانات سے کامياب ہوگئے تو وه منزل ٓائی کہ خدا انہيں انع

  فرمايا: ميں نے تمہيں لوگوں کا امام، رہبر اور پيشوا قرار ديا (قال انی جاعلک للناس اماما)۔
ابراہيم نے در خواست کی ميری اوالد اور خاندان سے بھی ٓائمہ قرار دے۔ تا کہ يہ رشتہ نبوت و امامت منقطع نہ ہو اور 

۔ خدا نے اس کے جواب ميں فرمايا: ميرا عہد يعنی مقام امامت  صرف ايک شخص کے ساتھ قائم نہ رہے (قال و من ذريتی)
ظالموں تک ہرگز نہيں پہنچے گا (قال ال ينال عھد الظلمين)۔ يعنی ہم نے تمہاری درخواست قبول کرلی ہے ليکن تمہاری 

  ذريت ميں سے صرف وه لوگ اس مقام کے الئق ہيں جو پاک اور معصوم ہيں۔
  

  کلمات سے کيا مراد ہے: 
ٓايات قرٓان سے اور ابراہيم کے وه نظر نواز اعمال جن کی خدانے تعريف کی ہے کے مطالعہ سے ظاہر ہوتاہے کہ کلمات 
(وه جملے جو خدانے ابراہيم کو سکھائے ) در اصل ذمہ داريوں کا ايک گراں اور مشکل سلسلہ تھا جو خدانے ابراہيم کے 

  طريقے سے انجام ديا۔ذمے کيا اور اس مخلص پيغمبر نے انہيں بہترين 
  حضرت ابراہيم کے امتحانات ميں يہ امور شامل تھے:

  ۔ اپنی بيوی اور بيٹے کو مکہ کی خشک اور بے ٓاب و گياه سرزمين ميں لے جانا جہاں کوئی انسان نہ بستاتھا۔١
  کا مظاہره کرنا۔۔ بيٹے کو قرہانی گاه ميں لے جانا اور فرمان خدا سے اسے قربان کرنے کے لئے پر عزم ٓامادگی ٢
۔ بابل کے بت پرستوں کے مقابلے ميں قيام کرنا، بتوں کو توڑنا اور اس تاريخی مقدمے ميں پيش ہونا اور نتيجہ ٓاگ ميں ٣

  پھينکا جانا اور ان تمام مراحل ميں اطمينان و ايمان کا ثبوت دينا۔
ھو کرمارنا اور ديگر عالقوں ميں جاکر پيغام ۔ بت پرستوں کی سرزمين سے ہجرت کرنا اور اپنی زندگی کے سرمائے کو ٹ۴

  حق سنانا۔
  ١ايسے اور بھی بہت سے امور ہيں۔

يہ واقعہ ہے کہ ان ميں سے ہر ايک بہت سخت اور مشکل ٓازمائش تھی ليکن ابراہيم ايمانی قوت کے ذريعے ان تمام ميں پورا
  اترے اور ثابت کيا کہ وه مقام امامت کی اہلبيت رکھتے تھے۔

______________________________  

تفسير المنار ميں ابن عباس کے حوالے سے منقول ہے کہ انہوں نے قرٓان کی چار سورتوں کی مختلف ٓايات ميں حضرت ابراہيم کے  ١
  لئے گئے امتحانات کو شمار کياہے جو تيس بنتے ہيں۔ (المنار۔ زير نظر ٓايات کے ذيل ميں)۔

  
  

  امام کسے کہتے ہيں: 
ٓايت سے ظاہر ہوتاہے کہ حضرت ابراہيم کو جو مقام امامت بخشا گيا وه مقام نبوت و رسالت سے باالتر تھا۔ اس کی زير بحث
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  توضيح کے لئے امامت کے مختلف معانی بيان کئے جاتے ہيں۔
  ۔ امامت کا معنی ہے صرف دنيا وی امور ميں لوگوں کی قيادت و پيشوائی (جيسا کہ اہل سنت کہتے ہيں)۔١
  مامت کا معنی ہے امور دين و دنيا ميں پيشوائی (اہل سنت ہی ميں بعض اس کے قائل ہيں)۔۔ ا٢
۔ امامت کا معنی ہے دينی پروگراموں کا ثابت ہونا جس ميں حدود احکام الہی کے اجراء کے لئے حکومت کا وسيع مفہوم ٣

  مامت کے مفہوم ميں داخل ہے۔شامل ہے اس طرح ظاہری اور باطنی پہلوؤں سے نفوس کی تربيت و پرورش بھی ا
تيسرے معنی کے لحاظ سے يہ مقام رسالت و نبوت سے بلند تر ہے کيونکہ نبوت و رسالت خداکی طرف سے خبر دينا، اس 

کا فرمان پہنچانا اور خوشخبری دينا اور تنبيہ کرنا ہے ليکن منصب امامت ميں ان امور کے ساتھ ساتھ اجرائے احکام اور 
باطنی تربيت بھی شامل ہے (البتہ واضح ہے کہ بہت سے پيغمبر مقام امامت پر بھی فائز تھے)۔ در نفوس کی ظاہری و 

حقيقت مقام امامت دينی منصوبوں کو عملی شکل دينے کا نام ہے۔ يعنی ايصال الی المطلوب، مقصود تک پہنچنا، اجرائے 
ر باطنی اور نفوذ روحانی۔ يہ وه شعاع نور ہے جو قوانين الہی کے لحاظ سے اور تکوينی ہدايت کے اعتبار سے يعنی تاثي

  انسانی دلوں کو روشنی بخشتے ہے اور انہيں ہدايت کرتی ہے۔
  اس لحاظ سے امام بالکل ٓافتاب کی طرح ہے جو اپنی شعاعوں سے سبزه زاروں کی پرورش کرتاہے۔ قرٓان مجيد ميں ہے:

  يُْخِرَجُکْم ِمْن الظُّلَُماِت ٕاِلَی النُّوِر َوَکاَن بِاْلُمْؤِمنِيَن َرِحيًما ہَُو الَِّذی يَُصلِّی َعلَْيُکْم َوَماَلئَِکتُہُ لِ 
وہی ہے جو رحمت بھيجتا ہے اور اس کے مالئکہ رحمت بھيجتے ہيں تا کہ تمہيں تاريکيوں سے نور کی طرف نکال لے 

  )۴٣جائے اور وه مومنين پر مہربان ہے۔ (احزاب ۔
ا کی خاص رحمتيں اور فرشتوں کی غيبی امداد مومنين کی تاريکيوں سے نور کی طرف اس ٓايت سے واضح ہوتاہے کہ خد

  رہبری کرتی ہے۔
يہ بات امام پر صادق ٓائی ہے۔ امام اور مقام امامت کے حامل عظيم پيغمبر مستعد و ٓاماده افراد کی تربيت کرتے ہيں اور انہيں

  اتے ہيں۔جہالت و گمراہی سے نکال کر نور و ہدايت کی طرف لے ج
اس ميں شک نہيں کہ زير بحث ٓايت ميں امامت کے مذکوره تيسرے مفہوم ہی کی طرف اشاره ہے۔ کيونکہ قرٓان کی متعدد 

  ميں ہے:  ٢۴ٓايات سے ظاہر ہوتاہے کہ امامت کے مفہوم ميں ہدايت بھی شامل ہے۔ جيسا کہ سوره سجده کی ٓايت 
ا َصبَُروا َوَکانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُون (احزاب ۔َوَجَعْلنَا ِمْنہُْم ٔاَئِمَّةً يَْہُدوَن    )۴٣بِٔاَْمِرنَا لَمَّ

اس ٓايت سے واضح ہوتاہے کہ خدا کی خاص رحمتيں اور فرشتوں کی غيبی امداد مومنين کی تاريکيوں سے نور کی طرف 
  رہبری کرتی ہے۔ 

کی طرف اشاره ہے۔ کيونکہ قرٓان کی متعدد اس ميں شک نہيں کہ زير بحث ٓايت ميں امامت کے مذکور تيسرے مفہوم ہی 
  ميں ہے: ٢۴ٓايات سے ظاہر ہوتاہے کہ امامت کے مفہوم ميں ہدايت بھی شامل ہے۔ جيسا کہ سوره سجده کی ٓايت 

ا َصبَُروا َوَکانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ    َوَجَعْلنَا ِمْنہُْم ٔاَئِمَّةً يَْہُدوَن بِٔاَْمِرنَا لَمَّ
ام بنايا تا کہ ہمارے فرمان کے مطابق ہدايت کريں۔ اس لئے کہ وه صبر و استقامت رکھتے ہيں اور ہماری ٓاياتہم نے انہيں ام

  پر ايمان و يقين رکھتے ہيں۔
يہ ہدايت ارائة الطريق۔ راستہ دکھانا۔ کے معنی والی نہيں ہے۔ کيونکہ حضرت ابراہيم مرحلہ امامت سے پہلے مقام نبوت و 

لطريق کے مفہوم کی ہدايت کے منصب پر تو قطعا و يقينا فائز تھے۔ اس سے واضح ہوتاہے کہ جو منصبرسالت اور ارائة ا
امامت سخت ٓازمائشوں سے گزرنے اور يقين، شجاعت اور استقامت کے مراحل طے کرنے کے بعد حضرت ابراہيم کو 

ے۔ لہذا وه ہدايت جو امامت کے مفہوم ميں داخل عطاہو ا وه بشارت، ابالغ اور انذار کے معنی سے ماوراء مقام ہدايت حامل ہ
  ہے ايصال الی المطلوب، روح مذہب کو عملی شکل دينا اور نفوس ٓاماده کی تربيت کے عالوه کوئی اور چيز نہيں۔

  امام صادق فرماتے ہيں:
هللا اتخذه رسوال قبل ان يتخذه خليال و ان ان هللا اتخذ ابراہيم عبدا قبل ان يتخذه نبيا و ان هللا اتخذه نبيا قبل ان يتخذه رسوال و ان 

هللا اتخذه خليال قبل ان يتخذه اماما فلما جمع االشياء قال انی جاعلک للناس اماما فمن عظمھا فی عين ابراھيم قال و من ذريتی قال
  ال ينال عھدی الظلمين قال ال يکون السفيہ امام التقی۔

کو عہد قرار ديا اور هللا نے انہيں رسول بنانے سے پہلے نبی قرار ديا اور انہيں خداوند عالم نے بنی بنانے سے قبل ابراہيم 
خليل بنانے سے قبل اپنی رسالت کے لئے منتخب کيا اور اس سے پہلے کہ امام بناتا انہيں اپنا خليل بنا يا جب يہ تمام مقامات 

لئے امام بناتا ہوں۔ حضرت ابراہيم کو يہ مقام عظيم و مناصب انہيں حاصل ہوچکے تو هللا نے فرمايا ميں تمہيں انسانوں کے 
ديا تو انہوں نے عرض کيا: خدايا ميری اوالد سے بھی امام قرار دے۔ ارشاد ہوا: ميرا عہد ظالموں تک نہ پہنچے گا۔ بے 

  ) ١وقوف شخص متقی لوگوں کا امام نہيں ہوسکتا(
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______________________________  

  ١٣٣طبقات االنبياء و الرسل ص ، باب ١۔ اصول کافی، ج ١

  
  

  نبوت، رسالت اور امامت ميں فرق:
ٓايات ميں موجود اشارات اور احاديث ميں وارد ہونے والی مختلف تعبيرات سے ظاہر ہوتاہے کہ خدا کی طرف سے مامور 

  لوگ مختلف منصبوں پر فائز تھے:
وه ہے جس پروحی نازل ہو اور جو کچھ وحی کے ذريعے۔ مقام نبوت۔ يعنی خدا کی طرف سے وحی حاصل کرنا۔ لہذا نبی ١

  معلوم ہو لوگ چاہيں تو انہيں بتادے۔
۔ مقام رسالت۔ يعنی مقام ابالغ وحی، تبليغ و نشر احکام الہی اور تعليم و ٓاگہی سے نفوس کی تربيت۔ لہذا رسول وه ہے جس ٢

کے لئے اٹھ کھڑا ہو اور ہر ممکن ذريعے سے کی ذمہ داری ہے کہ وه اپنی ماموريت کے خطے ميں جستجو اور کوشش 
  لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دے اور لوگوں تک اس کا فرمان پہنچائے۔

۔ مقام امامت۔ يعنی رہبری و پيشوائی اور امور مخلوق کی باگ ڈور سنبھالنا۔ در حقيقت امام وه ہے جو حکومت الہی کی ٣
کرتاہے تا کہ احکام خدا کو عمال جاری اور نافذ کرسکے اور اگر تشکيل کے لئے ضروری توانائيانحاصل کرنے کی کوشش

  فی الوقت با قاعده حکومت کی تشکيل ممکن نہ ہو تو جس قدر ہوسکے اجرائے احکام کی کوشش کرے۔
الغ بہ الفاظ ديگر امام کا کام اور ذمہ داری احکام و قوانين الہی کا اجراء ہے جب کہ رسول کی ذمہ داری احکام الہی کا اب

  ہے۔ دو لفظوں ميں يوں کہيے کہ رسول کا کام ارائة الطريق ہے اور امام کی ذمہ داری ايصال الی المطلوب ہے۔
يہ بات واضح ہے کہ رسول اسالم کی طرح بہت سے پيغمبر تينوں عہدوں پر فائز تھے۔ وحی وصول کرتے فرامين خداوندی 

ی کوشش کرتے اور باطنی طور پر بھی نفوس کی تربيت کرتے کی تبليغ کرتے نيز تشکيل حکومت اور اجرائے احکام ک
  تھے۔

مختصر يہ کہ امامت ہر جہت سے مقام رہبری کا نام ہے وه مادی ہو يا معنوی، جسمانی ہو يا روحانی اور ظاہری يا باطنی 
دار ہوتاہے۔ اپنی مخفی اور ۔امام حکومت کا سر براه، لوگوں کا پيشوا، مذہبی رہنما، اخالق کا مربی اور باطنی ہدايت کا ذمہ 

   )١معنوی قوت سے امام اہل افراد کی سير تکامل( 
کے لئے باطنی رہبری کرتاہے، اپنی علمی قدرت کے ذريعے نادان و جاہل افراد کو تعليم ديتاہے اور اپنی حکومت کی طاقت

  سے ياد ديگرا جرائی طاقتوں سے اصول عدالت کا اجراء کرتاہے۔
ابراہيم کی ٓاخری سير تکامل: امامت کی حقيقت کے بارے ميں ہم جو کچھ کہہ چکے ہيں اس سے ظاہر (!) امامت يا حضرت 

ہوتاہے کہ ممکن ہے کوئی شخصيت مقام تبليغ و رسالت کی حامل ہو ليکن منصب امامت پر فائز نہ ہو۔ کيونکہ اس منصب 
مقام ہے جسے ابراہيم تمام امتحانات کے بعد  کے لئے ہر پہلو سے بہت زياده اہليت و لياقت کی ضرورت ہے اور يہ وه

  حاصل کرسکے اس سے ضمنا يہ بھی واضح ہوتاہے کہ امامت حضرت ابراہيم کے لئے سير تکامل کی ٓاخری منزل تھی۔
جو لوگ سمجھتے ہيں کہ امامت کا مطلب ہے کسی شخص کا خود سے اہل اور نمونہ ہونا، تو حضرت ابراہيم مسلما ٓاغاز 

ے ہے تھے اور جو سمجھتے ہيں کہ امامت کا مقصد دوسرے کے لئے نمونہ اور ماڈل ہوناہے تو يہ صفت نبوت سے ايس
ابراہيم بلکہ تمام انبياء و مرسلين ميں ابتدائے نبوت سے موجود ہوتی ہے اسی لئے تو سب کہتے ہيں کہ پيغمبر کو معصوم 

  ونہ قرار پاتے ہيں۔ہونا چاہئيے کيونکہ اس کے اعمال اور کر دار دوسرونکے لئے نم
ان سے ظاہر ہوا کہ مقام امامت ان چيزوں سے کہيں بلند ہے يہاں تک کہ نبوت و رسالت سے بھی باالتر ہے اور يہ وه مقام 

  و منصب ہے جو حضرت ابراہيم نے اس کی اہلبيت کا امتحان دينے کے بعد بارگاه الہی سے حاصل کيا۔
  ميں بھی ايسے اشارات موجود ہيں جو ہماری بات پرشاہد ہيں: زير بحث ٓايت کے عالوه مندرجہ ذيل ٓايات

  ۔ و جعلنھم ٓائمة يھدون بامرنا١
  )٧٣اور ہم نے انہيں امام قرار ديا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدايت کرتے ہيں۔ (انبيا۔ 

  ۔ و جعلنا منھم ائمة يھدون بامرنا لما صبروا٢
  )٢۴امام قرار ديا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدايت کرتے ہيں۔ (سجده۔جب انہوں نے استقامت دکھائی تو ہم نے انہيں 
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پہلی ٓايت جو بعض انبياء مرسلين کی طرف اشاره کررہی ہے اور دوسری جس ميں بنی اسرائيل کے کچھ انبياء کا ذکر ہے 
  کے مطابق ہے۔ نشاندہی کرتی ہيں کہ امامت کا تعلق ہميشہ سے ايک خاص قسم کی ہدايت سے رہاہے جو فرمان خدا

______________________________  

  ۔ سير تکامل : ہر چيز کمالی کی طرف گامزن ہے۔ اس سفر کو اصطالح ميں سير تکامل کہتے ہيں۔ (مترجم) ١

  

  ظلم کسے کہتے ہيں؟: 
تذکره عدل کے مقابلے  ( ال ينال عھدی الظالمين) ميں جس ظلم کا ذکرہے وه فقط دوسروں پر ظلم ڈھانا نہيں بلکہ يہاں ظلم کا

  ميں ہے۔ يہاں يہ لفظ اپنے وسيع معنی ميں استعمال ہواہے۔
عدالت کا حقيقی معنی ہے ہر چيز کو اس کی جگہ پر رکھنا اس بناپرظلم کا مفہوم يہ ہوگا: کسی شخص يا چيز کو ايسے مقام 

  پر رکھنا جس کے وه اہل نہيں ہے:
اور مخلوق کی ظاہری و باطنی رہبری ايک بہت بڑا مقام ہے۔ ايک لمحہ کا لہذا ذمہ داری اور عظمت کے لحاظ سے امامت 

گناه اور نافرمانی بلکہ سابقہ غلطی بھی اس مقام کی اہليت چھن جانے کا باعث بنتی ہے۔ يہی وجہ ہے کہ ٓائمہ اہل بيت سے 
حل بحث ٓايت سے استدالل مروی احاديث ميں حضرت علی کے لئے رسول اسالم کے خليفہ بال فصل ہونے کے ثبوت ميں م

کياگياہے اور اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ دوسرے لوگ تو زمانہ جاہليت ميں بت پرست تھے مگر وه شخص جس 
  نے ان واحد کے لئے کسی بت کو سجده نہيں کيا وه صرف حضرت علی تھے۔ مثال:

  ۔ ہشام بن سالم امام صادق سے روايت کرتے ہيں۔ ٓاپ نی فرمايا:١
ان ابراہيم نبيا و ليس بامام حتی قال هللا انی جاعلک للناس اماما فقال و من ذريتی قال ال ينال عھدی الظالمين من عبد صنما قد ک

  او وثنا ال يکوں اماما۔
منصب امامت پرفائز ہونے سے پہلے حضرت ابراہيم پيغمبر تھے۔ يہاں تک کہ خدا نے فرمايا: ميں تجھے انسانوں کا امام 

  ۔ انہوں نے کہا: ميری اوالد بناتا ہوں
ميں سے بھی امام قرار دے۔ فرمايا: ميرا عہد ظالموں تک نہيں پہنچے گا۔ لہذا جنہوں نے بتوں کی پرستش کی ہے وه امام 

  ١نہيں ہوسکتے۔
  ۔ ايک اور حديث عبدهللا بن مسعود کے حوالے سے پيغمبر اکرم سے منقول ہے۔ آپ نے فرمايا:٢

  يم سے فرمايا:خداوند عالم نے ابراہ
ال اعطيک عھدا للظالم من ذريتک قال يا رکب و من الظالم من ولدی الذی ال ينال عھدک قال من سجد لصنم من دونی ال اجعلہ 

  اماما ابدا و ال يصلح ان يکون اماما۔
تک يہ منصب نہيں ميں امامت کا عہده تيری اوالد ميں سے ظالموں کو نہيں بخشوں گا۔ ابراہيم نے عرض کيا: وه ظالم کہ جن

پہنچ سکتا کون ميں؟ خدانے فرمايا: وه شخص ظالم ہے جس نے بت کو سجده کياہو۔ ميں ايسے کو ہرگز امام نہيں بناؤں گا۔ 
  ٢اور نہ ہی وه امام بننے کی صالحيت رکھتاہے۔
______________________________  

  ١، باب طبقات االنبياء و الرسل حديث ١۔ اصول کافی، ج ١
  مالی از شيخ مفيد و مناقب ابن معازلی (جيسا کہ تفسير الميزان ميں زير بحث ٓايت کے ذيل ميں نقل کياگياہے)۔ا ٢

  
  

  امام کا تعين خدا کی طرف سے ہونا چاہئيے: 
ابلے ( ال ينال عھدی الظالمين) ميں جس ظلم کا ذکرہے وه فقط دوسروں پر ظلم ڈھانا نہيں بلکہ يہاں ظلم کا تذکره عدل کے مق

  ميں ہے۔ يہاں يہ لفظ اپنے وسيع معنی ميں استعمال ہواہے۔
عدالت کا حقيقی معنی ہے ہر چيز کو اس کی جگہ پر رکھنا اس بناپرظلم کا مفہوم يہ ہوگا: کسی شخص يا چيز کو ايسے مقام 
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  پر رکھنا جس کے وه اہل نہيں ہے:
ری و باطنی رہبری ايک بہت بڑا مقام ہے۔ ايک لمحہ کا لہذا ذمہ داری اور عظمت کے لحاظ سے امامت اور مخلوق کی ظاہ

گناه اور نافرمانی بلکہ سابقہ غلطی بھی اس مقام کی اہليت چھن جانے کا باعث بنتی ہے۔ يہی وجہ ہے کہ ٓائمہ اہل بيت سے 
ستدالل مروی احاديث ميں حضرت علی کے لئے رسول اسالم کے خليفہ بال فصل ہونے کے ثبوت ميں محل بحث ٓايت سے ا

کياگياہے اور اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ دوسرے لوگ تو زمانہ جاہليت ميں بت پرست تھے مگر وه شخص جس 
  نے ان واحد کے لئے کسی بت کو سجده نہيں کيا وه صرف حضرت علی تھے۔ مثال:

  ۔ ہشام بن سالم امام صادق سے روايت کرتے ہيں۔ ٓاپ نی فرمايا:١
و ليس بامام حتی قال هللا انی جاعلک للناس اماما فقال و من ذريتی قال ال ينال عھدی الظالمين من عبد صنما قد کان ابراہيم نبيا 

  او وثنا ال يکوں اماما۔
منصب امامت پرفائز ہونے سے پہلے حضرت ابراہيم پيغمبر تھے۔ يہاں تک کہ خدا نے فرمايا: ميں تجھے انسانوں کا امام 

  ميری اوالد بناتا ہوں۔ انہوں نے کہا: 
ميں سے بھی امام قرار دے۔ فرمايا: ميرا عہد ظالموں تک نہيں پہنچے گا۔ لہذا جنہوں نے بتوں کی پرستش کی ہے وه امام 

  ١نہيں ہوسکتے۔
  ۔ ايک اور حديث عبدهللا بن مسعود کے حوالے سے پيغمبر اکرم سے منقول ہے۔ آپ نے فرمايا:٢

  خداوند عالم نے ابراہيم سے فرمايا:
اعطيک عھدا للظالم من ذريتک قال يا رکب و من الظالم من ولدی الذی ال ينال عھدک قال من سجد لصنم من دونی ال اجعلہ  ال

  اماما ابدا و ال يصلح ان يکون اماما۔
ميں امامت کا عہده تيری اوالد ميں سے ظالموں کو نہيں بخشوں گا۔ ابراہيم نے عرض کيا: وه ظالم کہ جن تک يہ منصب نہيں

پہنچ سکتا کون ميں؟ خدانے فرمايا: وه شخص ظالم ہے جس نے بت کو سجده کياہو۔ ميں ايسے کو ہرگز امام نہيں بناؤں گا۔ 
  ٢اور نہ ہی وه امام بننے کی صالحيت رکھتاہے۔
______________________________  

  ١، باب طبقات االنبياء و الرسل حديث ١۔ اصول کافی، ج ١
  و مناقب ابن معازلی (جيسا کہ تفسير الميزان ميں زير بحث ٓايت کے ذيل ميں نقل کياگياہے)۔ امالی از شيخ مفيد ٢

  
  

  دو سوال اور ان کا جواب: 
۔ امامت کے مفہوم کی وضاحت ميں جو کچھ ہم کہہ چکے ہيں اس سے سوال پيدا ہوتاہے کہ اگر امام کا کام ايصال الی ١

المطلوب اور الہی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانا ہے پھر اس مفہوم نے بہت سے انبياء يہاں تک کہ سرکار رسالت اور ائمہ 
 کی بلکہ ان کے مقابلے ميں ہميشہ گناہگار اور گمراه لوگ بر سر اقتدار رہے۔طاہرين کے ہاتھوں عملی شکل تو اختيار نہيں 

ہم اس کے جواب ميں کہيں گے کہ اس کا يہ مفہوم نہيں کہ امام مجبور کرکے لوگوں کو حق تک پہنچاتاہے بلکہ اپنے 
يں يہ بالکل ايسے ہے جيسے اختيار، ٓامادگی اور اہليت سے لوگ امام کے ظاہری و باطنی کماالت سے ہدايت حاصل کرتے ہ

ہم کہتے ہيں کہ ٓافتاب زنده و موجودات کی نشو و نماکے لئے پيدا کيا گياہے يا يہ کہ بارش کا کام مرده زمينوں کو زنده 
کرناہے يہ مسلم ہے کہ يہ تاثير عمومی پہلو رکھتی ہے ليکن صرف ان موجودات کے لئے جو يہ اثرات قبول کرنے کے 

  و و نما حاصل کرنے کے لئے تيارہوں۔لئے ٓاماده اور نش
۔ دوسرا سوال يہ پيدا ہوتاہے کہ مندرجہ باال تفسير امامت کا الزمی نتيجہ ہے کہ ہر امام پہلے نبی اور رسول ہو اس کے ٢

  بعد مقام امامت پر فائز ہوجب کہ جناب رسالت ماب کے معصوم جانشين تو ايسے نہ تھے۔
ہ امام پہلے نبوت و رسالت کے منصب پر فائز ہو بلکہ اگر امام سے پہلے کوئی اس کا جواب يہ ہے کہ ضروری نہيں ک

شخصيت نبوت رسالت اور امامت تمام مناصب کی حامل ہو (جيسا کہ پيغمبر اسالم تھے) تو اس کا جانشين منصب امامت ميں
رسالت کی ضرورت نہ ہو اس کی ذمہ داريوں کی انجام دہی جاری رکھ سکتاہے اور يہ اس صورت ميں ہے کہ جب نئی 

جيسا کہ پيغمبر اسالم کے بعد کيونکہ وه خاتم انبياء ہيں۔ بہ الفاظ ديگر وحی الہی کے مرحلہ اور تمام احکام کا ابالغ انجام کو 
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پہنچ چکا ہو اور صرف نفاذ کی منزل باقی ہو تو جانشين پيغمبر اجرائے احکام کا کام جاری رکھ سکتاہے اور اس کی 
  ١کہ وه خود نبی يا رسول ہو۔ضرورت نہيں 

______________________________  

بعض لوگ درجہ بدرجہ مراحل طے کرتے ہيں مثال پہلے انہيں چھوٹے عہدوں پر لگا يا جاتاہے تا کہ تجربات و امتحانات کے بعد وه  ١
استعداد کو ديکھتے ہوئے انہيں  بڑے عہدوں تک پہنچيں ليکن کبھی ايسے ذی استعداد لوگ بھی ہوتے ہيں کہ ان کی صالحيت و

  بلندترين منصب پر فائز کردياجاتاہے۔ (مترجم)
  ص١١۴توبہ ۔  ۶ص  ۴١مريم ۔  ۵ص  ١٢٠نحل۔  ٣ ۴۴۔  ٢

  
  

  حضرت ابراہيم خليل هللا کی عظيم شخصيت: 
وئی ہے۔ قرٓان ميں اس سورتوں ميں ان کے متعلق گفتگو ہ ٢۵مقامات پر ٓاياہے اور  ۶٩حضرت ابراہيم کا نام قرٓان مجيد ميں 

عظيم پيغمبر کی بہت مدح و ثناء کی گئی ہے اور ان کی بلند صفات کا تذکره کياگياہے۔ ان کی ذات ہر لحاظ سے راہنما اور 
  اسوه ہے اور وه ايک کامل انسان کا نمونہ تھے۔

وں کے سامنے ان کا انتھک خدا کے بارے ميں ان کی معرفت بت پرستوں کے بارے ميں ان کی منطق، جابر و قاہر بادشاہ
جہاد، حکم خدا کے سامنے ان کا ايثار اور قربانياں، طوفان، حوادث اور سخت ٓازمائشوں ميں ان کی بے نظير استقامت، 

صبر اور حوصلہ اور ان جيسے ديگر امور۔ ان ميں سے ہر ايک مفصل داستان ہے اور ان ميں مسلمانوں کے لئے نمونہ 
  عمل ہے۔

کے مطابق وه ايک نيک اور صالح، فروتنی کرنے والے، صديق، بردبار اور ايفائے عہد کرنے والے تھے قرٓانی ارشادات 
وه ايک بے مثال شجاع اور بہادر تھے۔ بہت زياده سخی تھے۔ سوره ابراہيم کی تفسير ميں، خاص طور پر اس کے ٓاخری 

  حصے ميں انشاء هللا ٓاپ اس سلسلے ميں تفصيلی مطالعہ کريں گے۔
لَی ٕاِْبَراِہيَم َوٕاِْسَماِعيَل ٔاَْن َطہَِّرا بَْيتِی لِلطَّائِفِيَن ۔ َوٕاِْذ َجَعْلنَا اْلبَْيَت َمثَابَةً لِلنَّاِس َؤاَْمنًا َواتَِّخُذوا ِمْن َمقَاِم ٕاِْبَراِہيَم ُمَصلًّی َوَعِہْدنَا إِ ١٢۵

ُجودِ  کَِّع السُّ   َواْلَعاِکفِيَن َوالرُّ
  ترجمہ
ياد کرو) جب ہم نے خانہ کعبہ کو انسانوں کے لوٹ ٓانے کا مقام ، مرکز اور جائے امن قرار ديا اور (اسی ۔ (وه وقت ١٢۵

مقصد کی تجديد کے ليے تم) مقام ابراہيم کو اپنے لئے نماز کی حيثيت سے انتخاب کرو۔ نيز ہم نے ابراہيم اور اسماعيل کو 
ے خادموں اور اس ميں سجده کرنے والوں (نماز گزاروں) کے لئےحکم ديا کہ ميرے گھر کا طواف کرنے والوں، اس گھرک

  اسے پاک و پاکيزه رکھو۔ 

  خانہ کعبہ کی عظمت 
گذشتہ ٓايت ميں حضرت ابراہيم کے مقام بلند کا ذکر تھا۔ اب خانہ کعبہ کی عظمت کا تذکره ہے جو انہی کے ہاتھوں تعمير اور

م نے خانہ کعبہ کو مثابہ (لوگوں کے پلٹ ٓانے کا مقام اور توجہ کا مرکز) اور تيار ہوا۔ فرمايا: يادرکھو اس وقت کو جب ہ
  مقام امن و امان قرارديا ( و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا)۔

مثابہ اصل ميں ثوب سے ہے جس کا معنی ہے کسی چيز کا اپنی پہلی حالت کی طرف پلٹ ٓانا۔ چونکہ خانہ کعبہ موحدين کا 
اں وه فقط جسمانی طور پرہی نہيں بلکہ روحانی طور پر بھی توحيد اور فطرت اول کا مرکز تھا۔ وه ہر سال اسمرکز تھا۔ جہ

کی طرف ٓاتے تھے جہاں وه فقط جسمانی طور پر ہی نہيں بلکہ روحانی طور پر بھی توحيد اور فطرت اول کی مرکز تھا۔ وه
پرہی نہيں بلکہ روحانی طور پر بھی توحيد اور فطرت اول کی ہر سال اس کی طرف ٓاتے تھے جہاں وه فقط جسمانی طور 

طرف پلٹتے تھے اس لئے کعبہ کو مثابہ قرارديا گياہے۔ نيز انسان کا گھر ہميشہ اس کی بازگشت کا مرکز اور ٓارام و ٓاسائش 
امنا) جو اس کے بعد ٓاےاہے اس کا مقام ہوتاہے۔ لفظ مثابہ ميں ايک قسم کا قلبی ٓارام و ٓاسائش کا مفہوم بھی داخل ہے۔ لفظ (

مفہوم کی تاکيد کرتاہے۔ خصوصا لفظ (للناس) نشاندہی کرتاہے کہ يہ مرکز امن و امان تمام جہانوں کے لئے ايک عمومی پناه
گاه ہے۔ يہ در حقيقت حضرت ابراہيم کی ايک درخواست کی قبوليت کا مظہر ہے جو انہوں نے بارگاه الہی ميں کی تھی جيسا

  ی ٓايت ميں ٓائے گا (رب اجعل ہذا بلدا امنا) پروردگار! اس جگہ کو محل امن و امان قرار دے)۔کہ اگل
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  اس کے بعد فرمايا: مقام ابراہيم کو اپنی نماز کی جگہ کے طور پر انتخاب کرو ( و اتخذوا من مقام ابراھيم مصلی )۔
ن سی جگہ مراد ہے۔ بعض نے کہاہے تمام حج مقام اس بارے ميں مفسرين کے در ميان اختالف ہے کہ مقام ابراہيم سے کو

ابراہيم ہے۔ بعض عرفہ، مشعر الحرام اور تينوں جمرات کو مقام کا نام ديتے ہيں۔ بعض تمام حرم مکہ کو مقام ابراہيم شمار 
کی طرف  کرتے ہيں۔ ليکن ظاہر ٓايت ، روايات اسالمی اور بہت سے مفسرين کے قول کے مطابق يہ اس مشہور مقام ابراہيم

اشاره ہے جو خانہ کعبہ کے نزديک ايک جگہ ہے جس کے پاس طواف کے بعد جاکر حجاج نماز طواف بجاالتے ہيں۔ اس 
  بناء پر مصلی سے مراد بھی يہی مقام نماز ہے۔

اس کے بعد اس عہد و پيمان کی طرف اشاره فرمايا گياہے جو حضرت ابراہيم اور ان کے فرزند حضرت اسماعيل سے خانہ 
عبہ کی طہارت کے بارے ميں لياگياتھا۔ فرمايا: ہم نے ابراہيم اور اسمعيل کو حکم ديا اور انہيں وصيت کی کہ ميرے گھر ک

کو اس کا طواف کرنے والوں، اس کے پڑوس ميں رہنے والوں اور رکوع و سجده کرنے والوں (نماز گزاروں) کے لئے 
  ا بيتی للطائفين و العکفين و الرکع السجود)۔پاک رکھو ( و عھدنا الی ابراہيم و اسمعيل ان طہر

يہاں طہارت و پاکيزگی سے کيا مراد ہے۔ اس سوال کے جواب ميں بعض کہتے ہيں بتوں کی پليدگی سے پاک کرنا مقصود 
ہے۔ بعض کہتے ہيں ظاہری نجاستوں سے پاک رکھنا مراد ہے، خصوصا خون اور قربانی کے جانوروں کی اندرونی 

نکہ بعض جاہل لوگ ايسا کرتے ہيں۔ بعض کہتے ہيں طہارت کا معنی خانہ توحيد کی تعمير کے وقت غالظتوں سے کيو
خلوص نيت ہے۔ ليکن چونکہ کوئی دليل موجود نہيں جس کی بناء پر يہاں طہارت کے مفہوم کو کسی ايک چيز ميں محدود 

پاک رکھنا مراد ليا جانا چاہئيے۔ يہی وجہ ہے کہ کريں لہذا يہاں خانہ توحيد کو ہر قسم کی ظاہری و باطنی ٓالودگيوں سے 
بعض روايات ميں اس ٓايت کے حوالے سے خانہ خدا کو مشرکين سے پاک رکھنے کا حکم ہے اور بعض ميں بدن کی 

  صفائی اور اسے ٓالودگيوں سے پاک رکھنا مراد لياگياہے۔
  

  امن و امان کی اس پناه گاه کے اجتماعی اور تربيتی اثرات: 
رجہ باال ٓايت کے مطابق خانہ خدا (خانہ کعبہ) کا تعارف خدا کی طرف سے ايک پناه گاه اور مرکز امن و امان کی حيثيت مند

سے کرايا گياہے۔ ہم جانتے ہيں کہ اس سرزمين مقدس ميں ہر قسم کے نزاع و کشمکش ، جنگ و جدل اور خونريزی کے 
ان احکام کے مطابق نہ صرف انسان چاہے وه کسی طبقے سے ہوں اوربارے ميں اسالم ميں نہايت سخت احکام موجود ہيں۔ 

 کسی حالت ميں ہوں يہاں امن ميں رہيں بلکہ جانور اور پرندے بھی امن و امان ميں رہيں اور کوئی بھی ان سے مزاحم نہ ہو۔
حل کرنے کے لئے ايک وه دنيا جہاں ہميشہ نزاع اور کشمکش رہتی ہے وہاں ايک ايسے مرکز کا قيام لوگوں کی مشکالت 

اہم کردار ادا کرنے کی نشاندہی کرتاہے کيونکہ اس خطہ کا جائے امن ہونا اس بات کا سبب بنتاہے کہ لوگ تمام اختالفات 
کے با وجود اس کے جوار ميں ايک دوسرے کے پاس بيٹھ سکيں، ايک دوسرے سے مذاکرات کرسکيں اور اس طرح اہم 

اور جھگڑوں کو بنٹانے کے لئے اس طرح سے مذاکرات کا دروازه کھوال گياہے کيونکہ ترين مسائل حل کرسکيں۔ دشمنيوں 
اکثر ايسا ہوتاہے، کہ جھگڑنے والے طرفين يا ايک دوسرے کی مخالف حکومتيں چاہتی ہيں کہ جھگڑا ختم کريں اور اس 

جو دونوں کے لئے مقدس و محترم ہو مقصد کے لئے مذاکرات کريں ليکن انہيں کوئی ايسا مشترکہ پليٹ فارم نظر نہيں ٓاتا 
اور مرکز امن و امان ہو ليکن اسالم اور بعض گذشتہ ٓاسمانی مذاہب ميں اس کی پيش بندی کی گئی ہے۔ اسالم ميں مکہ کو 

  ايسے ہی مرکز کی حيثيت حاصل ہے۔
منيت سے فائده اٹھاتے اس وقت مسلمان جن جان ليوا کشمکشوں اور اختالفات ميں مبتال ہيں اس سرزمين کے تقدس اور ا

ہوئے مذکرات کا دروازه کھول سکتے ہيں اور يہ مقام مقدس جو دلوں ميں خاص قسم کی نورانيت اور روحانيت پيدا کرتاہے،
  ١اس سے استفاده کرتے ہوئے اپنے اختالفات ختم کرسکتے ہيں۔ ليکن افسوس کہ ايسا نہيں کيا جارہا۔

______________________________  

  کے ذيل ميں تفصيلی بحث کی گئی ہے۔ ٣۵سوره ابراہيم، ٓايہ  ۶مين مکہ کے جائے امن ہونے کے بارے ميں تفسير نمونہ جلد سرز ١

  
  

  خانہ خدا کا نام: 
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مندرجہ باال ٓايت ميں خانہ کعبہ کو بيتی (ميرا گھر) کہا گياہے ۔ حاالنکہ يہ امر واضح ہے کہ خداوند عالم نہ جسم رکھتا ہے 
سے گھر کی ضرورت ہے۔ اس اضافت اور نسبت سے مراد نسبت اعزازی ہے۔ کسی چيز کی بزرگی اور عظمت کواور نہ ا

بيان کرنے کے لئے اسے خدا سے منسوب کياجاتاہے اسی معنی ميں ماه رمضا ن کو شہر هللا اور خانہ کعبہ کو بيت هللا کہا 
  جاتاہے۔
ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر قَاَل َوَمْن َکفَ ۔ َوٕاِْذ قَاَل ٕاِْبَراِہيُم َربِّ اْجَعْل ١٢۶ َر فَٔاَُمتُِّعہُ قَلِياًل ثُمَّ ہََذا بَلًَدا آِمنًا َواْرُزْق أَْہلَہُ ِمْن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنہُْم بِا

هُ ٕاِلَی َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس اْلَمِصيرُ    ٔاَْضطَرُّ
  ترجمہ
اہيم نے عرض کيا: پروردگارا! اس سرزمين کو شہر امن قرار دے اور اس کے ۔ (اور ياد کرو اس وقت کو) جب ابر١٢۶

رہنے والوں کو جو خدا اور يوم ٓاخرت پر ايمان رکھتے ہيں، انہيں (قسم قسم کے) ميووں سے روزی دے۔ (ہم نے ابراہيم کی 
کافر ہوگئے تھے انہيں تھوڑا سا فائده  اس دعا کو قبول کيا۔ اور مومنين کو انواع و اقسام کی برکات سے بہره ور کيا) کہا وه

  ديں گے پھر انھيں ٓاگ کے عذاب کی طرف کھينچ کے لے جائيں گے اور ان کا انجام کتنا براہے۔
  

  بارگاه خدا ميں حضرت ابراہيم کی در خواستيں 
استيں کی ہيں۔ اس ٓايت ميں حضرت ابراہيم نے اس مقدس سرزمين کے رہنے والوں کے لئے پروردگار سے دو اہم در خو

  ايک کی طرف گذشتہ ٓايت کے ذيل ميں بھی اشاره کيا جاچکاہے۔
قرٓان کہتاہے: اس وقت کو ياد کرو جب ابراہيم نے عرض کيا پروردگار! اس سرزمين کو شہر امن قرار دے ( و اذ قال 

  ابراھيم رب اجعل ھذا بلدا امنا)۔
عائيں قبول ہوئيں اور خدا نے اس مقدس سرزمين کو امن و امان کا ايکجيسا کہ گذشتہ ٓايت ميں ہے کہ ابراہيم کی يہ دونوں د

  مرکز بنايا اور اسے ظاہری و باطنی طور پرسالمتی بخشی۔
ان کی دوسری درخواست يہ تھی کہ اس سرزمين کے رہنے والوں کو جو خدا اور روز ٓاخرت پر ايمان رکھتے ہيں طرح 

ِ َواْليَْوِم اآْلِخر )۔طرح کے ثمرات سے نوازا (َواْرُزْق ٔاَْہلَ    ہُ ِمْن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنہُْم بِا
يہ بات قابل توجہ ہے کہ ابراہيم پہلے امنيت کا تقاضا کرتے ہيں اور اس کے بعد اقتصادی عنايات کی درخواست کرتے ہيں 

تی کا دور دوره نہ ہو کسی يہ بات اس حقيقت کی طرف اشاره بھی ہے کہ جب تک کسی شہر يا ملک ميں امن و سالم
  ستھرے اور صحيح اقتصادی ماحول کا امکان نہيں ہوسکتا۔

ثمرات سے کيا مراد ہے۔ اس سلسلے ميں مفسرين ميں اختالف ہے ليکن ظاہرا ثمرات ايک وسيع مفہوم کا حامل ہے۔ جس 
روايات کے مطابق تو اس کے مفہوم ميں ہر قسم کی مادی نعمات شامل ہيں۔ چاہے ہوں يا ديگر غذائی چيزيں بلکہ کئی ايک 

  ميں معنوی نعمات بھی شامل ہيں۔
  امام صادق سے مردی ايک حديث ميں ہے کہ ٓاپ نے فرمايا:

  ھی ثمرات القلوب
  اس سے مراد دلوں کے ميوے ہيں۔

 رے ۔يہ اس بات کی طرف اشاره ہے کہ پروردگار اس سرزمين کے رہنے والوں کے لئے لوگوں کے دلوں ميں محبت پيدا ک
يہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ ابراہيم نے يہ تقاضا صرف ان کے لئے کياہے جو توحيد اور ٓاخرت پر ايمان رکھتے ہيں۔ جملہ

ال ينال عھد الظالمين (جو گذشتہ ٓايات ميں گذر چکاہے) سے شايد وه يہ حقيقت جان چکے تھے کہ ان کی ٓانے والی نسلوں 
تم کی راه اختيار کريں گے لہذا بارگاه الہی ميں ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہوں ميں سے کچھ لوگ شرک اور ظلم و س

  نے ايسے لوگوں کو اپنی دعاسے مستثنی رکھا۔
ليکن۔ تعجب کی بات ہے کہ ابراہيم کے اس تقاضے کے جواب ميں هللا تعالی نے فرمايا: رہے وه لوگ جنہوں نے کفر کا 

ميں سے تھوڑا سا حصہ ديں گے مگر انہيں بالکل محروم نہيں کياجائے گا (قال و من کفر راستہ اختيار کياہم انہيں ان ثمرات 
فامتعہ قليال)۔ ٓاخرت ميں انہيں عذاب جہنم کی طرف کھينچ کرلے جايا جائيگا اور يہ کيسا برا انجام ہے (ثم اضطره الی عذاب 

  النار و بئس المصير)۔
رحمت عامہ ہے۔اس کی نعمت کے وسيع دستر خوان اور خزانہ غيب سے  حقيقت ميں يہ پروردگار کی صفت رحمانيت يعنی

يہودی اور عيسائی بھی استفاده کرتے ہيں ليکن ٓاخرت کا گھر جو رحمت خاص کا گھر ہے وہاں ان کے لئے رحمت اور 
  نجات نہيں ہے۔
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  َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا ٕاِنََّک ٔاْنَت السَِّميُع اْلَعلِيم۔ َوٕاِْذ يَْرفَُع ٕاِْبَراِہيُم اْلقََواِعَد ِمْن اْلبَْيِت َوٕاِْسَماِعيُل١٢٧
يَّتِنَا ٔاُمَّةً ُمْسلَِمةً لََک َؤاَِرنَا َمنَاِسَکنَا َوتُْب َعلَْينَ ١٢٨◌َ  اُب الرحيم۔ربَّنَا َواْجَعْلنَا ُمْسلَِمْيِن لََک َوِمْن ُذرِّ   ا ٕاِنََّک ٔاَْنَت التَّوَّ

يِہْم ٕاِنََّک ٔاَْنَت ا۔ربنَا َواْبَعْث فِي١٢٩ّ◌◌َ    ْلَعِزيُز اْلَحِکيمُ ِہْم َرُسواًل ِمْنہُْم يَْتلُو َعلَْيِہْم آيَاتَِک َويَُعلُِّمہُْم اْلِکتَاَب َواْلِحْکَمةَ َويَُزکِّ
  ترجمہ 
اے ۔ اور (ياد کرو اس وقت کو) جب ابراہيم اور اسماعيل خانہ کعبہ کی بنياديں بلند کررہے تھے (اور کہتے تھے) ١٢٧

  ہمارے پروردگار! تو ہم سے قبول فرما کہ توسننے واالہے۔
۔ پروردگار! ہميں اپنے فرمان کے سامنے سرتسليم خم کرنے واال قرار دے اور ہماری اوالد ميں سے ايسی امت بنا جو ١٢٨

تو تواب اور رحيم تيرے حضور سر سليم خم کرنے والی ہوہميں اپنی عبادت کا راستہ دکھا اور ہماری تو بہ قبول فرما کہ 
  ہے۔
۔ پروردگار! ان کے در ميان انہی ميں سے ايک نبی مبعوث فرماجو انہيں تيری ٓايات سنائے، انہيں کتاب و حکمت کی ١٢٩

  تعليم دے اور انہيں پاک کرے۔ کيونکہ تو توانا اور حکيم ہے (اور تو اس کام پر قدرت رکھتاہے)۔
  

  تعبير نوحضرت ابراہيم کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی 
قرٓان کی مختلف ٓايات، احاديث اور تواريخ اسالمی سے واضح ہوتاہے کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہيم سے پہلے بلکہ حضرت 

ميں حضرت ابراہيم جيسے عظيم پيغمبر کی زبانی يوں ٓاياہے: ٣٧ٓادم کے زمانے ميں موجود تھا کيونکہ سوره ابراہيم کی ٓايہ 
م َربَّنَا ٕاِنِّی ٔاَْسَکنتُ  يَّتِی بَِواٍد َغْيِر ِذی َزْرٍع ِعْنَد بَْيتَِک اْلُمَحرَّ   ِمْن ُذرِّ

  پروردگارا! ميں اپنی ذريت ميں سے (بعض کو) اس بے ٓاب و گياه داری ميں تيرے محترم گھرکے پاس بسارہاہوں۔
پنی زوجہ کے ساتھ يہ ٓايات واضح طور پر گواہی ديتی ہے کہ جب حضرت ابراہيم اپنے شيرخوار بيٹے اسماعيل اور ا

  سرزمين مکہ ميں ٓائے تو خانہ کعبہ کے ٓاثار موجود تھے۔
  ميں بھی ہے: ٩۶سوره ٓال عمران کی ٓايہ 

َل بَْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذی بِبَکَّةَ ُمبَاَرًکا۔    ٕاِنَّ ٔاَوَّ
  ۔پہال گھر جو عبادت خدا کی خاطر انسانوں کے لئے بنايا گيا وه سرزمين مکہ ميں تھا

يہ مسلم ہے کہ عبادت خدا اور مرکز عبادت کی بنياد حضرت ابراہيم کے زمانے سے نہيں پڑی بلکہ حضرت ٓادم کے زمانے
  سے يہ سلسلہ جاری تھا۔

اتفاقا زير بحث ٓايت کی تعبير بھی اسی معنی کو تقويت ديتی ہے۔ فرمايا: ياد کرو اس وقت کو جب ابراہيم اور اسماعيل (جب 
ڑے ہوگئے تو) خانہ کعبہ کی بنيادوں کو اونچا کررہے تھے اور کہتے تھے پروردگار! ہم سے قبول فرماتو اسماعيل کچھ ب

  سننے واال اور جاننے واال ہے ( و اذ يرفع ابراہيم القواعد من البيت و اسماعيل ربنا تقبل منا ط انک انت السميع العليم)۔
  ں موجود تھيں اور ابراہيم اور اسمعيل اس کے ستون بلند کررہے تھے۔ ٓايت کا يہ انداز بتاتاہے کہ خانہ کعبہ کی بنيادي

  نہج البالغہ کے مشہور خطبہ قاصعہ ميں بھی ہے
اال ترون ان هللا سبحانہ اختبر االولين من لدن ادم الی االخرين من ھذا العالم باحجار فجعلھا بيتہ الحرام ثم امرادم و ولدان يثنو 

  اعطافھم نحوه
ہيں ہو کہ خدانے ٓادم سے لے کر ٓاج تک کچھ پتھروں کے ذريعے امتحان لی (و ه پتھرکہ) جنہيں اپنا محترم کيا ديکھتے ن

   ١گھر قرار ديا پھر ٓادم کو حکم ديا کہ گرد طواف کريں۔
عليہ  مختصر يہ کہ ٓايات قرٓان اور روايات تاريخ کی اس مشہور بات کی تائيد کرتی ہيں کہ خانہ کعبہ پہلے پہل حضرت ٓادم

السالم کے ہاتھوں بنا۔ پھر طوفان نوح ميں گرگيا۔ اس کے بعد حضرت ابراہيم اور ان کے فرزند حضرت اسماعيل کے ہاتھوں
  ٢اس کی تعمير نو ہوئی۔

  حضرت ابراہيم کی کچھ مزيد دعائيں
يں۔ يہ التجائيں جو خانہ زير نظر ديگردو ٓايات ميں حضرت ابراہيم اور حضرت اسمعيل خدا سے پانچ اہم در خواستيں کرتے ہ

کعبہ کی تعمير کے وقت کی گئيں اس قدر فکر انگيز اور معنوی و مادی زندگی کی ضروريات کی جامع ہيں کہ انسان کو 
  خدا کے ان دو عظيم پيغمبروں کی روحانی عظمت سے ٓاشنا کرديتی ہيں۔

ن کے سامنے سرتسليم خم کرنے واال قرار دے پہلے عرض کرتے ہيں: پروردگارا! ہميں ہماری ساری زندگی ميں اپنے فرما
  (ربنا و اجعلنا مسلمين لک)۔
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پھر تقاضا کرتے ہيں: ہماری اوالد ميں سے بھی ايک مسلمان امت قرار دے جو تيرے احکام کے سامنے سرتسليم خم کرنے 
يَّتِنَا ٔاُمَّةً ُمْسلَِمةً لََک )۔   والی ہو( َوِمْن ُذرِّ

  پرستش و عبادت کی را ه ميں دکھا اور ہميں اس سے ٓاگاه فرما (َؤاَِرنَا َمنَاِسَکنَا)۔ پھر درخواست کرتے ہيں: اپنی
پھر تقاضا کرتے ہيں: ہماری اوالد ميں سے بھی ايک مسلمان امت قرار دے جو تيرے احکام کے سامنے سر تسليم خم کرنے

حيم) اُب الرَّ   ۔والی ہو ( َوتُْب َعلَْينَا ٕاِنََّک ٔاَْنَت التَّوَّ
اس کے بعد دعا کرتے ہيں:پروردگارا! انہی ميں سے ايک رسول ان ميں مبعوث فرما (ربنَا َواْبَعْث فِيِہْم َرُسواًل ِمْنہُم) تا کہ وه 

 تيری ٓايات ان کے سامنے پڑھے اور انہيں کتاب و حکمت کی تعليم دے اور انہيں پاک کرے ( يَْتلُو َعلَْيِہْم آيَاتَِک َويَُعلُِّمہُمْ 
يِہ)۔ يقينا تو توانا اور حکيم ہے اور ان تمام کاموں کی قدرت رکھتاہے (ٕاِنََّک ٔاَْنَت اْلَعِزيزُ الْ     اْلَحِکيُم)۔ِکتَاَب َواْلِحْکَمةَ َويَُزکِّ

______________________________  

  يعنی اسے اپنی تو جہات کا مرکز قرار ديں۔ (مترجم) ١
کياہے ۔ اس کے نزديک خانہ کعبہ کے بانی حضرت ابراہيم اور حضرت اسمعيل ہی ہيں  المنار کے مؤلف نے اس بات سے انکار ٢

  حاالنکہ يہ بات نہ فقط يہ کر روايات و تاريخ سے ميل نہيں کھاتی بلکہ خود ٓايات قرٓان سے بھی موافقت نہيں رکھتی۔

  
  

  انبياء کی غرض بعثت: 
عيل نے پيغمبر اسالم کے ظہور کی دعا کے ساتھ ان کی بعثت کے مندرجہ باال ٓايات ميں حضرت ابراہيم اور حضرت اسما

تين مقاصد بيان کئے ہيں:۔ پہال مقصد لوگوں کے سامنے ٓايات خدا کی تالوت ہے۔ يہ در اصل ان ٓايات کے ذريعے لوگوں کو 
وحی کی صورت ميں  بيدار کرنے کی طرف اشاره ہے۔ کيونکہ يہ ٓايات عمده، جاذب نظر اور دلوں کو بھانے والی ہيں اور

  قلب پيغمبر پر نازل ہوئی ہيں۔
تالوت کا مقصد يہ ہے کہ پيغمبران ٓايات کے ذريعے خوابيده نفوس کو بيدار کرے۔ ٓايت ميں لفظ (يتلو) استعمال ہواہے جس کا

و ترتيب ماده تالوت سے ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے پے در پے النا۔ جب عبارتوں کو ايک دوسرے کے بعد اور صحيح نظم 
سے پڑھيں تو عرب اسے تالوت کہتے ہيں۔ لہذا منظم و پے در پے تالوت در اصل تعليم و تربيت کے لئے مقدمہ و تمہيد کی

  حيثيت رکھتی ہے۔ 
۔ دوسرا مقصد تعليم کتاب و حکمت شمار کياگياہے کيونکہ علم و ٓاگاہی کے بغير تربيت ممکن نہيں تربيت در اصل تيسرا ٢

و حکمت ميں اس لحاظ سے فرق ہوسکتا ہے کہ کتاب سے مراد ٓاسمانی کتاب ہوا در حکمت سے مراد وه  مرحلہ ہے۔ کتاب
  علوم، اسرا و علل اور مقاصد احکام ہوں جن کی پيغمبر کی طرف سے تعليم دی جاتی ہے۔

  ۔ تيسرا مقصد تزکيہ بيان کيا گياہے۔ تزکيہ کا معنی لغت ميں نشو و نما بھی بيان کياگياہے۔٣
نکتہ خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ انسانی علوم محدود ہيں اور ان ميں بھی ہزاروں ابہام اور خطائيں موجود ہيں۔ انسان  يہ

  جو کچھ جانتا ہے اس کی صحت کا کامل يقين نہيں کياجاسکتا کيونکہ اس سے پيشتر اپنے علوم کی غلطياں ديکھ چکاہے۔
اہے کہ پيغمبران خدا صحيح علوم جو ہر قسم کی غلطی سے مبرا ہو مبداء يہ وه مقام ہے جہاں اس ضرورت کا احساس ہوت

وحی سے حاصل کرکے لوگوں کے در ميان تشريف الئيں تا کہ لوگوں کی غلطيوں کا ازالہ کريں اور جو باتيں انہيں معلوم 
  يں۔نہيں ان کی انہيں تعليم ديں اور جو کچھ وه جانتے ہيں اس کے بارے ميں انہيں اطمينان دالئ

دوسری بات جس کا ذکر يہاں ضروری ہے يہ ہے کہ ہماری نصف شخصيت کی تشکيل عقل و خرد سے ہوتی ہے اور 
نصف شخصيت طبائع، ميالنات اور خواہشات سے بنتی ہے۔ اس لئے ہميں جتنی تعليم کی ضرورت ہے اتنی ہی تربيت کی 

اور ہمارے باطنی طبائع کو بھی صحيح تربيت و احتياج ہے ہماری عقل و خرد کو بھی تکامل و ترقی کی ضرورت ہے 
پرورش کے لئے رہبری کی ضرورت ہے۔ اسی لئے تو پيغمبر معلم بھی ہيں اور مربی بھی۔ تعليم دينا بھی انہی کا کام ہے 

  اور تربيت کرنا بھی۔
  

  تعليم مقدم ہے يا تربيت: 
بعثت کا ذکر کرتے ہوئے تعليم و تربيت کا ذکر ٓاياہے۔ ان  يہ بات قابل غور ہے کہ قرٓان ميں چار مقامات پر انبياء کی غرض
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  ١ميں سے تين مقامات پر تربيت تعليم سے مقدم ہے 
اور صرف ايک جگہ (زير بحث ٓايت ميں) تعليم کا ذکر تربيت پر مقدم ہے حاالنکہ ہم جانتے ہيں کہ عموما جب تک تعليم نہ 

يت سے مقدم ہے وہاں تو اس کی وضع طبيعی کی طرف اشاره ہے ليکن زيادهہو تربيت نہيں ہوتی۔ اس بناء پر جہاں تعليم ترب
  تر مقامات جہاں تربيت مقدم ہے گويا اس طرف اشاره ہے کہ غرض و مقصد تربيت ہے اور باقی سب مقدمات ہيں۔

______________________________  

  ۔٢، جمعہ ٓايہ  ١۶۴، آل عمران ٓايہ ١۵١بقره ٓايہ  ١

  
 

 

  1تفسير نمونه جلد

 

  

  پيغمبر انہی ميں سے ہو:
مندرجہ باال ٓايت ميں لفظ (منہم) اس طرف اشاره کرتاہے کہ انواع انسانی کے رہبر اور مربی کے لئے ضروری ہے کہ اسی 

  کی نوع 
و جنس سے ہو۔ انہی صفات اور بشری طبائع کا حامل ہو تا کہ وه عملی پہلوؤں سے ان کے لئے بہترين نمونہ بن سکے 
کيونکہ واضح ہے کہ اگر ان کے نوع و جنس سے نہ ہو تو نہ وه ان کی ضروريات ، تکاليف مشکالت اور انسانوں کے 

  لئے نمونہ بنا سکيں گے۔ مختلف مسائل کو سمجھ پائے گا اور نہ ہی انسان اسے اپنے
ْنيَا َوٕاِنَّہُ فِ ١٣٠ الِِحيَن ۔ َوَمْن يَْرَغُب َعْن ِملَِّة ٕاِْبَراِہيَم ٕاِالَّ َمْن َسفِہَ نَْفَسہُ َولَقَْد اْصطَفَْينَاهُ فِی الدُّ   ی اآْلِخَرِة لَِمْن الصَّ
  َعالَِمينَ ۔ ٕاِْذ قَاَل لَہُ َربُّہُ ٔاَْسلِْم قَاَل ٔاَْسلَْمُت لَِربِّ الْ ١٣١
يَن فاَلَتَُموتُنَّ ٕاِالَّ وَ ١٣٢   ٔاَْنتُْم ُمْسلُِمونَ ۔ َوَوصَّی بِہَا ٕاِْبَراِہيُم بَنِيِہ َويَْعقُوُب يَابَنِیَّ ٕاِنَّ هللاَ اْصطَفَی لَُکْم الدِّ

  ترجمہ 
سے روگردانی کردے  ۔ نادان و بيوقوف لوگوں کے سوا کون شخص (اس پاکيزگی اور روشنی کے با وجود) دين ابراہيم١٣٠

  گا۔ اس دنيا ميں ہم نے انہيں منتخب کياہے اور دوسرے جہان ميں بھی وه صالحين ميں سے ہيں۔
۔ (ياد کرو وه وقت) جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا اسالم لے ٓاؤ (اور حق کے سامنے سر تسليم خم کرو تو ١٣١

ا اور) کہا ميں عالمين کے پروردگار کے سامنے سر تسليم خم اانہوننے پروردگار کے فرمان کو دل و جان سے قبول کرلي
  کرتاہوں۔

۔ ابراہيم اور يعقوب نے (اپنی عمر کے ٓاخری اوقات ميں) اپنے بيٹوں کو اس دين کی وصيت کی (اور ہر ايک نے اپنے ١٣٢
ن اسالم کے عالوه کسی پر فرزندوں سے کہا) اے ميرے بيٹو! خدانے اس ٓائين پاک کو تمہارے لئے منتخب کياہے اور تم دي

  نہ مرنا۔
  

  حضرت ابراھيم انسان نمونه 
گذشتہ ٓايات ميں حضرت ابراہيم کی شخصيت کا کچھ تعارف کرايا گياہے ان ميں حضرت ابراہيم کی بعض خدمات اور کچھ 

ر معلوم ہوتاہے کہ درخواستيں جو مادی و معنوی پہلوؤں کی جامع تھيں کا ذکر کياگياہے۔ ان تمام ابحاث سے واضح طور پ
حضرت ابراہيم اس قابل ہيں کہ عالمين کے تمام طالبان حق انہيں اپنے لئے اسوه اور نمونہ قرار ديں۔ چاہيے کہ ان کے 

مکتب کو ايک انسان ساز مکتب تسليم کرکے اس سے استفاده کياجائے۔ اسی بنياد پر زير نظر ٓايات ميں گفتگو اس طرح سے 
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نادان افراد کے سوا کو ن شخص ابراہيم کے ٓائين پاک سے روگردانی کرے گا (َوَمْن يَْرَغُب َعْن ِملَِّة ٓاگے بڑھتی ہے: احمق و 
  ٕاِْبَراِہيَم ٕاِالَّ َمْن َسفِہَ نَْفَسہُ)۔

کيا يہ حماقت اور بيوقوفی نہيں کہ انسان اس پاک و روشن دين کو چھوڑ دے اور کفر اور شرک اور فساد کی کجرا ہوں ميں 
ڑے ۔ وه ٓائين جو انسان کی روح و فطرت سے ٓاشنا سازگار ہو اور عقل و خرد سے ہم ٓاہنگ ہو اور وه ٓائين جس ميں جا پ

ٓاخرت بھی ہو اور دنيا بھی اسے چھوڑ کر ايسے منصوبوں کے پيچھے لگنا جو دشمن عقل، مخالف فطرت اور دين و دنيا 
  کی تباہی کا باعث ہوں حماقت نہيں تو اور کياہے۔

زيد فرمايا: ہم نے دنيا ميں ابراہيم کو (ان عظيم خصوصيات و امتيازات کی بناء پر) منتخب کيا اور ٓاخرت ميں ان کا شمار م
  صالحين ميں ہوگا (و لقد اصطفينہ فی الدنيا و انہ فی االخرة لمن الصلحين)۔

و نمونہ قرار دياجانا چاہئيے ۔ بعد کی ٓايت ابراہيم خدا کے چنے ہوئے اور صالحين کے سردار ہيں۔ اسی بناء پر انہيں اسوه 
ميں اسی مفہوم پر تاکيد کرتے ہوئے ابراہيم کی برگزيده صفات ميں سے ايک خصوصيت جو حقيقت ميں ان تمام صفات کی 

بنياد ہے کا تذکره کيا گياہے: ياد کرو اس وقت کو جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ ہمارے فرمان کے سامنے سر 
 خم کرو۔ انہوں نے کہا ميں عالمين کے پروردگار کے سامنے سر تسليم خم کئے ہوں (ٕاِْذ قَاَل لَہُ َربُّہُ ٔاَْسلِْم قَاَل ٔاَْسلَْمتُ  تسليم

  لَِربِّ اْلَعالَِميَن)۔
اس سے  ہاں وه ابراہيم جو فداکاری کا سراپا اور ايثار کا پتال ہے جب اپنے ہی اندر سے ٓاواز فطرت سنتاہے کہ پروردگار

فرمارہاہے کہ سرتسليم خم کرو تو وه کامال سر تسليم خم کرتاہے۔ ابراہيم اپنی فکر و ادراک سے سمجھتے ہيں کہ ستارے، 
ٓافتاب اور ماہتاب سب نکلتے ہيں اور ڈوب جاتے ہيں اور قانون ٓافرينش کے تابع ہيں لہذا کہتے ہيں کہ يہ ميرے خدا نہيں ہيں۔

ْہُت َوْجہِ    ی لِلَِّذی فَطََر السََّماَواِت َوااْلَْٔرَض َحنِيفًا َوَما ٔاَنَا ِمْن اْلُمْشِرِکينَ ٕاِنِّی َوجَّ
ميں نے اپنا رخ خدا کی طرف کرلياہے ، جس نے ٓاسمانوں اور زمين کو پيدا کياہے اور اس عقيده کی راه ميں اپنے تئيں 

  )٧٩خالص کردياہے اور ميں مشرکين ميں سے نہيں ہوں۔ (انعام۔ 
تہ ٓايات ميں يہ بھی ہے کہ حضرت ابراہيم اور حضرت اسمعيل جب خانہ کعبہ تعمير کرچکے تو قبوليت اعمال کی دعا گذش

کے بعد جو پہلی درخواست کی وه يہ تھی کہ واقعا وه فرمان خدا کے سامنے سرتسليم خم ہوں اور ان کی اوالد ميں سے بھی 
نی بلکہ تمام مخلوق ميں پہلی بات جو کسی کی قدر و قيمت بڑھاتی ہے وه ايک امت مسلمہ اٹھ کھڑی ہو۔ در حقيقت نوع انسا

خلوص اور پاکيزگی ہے۔ اس لئے جب حضرت ابراہيم نے کامال اپنے تئيں فرمان حق کے سامنے سرنگوں کرليا تو محبوب 
حضرت ابراہيم نے ٓاغاز خدا ہوگئے اور خدانے انہيں چن ليا اور اسی عنوان سے ان کا اور ان کے مکتب کا تعارف کرايا۔ 

زندگی سے ٓاخر تک ايسے ايسے کام کئے ہيں جو کم نظير ہيں بلکہ بعض تو بے نظير ہيں بت پرستوں اور ستاره پرستوں 
سے ان کا ال جواب جہاد اور ان کا ٓاگ ميں کو دجانا کہ جس سے ان کا سخت ترين دشمن نمرود تک متاثر ہوئے بغير نہ ره 

  ل اٹھا: سکا اور بے اختيار بو
  من اتخذ الھا فليتخذ الھا مثل الہ ابراہيم

  ١اگر کوئی خدا کا انتخاب کرنا چاہے تو وه ابراہيم کے خدا جيسا خدا منتخب کرے۔
اسی طرح بيوی اور شيرخوار بچے کو اس خشک اور جالدينے والے بيابان ميں سرزمين مقدس ميں الکر چھوڑ دينا، خانہ 

ن بيٹے کو قربان گاه پرلے جانا ان ميں سے ہر امر حضرت ابراہيم کی راه و روش کو جاننے کعبہ کی تعمير اور اپنے جو ا
  کے لئے ايک نمونہ ہے۔

جو وصيت اور نصيحت ٓاپ نے اپنی ٓاخری عمر ميں اپنے فرزندان گرامی سے کی وه بھی نمونہ ہے جس کا ذکر زير نظر 
کہ ابراہيم اور يعقوب نے عمر کے ٓاخری لمحات ميں اپنی اوالد کو  ٓايات ميں سے ٓاخر ميں ٓاياہے۔ جس ميں فرمايا گيا ہے

  توحيد کے مکتب مقدس کی وصيت کی (َوَوصَّی بِہَا ٕاِْبَراِہيُم بَنِيِہ َويَْعقُوب)۔
ہر ايک نے اپنی اوالد سے کہا: اے ميرے فرزند ! خدا نے اس ٓائين توحيد کو تمہارے لئے منتخب کياہے ( يبنی ان هللا 

  لکم الدين)۔ اصطفی
اس وصيت ابراہيمی کا ذکر کرتے ہوئے قرٓان گويا اس حقيقت کو بيان کرنا چاہتا کہ اے انسان! تم فقط ٓاج کے لئے اپنی اوالد 

کے لئے جوا ب ده نہيں بلکہ اس کے ٓائنده کے بھی جواب ده ہو۔ اس جہان سے ٓانکھوں کو بند کرتے وقت اپنی اوالد کی 
  فکر نہ کرو بلکہ ان کی معنوی و روحانی زندگی کے لئے بھی فکر کرو۔مادی زندگی ہی کے لئے 

يہ وصيت حضرت ابراہيم ہی نے نہيں کی بلکہ ان کے پوتے حضرت يعقوب نے بھی اپنے دادا کی اس روش کو جاری رکھا
اور سعادت ايک چھوٹے  اور انہوں نے بھی اپنی ٓاخری عمر ميں اپنی اوالد کو سمجھاياکہ ديکھو! تمہاری کاميابی و کامرانی

  سے جملے مينپوشيده ہے اور وه ہے حق کے سامنے سرتسليم خم کرنا۔
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تمام انبياء ميں يہاں حضرت ابراہيم کے ساتھ صرف حضرت يعقوب کا ذکر ٓاياہے شايد يہ اس مقصد کے لئے ہوکہ يہود و 
ستہ کرتے ہيں انہيں سمجھايا جائے نصاری کہ جن ميں سے ہر کوئی کسی نہ کسی طرح اپنے تئيں حضرت يعقوب سے واب

کہ تمہارا يہ شرک ٓالود طور طريقہ اور حق کے سامنے سر تسليم خم نہ کرنے کی تمہاری ہٹ اس شخصيت کے طريقے 
  سے نہيں ملتی جس سے اپنا ربط جوڑتے ہو۔

ا تَْعبُُدوَن ِمْن بَْعِدی قَالُوا نَْعبُُد ٕاِلَہََک َوٕاِلَہَ آبَائَِک ٕاِْبَراِہيَم َوٕاِْسَماِعيَل ۔ ٔاَْم ُکنتُْم ُشہََداَء ٕاِْذ َحَضَر يَْعقُوَب اْلَمْوُت ٕاِْذ قَاَل لِبَنِيِہ مَ ١٣٣
  َوٕاِْسَحاَق ٕاِلَہًا َواِحًدا َونَْحُن لَہُ ُمْسلُِمونَ 

ا َکانُوا يَْعَملُون۔ تِْلَک ٔاُمَّةٌ قَْد َخلَْت لَہَا َما َکَسبَْت َولَُکْم َما َکَسْبتُْم َوالَتُْسٔاَلُوَن عَ ١٣۴   مَّ
  ترجمہ
۔ کيا تم موجود تھے جب يعقوب کی موت کا وقت ٓايا، جب انہوں نے اپنے بيٹوں سے کہا: ميرے بعد کس کی پرستش ١٣٣

کروگے۔ انہوں نے کہا: ٓاپ کے خدا کی اور اس اکيلے خدا کی جو ٓاپ کے ٓاباء ابراہيم، اسماعيل اور اسحاق کا خداہے اور ہم 
  نے سرتسليم خم کرتے ہيں۔اس کے سام

۔ (بہر حال) وه ايک امت تھے کہ گذشتہ زمانے ميں ان کے اعمال ان سے مربوط تھے اور تمہارے اعمال بھی خود تم ١٣۴
  سے مربوط ہيں اور ان کے اعمال کی باز پرس کبھی تم سے نہ ہوگی۔

ات کے وقت اپنی اوالد کو اسی دين کی شان نزول يہوديوں کی ايک جماعت کا عقيده تھا کہ حضرت يعقوب نے اپنی وف
وصيت کی جس کے يہودی معتقد ہيں (اس کی تمام تحريفوں کے ساتھ) خدائے تعالی نے ان کے اس عقيدے کی ترديد ميں يہ 

  2ٓايات نازل کيں۔
______________________________  

  ۴٣٩، ص٣نور الثقلين، ج ١
  تفسير ابو الفتوح رازی 2

  
  

  ال کے جواب ده ہيں سب اپنے اپنے اعم
جيسا کہ شان نزول ميں ہے ٓايت کے ظاہر سے بھی يہ سمجھ ميں ٓاتاہے کہ کسی گفتگو کے دوران منکرين اسالم کا ايک 

گروه حضرت يعقوب سے کوئی غلط بات منسوب کرتاتھا۔ قرٓان ان کے اس بے دليل دعوی کے متعلق کہتاہے: کيا تم يعقوب 
  انہوں نے اپنے بيٹوں کو ايسی وصيت کی تھی ( ام کنتم شھدٓاء اذا حضر يعقوب الموت)۔کی موت کے وقت موجود تھے کہ 

جو بات تم ان سے منسوب کرتے ہو وه تو نہيں بلکہ جو کچھ انہوں نے اس وقت اپنے بيٹوں سے گفتگو کی يہ تھی کہ انہوں 
ون من بعدی)انہوں نے جواب ميں کہا: ٓاپ نے پوچھا: ميرے بعد کس چيز کی پرستش و عبادت کروگے (اذقال لبنيہ ما تعبد

کے خدا کی اور اس اکيلے خدا کی جو ٓاپ کے ٓاباابراہيم، اسماعيل اور اسحاق کا خدا ہے (قالوا نعبد الہک و الہ ابائک ابراہيم 
  و اسمعيل و اسحق الہا واحد)اور ہم اس کے حکم کے سامنے سر تسليم خم کرتے ہيں (و نحن لہ مسلمون)

توحيد اور حق کے سامنے سر تسليم خم کرنے کے عالوه کوئی وصيت نہيں کی اور يہی اصول تمام حقائق تسليم يعقوب نے 
کرنے کی بنياد ہے۔ زير بحث ٓايت سے معلوم ہوتاہے کہ موت کے وقت حضرت يعقوب کو اپنی اوالد کی ٓائنده زندگی کے 

نی سے ہويدا تھے جو بت پرست تھے اور کئی ايک چيزوں بارے ميں کچھ پريشانی تھی اور اس فکر کے ٓاثار ان کی پيشا
کے سامنے سجده کرتے تھے۔ يعقوب چاہتے تھے کہ وه جان ليں کہ کيا اس طور طريقے کی طرف تو کسی کا رحجان اس 

  کے دل کی گہرائيوں ميں موجود نہيں۔ ليکن بيٹوں کے جواب کے بعد انہيں سکون قلب نصيب ہوا۔
ہے کہ حضرت اسمعيل ، حضرت يعقوب کے باپ يا دادا نہيں تھے بلکہ ان کے چچا تھے۔ يہاں سے يہ نکتہ بھی قابل توجہ 

واضح ہوتاہے کہ لغت عرب ميں کبھی کبھی لفظ (اب) جس کا معنی باپ ہے چچا کے لئے بھی استعمال ہوتاہے۔ اسی لئے ہم 
س مفہوم کے خالف نہيں کہ ٓازر ابراہيم کا والد نہ تھا کہتے ہيں کہ قرٓان ميں اگر يہ لفظ ٓازر کے لئے استعمال ہوا ہے تو يہ ا

  بلکہ چچاتھا۔
زير نظر دوسری ٓايت گويا يہوديوں کے ايک اشتباه کی نفی کرتی ہے کيونکہ وه اپنے ٓاباء و اجداد، ان کے اعزازات اور 

ناہگار ہوں تو بھی ان خداکے ہاں ان کی عظمت پر بہت بھر و سہ کرتے تھے اور اپنے بارے ميں سمجھتے کہ اگر وه گ
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  بزرگوں کی وجہ سے نجات يافتہ ہيں۔ قرٓان کہتاہے: بہرحال وه ايک امت تھے جو تم 
کبھی ان کے اعمال کے جواب ده نہيں (جيسا کہ وه تمہارے اعمال کے جواب ده نہيں ہيں) ( و ال تسئلون عما کانوا يعملون) 

کے متعلق ايسے فخر و مباہات کی تحقيق ميں صرف کرو اپنے عقيده لہذا بجائے اس کے کہ تم اپنی توانايی اپنے بزرگوں 
  اور عمل کی اصالح کرو۔ 

اگر چہ ظاہرا اس ٓايت کے مخاطب اہل کتاب اور يہودی ہيں ليکن واضح ہے کہ يہ حکم انہی سے مخصوص نہيں بلکہ ہم 
  ١مسلمان بھی اس کے حقيقی مفہوم کے مخاطب ہيں۔

  خاص طور پر توجہ فرمائيں۔ (مترجم)سادات کرام اس بات کی طرف  ١
   ۔ َوقَالُوا ُکونُوا ہُوًدا ٔاَْو نََصاَری تَْہتَُدوا قُْل بَْل ِملَّةَ ٕاِْبَراِہيَم َحنِيفًا َوَما َکاَن ِمْن اْلُمْشِرِکينَ ١٣۵
ِ َوَما ٔاُنِزَل ٕاِلَْينَا َوَما ٔاُنِزَل ٕاِلَی ٕاِْبَراِہيَم وَ ١٣۶ ٕاِْسَماِعيَل َوٕاِْسَحاَق َويَْعقُوَب َوااْلَْٔسبَاِط َوَما ٔاُوتَِی ُموَسی َوِعيَسی َوَما ٔاُوتَِی ۔ قُولُوا آَمنَّا ِبا

ُق بَْيَن ٔاََحٍد ِمْنہُْم َونَْحُن لَہُ ُمْسلُِموَن    النَّبِيُّوَن ِمْن َربِِّہْم الَنُفَرِّ
  ا َوٕاِْن تََولَّْوا فَإِنََّما ہُْم فِی ِشقَاٍق فََسيَْکفِيَکہُْم هللاُ َوہَُو السَِّميُع اْلَعلِيم۔فإِْن آَمنُوا بِِمْثِل َما آَمنتُْم بِِہ فَقَْد اْہتََدو١٣٧◌َ 
  

  ترجمہ
۔ (اہل کتاب) کہتے ہيں يہودی بن جاؤ يا عيسائی تا کہ ہدايت پالو کہہ ديجئے (يہ تحريف شده مذاہب ہرگز ہدايت بشر کا ١٣۵

  خالص دين کی پيروی کرو وه ہرگز مشرکين ميں سے نہ تھے۔سبب نہيں بن سکتے) بلکہ ابراہيم کے 
۔ کہيے ہم خدا پر ايمان الئے ہيں اور اس پر جو ہم پر نازل ہواہے اور اس پر بھی جو ابراہيم ، اسمعيل ، اسحاق، يعقوب ١٣۶

سرے پيغمبروں کو اور بنی اسرائيل کے ديگر انبياء اسباط پر نازل ہواہے اور اسی طرح جو کچھ موسی اور عيسی اور دو
پروردگار کی طرف سے ديا گيا۔ ہم ان ميں کوئی فرق نہيں سمجھتے اور خدا کے حکم کے سامنے سرتسليم کرتے خم کرتے

  ہيں (نسلی تعصبات اور ذاتی اغراض ہمارے لئے سبب نہيں بنتيں کہ ہم بعض کو قبول کريں اور بعض کو چھوڑ ديں)
ں جس پر تم ايمان الئے ہو تو ہدايت يافتہ ہوجائيں گے اور اگر روگردانی کريں گے تو ۔ اگر وه بھی اس پر ايمان لے ٓائي١٣٧

  وه حق سے جداہوں گے اور خدا تم سے ان کے شر کو دور کرے گا کہ وه سننے واال اور داناہے۔
  شان نزول

  ان ٓايات کی شان نزول کے بارے ميں ابن عباس سے اس طرح منقول ہے:
ران کے کچھ عيسائی علماء مسلمانوں سے بحث مباحثہ کرتے تھے۔ ان ميں سے ہر گروه اپنے تئيں چند يہودی علماء اور نج

دين حق پر قرار ديتا اور دوسرے کی نفی کرتاتھا۔ يہودی کہتے کہ ہمارے پيغمبر حضرت موسی ديگر انبياء سے برتر ہيں 
سيح بہترين رہنماہيں اور انجيل بہترين کتاب اور ہماری کتاب بہترين کتاب ہے۔ اسی طرح عيسائی دعوی کرتے تھے کہ م

ہے۔ ان دو مذاہب کے پيرو کاروں ميں سے ہر ايک مسلمانوں کو اپنے مذہب کی طرف دعوت ديتاتھا۔ يہ ٓايات اس موقع پر ان
  کے جواب ميں نازل ہوئيں۔

  

  صرف ہم حق پر ہيں 
حق کو فقط اپنی ذات ميں منحصر سمجھتا ہے اور باقی سبخود پرستی اور خود محوری کا اکثر يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ انسان 

کو باطل پرست قرار ديتاہے اور کوشش کرتاہے کہ دوسروں کو بھی اپنے رنگ ميں رنگ لے جيسا کہ محل بحث پہلی ٓايت 
وا ہودا او نصاریميں قرٓان کہتاہے: اہل کتاب کہتے ہيں يہودی ہوجاؤ يا عيسائی بن جاؤ تو ہدايت يافتہ ہوجاؤگے ( و قالوا کون

  تھتدوا)۔
کہئيے کہ تحريف شده مذاہب اس قابل نہيں کہ وه ہدايت بشر کا سبب بنيں بلکہ حضرت ابراہيم کے خالص دين کے پيروکار 

  بنوتا کہ ہدايت حاصل کرو۔ وه ہرگز مشرکين ميں سے نہ تھے (قل بل ملة ابراہيم حنيفا و ما کان من المشرکين)۔
ہيں جو خالص توحيد کے پيروکار ہيں وه توحيد جو کسی قسم کے شرک سے ٓالوده نہ ہو اور پاک و صحيح ديندار افراد وه 

  صاف دين کو کجرو دين سے ممتاز کرنے والی اہم ترين بنياد توحيد خالص ہی ہے۔
کيونکہ دين حق  اسالم ہميں تعليم ديتاہے کہ خدا کے پيغمبروں ميں کوئی تفريق نہ کريں اور سب کی تعليمات کا احترام کريں

کے اصول سب کے ہاں ايک ہی جيسے ہيں۔ موسی و عيسی بھی ابراہيم کے ٓائين حق کے پيروکار تھے جو شرک سے پاک 
تھا، اگرچہ ان کے دين ميں نادان پيروکاروں نے تحريف کردی اور اسے شرک ٓالود کرديا (يہ گفتگو اس بات کے خالف 

کی انجام دہی کے لئے ٓاخری ٓاسمانی دين کی پيروی کرنا چاہئيے يعنی صرف اسالم نہيں کہ ٓاج ہميں اپنی شرعی ذمہ داريوں
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کے ذيل ميں بيان کيا جا چکاہے)۔ اسی لئے بعد کی ٓايت ۶٢کی نہ کہ اس کے عالوه کسی اور کی جيسا کہ اسی سوره کی ٓايہ
الئے ہيں جو اس کی طرف سے ہم پر نازل مسلمانوں کو حکم ديتی ہے کہ وه اپنے مخالفين سے کہيں کہ ہم خدا پر ايمان 

ہواہے اور اس پر جو ابراہيم ، اسمعيل ، اسحاق، يعقوب اور بنی اسرائيل کے اسباط پيغمبروں پر نازل ہواہے اور اسی طرح 
ِ َوَما ٔاُنِزَل إِ  لَْينَا َوَما ٔاُنِزَل ٕاِلَی جو موسی و عيسی اور دوسرے پيغمبروں کو ان کے خدا کی طرف سے دياگياہے (قُولُوا آَمنَّا بِا

  وَن ِمْن َربِِّہْم)۔ٕاِْبَراِہيَم َوٕاِْسَماِعيَل َوٕاِْسَحاَق َويَْعقُوَب َوااْلَْٔسبَاِط َوَما ٔاُوِتَی ُموَسی َوِعيَسی َوَما ٔاُوتَِی النَّبِيُّ
ُق بَْيَن خالصہ يہ کہ ہم ان کے در ميان کوئی فرق روا نہيں رکھتے اور فرمان حق کے سامنے سر  تسليم خم کرنے ہيں (الَنُفَرِّ

  ٔاََحٍد ِمْنہُْم َونَْحُن لَہُ ُمْسلُِموَن )۔
خود محوری ، نسلی تعصبات اور ايسی ديگر چيزيں ہمارے لئے اس بات کا موجب نہينبنتی کہ ہم کچھ کو مان ليں اور کچھ 

ں سے انسانوں کی رہنمائی کے لئے قيام کيا۔ ليکن کا انکار کرديں۔ وه سب خدائی معلم ہيں جنہوں نے مختلف تربيتی طريقو
سب کا مقصد ايک ہی تھا اور وه تھا توحيد خالص اور حق و عدالت کے سائے ميں نوع بشر کی ہدايت، اگر چہ ان ميں سے 

  ہر ايک اپنے خاص زمانے ميں بعض مخصوص ذمہ داريوں اور خصوصيات کا حامل تھا۔
وگ ان امور پر ايمان لے ٓائيں جن پر تم ايمان الئے ہو تو ہدايت پاليں گے (فإِْن آَمنُوا بِِمْثِل اس کے بعد قرٓان کہتاہے: اگر يہ ل

  َما آَمنتُْم بِِہ فَقَْد اْہتََدوا )۔ اگر روگردانی کريں گے تو حق سے جدا ہيں(َوٕاِْن تََولَّْوا فَإِنََّما ہُْم فِی ِشقَاق)۔
ی ديگر چيزوں کو مذہب ميں داخل کريں اور خدا کے تمام پيغمبروں پر بال ااستثناء اگر وه نسلی و خاندانی تعصبات اور ايس

ايمان لے ٓائيں تو ہدايت يافتہ ہوجائيں اور اگر يہ صورت نہ ہو تو اس کا مطلب يہ ہوگا انہوں نے حق کو چھوڑ دياہے اور 
  باطل کے پيچھے رواں ہيں۔

ميں ہے اور اس مقام پر اس سے مراد کفر، گمراہی، حق سے دوری  لفظ (شقاق) در اصل شکاف، نزاع اور جنگ کے معنی
  اور باطل کی طرف توجہ لياگياہے اور ان سب معانی کا نتيجہ ايک ہی ہے۔

بعض مفسرين نے نقل کياہے کہ گذشتہ ٓايت کے نازل ہونے اور حضرت عيسی کا باقی انبياء کی صف ميں ذکر ٓانے کے بعد 
لگی کہ ہم يہ نہيں مانتے کہ حضرت عيسی ديگر انبياء کی طرح تھے وه تو خدا کے بيٹے  عيسائيوں کی ايک جماعت کہنے

تھے لہذا زير نظر ٓايات ميں سے تيسری ٓايت نازل ہوئی اور انہيں تنبيہ کی گئی کہ وه گمراہی اور کفر کا شکار ہيں۔ بہرحال 
وں سے ہراساں نہ ہوں فرمايا: خدا ان کے شرک ان ٓايت کے ٓاخر ميں مسلمانوں کو تسلی ديتے ہوئے کہ وه دشمن کی سازش

سے دور کر ےگا کہ وه سننے واال جاننے واال ہے۔ ان کی باتيں سنتا ہے اور ان کی سازشوں سے ٓاگاه ہے ( فََسيَْکفِيَکہُْم هللاُ 
  َوہَُو السَِّميُع اْلَعلِيم)۔

  

  دعوت انبياء کی وحدت: 
ندہی کی گئی ہے کہ خدا کے تمام پيغمبر ايک ہی ہدف اور غرض رکھتے تھے۔ ان ميں ٓايات قرٓانی ميں بارہا اس بات کی نشا

  کسی قسم کا فرق نہيں ہے کيونکہ سب ايک ہی منبع وحی و الہام سے فيض حاصل کرتے تھے۔
ہيں يہ  قرٓان مسلمانوں کو نصيحت کرتاہے کہ خدا کے تمام پيغمبروں کا ايک جيسا احترام کريں۔ ليکن جيسا کہ ہم کہہ چکے

بات اس کی نفی نہيں کرتی کہ خدا کی طرف سے ٓانے والی نئی شريعت گذشتہ شريعتوں کی ناسخ ہوتی ہے۔ ٓائين اسالم 
ٓاخری ٓائين ہے کيونکہ خدا کے پيغمبر معلمين کی طرح تھے اور ان ميں سے ہر ايک انسانی معاشرے کی عليحده جماعتوں 

جب ايک جماعت کی تعليم ختم ہوجاتی ہے تو طلباء دوسرے معلم کے پاس اور ميں تربيت کے لئے ٓائے اور واضح ہے کہ 
اوپر کی جماعت ميں چلے جاتے ہيں۔ اسی طرح انسانی معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ہم ٓاخری پيغمبر کے پروگراموں کو 

  جو دين کے تکامل کا ٓاخری مرحلہ ہے عملی شکل ديں۔
  

  اسباط کون تھے: 
ط کا معنی ہے کسی چيز کا ٓاسانی سے پھيالؤ۔ درخت کو کبھی کبھی سبط (برون سبذ) کہتے ہيں کيونکہ سبط، سبط اور انبسا

اس کی شاخيں ٓاسانی سے پھيل جاتی ہيں۔ اوالد اور خاندان کی شاخوں کو سبط اور اسباط کہتے ہيں اور اس کی وجہ وه 
  پھيالؤ اور وسعت ہے جو نسل ميں پيدا ہوتی ہے۔

نی اسرائيل کے خاندان اور قبائل ہيں يا وه لوگ مراد ہيں جو حضرت يعقوب کے باره بيٹوں سے پيدا ہوئے اسباط سے مراد ب
  چونکہ ان ميں سے بھی انبياء ہوئے 
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ہيں لہذا مندرجہ باال ٓايت ميں اسباط کو بھی ان افراد کا ايک حصہ قرار ديا گياہے جن پرٓايات نازل ہوئيں۔ اس وجہ سے اسباط
اسرائيل کے قبائل يا اوالد يعقوب يا اوالد يعقوب ميں سے وه قبائل ہيں جن ميں انبياء ٓائے اس سے مراد خود  سے مراد بنی

حضرت يعقوب کے بيٹے نہ تھے کہ جس بناء پر کہا جاسکے کہ وه سب کے سب نبوت کی اہليت نہ رکھتے تھے کيونکہ وه 
  تو اپنے بھائی کے معاملے ميں گناه کے مرتکب ہوئے تھے۔

  

  حنيف کا ماده ہے حنف (برو زن ہدف) 
حنيف کا ماده ہے حنف (برو زن ہدف) جس کا معنی ہے گمراہی سے درستی اور راستی کی طرف ميالن و رجحان پيدا کرنا۔
اس کے برعکس ہے جنف يعنی راستی سے کجی کی طرف جھکنا۔ توحيد خالص کے پيروکار چونکہ شرک سے منہ موڑکر

رف مائل ہيں اس لئے انہيں حنيف کہا جاتاہے۔ اس وجہ سے حنيف کا ايک معنی ہے مستقيم اور صافاس حقيقی اساس کی ط
يہاں سے واضح ہوتاہے کہ مفسرين نے (حنيف) کی جو مختلف تفسيريں کی ہيں مثال بيت هللا کا حج ، حق کی پيروی ، 

  کی طرف ہوتی ہے۔ حضرت ابراہيم کی پيروی ، خلوص عمل و غيره سب کی برگشت اسی جامع مفہوم
  ۔ِصْبَغةَ هللاِ َوَمْن ٔاَْحَسُن ِمْن هللاِ ِصْبَغةً َونَْحُن لَہُ َعابُِدونَ ١٣٨
ونَنَا فِی هللاِ َوہَُو َربُّنَا َوَربُُّکْم َولَنَا ٔاَْعَمالُنَا َولَُکْم ٔاَْعَمالُُکْم َونَْحُن لَہُ ُمخْ ١٣٩   لُِصوَن ۔قُْل ٔاَتَُحاجُّ
ْن َکتََم  ٕاِنَّ ٕاِْبَراِہيَم َوٕاِْسَماِعيَل َوٕاِْسَحاَق َويَْعقُوَب َوااْلَْٔسبَاطَ َکانُوا ہُوًدا ٔاَْو نََصاَری قُْل ٔأَاَْنتُمْ  ۔ ٔاَْم تَقُولُونَ ١۴٠ ٔاَْعلَُم ٔاَْم هللاُ َوَمْن ٔاَْظلَُم ِممَّ

ا تَْعَملُوَن    َشہَاَدةً ِعْنَدهُ ِمْن هللاِ َوَما هللاُ بَِغافٍِل َعمَّ
ا َکانُوا يَْعَملُوَن ١۴١   ۔ تِْلَک ٔاُمَّةٌ قَْد َخلَْت لَہَا َما َکَسبَْت َولَُکْم َما َکَسْبتُْم َوالَتُْسٔاَلُوَن َعمَّ
  ترجمہ
۔ خدائی رنگ (ايمان، توحيد اور اسالم کا رنگ قبول کريں) اور خدائی رنگ سے کون سا رنگ بہتر ہے اور ہم صرف ١٣٨

  اس کی عبادت کرتے ہيں۔
کہيے: کيا تم ہم سے خدا کے بارے ميں گفتگو کرتے ہو حاالنکہ وہی تمہارا اور ہمارا پروردگار ہے۔ ہمارے اعمال  ۔١٣٩

 ہمارے لئے اور تمہارے اعمال تمہارے لئے ہيں اور ہم تو خلوص سے اس کی عبادت کرتے ہيں (اور ہم مخلص موحد ہيں)۔
، يعقوب اور اسباط يہودی يا عيسائی تھے۔ کہيئے تم بہتر جانتے ہو يا خدا ۔ کيا تم کہتے ہو کہ ابراہيم، اسمعيل ، اسحاق ١۴٠

(اور با وجوديکہ تم جانتے ہو کہ وه يہودی يا عيسائی نہ تھے کيوں حقيقت چھپاتے ہو) اور اس شخص سے زياده کون ظالم و
  نہيں ہے۔ ستمگر ہے جو اپنے پاس موجود خدائی شہادت کو چھپائے اور خدا تمہارے اعمال سے غافل

۔ (بہرحال) وه ايک امت تھے جو گزرگئے۔ جو انہوں نے کياہے وه ان کے لئے ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وه ١۴١
  تمہارے لئے ہے۔ تم ان کے اعمال کے جواب ده نہيں ہو۔

  
  غير خدائی رنگ دھو ڈالو 

ں جو دعوت دی گئی تھی اس ضمن ميں گذشتہ ٓايات ميں مختلف پيروکاروں کو تمام انبيا کے پروگراموں کے سلسلے مي
  ۔١فرماتاہے: صرف خدائی رنگ قبول کرو (جو ايمان اور توحيد کا خالص رنگ ہے) (صبغة هللا)

س کے بعد مزيد کہتا ہے: کو نسا رنگ خدائی رنگ سے بہتر ہے اور ہم تو فقط اس کی پرستش و عبادت کرتے ہيں (اور ١
  من احسن من هللا صبغة و نحن لہ عبدون)۔ اسی کے سامنے سر تسليم خم کرتے ہيں) (و

اس طرح قرٓان حکم ديتاہے کہ نسلی ، قبائلی اور ايسے ديگر رنگ جو تفرقہ بازی کا سبب ہيں ختم کرديں اور سب کے سب 
  صرف خدائی رنگ ميں رنگ جائيں۔

اور کہتے تھے اس خاص رنگ مفسرين نے لکھاہے کہ عيسائيوں کا معمول تھا کہ وه اپنی اوالد کو غسل تعميد ديتے تھے 
  سے غسل دينے سے نو مولود کے وه ذاتی گناه دھل جاتے ہيں جو اسے حضرت ٓادم سے ورثے ميں ملے ہيں۔

قرٓان اس بے بنياد منطق پر خط بطالن کھينچتاہے اور کہتاہے کہ خرافات ، بيہودگی اور تفرقہ اندازی کے ظاہری رنگونکے 
ول کرو تا کہ تمہاری روح اور نفس ہر قسم کی ٓالودگی سے پاک ہو۔ واقعا يہ کيسی بجائے رنگ حقيقت اور رنگ الہی قب

خوبصورت اور لطيف تعبير ہے۔ اگر لوگ خدائی رنگ قبول کرليں يعنی وحدت، عظمت، پاکيزگی اور پرہيزگاری کا رنگ ، 
ور اس سے تمام جھگڑے، کشمکشعدالت مساوات برادری اور برابری کا رنگ اور توحيد و اخالص کا رنگ اختيار کرليں ا

  (جو کئی رنگوں ميں اسير ہونے کا سبب ہيں) ختم کرسکتے ہيں اور شرک ، نفاق اور تفرقہ بازيوں کو دور کرسکتے ہيں۔
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امام صادق(ع) سے مروی د متعدد احاديث ميں انہی طرح طرح کے رنگوں کو دور کرنے کے بارے ميں فرمايا گياہے۔ يہ 
  فسير ميں منقول ہيں۔ ٓاپ نے فرمايا:روايات اس ٓايات کی ت

  ٢صبغة هللا سے مراد اسالم کا پاکيزه ٓائين ہے۔
يہودی و غيره بعض اوقات مسلمانوں سے حجت بازی کرتے اور کہتے کہ پيغمبر ہماری قوم ميں مبعوث ہوتے تھے۔ ہمارا 

محمد بھی پيغمبر ہوتے تو ہم ميں سے  دين قديم ترين ہے اور ہماری کتاب ٓاسمانی کتابوں ميں سے زياده پرانی ہے اگر
مبعوث ہوتے اور کبھی کہتے کہ عربوں کی نسبت ہماری نسل ايمان و وحی قبول کرنے کے لئے زياده ٓاماده ہے کيونکہ 

  عرب تو بت پرست تھے ۔
ال ٓايات ميں ان جب کہ ہم نہ تھے کبھی وه خود کو خدا کی اوالد کہتے کہ بہشت تو فقط ہمارے لئے ہے۔ قرٓان نے مندرجہ با

سب خياالت پر خط بطالن کھينچ دياہے۔ قرٓان پہلے پيغمبر سے يوں خطاب کرتاہے: ان سے کہيے کہ خدا کے بارے ميں تم 
  ہم سے گفتگو کرتے ہو حاالنکہ وه تمہارا اور ہمارا پروردگار ہے (قل اتحاجوننا فی هللا دھو ربنا و ربکم)۔

ہی نہيں وه تو تما م جہانوں اور تمام عالم ہستی کا پروردگار ہے۔ يہ بھی جان لوکہ ہم پروردگار کسی نسلی يا قبيلے کے لئے 
اپنے اعمال کے جواب ده ہيں اور تم اپنے اعمال کے جواب ده ہو اور اعمال کے عالوه کسی شخص کے لئے کوئی وجہ 

رستش کرتے ہيں اور خالص موحدہيں ليکن امتياز نہيں ( و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم)۔فرق يہ ہے کہ ہم خلوص سے اس کی پ
  تم ميں سے بہت سوں نے توحيد کو شرک ٓالود کر رکھاہے ( و نحن لہ مخلصون)۔

اس کے بعد کی ٓايت ميں ان بے بنياد دعووں ميں سے کچھ کا جواب ديتے ہوئے فرماتاہے: کيا تم کہتے ہو کہ ابراہيم، 
عيسائی تھے (ٔاَْم تَقُولُوَن ٕاِنَّ ٕاِْبَراِہيَم َوٕاِْسَماِعيَل َوٕاِْسَحاَق َويَْعقُوَب َوااْلَْٔسبَاطَ اسماعيل، اسحاق، يعقوب اور اسباط سب يہودی يا 

م و َکانُوا ہُوًدا ٔاَْو نََصاَری)۔کہيے تم بہتر جانتے ہو يا (قل اعلم ام هللا)خدا بہتر جانتاہے کہ وه يہودی تھے نہ نصرانی۔ تم بھی ک
موسی اور حضرت عيسی سے بہت سے پيغمبر دنيا ميں ٓائے اور اگر نہيں جانتے تو پھر بغير  بيش جانتے ہو کہ حضرت

اطالع کے ان کی طرف ايسی نسبت دنيا تہمت، گناه اور حقيقت سے پرده پوشی ہے اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے 
)۔مگر يہ جان لو کہ خدا تمہارے اعمال جو اپنے پاس موجود خدائی شہادت چھپائے (و من اظلم ممن کتم شھادة عنده من هللا

ا تَْعَملُوَن )۔   سے غافل نہيں ہے (َوَما هللاُ بَِغافٍِل َعمَّ
تعجب ہے کہ جب انسان ہٹ دھرمی اور تعصب کا شکار ہوجاتاہے تو پھر مسلمات تاريخ تک کا انکار کرديتاہے۔ مثال يہودی 

يسے پيغمبروں تک کو حضرت موسی اور حضرت عيسیاور عيسائی حضرت ابراہيم، حضرت اسحق اور حضرت يعقوب ج
کا پيروکار شمار کرتے ہيں جب کہ وه ان سے پہلے دنيا ميں ٓائے اور يہاں سے چل بسے۔ وه بھی واضح حقيقت و واقعيت کو

ے کيونکہ چھپاتے ہيں جس کا تعلق لوگوں کی قسمت اور دين و ٓائين سے ہے۔ اس لئے قرٓان انہيں ظالم ترين افراد قرار ديتاہ
اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہيں کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر حقائق کو چھپاتے ہيں اور لوگوں کو گمراه کرتے ہيں۔ زير بحث 

ٓايت ميں ايسے لوگوں کے نظريات کا ايک اور جواب ديا گياہے۔ فرمايا: فرض کرو يہ سب دعوے سچے ہيں تو بھی وه 
اعمال بند ہوچکاہے، ا ن کا زمانہ بيت چکاہے اور ان کے اعمال انہی سے تعلقايسے لوگ تھے جو گزرگئے ہيں ان کا دفتر 

رکھتے ہيں (قلت هللا قد خلت نٓھما کسبت) اور تم اپنے اعمال کے جواب ده ہو اور ان کے اعمال کی باز پرس تم سے نہ ہوگی 
  ( و لکم ما کسبتم و ال تسئلون عما کانوا يعملون)۔

کو چاہئيے کہ اپنے اعمال کا سہارا لے اور ان پر بھر و سہ کرے نہ کہ اپنے گزرے ہوئے مختصر يہ کہ ايک زنده قوم 
بزرگوں کی تاريخ کا سہارا لے۔ ايک انسان کو صرف اپنی فضيلت و منقبت پر بھر و سہ کرنا چاہيے کيونکہ باپ کی فضيلت

  سے اسے کيا حاصل چاہے وه کتنا ہی صاحب فضل کيوں نہ ہو۔
ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب يَ ۔َسيَقُوُل ا١۴٢ َّ ِ فَہَاُء ِمْن النَّاِس َما َوالَّہُْم َعْن قِْبلَتِِہْم الَّتِی َکانُوا َعلَْيہَا قُْل    ْہِدی َمْن يََشاُء ٕاِلَی ِصَراٍط ُمْستَقِيمٍ لسُّ
  ترجمہ
گردان کيا۔ کہہ دو: مشرق و ۔ عنقريب کم عقل لوگ کہيں گے (مسلمانوں کو) ان ۔ کہ پہلے قبلہ سے کس چيز نے رو١۴٢

  مغرب هللا کے لئے ہے۔ وه جسے چاہتاہے سيدھی راه کی ہدايت کرناہے۔
______________________________  

عرب جس مقام پر(صبغہ هللا) کہتے ہيں اس سلسلے ميں مفسرين نے کئی احتماالت بيان کئے ہيں جن ميں سے تين واضح ہيں۔ پہال  ١
  يہ کہ وه فعل محذوف کا

مفعول مطلق ہے (طبغو صبغة هللا) دوسرا يہ کہ ملت ابراہيم کی جگہ ٓايا ہو جو گذشتہ ٓايات ميں گزرچکاہے۔ تيسرا يہ کہ فعل محذوف کا 
  مفعول يہ ہو (اتبعوا صبغة هللا)۔
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  ۔١٣٢، ص١نور الثقلين، ج ٢

  
  

  قبلہ کی تبديلی کا واقعہ 
اسالم کی ايک اہم تبديلی کی طرف اشاره کيا گياہے جس سے لوگوں ميں اس ٓايت اور اس کے بعد کی چند آيات ميں تاريخ 

ايک عظيم طوفان بر پا ہوگياتھا۔ اس کی کچھ تفصيل يہ ہے کہ بعثت کے بعد تيره سال تک مکہ ميں اور چند ماه تک مدينہ 
قبلہ بدل گيا اور ميں پيغمبر اسالم حکم خدا سے بيت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھتے رہے ليکن اس کے بعد 

مسلمانوں کو حکم ديا گيا کہ وه مکہ کی طرف رخ کرکے نماز پڑھيں۔ مدينہ ميں کتنے ماه بيت المقدس کی طرف رخ کرکے 
نماز پڑھی جاتی رہی اس سلسلے ميں مفسرين ميں اختالف ہے۔ يہ مدت سات ماه سے لے کہ ستره ماه تک بيان کی گئی ہے 

دوران يہودی مسلمانوں کو طعن زنی کرتے رہے کيونکہ بيت المقدس در اصل يہوديوں کا  ليکن يہ جتنا عرصہ بھی تھا اس
قبلہ تھا وه مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ان کا اپنا کوئی قبلہ نہيں بلکہ ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرکے نماز پڑھتے ہيں اور 

انوں کے لئے ناگوار تھيں۔ ايک طرف وه فرمان الہی يہ اس امر کی دليل ہے کہ ہم حق پرہيں۔ يہ باتيں پيغمبر اکرم اور مسلم
کے مطيع تھے اور دوسری طرف يہوديوں کے طعنے ختم ہونے کو نہ ٓاتے تھے۔ اسی لئے پيغمبر اکرم ٓاسمان کی طرف 

ديکھتے تھے گويا وحی الہی کے منتظر تھے۔ اس انتظار ميں ايک عرصہ گذر گيا يہاں تک کہ قبلہ کی تبديلی کا حکم صادر 
ہوا۔ ايک روز مسجد بنی سالم ميں پيغمبر نماز ظہر پڑھارہے تھے۔ دو رکعتيں پڑھ چکے تھے کہ جبريل کو حکم ہوا کہ 

  ١پيغمبر کا بازو تھام کر ان کا رخ انور کعبہ کی طرف پھير ديں۔
ن بازی کا اس واقعے سے يہودی بہت پريشان ہوئے اور اپنے پرانے طريقے کے مطابق ، ڈھٹائی، بہانہ سازی اور طع

مظاہره کرنے لگے۔ پہلے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے بہتر ہيں کيونکہ ان کا کوئی اپنا قبلہ نہيں يہ ہمارے پيروکار 
ہيں۔ ليکن جب خدا کی طرف سے قبلہ کی تبديلی کا حکم نازل ہوا تو انہوں نے پھر زبان اعتراض دراز کی۔ چنانکہ محل 

  بحث ٓايت ميں قرٓان کہتاہے:۔
فَہَاُء ب ہت جلد کم عقل لوگ کہيں گئے ان (مسلمانوں) کو کس چيز نے اس قبلہ سے پھير ديا جس پر وه پہلے تھے (َسيَقُوُل السُّ

ف يں انبياء ما سلِمْن النَّاِس َما َوالَّہُْم َعْن قِْبلَتِِہْم الَّتِی َکانُوا َعلَْيہَا) مسلمانوں نے اس سے کيوں اعراض کياہے جو گذشتہ زبانے م
  کا قبلہ رہاہے۔ اگر پہال قبلہ صحيح تھا تو اس تبديلی

کا کيا مقصد اور اگر دوسرا صحيح ہے تو پھر تيره سال اور چند ماه بيت المقدص کی طرف رخ کرکے کيوں نماز پڑھتے 
  رہے ہيں۔

تاہے سيدھے راستےخدا اپنے پيغمبر کو حکم ديتاہے: ان سے کہہ دو عالم کے مشرق و مغرب هللا کے لئے ہيں وه جسے چاہ
ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب يَْہِدی َمْن يََشاُء ٕاِلَی ِصَراٍط ُمْستَقِيٍم)۔ َّ ِ   کی ہدايت کرتاہے (قُْل 

ان حيلہ بازوں کے جواب ميں يہ ايک قطعی اور واضح دليل تھی کہ بيت المقدس اور کعبہ سب هللا کی ملکيت ہيں۔ خدا کا 
ہيں ہے۔ اہم بات تو يہ ہے کہ فرمان خدا کا پاس کياجائے۔ جس طرف خدا حکم دے ادھر نماز ذاتی طور پر تو کوئی گھر ن

پڑھی جائے وه مقام مقدس و محترم ہے اور کوئی جگہ حکم خدا کے بغير ذاتی اہميت نہيں رکھتی۔ حقيقت ميں قبلہ کی تبديلی 
ی کا مصداق ہے اور وہی ہے جو انسانوں کو ٓازمائش اور تکامل کے مراحل ميں سے ہے ان ميں سے ہر ايک ہدايت الہ

  صراط مستقيم کی طرف رہنمائی کرتاہے۔
______________________________  

  ٢٢۴، ص١مجمع البيان، ج ١

  

  سفہا: 
سفہاء جمع ہے سفيہ کی۔ اصل ميں اس کا معنی وه شخص ہے جس کا بدن ہلکا پھلکا ہو اور ٓاسانی سے ادھر ادھر ہوجائے۔ 

اہل عرب جانوروں کی کم وزن رسيوں کو جو ہر طرف حرکت کرتی رہتی ہيں سفيہ کہتے ہيں۔ ليکن بعد ازاں يہ لفظ کم ذہن 
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  امور دين ميں ہويا امور دنيا ميں۔ شخص کے معنی ميں استعمال ہونے لگا يہ کم عقل
  

  نسخ احکام: 
پہلے کہا جا چکاہے کہ مختلف زمانوں ميں تنسيخ احکام اور تربيتی پروگراموں کی تبديلی کوئی نيا مسئلہ يا عجيب و غريب 

ديا۔ اور چيز نہيں کہ اس پر اعتراض ہوسکے۔ ليکن اس بات کو يہوديوں نے اسالم سے انکار کرنے کے لئے بڑی بات بنا
  اس سلسلے ميں بہت پرا پيگنڈاکيا۔

  

  قرٓان نے انہيں منطقی اور دندان شکن جواب ديئے 
قرٓان نے انہيں منطقی اور دندان شکن جواب ديئے اور وه مجبور خاموش ہوگئے اس سلسلے کی ٓايات ٓاپ ابھی مالحظہ کريں

  گے۔
ُسوُل َعلَْيُکْم َشِہيًدا َوَما َجَعْلنَا اْلقِْبلَةَ الَّتِی ُکنَت َعلَْيہَا إِ ۔َوَکَذلَِک َجَعْلنَاُکْم ٔاُمَّةً َوَسطًا لِتَُکو١۴٣ الَّ لِنَْعلََم نُوا ُشہََداَء َعلَی النَّاِس َويَُکوَن الرَّ

ْن يَنقَلُِب َعلَی َعقِبَْيِہ َوٕاِْن َکانَْت لََکبِيَرةً ٕاِالَّ َعلَی الَِّذيَن ہَ  ُسوَل ِممَّ َدی هللاُ َوَما َکاَن هللاُ لِيُِضيَع ٕاِيَمانَُکْم ٕاِنَّ هللاَ بِالنَّاِس لََرئُوٌف َمْن يَتَّبُِع الرَّ
  َرِحيم
  ترجمہ

۔ (جيسے تمہارا قبلہ در ميانی ہے) اسی طرح خود تمہيں بھی ہم نے ايک در ميانی امت بناياہے (جوہر لحاظ سے ١۴٣ٌ◌ 
گوں کے لئے تم ايک نمونے کی امت بن سکو اور پيغمبر تمہارے افراط و تفريط کے در ميان حد اعتدال ميں ہے) تا کہ لو

سامنے نمونہ ہواور ہم نے وه قبلہ (بيت المقدس) کہ جس پر تم پہلے تھے فقط اس لئے قرار ديا تھا کہ وه لوگ جو پيغمبر کی 
سوا جنہيں خدانے پيروی کرتے ہيں جاہليت کی طرف پلٹ جانے والوں سے ممتاز ہوجائيں اگر چہ يہ کام ان لوگوں کے 

ہدايت دی ہے دشوار تھا (يہ بھی جان لوکہ کہ تمہاری وه نماز يں جو پہلے قبلہ کی طرف رخ کرکے ادا کی تھيں صحيح ہيں)
  اور خدا ہرگز تمہارے ايمان (نماز) کو ضائع نہيں کرتا کيونکہ خدا لوگوں پر رحيم اور مہربان ہے۔

  

  امت وسط 
قبلہ در ميانی ہے)اس طرح تمہيں ہم نے در ميانی امت قرار ديا ہے (و کذلک جعلنا کم امة  پہلے فرمايا: (جس طرح تمہارا

  وسطا) ايسی امت جو کندرو ہونہ تندرو، افراط ميں ہونہ تفريط ميں بلکہ ايک نمونہ ہو۔
کی طرف کھڑے  رہايہ سوال کہ مسلمانوں کا قبلہ کيسے در ميانی قبلہ ہے تو اس کی وجہ يہ ہے کہ عيسائی تقريبا مشرق

  ہوتے ہيں۔ کيونکہ زياده تر عيسائی قوميں مغربی
ممالک ميں رہتی ہيں اور حضرت عيسی کی جائے والد ت (بيت المقدس ميں ہے اس لئے وه مشرق کی طرف رخ کرنے پر 

بل اور ديگرمجبور ہيں اس لحاظ سے مشرقی سمت کلی طور پر ان کا قبلہ شمار ہوتی ہے اور يہودی جو زياده تر شامات ، با
ايسے عالقوں ميں رہتے تھے کہ انہيں تقريبا مغرب کی طرف رخ کرنا پڑتاتھا اس لحاظ سے مغربی سمت ان کا قبلہ تھا 

ليکن اس وقت کے مسلمان جو مدينہ ميں رہتے تھے ان کے لئے کعبہ جنوب کی سمت ميں اور مشرق و مغرب کے در ميان 
  ۔بنتاتھا جو ايک در ميانی خط شمار ہوگيا

يہ مطالب در اصل لفظ کذلک سے اخذ کئے جاتے ہيں۔ مفسرين نے اس کی ديگر تفاسير بھی بيان کی ہيں جو بحث و تمحيص
  کے قابل ہيں۔

بہرحال۔ قرٓان چاہتاہے کہ اسالم کے تمام پروگراموں کے باہمی تعلق کا ذکر کرے اور وه يوں کہ نہ صرف مسلمانوں کا قبلہ 
  مام پروگرام اس خوبی کے حامل ہيں۔در ميانی ہے بلکہ اس کے ت

اس کے بعد مزيد کہتاہے: غرض يہ ہے کہ تم ايک ايسی امت جو گواه (اور ايک نمونہ کی حامل ہو قرار پاؤ پيغمبر بھی ايک
گواه (اور ايک نمونہ)بن کر تمہارے سامنے موجود ہو (لتکونوا شہدٓاء علی الناس و علی الناس و يکون الرسول عليکم 

مت مسلمہ کا ساری دنيا کے لئے گواه ہونا اور اسی طرح پيغمبر کا مسلمانوں پر گواه ہونا يہ تعبير ممکن ہے اسوه شہيد)۔ا
اور نمونہ کی طرف اشاره ہو کيونکہ گواہوں کا انتخاب ہميشہ ان لوگوں ميں سے کياجاتاہے جو نمونہ ہوں يعنی ان عقائد، 

ان کے ذريعے ايک ايسی امت بنو جو نمونہ ہو جيسے پيغمبر تمہارے در  معارف اور تعليمات کی وجہ سے کے تم حامل ہو
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ميان ايک نمونہ، ماڈل اور اسوه ہيں۔ يعنی تم اپنے عمل اور پروگرام کے ذريعے گواہی ديتے ہو کہ انسان ديندار بھی ہوسکتا 
ی اور روحانی پہلوؤں کی مکمل ہے اور دنيا کے ساتھ بھی وابستہ ره سکتاہے۔ انسان معاشرے کا ، فرد ہوتے ہوئے معنو

حفاظت کرسکتا ہے اور دين و دنيا ايک دوسرے کی تکميل کرتے ہيں۔ تم ان عقائد اور پروگراموں کے ذريعے گواہی ديتے 
  ہو کہ دين و علم اور دنيا و ٓاخرت نہ صرف يہ کہ متضاد نہيں بلکہ ايک دوسرے کی تکميل کا باعث ہيں۔

کی ايک اور رمز کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہتاہے: ہم نے اس قبلہ (بيت المقدس) جس پر تماس کے بعد قرٓان تبديلی قبلہ 
قبل ازيں تھے صرف اس لئے مقرر کياتھا کہ پيغمبر کی پيروی کرنے والے جاہليت کی طرف پلٹ جانے والوں سے ممتاز 

ْن يَنقَلُِب َعلَی َعقِبَْيہ)۔ہوجائيں ( َوَما َجَعْلنَا اْلقِْبلَةَ الَّتِی ُکنَت َعلَْيہَا ٕاِالَّ لِ  ُسوَل ِممَّ   نَْعلََم َمْن يَتَّبُِع الرَّ
يہ بات قابل توجہ ہے کہ يہ نہيں فرمايا کہ وه افراد جو ٓا پ کی پيروی کرتے ہيں بلکہ فرمايا: وه لوگ جو رسول خدا کی 

نہيں بغير کسی قيد و شرط کے تمہارے پيروی کرتے ہيں۔ يہ اس طرف اشاره ہے کہ تم رہبر اور فرستاده خدا ہو اس لئے ا
حکم کے سامنے سر تسليم خم کردينا چاہئيے۔ قبلہ کے سلسلے ميں پيروی تو ٓاسان سی بات ہے اگر اس سے بڑھ کر بھی 

کوئی حکم ملے تو اس ميں چون و چرا کرنا شرک اور بت پرستی کے دور کے عادات و رسوم کے ترک نہ کئے جانے کی 
  دليل ہے۔

ْن يَن قَلُِب َعلَی َعقِبَْيہ۔ اس کا مطلب ہے پاؤں کے پچھلے حصے پر پلٹ جانا۔ يہ رجعت پسندی اور پسماندگی کی طرف اشاره مَّ
  ہے۔

لَِّذيَن مزيد فرماتاہے: اگر چہ يہ کام ان لوگوں کے سوا جنہيں خدانے ہدايت کی تھی دشوار تھا ( َوٕاِْن َکانَْت لََکبِيَرةً ٕاِالَّ َعلَی ا
   )ہََدی هللاُ 

واقعا جب تک خدائی ہدايت نہ ہو اس کے سامنے سر تسليم خم کرنے کی روح پيداہی نہيں ہوتی۔ يہ بات اہم ہے کہ تسليم 
حقيقت اس کا نام ہے کہ ايسے احکام جاری ہوں تو کسی سنگينی و سختی کا احساس تک نہ ہو بلکہ چونکہ حکم اس کی 

  طرف ہے لہذا شہد سے شيريں تر معلوم ہو۔
ہ ڈالنے والے دشمن يا نادان دوست خيال کرتے تھے کہ ہوسکتاہے قبلہ بدل جانے سے پہلے اعمال باطل ہوجائيں اور وسوس

اجر و ثواب بر باد ہوجائے اس کے لئے ٓايت کے لئے ٓايت کے ٓاخر ميں مزيد کہتاہے: خدا ہرگز تمہارا ايمان (نماز) ضائع 
ے لئے رحيم و مہربان ہے (َوَما َکاَن هللاُ لِيُِضيَع ٕاِيَمانَُکْم ٕاِنَّ هللاَ بِالنَّاِس لََرئُوٌف نہيں کرے گا۔ کيونکہ خداوند تعالی انسانوں ک

  َرِحيم)۔
اس کے احکام طبيب کے نسخوں کی طرح ہيں۔ ايک روز ايک نسخہ نجات بخش ہے اور دوسرے دن دوسرا۔ ہر ايک اپنی 

  جگہ درست اور سعادت و تکامل کا ضامن
کی تبديلی تمہاری گذشتہ يا ٓائنده نمازوں کے لئے کسی قسم کی پريشانی کا باعث نہ بنے کيونکہ وه سب کی سب ہے لہذا قبلہ 

  صحيح تھيں اور صحيح ہيں۔
  

  قبلہ کی تبديلی کے اسرار: 
کو بيت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کی تبديلی ان سب کے لئے اعتراض کا موجب بنی جن کا گمان تھا کہ ہر حکم 

مستقل رہنا چاہئيے۔ وه کہتے تھے اگر ہمارے لئے ضروری تھا کہ کعبہ کی طرف نماز پڑھيں تو پہلے دن يہ حکم کيوں نہ 
  دياگيا اور اگر بيت المقدس مقدم ہے جو گذشتہ انبياء کا بھی قبلہ شمار ہوتاہے تو پھر اسے کيوں بدل ديا گيا۔

شايد وه کہتے تھے کہ پہلے تو انبياء ما سبق کے قبلہ کی طرف نمازپڑھتے دشمنوں کے ہاتھ بھی طعن زنی کا ميدان ٓاگيا۔ 
تھے ليکن کاميابيوں کے بعد اس پر قبيلہ پرستی نے غلبہ کرليا ہے لہذا اپنی قوم اور قبيلے کے قبلہ کی طرف پلٹ گياہے۔ يا 

ے لئے پہلے بيت المقدس کو قبولکہتے تھے کہ اس نے دھوکا دينے اور يہود و نصاری کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے ک
  کرليا اور جب يہ بات کارگر نہ ہوسکی تو اب کعبہ کی طرف رخ کرلياہے۔

واضح ہے کہ ايسے وسوسے اور وه بھی ايسے معاشرے ميں جہاں ابھی نور علم نہ پھيال ہو اور جہاں شرک و بت پرستی 
سی لئے زير نظر ٓايت ميں قرٓان صراحت سے کہتاہے کہ کی رسميں موجود ہوں کيسا تذ بذب و اضطراب پيدا کرديتے ہيں۔ ا

يہ مومنين اور مشرکين ميں امتياز پيدا کرنے والی ايک عظيم ٓازمائش تھی۔ خانہ کعبہ اس وقت مشرکين کے بتوں کا مرکز بنا
اس طرح مشرکين  ہو اتھا لہذا حکم دياگيا کہ مسلمان وقتی طور پربيت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھ ليا کريں تا کہ

سے اپنی صفيں الگ کرسکيں ليکن جب مدينہ کی طرف ہجرت کے بعد اسالمی حکومت و ملت کی تشکيل ہوگئی اور 
مسلمانوں کی صفيں دوسروں سے مکمل طور پر ممتاز ہوگئيں تواب يہ کيفيت برقرار رکھنا ضروری نہ رہا۔ لہذا اس وقت 
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  ز توحيد اور انبياء کا بہت پرانا مرکز تھا۔کعبہ کی طرف رخ کرليا گيا جو قديم ترين مرک
ايسے ميں ظاہر ہے کہ جو کعبہ کو اپنا خاندانی معنوی اور روحانی سرمايہ سمجھتے تھے بيت المقدس کی طرف نماز پڑھنا 
 ان کے لئے مشکل تھا اور اسی طرح بيت المقدس کے بعد کعبہ کی طرف پلٹنا لہذا اس ميں مسلمانوں کی سخت ٓازمائش تھی

تا کہ شرک کے جتنے ٓاثار ان ميں باقی ره گئے تھے اس کٹھالی ميں پڑکرجل جائيں اور ان کے گذشتہ شرک ٓالود رشتے 
  ناتے ٹوٹ جائيں۔

جيسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہيں اصولی طور پر تو خدا کے لئے مکان نہيں ہے قبلہ تو صرف وحدت اور صفوں ميں اتحاد 
کسی چيز کودگرگوں نہيں کرسکتی۔ اہم ترين امر تو خدا کے حکم کے سامنے سر تسليم کی ايک رمزہے اور اس کی تبديلی 

  خم کرناہے اور تعصب اور ضد پرستی کے بتوں کو توڑناہے۔
  

  امت اسالمی ايک در ميانی امت ہے:
عالی اور  لغت ميں وسط کا معنی ہے دو چيزوں کے در ميان حد اوسط ۔ اس کا ايک اور معنی ہے جاذب نظر، خوبصورت ،

شريف۔ ظاہرا ان دونوں معانی کی ايک ہی حقيقت کی طرف بازگشت ہے کيونکہ شرافت، زيبائی اور عظمت عموما اسی چيز
  ميں ہوتی ہے جو افراط و تفريط سے دور ہو اور مقام اعتدال پرہو۔

  ور معتدل امت کا نام دياہے۔قرٓان نے امت مسلمہ کے لئے اس مقام پر کيسی عمده تعبير بيان کی ہے کہ اسے در ميانی ا
يہ امت معتدل ہے۔ عقيده کے لحاظ سے کہ راه غلو اپناتی ہے نہ تقصير و شرک کی راه ليتی ہے، جبر کی طرفدار ہے نہ 
تفويض کی ، صفات الہی کے بارے ميں تشبيہ کا عقيده رکھتی ہے نہ تعطيل کا۔ يہ امت معتدل ہے۔ معنوی و مادی قدروں 

ی طور پر دنيا ئے ماده ميں غرق ہے کہ معنويت اور روحانيت کو بھول جائے اور نہ ہی عالم معنويت وکے لحاظ سے۔ نہ کل
روحانيت ميں ايسے ڈوبی ہوئی ہے کہ جہان ماده سے بالکل بے خبر ہوجائے۔ يہ امت معتدل ہے۔ اور۔ يہوديوں کے اکثر 

اور ۔ نہ عيسائی راہبروں کی طرح جو تارک دنيا ہی گروہوں کی طرح نہيں کہ جو مادی اغراض کے سوا کچھ نہيں جانتے۔ 
بنے رہتے ہيں۔ يہ امت معتدل ہے علم و دانش کی نظر سے۔ اس طرح نہيں کہ اپنی معلومات پر جمود کا شکار ہوجائے اور 

يہ دوسروں کے علوم کی پذيرائی نہ کرے اور نہ اس طرح احساس کمتری ميں مبتال ہے کہ ہر ٓاواز کے پيچھے لگ جائے۔ 
امت معتدل ہے۔ روابط اجتماعی کی نظر سے اس طرح سے اپنے گرد حصار بنا کر ساری دنيا سے الگ نہيں ہوجاتی اور نہ

  اپنی
اصالت و استقالل کو ہاتھ سے جانے ديتی ہے کہ مشرق و مغرب کے فريب خورده لوگوں کی طرح ان اقوام ہی ميں گم 

ميں، عبادت و تفکر کے لحاظ سے۔ غرض يہ امت ہر جہت سے معتدل  ہوجائے۔ يہ امت معتدل ہے۔ اخالقی طور طريقوں
  ہے۔

ايک حقيقی مسلمان صرف ايک جہت کا انسان نہيں ہوتا بلکہ مختلف جہات سے وه کمال انسانيت کا نمونہ ہوتا ہے گويا۔ 
  صاحب فکر، با ايمان، منصف مزاج، مجاہد، شجاع ، بہادر، مہربان، فعال اور غير حريص ہوتاہے۔

وسط ايسی تعبير ہے جو ايک طرف امت اسالمی کے گواه ہونے کا اظہار کرتی ہے کيونکہ خط وسط پر موجود لوگ  حد
دائيننبائيں کے تمام منحرف خطوط کو جانتے ہيں اور دوسری طرف اس ميں اس مفہوم کی علت و سبب بھی پوشيده ہے يعنی

  ١کی دليل تمہارا اعتدال اور امت وسط ہوناہے۔فرماتاہے اگر تم پوری دنيا کی مخلوق کے شاہد ہو تو اس 
______________________________  

  المنار۔ زير بحث ٓايت کے ذيل ميں۔ ١

  
  

  وه امت جوہر لحاظ سے نمونہ بن سکتی ہے: 
جائے وه تمام چيزيں جو ہم نے اوپر بيان کی ہيں کسی امت ميں جمع ہوجائيں تو يقينا وه حق و حقيقت کاہر اول دستہ بن 

  کيونکہ اس کے پروگرام حق کو باطل سے ممتاز کرنے کے لئے ميزان و معيار ہوں گے۔
  يہ بات قابل توجہ ہے کہ کئی ايک روايات ميں منقول ہے کہ اہل بيت نے فرمايا:
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يرجع  1يرنحن االمة الوسطی و نحن شہدٓاء هللا علی خلقہ و حججہ نی ارضہنحن الشہدٓاء علی الناسالينا يرجع الغالی و بنا
  المقصر

ہم امت وسط ہيں ہم مخلوق پر شاہد الہی ہيں اور زمين پر اس کی حجت ہيں ہم ہيں لوگوں پر گواه غلو کرنے والوں کو ہماری 
   2طرف پلٹنا چاہئيے اور تقصير کرنے والوں کو چاہئيے کہ يہ راه چھوڑ کر ہم سے ٓامليں۔

کے وسيع مفہوم کو محدود نہيں کرتيں بلکہ اس امت ميں نمونہ و اسوه کے جيسا کہ ہم بارہا کہہ چکے ہيں ايسی روايات ٓايت 
  اکمل مصاديق کا تعارف کراتی ہيں اور ايسے نمونوں کی نشاندہی کرتی ہيں جو پہلی صف ميں موجود ہيں۔

______________________________  

  ظاہرا يہاں يرجع کی بجائے ويلحق ہونا چاہئيے (مترجم)۔ 1
  ۔١٣۴، ص١ن، جنور الثقلي 2

  

  لنعلم کی تفسير: 
لنعلم (تا کہ ہم جان ليں) اور ايسے ديگر الفاظ جو قرٓان ميں خدا کے لئے استعمال ہوئے اس معنی ميں نہيں کہ خدا ايک چيز 

پہلے سے نہيں جانتا اور اس کا عبد اس سے ٓاشنا ہوتاہے بلکہ اس سے مراد اس چيز کا ثابت ہونا اور خارجی شکل ميں 
  ر ہوناہےظاہ

اس کی توضيح يہ ہے کہ خداوند عالم اول سے تمام حوادث و موجودات سے واقف ہے اگر چہ وه اشياء تدريجا عالم وجود 
ميں ٓاتی ہيں لہذا ان حوادث و موجودات کا حدوث اس کے علم و دانش ميں کسی قسم کی زيادتی کا باعث نہيں بنتا بلکہ وه 

ے ذريعے سے وه عملی شکل اختيار کر ليتی ہے۔ اس کی مثال ايسے ہے کہ ايک جس چيز کو پہلے سے جانتا تھا اس ک
انجنير ايک بلڈنگ کا نقشہ تيار کرتاہے اور کہتاہے کہ اس کا م کو اس مقصد کے لئے انجام ديتاہوں تا کہ جو نتيجہ ميری 

لم انسانی علم سے بہت مختلف ہے نظر ميں ہے اسے ديکھوں يعنی اپنے علمی نقشے کو عملی جامہ پہناؤں (البتہ خدا کا ع
  ليکن يہ مثال کسی حد تک مسئلے کو واضح کرديتی ہے)۔

و ان کانت لکبيرة اال علی الذين ہدی هللا۔۔۔۔ البتہ خالف عادت قدم اٹھانا اور بے جا احساسات کے زير اثر نہ ٓانا بہت مشکل ہے 
  مگر ان لوگوں کے لئے جو واقعا خدا پر ايمان رکھتے ہيں۔

بلہ کا فلسفہ: يہاں ايک سوال پيدا ہوتاہے کہ ٓاخر بنيادی طور پر قبلہ کی طرف منہ کرنے کا مقصد کياہے کيا خدا زمان و () ق
  مکاں سے مافوق و باالتر نہيں۔ کيا قرٓان خود نہيں کہتا:

  فاينما تولوا فثم وجہ هللا۔
  جد ھر رخ کرو خدا کو پالوگے۔

ثر و نتيجہ کياہے اور وه بھی اس اصرار سے کہ جہت قبلہ معلوم نہ ہوسکے تو اس بناء پر کسی ايک طرف رخ کرنے کا ا
  چاروں طرف نماز پڑھنا چاہئيے تا کہ يہ يقين پيدا ہوجائے کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کرچکے ہيں۔

  اس کا جواب يہ ہے کہ۔۔۔۔۔
از کم مستحب قرار ديتاہے جو ہم ٓاہنگی  اسالم کے نزديک اتحاد کی بہت اہميت ہے اور اسالم ہر ايسے حکم کو واجب يا کم

اور وحدت کا سبب بنے۔ اب اگر رخ قبلہ معين نہ ہوتا اور ہر شخص کسی ايک طرف منہ کرکے کھڑاہوجاتا تو عجيب نقشہ 
  پيدا ہوجاتاہے۔

کے بعض مقامات کا پرستش و عبادت سے بہت پرانا تعلق ہے۔ اس لئے کتنی اچھی بات ہے کہ ايک تو وحدت کی حفاظت 
لئے اور دوسرا عبادت کے اصلی مراکز کی طرف زياده توجہ کے لئے ايک ہی نقطے کو قبلہ کے طور پر منتخب 

کرلياجائے تا کہ تمام اہل جہان عبادت کے وقت اپنے انکار کو ايک ہی نقطے پر مرکز کرليں اور اس طرح ايسے ال تعداد 
  وه ان کی وحدت کی رمز بن جائے۔ دائرے کھينچ ديں کہ جن کا ايک ہی مرکز عبادت ہوتا کہ

َراِم َوَحْيُث َما ُکنتُْم فََولُّوا ُوُجوہَُکْم ۔قَْد نََری تَقَلَُّب َوْجِہَک فِی السََّماِء فَلَنَُولِّيَنََّک قِْبلَةً تَْرَضاہَا فََولِّ َوْجہََک َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلحَ ١۴۴
ا يَْعَملُوَن  َشْطَرهُ َوٕاِنَّ الَِّذيَن ٔاُوتُوا اْلِکتَابَ    لَيَْعلَُموَن ٔاَنَّہُ اْلَحقُّ ِمْن َربِِّہْم َوَما هللاُ بَِغاِفٍل َعمَّ

  ترجمہ
۔ ہم تمہارے چہرے کو ديکھتے ہيں جسے تم آسمان کی طرف پھيرتے ہو (اور قبلہ نما کے تعيين کے لئے فرمان خدا ١۴۴
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م خوش ہو پھير ديتے ہيں۔اپنا چہره مسجد الحرام کی طرفکے انتظار ميں رہتے ہو)۔ اب تمہيں اس قبلہ کی طرف جس سے ت
کرلو اور تم (مسلمان) جہاں کہيں ہو اپنے چہرے اس کی طرف پھيردو۔ جنہيں ٓاسمانی کتاب دی گئی ہے وه جانتے ہيں کہ يہ 

ل اسالم حکم جو ان کے پروردگار کی طرف سے صادر ہواہے۔ درست ہے (کيونکہ وه اپنی کتب ميں پڑھ چکے ہيں کہ رسو
دو قبلوں کی طر ف نماز پڑھيں گے) اور (وه جو ايسی ٓايات مخفی رکھتے ہيں) خداوند عالم ان کے اعمال سے غافل نہيں 

  ہے۔
  

  جہاں کہيں ہو کعبہ کی طرف رخ کرلو
قبلہ کی تبديل جيسا کہ پہلے اشاره ہوچکاہے بيت المقدس مسلمانوں کا عارضی قبلہ تھا لہذا پيغمبر اسالم انتظار ميں تھے کہ 

کا حکم صادر ہو خصوصا اس بناء پر کہ پيغمبر اکرم کے ورود مدينہ کے بعد يہوديوں نے اس بات کو اپنے لئے سند 
بنالياتھا اور ہميشہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے کہ ان کا اپنا کوئی قبلہ نہيں اور ہم سے پہلے يہ قبلہ کے متعلق کچھ 

قبلہ کو قبول کرليناہمارا مذہب قبول کرلينے کی دليل ہے۔ يہ اور ايسے ديگر اعتراضات  جانتے بھی نہ تھے ، اب ہمارے
  کرتے رہے۔

محل بحث ٓايت ميں اس مسئلے کی طرف اشاره ہواہے۔ قبلہ کی تبديلی کا حکم صادر کرتے ہوئے فرماتاہے: ہم ديکھتے ہيں 
ہو (قَْد نََری تَقَلَُّب َوْجِہَک فِی السََّماِء ) اب ہم تمہيں اس کہ تم منتظر نگاہوں سے مرکز نزول وحی، ٓاسمان کی طرف ديکھتے 

قبلہ کی طرف پھير ديتے ہيں جس سے تم خوش ہو (فَلَنَُولِّيَنََّک قبلة ترضھا ) ابھی سے اپنا چہره مسجد الحرام اور خانہ کعبہ 
  کی طرف پھير دو (َوَحْيُث َما ُکنتُْم فََولُّوا ُوُجوہَُکْم َشْطَرهُ )

يساکہ بيان کيا جاچکاہے کہ روايات کے مطابق قبلہ کی يہ تبديلی نماز ظہر کی حالت ميں واقع ہوئی جو ايک حساس اور اہمج
مقام ہے۔ وحی خدا کے قاصد نے پيغمبر کے بازوؤں کو پکڑ کر ٓاپ کا رخ بيت المقدس سے کعبہ کی طرف پھير ديا اور 

ا اور مسلمانوں نے بھی فورا اپنی صفوں کو پھير ليا يہاں تک ايک روايت ميں مسلمانوں نے بھی فورا اپنی صفوں کو پھير لي
ہے کہ عورتوں نے اپنی جگہ مردوں کو اور مردوں نے اپنی جگہ عورتوں کودے دی (ياد رہے کہ بيت المقدس شمال کی 

الم کی نشانيوں ميں سے ايک جانب تھا جب کہ کعبہ جنوب ميں واقع تھا)۔يہ امر قابل غورہے کہ گذشتہ کتب ميں پيغمبر اس
قبلہ کی تبديلی بھی تھی ۔ اہل کتاب نے چونکہ پڑھ رکھا تھا کہ وه دو قبلوں کی طرف نماز پڑھيں گے (يصلی الی القبلتين) 
اسی لئے مندرجہ باال ٓايت ميں اس حکم کے بعد مزيد فرمايا: وه کہ جنہيں ٓاسمانی کتاب دی گئی جانتے ہيں کہ يہ حکم حق 

  پروردگار کی طرف سے ہے ( َوٕاِنَّ الَِّذيَن ٔاُوتُوا اْلِکتَاَب لَيَْعلَُموَن ٔاَنَّہُ اْلَحقُّ ِمْن َربِِّہم)۔ہے اور 
عالوه ازيں يہ امر کہ پيغمبر اسالم اپنے گردو پيش کی عادات سے متاثر نہيں ہوئے اور کعبہ جو بتوں کا مرکز بنا ہواتھا اور

رام کا مرکز تھا ابتداء ميں نظر انداز کرديا اور ايک محدود اقليت کا قبلہ اپنا ليا يہ خود اس عالقے کے تمام عربوں کے احت
  ان کی دعوت کی صداقت اور ان کے پروگراموں کے خدا کی طرف سے ہونے کی دليل تھا۔

ا يَ    ْعَملُوَن)۔ٓايت کے ٓاخر ميں قرٓان کہتاہے: خدا ان کے اعمال سے غافل نہيں ہے (َوَما هللاُ بَِغافٍِل َعمَّ
يہ اس طرف اشاره ہے کہ يہ لوگ بجائے اس کے کہ قبلہ کی تبديلی کو ٓاپ کی صداقت کی نشانی کے طور پر تسليم کرليتے 
جس کا ذکر گذشتہ کتب ميں ٓاچکاتھا، اسے چھپانے لگے اور الٹا پيغمبر اسالم کے خالف ايک محاذ کھڑا کرديا۔ خدا ان کے 

  اه ہے۔اعمال اور نيتوں سے خوب ٓاگ
  

  نظم ٓايات: 
زير بحث ٓايت کے مفاہيم واضح نشاندہی کرتے ہيں کہ يہ پہلی ٓايت سے قبل نازل ہوئی ليکن قرٓان ميں اس کے بعد موجود ہے
اس کی وجہ يہ ہے کہ ٓايات قرٓان، تاريخ نزول کے مطابق جمع نہيں کی گئيں۔ بلکہ بعض اوقات کچھ ايسی مناسبتيں پيدا ہوتی 

  ہوئی تھی پہلے ٓاجاتی ہے (ان دجو ہات ميں مطالب کی اوليت اور اہميت بھی شامل ہے)۔ہيں کہ وه ٓايت جو بعد ميں نازل 
  

  پيغمبر اکرم کا کعبہ سے خاص لگاؤ: 
مندرجہ باال ٓايت سے معلوم ہوتاہے کہ پيغمبر اکرم خصوصيت سے چاہتے تھے کہ قبلہ، کعبہ کی طرف تبديل ہوجائے اور 

طرف سے اس سلسلے ميں کوئی حکم نازل ہو۔ اس کی وجہ شايد يہ تھی کہ ٓانحضرت ٓاپ انتظار ميں رہتے تھے کہ خدا کی 
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کو حضرت ابراہيم اور ان کے ٓاثار سے عشق تھا۔ عالوه ازيں کعبہ توحيد قديم ترين مرکز تھا۔ ٓاپ جانتے تھے کہ بيت 
جائے۔ ٓاپ چونکہ حکم خدا کے سامنے  المقدس تو وقتی قبلہ ہے ليکن ٓاپ کی خواہش تھی کہ حقيقی و ٓاخری قبلہ جلد معين ہو

سر تسليم خم کئے تھے، يہ تقاضا زبان تک نہ التے صرف منتظر نگاہيں ٓاسمان کی طرف لگائے ہوئے تھے جس سے ظاہر 
  ہو تا کہ ٓاپ کو کعبہ سے کس قدر عشق اور لگاؤہے۔

ورنہ خدا کے لئے کوئی محل و مقام ہے نہ اسٓاسمان شايد اس لئے کہاگياہے کہ وحی کا فرشتہ اوپر سے ٓاپ پر نازل ہوتاتھا 
  کے وحی کے لئے

  

  شطر کا معنی: 
دوسری بات جو اس مقام پر قابل غورہے يہ کہ مندرجہ باال ٓايت ميں لفظ کعبہ کی بجائے شطر المسجد الحرام ٓاياہے۔ يہ شايد 

حقيقی تعين بہت ہی مشکل ہے، لہذا خانہ  اس بناء پر ہو کہ دورکے عالقوں ميں نماز پڑھنے والوں کے لئے خانہ کعبہ کا
کعبہ کی بجائے جو اصلی قبلہ ہے مسجد الحرام کا ذکر کياگياہے جو وسيع جگہ ہے۔ خصوصا لفظ شطر کا انتخاب ہوا جس 

کا معنی ہے جانب يا سمت۔ يہ اس لئے کہ اسالمی حکم پر عملدر ٓامد سب لوگوں کے لئے ٓاسان ہو ۔ عالوه ازيں نماز جماعت 
طويل صفيں اکثر اوقات کعبہ کے طول سے بھی لمبی ہوتی ہيں۔ اس موقع کے لئے بھی شرعی ذمہ داری واضح کی گئی کی

ہے۔ ظاہر ہے کہ دور کے رہنے والوں کے لئے صحيح حدود کعبہ يا مسجد الحرام کا تعين بہت مشکل کام ہے ليکن اس 
  ١سمت منہ کرکے کھڑا ہونا سب کے لئے ٓاسان ہے۔

______________________________  

بعض مفسرين نے کہاہے کہ شطر کا ايک معنی نصف ہے اس مفہوم کی بناء پر شطر المسجد الحرام اور وسط المسجد الحرام ہم معنی ١
  ہے اور ہم جانتے ہيں کہ خاص خانہ کعبہ مسجد حرام کے وسط ميں ہے (تفسير کبير فخر رازی، زير بحث ٓايت کے ذيل ہيں)۔

  

  ير خطاب:ہمہ گ
اس ميں شک نہيں کہ قرٓان ظاہرا پيغمبر سے خطاب کرتاہے ليکن اس کا مفہوم عام ہے اور سب مسلمانوں کے لئے ہے 

(سوائے ان چند مواقع کے جن کے پيغمبر سے مخصوص ہونے کی دليل موجود ہے) اس بات سے يہ سوال پيدا ہوتاہے کہ 
مومنين کو الگ کيوں حکم ديا گياہے کہ مسجد حرام کی طرف رخ کرکے نماز مندرجہ باال ٓايت ميں پيغمبر اکرم کو الگ اور 

  پڑھيں۔
ممکن ہے يہ تکرار اس لئے ہوکہ قبلہ کی تبديلی کا مسئلہ شور و غل کا حامل تھا۔ لہذا مکاں تھا کہ نئے مسلمانوں کے ذہن 

تے کہ (فول وجھک) تو فقط پيغمبر شور و غل اور زہر يلے اعتراضات کيوجہ سے تشويش کا شکار ہوتے اور وه عذر کر
سے خطاب ہے اور اس طرح خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے سے کتراتے لہذا اس مقام پرايک مخصوص خطاب کے بعد 
هللا تعالی نے تمام مسلمانوں سے ايک عمومی خطاب کياہے تا کہ انہيں تاکيد کرے کہ قبلہ کی تبديلی کا يہ معاملہ مخصوص 

  سب کے لئے يکساں ہے۔نہيں بلکہ يہ حکم 
  

  کيا قبلہ کی تبديلی پيغمبر کو خوش کرنے کے لئے تھی: 
قرٓان کہتاہے: قبلة ترضھا (يعنی۔ وه قبلہ جس سے تو خوش ہے) ممکن ہے اس سے يہ وہم پيدا ہو کہ يہ تبديلی پيغمبر کو 

جائے گا کہ يہ بيت المقدس تو خوش کرنے کے لئے تھی۔ ليکن اگر اس بات کی طرف توجہ کی جائے تو يہ وہم دور ہو
عارضی قبلہ تھا اور پيغمبر اکرم ٓاخری قبلہ کے اعالم کا انتظار کررہے تھے تا کہ يک طرف تو يہوديوں کی زبان بندی 

ہوجائے اور دوسری طرف اہل حجازٓائيں اسالم کی طرف زياده مائل ہوں کيونکہ وه کعبہ سے خصوصی لگاؤ رکھتے تھے۔ 
پہال قبلہ تھا لہذا اس طرف رخ کرنے سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اسالم کوئی نسلی دين نہيں ہے  ضمنا يہ بھی کہ يہ

  ادريہ بھی کہ اس سے خانہ کعبہ ميں بت پرستوں کے موجود بتوں کا بطالن بھی ظاہر ہوجاتا۔
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  کعبہ ايک عظيم دائرے کا مرکز ہے:
ں کی صفوں کو ديکھے جو کعبہ رخ نماز پڑھ رہے ہيں تو اسے اگر کوئی شخص کره زمين سے باہر مسلمان نماز گزارو

کئی دائرے نظر ٓائيں گے جن ميں ايک دائره دوسرے کے اندر ہے يہاں تک کہ دائرے سمٹتے اصل مرکز يعنی کعبہ تک جا
  پہنچتے ہيں اس سے ايک وحدت و مرکزيت کا اظہار ہوتاہے۔

يقہ کا رسے کہيں معياری ہے جس کے مطابق تمام عيسائيوں کو حکم اسالمی قبلے کا تصور بال شبہ عيسائيوں کے اس طر
  ہے کہ وه جہاں کہيں ہوں مشرق کی طرف رخ کرکے عبادت بجاالئيں۔

يہی وجہ ہے کہ علم ہيئت اور علم جغرافيہ ابتدائے اسالم ميں مسلمانوں ميں تيزی سے ترقی کی کيونکہ زمين کے مختلف 
  بغير ممکن نہ تھا۔ حصوں ميں قبلہ کا تعين اس علم کے

َوَما بَْعُضہُْم بِتَابٍِع قِْبلَةَ بَْعٍض َولَئِْن اتَّبَْعَت ٔاَْہَوائَہُْم ۔ َولَئِْن ٔاَتَْيَت الَِّذيَن ٔاُوتُوا الِکتَاَب بُِکلِّ آيٍَة َما تَبُِعوا قِْبلَتََک َوَما أَْنَت بِتَابٍِع قِْبلَتَہُْم ١۴۵
  ِعْلِم ٕاِنََّک ٕاًِذا لَِمْن الظَّالِِمينِمْن بَْعِد َما َجائََک ِمْن الْ 

  ترجمہ
۔ قسم ہے کہ اگر تم ہر قسم کی ٓايت (دليل اور نشانی) ان اہل کتاب کے لئے لے آؤ تو يہ تمہارے قبلہ کی پيروی نہيں ١۴۵

لہ کی تبديلی کا کريں گے اور تم بھی اب کبھی ان کے قبلہ کی پيروی نہيں کروگے (اور وه اب يہ تصور نہ کريں دوباره قب
امکان ہے) اور ان ميں سے بھی کوئی دوسرے کے قبلہ کی پيروی نہيں کرتا اور اگر تم علم و ٓاگاہی کے بعد ان کی 

 خواہشات کی پيروی کرو تو مسلما ستمگروں اور ظالموں ميں سے ہوجاؤگے۔

 

  1تفسير نمونه جلد

 

  

  وه کسی قيمت پر سرتسليم خم نہيں کريں گے 
ٓاپ گذشتہ ٓايت کی تفسير ميں پڑھ چکے ہيں کہ اہل کتاب جانتے تھے کہ بيت المقدس سے خانہ کعبہ تبديلی سے نہ صرف يہ 

کہ پيغمبر اسالم پر کوئی اعتراض نہيں کياجاسکتا بلکہ يہ ٓاپ کی حقانيت کی دليل ہے کيونکہ وه اپنی کتب ميں پڑھ چکے 
نماز پڑھے گا ليکن بے جا تعصب اور سرکشی کے بھوت نے انہيں حق قبول تھے کہ پيغمبر موعود د و قبلوں کی طرف 

  کرنے نہ ديا۔
اصولی طورپر اگر انسان مسائل پر پہلے سے حتمی فيصلہ نہ کرچکا ہو وه افہام و تفہيم کے قابل ہوتاہے اور دليل ، منطق يا 

حقيقت کو ثابت کياجاسکتاہے ليکن اگر وه معجزات کے ذريعے اس کے نظريات ميں تبديلی آسکتی ہے اور اس کے سامنے 
پہلے سے اپنا موقف حتمی طور پرطے کرلے۔ خصوصا ليچڑ متعصب اور نادان لوگوں کو کسی قيمت پر نہيں بدال جاسکتا۔ 
اسی لئے قرٓان محل بحث ٓايت ميں قطعی طور پر کہہ رہاہے ! قسم ہے کہ اگر تم کوئی ٓايت اور نشانی ان اہل کتاب کے لئے 

ک)۔ لہذا تم اس کام کے ٓاؤ، يہ تمہارے قبلہ کی پيروی نہيں کريں گے (َولَئِْن ٔاَتَْيَت الَِّذيَن ٔاُوتُوا الِکتَاَب بُِکلِّ آيٍَة َما تَبُِعوا قِْبلَتَ لے 
ليے اپنے آپ کو نہ تھکاؤ اور ان کی ہدايت کے در پے نہ رہو کيونکہ يہ کسی قيمت پر حق کے سامنے سر تسليم خم نہيں 

  کريں گے اور ان ميں اصال تالش حقيقت کی روح ہی مرده ہوچکی ہے۔
افسوس سے کہنا پڑتاہے کہ تمام انبياء کو کم و بيش ايسے افراد کا سامنا کرنا پڑا جو يا اہل ثروت اور با اثر تھے يا پڑھے 

  لکھے منحرف يا کجرو يا جاہل و متصب عوام تھے۔
کے قبلہ کی پيروی نہيں کروگے (و ما انت بتابع قبلتھم)۔ يعنی اگر يہ سمجھتے ہيں  اس کے بعد مزيد فرمايا: تم بھی ہرگز ان

کہ ان کے شعور و غوغا، قيل و قال اور طعن و تشنيع سے دوباره مسلمانوں کا قبلہ بدل جائے گا تو يہ ان کی جہالت ہے 
  بلکہ يہ قبلہ اب ہميشہ کے لئے ہے۔

ا ايک طريقہ يہ ہے کہ انسان پختہ ارادے سے کھڑا ہوجائے اور واضح کردے در حقيقت مخالفين کا شور دغل ختم کرنے ک
  کہ وه راه حق ميں کسی قسم کی تبديلی نہيں کرے گا۔

مزيد فرمايا: وه بھی اپنے معاملے ميں ايسے متعصب ہيں کہ ان ميں سے کوئی ايک بھی دوسرے کے قبلہ کا پيرو اور تابع 
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  قِْبلَةَ بَْعٍض )نہيں (َوَما بَْعُضہُْم بِتَابٍِع 
  يعنی۔ يہودی عيسائيوں کے قبلہ کی پيروی کرتے ہيں نہ عيسائی يہوديوں کے قبلہ کی

پھر بطور تاکيد اور زياده قطعيت سے پيغمبر سے کہتاہے: اگر علم و ٓاگہی کے بعد، جو خدا کی طرف سے تمہيں پہنچ چکی 
روی کرنے لگے تو مسلما ستمگروں اور ظالموں ميں سے ہے تم ان کی خواہشات کے سامنے سرنگوں ہوگئے اور ان کی پي

  ہوجاؤگے (َولَئِْن اتَّبَْعَت ٔاَْہَوائَہُْم ِمْن بَْعِد َما َجائََک ِمْن اْلِعْلِم ٕاِنََّک ٕاًِذا لَِمْن الظَّالِِمين )۔
  ے تين مقاصد ہيں: قضيہ و شرطيہ صورت ميں پيغمبر سے خطاب، قرٓان ميں بارہا ديکھنے ميں ٓاياہے۔ در حقيقت ان ک

۔ سب لوگ جان ليں کہ قوانين الہی ميں کسی قسم کی تبعيض اور فرق و اختالف قبول نہيں کياجائے گا۔ عام لوگ تو ايک ١
طرف خود انبياء بھی ان سے ماوراء نہيں ہيں۔ اس بناء پر اگر بفرض محال پيغمبر بھی حق سے انحراف کرے تو وه بھی 

اگر چہ انبياء کے بارے ميں ايسا مفروضہ ان کے ايمان، بے پناه علم اور مقام تقوی و پرہيزگاری عذاب الہی کا مستحق ہوگا۔ 
  کے پيش نظر ممکن العمل نہيں اور اصطالح ميں اسے يوں کہتے ہيں کہ قضيہ شرطيہ وجود شرط پر داللت نہيں کرتا۔

ں يہ معاملہ ہے تو انہيں پوری کوشش سے اپنی ذمہ۔ تمام لوگ اپنا احتساب کرليں اور جان ليں کہ جب پيغمبر کے بارے مي٢
دارياں ادا کرنا چاہئيں اور دشمن کے انحرافی ميالنات اور شور و غوغا کے سامنے کبھی ہتھيار نہيں ڈالنا چاہئيں اور 

  شکست تسليم نہيں کرنا چاہئيے۔
ختيار نہيں رکھتا اور ايسا نہيں کہ وه جو ۔ يہ واضح ہوجائے کہ پيغمبر بھی اپنی طرف سے کسی تبديلی اور الٹ پھير کا ا٣

  چاہے کرے بلکہ وه بھی هللا کا بنده ہے اور اس کے فرمان کے تابع ہے۔
  َن َحقَّ َوہُْم يَْعلَُمو۔الَِّذيَن آتَْينَاہُْم اْلِکتَاَب يَْعِرفُونَہُ َکَما يَْعِرفُوَن ٔاَْبنَائَہُْم َوٕاِنَّ فَِريقًا ِمْنہُْم لَيَْکتُُموَن الْ ١۴۶
  ۔ اْلَحقُّ ِمْن َربَِّک فاَلَتَُکونَنَّ ِمْن اْلُمْمتَِريَن ١۴٧
  ترجمہ
۔ وه لوگ جنہيں ہم نے ٓاسمانی کتب دی ہيں وه اس (پيغمبر ) کو ايسے پہچانتے ہيں جيسے اپنے بيٹوں کو اگر چہ ان ميں١۴۶

  سے ايک گروه حق کو پہچاننے کے با وجود اسے چھپاتاہے۔
 کا يہ فرمان) تمہارے پروردگار کا حکم حق ہے لہذا ہرگز تردد و شک کرنے والوں ميں سے نہ ہوجاؤ۔ ۔(قبلہ کی تبديلی١۴٧

  

  وه پيغمبر اکرم کو پوری طور پر پہچانتے ہيں: 
گذشتہ ابحاث کے بعد اہل کتاب ميں سے ايک گروه کی ہٹ دھرمی اور تعصب کے بارے ميں زير نظر ٓايات ميں گفتگو 

شاد ہوتاہے: اہل کتاب کے علما پيغمبر کو اپنی اوالد کی مانند اچھی طرح پہچانتے ہيں (الَِّذيَن آتَْينَاہُْم فرمائی گئی ہے۔ ار
ہينليکن اس  اْلِکتَاَب يَْعِرفُونَہُ َکَما يَْعِرفُوَن ٔاَْبنَاء َہُم) اس پيغمبر کا نام، نشانياناور خصوصيات يہ اپنی مذہبی کتب ميں پڑھ چکے

يں سے بعض کوشش کرتے ہيں کہ جان بوجھ کر حق کو چھپائے رکھيں (َوٕاِنَّ فَِريقًا ِمْنہُْم لَيَْکتُُموَن اْلَحقَّ َوہُْم کے با وجود ان م
يَْعلَُموَن)۔ان ميں سے ايک گر وه تو اسالم کی واضح نشانيوں کو ديکھ کر اسے قبول کرچکاہے جيسا کہ عبدهللا بن سالم جو 

  د ميں اس نے اسالم قبول کرليا۔ منقول ہے کہ وه کہتاتھا:علما يہود ميں سے تھا اور بع
  ١انا اعلم بہ منی بابنيميں پيغمبر اسالم کو اپنے فرزند سے بھی بہتر پہچانتا ہوں۔

يہ ٓايت ايک عجيب و غريب حقيقت کی طرف اشاره کرتی ہے وه يہ کہ پيغمبر اسالم کی جسمانی و روحانی صفات اور ان 
گشتہ کتب ميں اس قدر زنده، روشن اور واضح تھيں کہ جن سے ٓاپ کی پوری تصوير ان لوگوں کےکے عالقے کی نشانياں 

ذہنوں ميں موجود تھی جو ان کتب سے وابستہ تھے۔ کيا کسی کو يہ احتمال ہوسکتاہے کہ ان کتب ميں پيغمبر اسالم کا کوئی 
يں کہ ميری تمام صفات تمہاری کتب ميں موجود نام و نشان نہ ہو اور پھر بھی پيغمبر اس صراحت سے ان کے سامنے کہ

ہيں، اگر ايسا ہوتا تو کيا اہل کتاب کے تمام علماء پيغمبر سے شديد اور صريح مقابلے پر نہ ٓاتے اور انہيں يہ نہ کہتے کہ يہ 
فقط اس بناء پر ٓاپ کے تم ہو اور يہ ہيں ہماری کتابيں، کہانہيں تمہارے وه نام و صفات ۔ کيا يہ ممکن تھا کہ ان کا ايک عالم 

  سامنے سر تسليم خم کرے ۔ اس لئے ايسی ٓايات صرف ٓاپ کی سچائی اور حقانيت کی دليل ہيں۔
اس کے بعد گذشتہ ابحاث کی تاکيد کے طور پر قبلہ کی تبديلی کے متعلق فرمايا: يہ فرمان تمہارے پروردگار کی طرف سے 

ميں سے نہ ہونا (اْلَحقُّ ِمْن َربَِّک فاَلَتَُکونَنَّ ِمْن اْلُمْمتَِرين)۔ اس طرح اس حق ہے، پس تم کبھی بھی تردد و شک کرنے والوں 
جملے ميں پيغمبر کی دلجوئی کی گئی ہے اور انہيں تاکيد کی گئی ہے کہ وه دشمن کے زہر يلے پرا پيگنڈا کے سامنے ذره 

ہو يا کوئی اور چاہے دشمن اس کے خالف اپنی تمام  برابر بھی تردد و شک کو راه نہ ديں۔ چاہے قبلہ کی تبديلی کا مسئلہ
  قوتيں جمع کرليں۔
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اس گفتگو ميں اگر چہ مخاطب پيغمبر اکر م ہيں ليکن جيسا کہ کہا جاچکاہے کہ واقع ميں تمام لوگ مرا د ہيں۔ ور نہ مسلم ہے
کيونکہ وحی اس کے لئے شہود، کہ و ه پيغمبر جس کا وحی سے دائمی تعلق ہو کبھی کسی شک و شبہ ميں مبتال نہينہوتا 

  حس اور يقين کا درجہ رکھتی ہے۔
   َعلَی ُکلِّ َشْیٍء قَِديرٌ ۔ َوِلُکلٍّ ِوْجہَةٌ ہَُو ُمَولِّيہَا فَاْستَبِقُوا اْلَخْيَراِت ٔاَْيَن َما تَُکونُوا يَأِْت بُِکْم هللاُ َجِميًعا ٕاِنَّ هللاَ ١۴٨
  ترجمہ
دا نے اس کے لئے معين کياہے (اس بنا پر اب قبلہ کے بارے ميں زياده گفتگو نہ ۔ ہر گروه کا ايک قبلہ ہے جسے خ١۴٨

کرو اور اس کی بجائے ) نيکيوں اور اعمال خير ميں ايک دوسرے پر سبقت حاصل کرو۔ تم جہاں کہيں بھی ہوگے، خد ا 
وه ہر چيز پر قدرت تمہيں (اچھے اور برے اعمال کی جزا يا سزا کے لئے قيامت کے دن) حاضر کرے گا، کيونکہ 

  رکھتاہے۔
______________________________  

  اور تفسير کبير از فخر الدين رازی (ذيل ٓايت زير بحث) ٢المنار، ج  ١

  
  

  يہ ٓايت در حقيقت يہوديوں کے جواب ميں ہے 
  ةٌ ہَُو ُمَولِّيہَا)۔ہر گروه کا ايک قبلہ ہے جسے خدانے معين کياہے (اور وه اس کی طرف رخ کرتاہے َولُِکلٍّ ِوْجہَ 

انبياء کی طويل تاريخ ميں کئی ايک قبلہ تھے اور ان کی تبديلی کوئی عجيب و غريب چيز نہيں۔ قبلہ کوئی اصولی دين نہيں 
کہ جس ميں تبديلی و تغير نہيں ہوسکتا اور نہ يہ کہ امور تکوينی کی طرح ہے کہ ٓاگے پيچھے نہ ہوسکے لہذا قبلہ کے 

گفتگو نہ کرو اور اس کی بجائے اعمال خير اور نيکيوں ميں ايک دوسرے پر سبقت لے جاؤ ( فَاْستَبِقُوا بارے ميں زياده 
اْلَخْيَراِت)۔ بجائے اس کے کہ اس انفرادی مسئلے ميں دقت صرف کرتے رہو خوبيوں اور پاکيزگيوں کی تالش ميں نکلو اور 

ر و قيمت نيک اور پاک اعمال ہيں۔يہ مضمون بعينہ اس ايک دوسرے پر سبقت حاصل کرو کيونکہ تمہارے وجود کی قد
  کی طرح ہے جس ميں فرمايا گياہے۔ ١٧٧سوره کی ٓايہ 

ِ َواْليَْومِ    تَاِب َوالنَّبِيِّيناآْلِخِر َواْلَمالَئَِکِة َواْلکِ  لَْيَس اْلبِرَّ ٔاَْن تَُولُّواُوُجوہَُکْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَِکنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِا
نيکی يہ نہيں اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف کرلو بلکہ نيکی يہ ہے کہ خدا، روز جزا، مالئکہ، کتاب اور انبياء پر 

  ايمان لے ٓاؤ (اور نيک اعمال بجاالؤ)۔
  ی کے مسئلہ ميں۔اب اگر تم اسالم يا مسلمانوں کو ٓازمانا چاہتے ہو تو ان پروگراموں ميں ٓازماؤ نہ قبلہ کی تبديل

اس کے بعد اعتراض کرنے والوں کو تنبيہ کرنے اور نيک لوگوں کو شوق دالنے کے لئے فرمايا: تم جہاں کہيں ہوگے خدا 
تم سب کو حاضر کرے گا (اينما تکونوا يات بکم هللا جميعا) تا کہ نيک لوگوں کو عمل خير کی جزا اور برے لوگوں کو عمل 

  بدکی سزادی جاسکے۔
ہيں کہ ايک گروه تو بہترين کام انجام ديتاہو اور دوسرا زہرا گلنے ، تخريب کا ری کرنے اور دوسروں کے کاموں کو ايسا ن

خراب کرنے کے عالوه کوئی کام نہ کرتاہو اور پھر دونوں ايک جيسے ہوں اور ان کے لئے کوئی حساب و کتاب اور جزا 
لہ عجيب ہو کہ خدا خاک کے منتشر ذرات کو، وه جہاں کہيں ہوں سزا نہ ہو۔ چونکہ ممکن ہے بعض لوگوں کے لئے يہ جم

جمع کرے گا اور دوباره و ہی انسان عرصہ وجود ميں قدم رکھے لہذا بال فاصلہ فرمايا: اور خدا ہر چيز پر قدرت رکھتاہے 
کونوا ياب بکم هللا جميعاء) (ان هللا علی کل شيی قدير )در حقيقت ٓايت کے ٓاخر ميں يہ جملہ اس سے پہلے والے جملے (اينما ت

  کی دليل ہے۔
  

  امام مہدی کے يار و انصار جمع ہوں گے: 
ٓائمہ اہل بيت سے مروی ہے کئی ايک روايات ميں (اينما تکونوا يات بکم هللا جميعا) سے اصحاب حضرت مہدی مراد لئے 

ت ہے کہ ٓاپ نے اس جملہ کا ذکر فرمانے گئے ہيں۔ منجملہ ان روايات کے کتاب روضہ کافی ميں امام محمد باقر سے رواي
  کے بعد ارشاد کيا:
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يعنی۔ اصحاب القائم الثالثماة و البضعة عشر رجالھم و هللا االمة المعدودة قال يجتمعون و هللا فی ساعة واحدة قزع کقزع 
  الخريف۔

دودة ) سے وہی مراد ہيں۔ بخدا موسم اس سے مقصود اصحاب امام قائم ہيں جوتين سو تيره افراد ہيں۔ خدا کی قسم (ااالمة المع
خريف کے بادلوں کی طرح سب ايک لحظے ميں جمع ہوجائيں گے۔ جيسے وه بادل تيز ہوا کے نتيجے ميں جمع ہوکر ايک 

  ١دوسرے سے مل جاتے ہيں۔
  اما م علی بن موسی رضا سے منقول ہے:

  البلدان۔ و ذلک و هللا ان لوتام قائمنا يجمع هللا اليہ جميع شيعتنا من جميع
  ٢بخدا جب حضرت مہدی قيام کريں گے خدا سب شہروں سے ہمارے تمام شيعوں کو ان کے پاس جمع کردے گا۔

اگر قبل اور بعد کے قرائن نہ ہوتے تو يہ تفسير قابل قبول تھی ليکن ان قرائن کو ديکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ ظاہری 
  ٣مفہوم وہی ہے جو ہم بيان کرچکے ہيں۔

______________________________  

  ۔١٣٩، ص١نور الثقلين، ج ١
  ٣٣١، ص١تفسير الميزان، ج ٢
  يعنی يہ روايات ٓايت کی باطنی تفسيرہيں (مترجم) ٣

  
  

  ٓايت ميں ( ہَُو ُمَولِّيہَا) کی شباہت 
ضاء قدر کے (فلنولينک قبلة ترضھا) سے ہے ليکن فرض کريں کہ يہ ٓايت اسی تفسير کی طرف اشاره ہے تو يہ جبری ق

   1مفہوم ميں نہيں ہے بلکہ وه قضا و قدر ہے جو ٓازادی کے مفہوم سے موافقت رکھتی ہو۔
ا تَْعَملُونَ ۔َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فََولِّ َوْجہََک َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوٕاِنَّہُ لَْلَحقُّ ِمْن َربَِّک َوَما هللاُ بَِغافِلٍ ١۴٩    َعمَّ
ةٌ ٕاِالَّ َخَرْجَت فََولِّ َوْجہََک َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُکنتُْم فََولُّوا ُوُجوہَُکْم َشْطَرهُ لِئاَلَّ يَُکوَن  ۔َوِمْن َحْيثُ ١۵٠ لِلنَّاِس َعلَْيُکْم ُحجَّ

  َولََعلَُّکْم تَْہتَُدوَن  الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنہُْم فاَلَتَْخَشْوہُْم َواْخَشْونِی َواِلُٔتِمَّ نِْعَمتِی َعلَْيُکمْ 
  ترجمہ
۔ تم جس بھی جگہ (شہر اور مقام) سے نکلو (جب وقت نماز ہوتو) اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کرلو، يہ تمہارے ١۴٩

  پروردگار کی طرف سے حکم حق ہے اور خدا تمہارے کردار سے غافل نہيں ہے۔
طرف کرلو اور تم (مسلمان) جہاں کہيں ہو اپنا رخ اس کی طرف  ۔ اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد الحرام کی١۵٠

کرو تا کہ لوگوں کے پاس تمہارے خالف کوئی دليل و حجت نہ ہو۔ (کيونکہ گذشتہ کتب ميں پيغمبر کی جو نشانياں ٓائی ہيں 
(جو ہر صورت ميں ہٹ ان ميں يہ بھی تھی کہ وه پيغمبر دو قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا)۔ ان لوگوں کے سوا جو ظالم ہيں

دھرمی اور زہر اگلنے سے باز نہيں ٓاتے ليکن) ان سے نہ ڈرو اور (صرف) مجھ سے ڈرو (يہ قبلہ کی تبديلی اس لئے تھی 
کہ ميں تمہاری تربيت کروں، تمہيں تعصب کی قيد سے نکالوں اور تمہيں استقالل عطا کروں) اور اپنی نعمت تم پر مکمل 

  صل کرلو۔کروں تا کہ تم ہدايت حا
______________________________  

  مزيد وضاحت کے لئے کتاب انگيزه ی پيدايش مذہب ، فصل قضا و قدر سے رجوع کريں۔ 1

  
  

  برنامه ھای رسول  
گذشتہ آيت کے آخری حصے ميں خداوند عالم نے قبلہ کی تبديلی کی ايک دليل تکميل نعمت اور ہدايت مخلوق بيان کی ہے۔ 

اسی طرف اشاره ہے کہ صرف قبلہ کی تبديلی تمہارے لئے نعمت خدا نہيں بلکہ خدانے تمہيں “ کما”آيت ميں لفظ زير بحث 
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(يعنی “ منکم”اور بھی بہت سی نعمتيں دی ہيں۔ جيسا کہ ميں نے تمہاری نوع ميں سے تمہارے لئے رسول بھيجاہے۔ لفظ 
ميں سے ہے اور صرف بشر ہی بشر کے لئے مربی، رہبر تمہاری جنس سے) ممکن ہے اس طرف اشاره ہو کہ وه نوع بشر

اور نمونہ ہو سکتاہے اور وہی اپنی نوع کی تکاليف ، ضروريات ،اور مسائل سے آگاه ہوتاہے اور يہ ايک بہت بڑی نعمت 
وجہ ہے يا يہ مقصد ہے کہ وه تمہارے قبيلہ و خاندان ميں سے ہے اور تمہارا ہم وطن ہے کيونکہ شديد نسلی تعصب کی 

سے ممکن نہ تھا کہ عرب کسی ايسے پيغمبر کے زير بار ہوتے جو ان کی نسل وقوم ميں سے نہ ہوتا جيسا کہ سوره شعراء 
  ميں ہے:۔ ١٩٩اور  ١٩٨کی آيت 

  و لو نزلناه علی بعض االعجمين فقراه عليہم ما کانوا بہ مؤمنين
  ان کے سامنے اسے پڑھتا تو يہ ہرگز ايمان نہ التے۔اگر ہم قرآ ن ايسے شخص پر نازل کرتے جو عرب نہ ہو تا اور وه 

يہ ان کے لئے بہت اہم نعمت شمار ہوتی تھی کہ پيغمبر خود انہی ميں سے تھے البتہ يہ تو ابتدائے کار کی بات تھی ليکن 
کے حقيقی آخر ميں قوم، قبيلہ، وطن اور جغرافيائی سرحدوں کا معاملہ اسالمی پروگراموں سے حذف کردياگيا اور اسالم 

  اور دائمی قانون کا اعالن کيا گيا جو وطن ، مذہب اور نسل کی بجائے انسانيت کو متعارف کراتاہے۔
اس نعمت کے تذکرے کے بعد چار دوسری نعمتوں کی طرف اشاره کياگياہے جو انہيں پيغمبر کی برکت سے حاصل ہوئی 

  تھيں۔
ا عليکم ايتنا)۔ لفظ (يتلوا) لغت ميں تالوت کے ماده سے ہے جس کا ۔ وه ہماری آيا ت تمہارے سامنے تالوت کرتاہے: (يتلو١

معنی ہے پے در پے لے آنا۔ اسی لئے جب عمارتيں کسی مسلسل صحيح نظام کے تحت بن رہی ہوں تو عرب اسے تالوت 
منے پڑھتا سے تعبير کرتے ہيں۔ يعنی پيغمبر خدا کی باتيں ايک صحيح اور مناسب نظام کے تحت پے در پے ۔ تمہارے سا

ہے تا کہ تمہارے دلوں کو تيار کرے کہ وه انہيں قبول کريں اور ان کے معانی سمجھيں۔ يہ منظم اور مناسب تالوت تعليم و 
  تربيت کے لئے آمادگی پيدا کرتی ہے۔ جس کی طرف بعد کے جملوں ميں اشاره ہوگا۔

کہتاہے کہ تزکيہ کا معنی ہے بڑھا نا اور نشو و نما  ۔ وه تمہاری تربيت و پرورش کرتاہے: (و يزکيکم)۔ راغب مفردات ميں٢
دينا۔ يعنی پيغمبر آيات خدا کے ذريعے تمہارے معنوی و مادی اور انفرادی و اجتماعی کماالت کو بڑھاتاہے اور تمہيں نمو 

معاشرے  بخشتاہے۔ تمہارے وجود کی شاخوں پر فضيلت کے پھول کھالتا ہے اور زمانہ جاہليت کی بری صفات جو تمہارے
  کو آلوده کئے ہوئے ہيں ان کے زنگ سے تمہارے وجود کو پاک کرتاہے۔

۔ تمہيں کتاب و حکمت کی تعليم ديتاہے: (و يعلمکم الکتاب و الحکمة)۔اگر چہ تعليم، تربيت پر مقدم ہے ليکن جيسا کہ پہلے ٣
اسے تعليم سے پہلے بيان فرمايا بھی اشاره کرچکے ہيں کہ اس مقصد کو ثابت کرنے کے لئے کو اصل مقصد تربيت ہے 

  چونکہ تعليم تو مقصد کے لئے وسيلہ ہے۔
باقی رہا کتاب و حکمت کا فرق يہ ممکن ہے کہ کتاب قرآن کی آيات اور وحی الہی کی طرف اشاره ہو جو بصورت اعجاز 

مات جو حقائق قرآن کی پيغمبر پر نازل ہوئی اور حکمت سے مراد ہو پيغمبر صلی هللا و آلہ و سلم کی گفتگو اور تعلي
وضاحت اور تفسير کے لئے ہيں اور اس کے قوانين و احکام کو عملی شکل دينے کے لئے بيان فرمائی جاتی رہی ہيں۔ انہی 

  تعليمات کو سنت کہتے ہيں جن کا سرچشمہ وحی الہی ہی ہے۔
  ر اس کے نتائج کی طرف اشاره ہو۔يہ بھی ہوسکتاہے کہ کتاب احکام و قوانين کی طرف اور حکمت اسرار، فلسفہ، عدل او

بعض مفسرين کا خيالی ہے کہ حکمت سے مراد وه حالت اور استعداد ہے جو تعليمات قرآن سے پيدا ہوتی ہے اور اس کے 
  ١ہوتے ہوئے انسان تمام امور کا حساب و کتاب رکھتاہے اور ہر ايک کو اس کے مقام پر بجاالتاہے۔

ر کرکے کہ حکمت سے مراد سنت ہے اسے غير صحيح قرار ديتاہے اور اس کے لئے تفسير المنار کا مؤلف يہ تفسير ذک
  سے استدالل کرتاہے۔ جس ميں فرمايا گياہے: ٣٩سوره بنی اسرائيل کی آيت 

  ذلک مما اوحی اليک ربک من الحکمة
  يہ ايسے امور ہيں جنہيں تمہارا پروردگار حکمت ميں سے تم پر وحی کرتاہے۔

اض کا جواب واضح ہے اور وه يہ کہ حکمت کا مفہوم وسيع ہے لہذا ہوسکتاہے يہاں آيات قرآن اور ہمارے نزديک اس اعتر
وه اسرار مراد ہوں جو وحی کے ذريعے پيغمبر پر نازل ہوئے جہاں حکمت کا ذکر کتاب (قرآن) کے ساتھ آياہے (جيسے 

ه کچھ اور ہے اور وه سنت کے عالوه کوئی اورزير نظر اور ايسی ديگر آيات ) وہاں مسلما ًحکمت سے مراد کتاب کے عالو
  چيز نہيں ہوسکتی۔

۔ تم جو نہيں جانتے وه تمہيں اس کی تعليم ديتاہے: (و يعلمکم مالم تکونوا تعلمون)۔ يہ مفہوم اگرچہ گذشتہ جملے ميں موجود ۴
تا کہ انہيں سمجھائے  ہے جس ميں کتاب و حکمت کی تعليم کا ذکر ہے ليکن قرآن اسے خصوصيت سے الگ بيان کررہاہے

کہ اگر انبياء و رسل نہ ہوتے تو بہت سے علوم ہميشہ کے لئے مخفی رہتے۔ وه فقط اخالقی و اجتماعی رہبر نہيں ہيں۔ بلکہ 
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  علمی رہنما بھی ہيں ان کی رہنمائی کے بغير انسانی علوم کے کسی پہلو ميں پختگی ممکن نہ تھی۔
ہے کہ زير نظر آيت ميں خدانے اپنی پانچ نعمتوں کی طرف اشاره کياہے جو يہ جو کچھ بيان کياگياہے اس سے ظاہر ہوتا

  ہيں:
  پہلی۔ پيغمبر کا نوع بشر ميں سے ہونا۔

  دوسری۔ لوگوں کے سامنے آيات الہی کی تالوت کرنا۔
  تيسری اور چوتھی۔ تعليم و تربيت کرنا۔ اور

  ر وه نہيں جانتے تھے۔پانچويں۔ لوگوں کو ان امور کی تعليم دينا جو پيغمبر کے بغي
خدا کی نعمتوں کے ذکر کے بعد اگلی آيت ميں لوگوں کو بتاياجارہاہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا

کيا جائے اور ہر نعمت سے صحيح طور پر استفاده کياجائے جو سپاس گزاری کا طريقہ ہے اور کفران نعمت نہ کياجائے۔ 
ھو تا کہ ميں تمہيں ياد رکھوں اور ميرا شکر بجاالؤ اور کفران نعمت نہ کرو (فاذکرونی اذکرکم و فرماتاہے: مجھے ياد رک
  شکروالی و ال تکفرون)۔

واضح ہے کہ (مجھے ياد کرو تا کہ ميں تمہيں ياد کروں) يہ جملہ خدا اور بندوں کے در ميان کسی ايسے رابطے کی طرف 
اہے کہ وه ايک دوسرے سے کہتے ہيں: تم ہميں ياد کياکرو ہم تميں ياد کياکريں اشاره نہيں جيسے انسانوں کے در ميان ہوت

گے بلکہ يہ ايک تربيتی و تکوينی بنياد کی طرف اشاره ہے ۔ يعنی مجھے ياد رکھو۔ ايسی پاک ذات کی ياد جو تمام خوبيوں 
و اور رحمت پروردگار کی قبوليت اور نيکيوں کا سرچشمہ ہے اور اس طرح اپنی روح اور جان کو پاکيزه اور روشن رکھ

کے لئے آماده رہو۔ اس ذات کی طرف متوجہ رہنا اور اسے ياد رکھنا ہر قسم کی فعاليتوں ميں زياده مصمم ، زياده قوی اور 
  زياده متحد کردے گا۔

ی۔ بلکہ مقصد يہاسی طرح شکر گزاری اور کفران نعمت نہ کرنا کوئی تکلفا نہيں اور يہ فقط کلمات کی زبان سے ادائيگی تھ
ہے کہ ہر نعمت کو ٹھيک اس کی جگہ پر صرف کرنا اور اسی مقصد کی راه ميں خرچ کرنا جس کے لئے وه پيدا کی گئی 

  ہے تا کہ يہ امر خدا تعالی کی نعمت و رحمت ميں اضافے کا باعث ہو۔
______________________________  

  ۔١٩۴، ص١۔ تفسير فی ظالل، ج١

  
  

  کی تفسير “رکمفاذکرونی اذک
کی تفسير ميں مفسرين کی موشگافياں: مفسرين نے اس جملے کی تشريح ميں بہت سی باتيں کی ہيں۔ “فاذکرونی اذکرکم(!) ”

بندوں کے ياد کرنے اور خدا کے ياد کرنے سے کيا مراد اس سلسلے ميں بہت سے مفاہيم بيان کئے گئے ہيں۔ جنہيں تفسير 
  س موضوعات کے تحت جمع کياہے:کبير ميں فخر الدين رازی نے د

۔ مجھے اطاعت کے ذريعے ياد کرو تا کہ ميں اپنی رحمت کے ذريعے تمہيں ياد کروں۔ اس مفہوم کی شاہد سوره اآل ١
  ہے: ١٣٢عمران کی آيت 

  اطيعوا هللا و الرسول لعلکم ترحمون۔
  هللا اور رسول کی اطاعت کردتا کہ تم پر رحم کيا جائے۔

  ہے۔ ۶٠ھ ياد کرو تا کہ ميں تمہيں اجابت کے ساتھ ياد کروں ۔ اس کی شاہد سوره مومن کی آيت ۔ مجھے دعا کے سات٢
  جس ميں فرمايا گياہے:

  ادعونی استجب لکم
  مجھ سے دعا کرو تو ميں قبول کروں گا۔

  ۔ مجھے ثناء و طاعت کے ذريعے ياد کرو تا کہ ميں تمہيں ثناء و نعمت سے ياد کروں۔٣
  اد کرو تا کہ ميں تمہيں آخرت ميں يادکروں۔۔ مجھے دنيا ميں ي۴
  ۔ مجھے خلوتوں ميں ياد کرو تا کہ ميں تمہيں اجتماعات ميں ياد کروں۔۵
  ۔ مجھے نعمتوں کی فراوانی کے وقت ياد کرو ميں تمہيں سختيوں ميں ياد کروں گا۔۶
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  الحمد کا يہ جملہ ہے:۔ مجھے عبادت کے ذريعے ياد کرو تا کہ ميں تمہاری مدد کروں۔ اس کا شاہد سوره ٧
  اياک نعبد و اياک نستعين

۔ مجھے مجاہدت و کوشش کے ذريعے ياد کرو تا کہ ميں تمہيں ہدايت کے ذريعے ياد کروں۔ اس کی شاہد سوره عنکبوت ٨
  ہے جس ميں فرمايا گياہے: ۶٩کی آيہ 

  و الذين جاہدوا فينا لنہدينہم سبلنا
  ں نجات اور مزيد خصوصيت سے يادکروں گا۔جو ہماری راه ميں ميں کوشش کرتے ميں تمہي

  ١۔ ميری ربوبيت کا تذکره کرو ميں رحمت کے ساتھ ياد کروں گا (ساری سوره حمد اس معنی کی شاہد بن سکتی ہے)۔١٠
ان ميں سے ہر مفہوم آيت کے وسيع جلووں ميں سے ايک جلوه ہے اور زير نظر آيت ميں يہ تمام مفاہيم بلکہ ان کے عالوه 

  لب شامل ہيں مثال:بھی مطا
  ميں ہے: ٧مجھے شکر کے ساتھ ياد کرو تا کہ ميں تمہيں فراوانی نعمت سے ياد کروں۔ سوره ابراہيم کی آيہ 

  لئن شکر تم ال زيدنکم
  اگر تم شکر کرو تو ميں تمہيں زياده دوں گا۔

ہے۔ياد خدا سے يہ اثر انسان جيسا کہ ہم کہہ چکے، بے شک خدا کی طرف ہر قسم کی توجہ تکوينی و تربيتی اثر رکھتی 
تک پہنچتاہے اور ان توجہات کے نتيجہ ميں روح و جان ان برکات کے نزول کی استعداد پيدا کرليتی ہے جن کا تعلق ياد خدا 

  سے ہے۔
______________________________  

  مختصر تفسير اور کچھ اضافے کے ساتھ)۔( ١۴۴، ص۴تفسير کبير از فخر رازی، ج - ١

  
  

  ذکر خدا کياہے: 
يہ مسلم ہے کہ ذکر خدا سے مراد صرف زبان سے ياد کرنا نہيں بلکہ زبان تو دل کی ترجمان ہے يعنی دل و جان سے اس 
کی ذات پاک کی طرف توجہ رکھا کرو۔ وه توجہ جو انسان کو گناه سے باز رکھے اور اس کے حکم کی اطاعت کے لئے 

يث ميں پيشوايان اسالم سے منقول ہے کہ ذکر خد ا سے مرا دعملی يادآوری ہے۔ جيسا آماده کرے۔ اسی بناء پر متعدد و احاد
  کہ پيغمبر اکرم سے مروی ايک حديث ميں ہے کہ آپ نے حضرت علی کو وصيت فرماتے ہوئے ارشاد فرمايا:

ل و ليس ہو سبحان هللا و الحمد ثالث ال تطيقہا ہذه االمة: الموساة للحق فی مالہ و انصاف الناس من نفسہ و ذکر هللا علی کل حا
  و ال الہ اال هللا و هللا اکبر و لکن اذا ورد علی ما يحرم هللا عليہ خاف هللا تعالی عنده و ترکہ۔

تين کام ايسے ہيں جو يہ امت (مکمل طور پر) انجام دينے کی توانائی نہيں رکھتی: اپنے مال ميں دينی بھائی کے ساتھ 
اپنے اور دوسروں کے حقوق کے بارے ميں عادالنہ فيصلہ اور خدا کو ہر حالت ميں ياد رکھنا اور مواسات و برابری، اور 

اس سے مراد سبحان هللا و الحمد هللا و ال الہ اال هللا و هللا اکبر کہنا نہيں بلکہ اس سے مراد يہ ہے کہ جب کوئی فعل حرام اس 
   ١کے سامنے آئے تو خدا سے ڈرے اور اسے ترک کردے۔

ابِِريَن ١۵٣ الَِة ٕاِنَّ هللاَ َمَع الصَّ ْبِر َوالصَّ   ۔ يَأاَيُّہَا الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِعينُوا بِالصَّ
  ۔َوالَتَقُولُوا لَِمْن يُْقتَُل فِی َسبِيِل هللاِ ٔاَْمَواٌت بَْل ٔاَْحيَاٌء َولَِکْن الَتَْشُعُرونَ ١۵۴
  ترجمہ
موقع پر) صبر و استقامت اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ (کيونکہ ) خدا ۔ اے ايمان والو! زندگی کے سخت ترين کے ١۵٣

  صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
  ۔ جو راه خدا ميں قتل ہوجاتے ہيں انہيں مرده نہ کہو، وه تو زنده ہيں ليکن تم نہيں سمجھتے۔١۵۴

  شان نزول
اس طرح نقل کياہے: يہ آيت جنگ بدر  زير نظر دوسری آيت کی شان نزول کے بارے ميں بعض مفسرين نے ابن عباس سے

ميں قتل ہونے والوں کے سلسلے ميں نازل ہوئی۔ ان کی تعداد چوده تھی۔ چھ مہاجرين ميں سے اور آٹھ انصار ميں سے تھے۔
جنگ ختم ہونے کے بعد بعض لوگ اس طرح گفتگو کرتے کہ فالں مرگيا۔ اس پريہ آيت نازل ہوئی جس نے بتايا کہ شہداء 
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  ده (ميت) کہنا صحيح نہيں.کے لئے مر
______________________________  

  بحوالہ کتاب خصال۔ ١۴٠، ص١تفسير نور الثقلين، ج -1

  
  

  (شہداء) 
گذشتہ آيات ميں تعليم و تربيت اور ذکر و شکر کے متعلق گفتگو تھی۔ ان کے وسيع تر مفہوم جس ميں اکثر دينی احکام شامل 

بحث پہلی آيت ميں صبر و استقامت کے بارے ميں گفتگو کی گئی ہے جس کے بغير  ہيں کو سامنے رکھتے ہوئے محل
  گذشتہ مفاہيم کبھی عملی شکل اختيار نہيں کرسکتے۔ 

پہلے فرمايا: اے ايمان والو! صبر و استقامت اور نماز سے مدد حاصل کرو (يا يھا الذين امنوا استعينوا بالصبر و الصلوة) اور
اور خدا کی طرف توجہ ) کے ساتھ مشکالت و سخت حوادث سے جنگ کے لئے آگے بڑھو تو  ان دو قوتوں (استقامت

  کاميابی تمہارے قدم چومے گی کيونکہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے (ان هللا مع الصبرين)۔
نا اور عوامل بعض لوگ سمجھتے ہيں کہ صبر کا معنی ہے بدبختيوں کو گوارا کرنا۔ اپنے آپ کو ناگوار حوادث کے سپر کر

شکست کے سامنے ہتھيار ڈال دينا ليکن صبر کا مفہوم اس کے برعکس ہے۔ صبر و شکيبائی کا معنی ہے ہر مشکل اور 
  حادثے کے سامنے استقامت ۔ اسی لئے بعض علماء اخالق نے صبر کے تين پہلو بيان کئے ہيں۔

  ی راه ميں پيش آئيں)۔۔ اطاعت پر صبر (ان مشکالت کے مقابلے ميں صبر کرنا جو اطاعت ک١
  ۔ گناه پر صبر (سرکش و طغيان خيز گناه اور شہوات پر ابھارنے والے اسباب کے مقابلے ميں قيام کرنا)۔٢
  ۔ مصيبت پر صبر (ناگوار حوادث کے مقابلے ميں ڈٹے رہنا، پريشان نہ ہونا اور حوصلہ نہ ہارنا)۔٣

ح قرآن مجيد مين تکرار و تاکيد ہے۔ قرآن مجيد ميں تقريبا ستر ايسے موضوعات بہت کم ہيں جن کی صبر و استقامت کی طر
  مرتبہ صبر کے متعلق گفتگو ہوئی جن ميں دس مقامات خود پيغمبر اکرم کی ذات سے تعلق رکھتے ہيں۔

بڑے بڑے جوانمردوں کے حاالت زندگی گواه ہيں کہ ان کی کاميابی کا اہم ترين يا واحد عامل صبر تھا جو لوگ اس خوبی 
ے بے بہره ہيں وه بہت سے مصائب و آالم ميں شکست کھاجاتے ہيں بلکہ کہاجاسکتا ہے کہ انسان کی پيش رفت اور ترقی س

  ميں جس قدر کردار صبر ادا کرتاہے۔ اتنا اسباب، استعداد اور ہوشياری کا عمل دخل نہيں۔
  ايک مقام پر کہتاہے:اسی بناء پرقرآن مجيد ميں نہايت تاکيدی انداز سے اس کا ذکر آياہے۔ قرآن 

  انما يوفی الصبرون اجرہم بغير حساب
  )١٠صابرين بے حساب اجر و جزا حاصل کريں گے۔ (زمر۔

  ايک اور مقام پر حوادث پر صبر کرنے کے بارے ميں ہے:
  ان ذلک من عزم االمور

  يہ محکم ترين امور ميں سے ہے۔
سے ہے اور اس کے بغير باقی فضائل کی کوئی قدر و قيمت  در اصل استقامت اور پامردی انسان کے بلند ترين فضائل ميں

  نہيں۔ اسی لئے نہج البالغہ ميں ہے:
  عليکم بالصبر فان الصبر من االيمان کا الراس من الجسد و ال خير فی جسد ال راس معہ و ال فی ايمان ال صبر معہ۔

اہميت ہے جو بدن کے لئے سرکی، جيسے  صبر و استقامت تمہارے لئے الزمی ہے کيونکہ ايما ن کے لئے صبر کی وہی
 ١سرکے بغير بدن کا کوئی فائده نہيں ايسے ہی صبر کے بغير ايمان ميں کوئی پائيداری نہيں اور نہ اس کا کوئی نتيجہ ہے۔ 
مت اسالمی روايات ميں صبر کو اس لئے اعلی ترين قرار ديا گياہے تا کہ انسان گناه کے وسائل مہيا ہونے کے با وجود استقا

  دکھائے اور لذت گناه سے آنکھيں بند کرلے ۔
ابتدائی انقالبی مسلمان چاروں طرف سے طاقت ور، خونخوار اور بے رحم دشمنوں ميں گھرے ہوئے تھے لہذا محل بحث 

آيت ميں انہيں خصوصيت سے حکم دياگيا کہ مختلف حوادث کے مقابلے ميں صبر و استقامت سے کام ليں۔ خدا پر ايمان کی 
ميں نتيجہ شخصی استقالل، اعتماد اور اپنی مدد آپ کی صورت ميں برآمد ہوتاہے۔ تاريخ اسالم نے اس حقيقت کی  صورت

  بڑی وضاحت سے نشاندہی کی ہے کہ يہی تمام کاميابيوں کی حقيقی بنياد تھی۔
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ے ۔ اسی لئے دوسری چيز جو مندرجہ باال آيت ميں صبر کے ساتھ خصوصی اہميت سے متعارف کرائی گئی ہے نماز ہ
  اسالمی احاديث ميں ہے:

  کان علی اذا اہالہ امر فزع قام الی الصلوة ثم تلی ہذه االية و استعينوا بالصبر و الصلوة۔
حضرت علی کو جب کوئی مشکل در پيش ہوتی تو نماز کے لئے کھڑے ہوجاتے اور نماز کے بعد اس مشکل کو حل کرنے 

   2-و استعينوا بالصبر و الصلوة  کے لئے نکلتے اور اس آيت کی تالوت کرتے
اس بات پر بالکل تعجب نہيں ہونا چاہئيے کيونکہ جب انسان ايسے سخت حوادث اور ناقابل برداشت مشکالت سے دوچار 
ہوتو وه ان کے سامنے اپنی طاقت اور استطاعت کو نا چيز سمجھتاہے اور قہرا وه ايک ايسے سہارے کا محتاج ہوتاہے 

حدود اور ال متناہی ہو۔ نماز انسان کو ايسے ہی مبداء سے مربوط کرديتی ہے اور اس کا سہارا پاکر جوہر جہت سے غير م
  انسان مطمئن دل سے آسانی کے ساتھ مشکالت کی خوفناک موجوں کو توڑ کر نکل جاتاہے۔

طرف نماز اشاره  اسی لئے مندرجہ باال آيت ميں در اصل دو اصول سکھائے گئے ہيں ايک خدا پر بھر و سہ کرنا جس کی
  کرتی ہے اور دوسرا اپنی مدد آپ اور اپنے آپ پر اعتماد جسے صبر کے عنوان سے ياد کياگياہے۔

پا مردی ، صبر اور استقامت کے مسئلے کے بعد دوسری آيت ميں شہداء کی ابدی اور ہميشہ کی زندگی کے متعلق گفتگو 
  کی گئی ہے جس کا صبر و استقامت سے قريبی ربط ہے۔

ے ان لوگوں (شہداء) کو مرده کہنے سے منع کياگياہے فرمايا: جو را ه خدا ميں قتل ہوں اور شربت شہادت نوش کريں پہل
انہيں کبھی مرده نہ کہو (و ال تقولوا لمن يقتل فی سبيل هللا اموات) اس کے بعد مزيد تاکيد سے فرمايا: بلکہ وه زنده ہيں ليکن تم

  ياء و لکن ال تشعرون)۔شعور و ادراک نہيں رکھتے (بل اح
عموما ہر تحريک ميں ايک گروه بز دل اور راحت طلب لوگوں کا ہوتاہے جو اپنے آپ کو ايک طرف لے جاتاہے اور کناره 

کش رہتاہے۔ يہ لوگ اتنا ہی نہيں کرتے کہ خود کام نہ کريں بلکہ دوسروں کو بھی بددل کرنے کی کوشش کرتے ہيں۔ جب 
رونما ہوتاہے تو يہ لوگ اس پراظہار افسوس کرتے ہيں اور اسے اس تحريک اور قيام کيلئے  بھی کوئی ناخوشگوار حادثہ

بے فائده اور بے مصر ف ہونے کی دليل قرار ديتے ہيں حاالنکہ وه اس سے غافل ہيں کہ آج تک کوئی مقدس مقصد اور 
ايک سنت رہی ہے۔ قرآن کريم بار ہا ايسے  گراں قدر مشن قربانی يا قربانيوں کے بغير حاصل نہيں ہوا اور يہ اس دنيا کی
  لوگوں کے متعلق بات کرتاہے اور انہيں سخت سرزنش اور مالمت کرتاہے۔

اس قسم کی لوگوں کا ايک گروه ابتدائے اسالم ميں بھی تھا۔ جب کوئی شخص ميدان جہاد ميں شہادت کی سعادت حاصل 
ہار افسوس کرکے دوسروں کے اضطراب کا سامان کرتے۔ کرتا تو يہ لوگ کہتے فالں مرگيا اور اس کے مرنے پر اظ

خداوند عالم ايسی زہريلی گفتگو کے جواب ميں ايک عظيم حقيقت سے پرده اٹھاتاہے اور صراحت سے کہتاہے کہ تمہيں 
ارگاه خدا کوئی حق نہيں پہنچتا کہ راه خدا ميں جان دينے والوں کو مرده کہو۔ وه زنده ہيں۔ وه ہميشہ کے لئے زنده ہيں اور ب

سے معنوی غذا اور روزی حاصل کرتے ہيں، ايک دوسرے سے باتيں کرتے ہيں اور وه اپنی کامياب سرنوشت سے مکمل 
طور پر خوش و خرم ہيں ليکن تم لوگ جو عالم ماده کی محدود چار ديواری ميں محبوس و مقيد ہو ان حقائق کا ادراک نہيں 

  کرسکتے۔
______________________________  

  ۔٨٢نہج البالغہ ، کلمات قصار - ١
  ، بحوالہ کتاب کافی١۵٣، ص١الميزان ، ج -2

  
  

  شہداء کی ابدی زندگی: 
شہداء کی زندگی کيسی ہے، اس بارے ميں مفسرين کے در ميان اختالف ہے۔ اس ميں اختالف يہ ہے کہ شہداء ايک طرح 

  عموما منتشر ہوجاتاہے۔کی برزخی اور روحانی زندگی رکھتے ہيں کيونکہ ان کا جسم تو 
امام صادق کے ارشاد کے مطابق ان کی زندگی ايک مثالی جسم کے ساتھ ہے (وه بدن جو عام مادے سے ماوراء ہے ليکن 

کے ذيل ميں آئے گی جس ميں فرمايا گياہے: و من  ١٠٠اس بدن کے مشابہ ہے جس کی تفصيل سوره مومنون کی آيہ 
  ١وراعھم برزخ الی يوم يبعثون)۔
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مفسرين اسے شہداء کے ساتھ مخصوص ايک غيبی زندگی قرار ديتے ہيں اور کہتے ہيں کہ ہم اس زندگی کی کيفيت  بعض
  اور انداز کا زياده علم نہيں رکھتے۔

کچھ مفسرين اس مقام پر حيات کو ہدايت اور موت کو جہالت کے معنی ميں ليتے ہيں اور کہتے ہيں کہ آيت کا معنی ہے کہ 
  ميں قتل ہوجائے اسے گمراه نہ کہو بلکہ وه ہدايت يافتہ ہے۔جو شخص راه خدا 

  بعض شہداء کی دائمی زندگی کا مفہوم يہ قرار ديتے ہيں کہ ان کا نام اور مقصد زنده رہے گا۔
جو تفسير ہم بيان کرچکے ہيں اس کی طرف نظر کرنے سے واضح ہوجاتاہے کہ ان ميں سے کوئی احتمال بھی قابل قبول 

ی ضرورت ہے کہ مجازی معنی ميں آيت کی تفسير کی جائے اور نہ برزخ کی زندگی کو شہداء سے نہيں نہ اس ک
مخصوص قرار دينے کی ضرورت ہے بلکہ شہداء ايک خاص قسم کی برزخی اور روحانی زندگی کے حامل ہيں انہيں 

  ے ہيں۔رحمت پروردگار کی قربت کا امتياز حاصل ہے اور وه طرح طرح کی نعمات سے بہره ور ہوت
______________________________  

  کے ذيل ميں۔ ١٠٠، سوره مومنون آيہ ۵۵٩، ص٣تفسير نور الثقلين، ج ١

  
  

  مکتب شہيد پرور: 
مسئلہ شہادت کی زير نظر آيت اور قرآن کی ديگر آيات کے ذريعے اسالم نے ايک نہايت اہم اور تازه عامل کے لئے ميدان 

جس سے حق کے لئے باطل کے مقابلے ميں جنگ کی سکت پيدا ہوتی ہے ۔ يہ ايسا عامل ہے  تيار کياہے ۔ يہ وه عامل ہے
جس کی کار کردگی ہر قسم کے ہتھيار سے بڑھ کرہے اور يہ ہر چيز سے زياده اثر انگيز ہے۔ يہ عامل ہر دور کے 

م نے اپنی آنکھوں سے اپنے خطرناک ترين اور وحشت ناک ترين ہتھياروں کو شکست سے دوچار کرديتاہے ۔ يہی حقيقت ہ
ملک ايران ميں انقالب اسالمی کی پوری تاريخ ميں بڑی وضاحت سے ديکھی ہے کہ عشق شہادت ہر قسم کے ظاہری اسباب

  کی کمی کے باوجود مجاہدين اسالم کی کاميابی کا عامل بنا۔
ين کے ايثار و قربانی کی تفصيالت پر غور اگر ہم تاريخ اسالم اور ہميشہ رہنے والے انقالبات ميں اسالمی جہاد اور مجاہد

کريں جنہوں نے اپنے پورے وجود سے اس دين پاک کی سربلندی کے لئے جانفشانی دکھائی ہے، تو ہميں نظر آئے گا کہ ان
تمام کاميابيوں کی ايک اہم وجہ اسالم کا يہ عظيم درس ہے کہ راه خدا اور طريق حق و عدالت ميں شہادت کا معنی فنا، 

  ودی اور مرنا نہيں بلکہ اس کا مطلب ہميشہ کی زندگی اور ابدی افتخار و اعزاز ہے۔ناب
جن مجاہدين نے اس مکتب عظيم سے ايسا درس ياد کياہے ان کا مقابلہ کبھی عام جنگجوؤں سے نہيں کياجاسکتا۔ عام سپاہی 

ب کی حفاظت ہوتاہے اور وه پروانہ دار جاناپنی جان کی حفاظت کی فکر ميں رہتاہے ليکن حقيقی مجاہد کا منشا ء اپنے مکت
  ديتا، قربان ہوتا اور فخر کرتاہے۔

  

  برزخ کی زندگی اور روح کی بقاء: 
س آيت سے انسان کی حيات برزخ (موت کے بعد اور قيامت سے پہلے کی زندگی) کا بھی واضح ثبوت ملتاہے اور يہ ان 

  ح کی بقاء اور برزخ کی زندگی کے متعلق کوئی گفتگو نہيں کی۔لوگوں کے لئے جواب ہے جو کہتے ہيں کہ قرآن نے رو
اس موضوع کی مزيد تشريح، شہدا کی حيات جاوداں، خدا کے ہاں اس کا بدلہ اور راه خدا ميں قتل ہونے والوں کا عظيم 

  کے ذيل) ميں پڑھيئے گا۔ ١۶٩مرتبہ تفسير نمونہ جلد سوم (سوره آل عمران آيہ 
ابِِرينَ ۔ َولَنَْبلَُونَّکُ ١۵۵ ْر الصَّ   ْم ِبَشْیٍء ِمْن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َونَْقٍص ِمْن ااْلَْٔمَواِل َوااْلَٔنفُِس َوالثََّمَراِت َوبَشِّ
ِ َوٕاِنَّا ٕاِلَْيِہ َراِجُعوَن ۵۶ َّ ِ   ا ۔ الَِّذيَن ٕاَِذا ٔاََصابَْتہُْم ُمِصيبَةٌ قَالُوا ٕاِنَّا 
  اٌت ِمْن َربِِّہْم َوَرْحَمةٌ َؤاُْولَئَِک ہُْم اْلُمْہتَُدوَن ۔ٔاُْولَئَِک َعلَْيِہْم َصلَوَ ١۵٧
  ترجمہ
۔ يقينا ہم تم سب کی خوف، بھوک، مالی و جانی نقصان اور پھلوں کی کمی جيسے امور سے آزمائش کريں گے اور ١۵۵

  صبر واستقامت دکھانے والوں کو بشارت ديجئے۔
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  ے ہيں ہم هللا کے لئے ہيں اور اسی کی طرف پلٹ جائيں گے۔ ۔ وه جنہيں جب کوئی مصيبت آپہنچے تو کہت١۵۶
  ۔ يہ وہی لوگ ہيں کہ الطاف و رحمت الہی جن کے شامل حال ہے اور يہی ہدايت يافتہ ہيں۔١۵٧

  

  طرح طرح کی خدائی آزمائش 
ف رخ ہيں کے راه خدا ميں شہادت، شہداء کی ابدی زندگی اورصبر و شکر جن ميں سے ہر ايک خدائی آزمائش کے مختل

ذکر کے بعد اس آيت ميں بطور کلی آزمائش اور اس کی مختلف صورتوں کی طرف اشاره کياگياہے اور اس کے يقينی اور 
غير مبدل ہونے کا تذکره فرمايا گياہے۔ ارشاد ہوتاہے: يہ امر مسلم ہے کہ ہم تمہيں چند ايک امور مثال خوف، بھوک، مالی و 

کے ذريعے آزمائيں گے (َولَنَْبلَُونَُّکْم بَِشْیٍء ِمْن اْلَخْوِف و الجوع و نقص من االموال و االنفس  جانی نقصان اور پھلوں کی کمی
  و الثمرات)۔

چونکہ ان امتحانات ميں کاميابی صبر و پائيداری کے بغير ممکن نہيں لہذا آيت کے آخر ميں فرمايا: اور بشارت ديجئے صبر 
  الصابرين)۔و استقامت دکھانے والوں کو (و بشر 

اور يہ ايسے افراد ہيں جو ان سخت آزمائشوں سے خوبصورتی سے عہده برآ ہوتے ہيں۔ انہيں بشارت دينا چاہئيے باقی رہے 
سست مزاج اور بے استقامت لوگ تو وه آزمائشوں کے مقامات سے روسياه ہوکر واپس آتے ہيں۔ بعد کی آيت صابرين کے 

د ہوتاہے: وه ايسے اشخاص ہيں کہ جب کسی مصيبت کا سامنا کرتے ہيں تو کہتے بارے ميں زياده تشريح کرتی ہے۔ ارشا
  ہيں ہم خدا کی لئے ہيں اور اسی کی طرف پلٹ کرجائيں گے (الذين اذآ اصابتہم مصيبة قالوا انا  و انا اليہ راجعون)۔

زائل ہونے سے ہميں کوئی دکھ  اس حقيقت کی طرف ديکھتے ہوئے کہ ہم اس کے لئے ہيں ہميں يہ درس ملتاہے کہ نعمات
نہيں ہونا چاہئيے کيونکہ يہ تمام نعمتيں بلکہ خود ہمارا وجود اس سے تعلق رکھتاہے۔ آج وه ہميں کوئی چيز بخشتاہے اور کل 

  واپس لے ليتاہے ، ان دونوں ميں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔
ميں لوٹ کر جائيں گے ہميں يہ سبق ملتاہے کہ يہ ہميشہ اس واقعيت کی طرف توجہ رکھتے ہوئے کہ ہم سب اسی کی بارگاه 

رہنے کا گھر نہيں ہے۔ ان نعمتوں کا زوال اور ان عطيات کی کمی بيشی سب کچھ بہت جلد گذرجانے والی چيزيں ہيں اور يہ 
  بخشتا ہے۔ تکامل کا ذريعہ ہيں لہذا ان دو بنيادی اصولوں کی طرف توجہ کرنا۔ صبر و استقامت کے جذبے کو بہت تقويت

واضح ہے انا  و انا اليہ راجعون سے مراد زبانی ذکر نہيں ذکر نہيں بلکہ اس کی حقيقت اور روح کی طرف متوجہ ہونا 
  ہے۔ اس کے مفہوم ميں توحيد و ايمان کی ايک دنيا آباد ہے۔

لئے خدا تعالی کے عظيم زير بحث آخری آيت ميں عظيم امتحانات ميں صبر کرنے والوں اور پامردی دکھانے والوں کے 
لطف و کرم کو بيان کياگياہے۔ ارشاد ہوتاہے: يہ وه لوگ ہيں جن پر خدا کا لطف و کرم اور درود و صلوت ہے (ٔاُْولَئَِک َعلَْيِہْم 

   1َصلََواٌت ِمْن َربِِّہْم َوَرْحَمةٌ قف)۔
يں اشتباه اور انحراف ميں گرفتار نہ ہوں۔ يہ الطاف اور رحمتيں انہيں قوت بخشتی ہيں کہ وه اس پر خوف و خطر راستے م

  لہذا آيت کے آخر ميں فرمايا: اور وہی ہدايت يافتہ ہيں )َٔاُْولَئَِک ہُْم اْلُمْہتَُدوَن)۔
ان چند آيات ميں خدا کی طرف سے عظيم امتحان اور اس کے مختلف رخ نيز کاميابی کے عوامل اور امتحان کے نتائج کو 

  ہےواضح طور پر بيان کياگيا
______________________________  

المنار کا مؤلف لکھتاہے کہ صلوت سے مراد بہت زياده تکريم، کاميابياں، خدا کے يہاں مقام بلند اور نبدگان خدا ميں سربلندی ہے  - ١
فہوم وسيع ليکن واضح ہے کہ صلوت کا م) ۴٠، ص٢اور ابن عباس سے منقول ہے کہ اس سے مراد گناہوں کی بخشش ہے (المنار، ج

  ہے اس ميں يہ تمام امور، رحمت کا سايہ اور نعمات الہی بھی شامل ہيں۔

  
  

  خدا لوگوں کی آزمائش کيوں کرتاہے: 
آزمائش اور امتحان کے مسئلے پر بہت گفتگو کی گئی ہے۔ پہلے پہل جو سوال ذہن ميں ابھر تا ہے يہ ہے کہ کيا آزمائش اور

جو چيزيں غير واضح ہيں وه واضح ہو جائيں اور ہماری جہالت و نادانی کے پلڑے ميں کمیامتحان کا مقصد يہ نہيں ہوتا کہ 
ہوسکے۔ اگر ايسا ہی ہے تو پھر خداوند عالم جس کا علم تمام چيزوں پر محيط ہے اور جو ہر شخص اور ہر شے کے 
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ں علم سے جانتاہے، کيوں امتحان اندرونی اور بيرونی اسرار سے آگاه ہے اور زمين و آسمان کے غيوب کو اپنے بے پايا
  ليتاہے۔ کيا کوئی چيز اس سے مخفی ہے جو امتحان کے ذريعے آشکار ہوجائے گی۔

  اس اہم سوال کا جواب تالش کرناچاہئيے۔
آزمائش اور امتحان کا مفہوم خدا کے بارے ميں اس مفہوم سے بہت مختلف ہے جو ہمارے در ميان مروج ہے۔ ہماری 

وہی ہے جو اوپر بيان کياجاچکاہے يعنی مزيد معلومات حاصل کرنا اور ابہام و جہل کو دور کرنا ليکن آزمائشوں کا مقصود 
خدا کی آزمائش در حقيقت پرورش و تربيت ہی کا دوسرا نام ہے جس کی وضاحت يوں ہے کہ قرآن ميں بيس سے زياده 

ن کلی ہے اور پروردگار کی دائمی سنت ہے کہ وه مقامات پر امتحان کی نسبت خدا تعالی کی طرف دی گئی ہے۔ يہ ايک قانو
پوشيده صالحيتوں کو ظاہر کرتاہے (جسے قوت سے فعل تک پہنچنے کا عمل کہتے ہيں)۔ وه بندوں کو تربيت دينے کے لئے

آزماتاہے جيسے فوالد کو زياده مضبوط بنانے کے لئے بھٹی ميں ڈاال جاتاہے۔ اصطالح ميں اسے آب دينا کہتے ہيں اسی 
رح خدا تعالی آدمی کو شديد حوادث کی بھٹی ميں پرورش و تربيت کے لئے ڈالتاہے اور اسے مشکالت کا مقابلہ کرنے ط

  لئے تيار کرتاہے۔
در اصل خدا کا امتحان اس تجربہ کا باغبان کی مانند ہے جو مستعد دانوں کو تيار زمينوں ميں ڈالتاہے۔ يہ دانے طبيعی 

نشو و نما پاتے ہيں اور آہستہ آہستہ مشکالت کا مقابلہ کرتے ہيں، حوادث سے بر سر پيکار عطيات سے استفاده کرتے ہوئے 
رہتے ہيں اور سخت طوفان، کمر توڑ سردی اور جالدينے والی گرمی کے سامنے کھڑے رہتے ہيں۔ يہاں تک کہ ان کی 

  شاخوں پر خوبصورت پھول کھلتے ہيں يا وه تنومند اور پر ثمر درخت بن جاتے ہيں۔
فوجی جوانوں کو جنگی نقطہ نظر سے طاقت و ربنا نے کے لئے مصنوعی جنگی مشقيں کرائی جاتی ہيں اور انہيں طرح 

طرح کی مشکالت بھوک، پياس ، گرمی، سردی، دشوار حوادث اور سخت مسائل سے گزاراجاتاہے تاکہ وه قومی اور پختہ 
  کار ہوجائيں۔ خدا کی آزمائشوں کی رمز بھی يہی ہے۔

  مجيد ايک مقام پراس حقيقت کی تصريح کرتے ہوئے کہتاہے: قرآن
ُدوِرة  َص َما فِی قُلُوبُِکْم َوهللاُ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ   َولِيَْبتَلَِی هللاُ َما فِی ُصُدوِرُکْم َولِيَُمحِّ

وه تمہارے سب  جو تمہارے سينوں ميں ہے خدا اس کی آزمائش کرتاہے تا کہ تمہارے دل مکمل طور پر خالص ہوجائيں اور
  )١۵۴اندرونی رازوں سے واقف ہے۔ (آل عمران۔ 

  حضرت امير المؤمنين علی نے امتحانات الہی کی بڑی پر مغز تعريف فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہيں:
  و ان کان سبحانہ اعلم بہم من انفسہم و لکن لتظہر االفعال التی بہا يستحق الثواب و العقاب

ن سے زياده جانتاہے۔ پھر بھی انہيں آزماتاہے تا کہ اچھے اور برے کا م ظاہر ہوں جو جزا واگر چہ بندوں کی نفسيات خود ا
  ١سزا کا معيار ہيں۔

يعنی انسان کی اندرونی صفات ہی ثواب و عقاب کا معيار نہيں جب تک کہ وه انسان کے عمل و کردار سے ظاہر نہ ہوں۔ خدا
ات ميں پنہاں ہے وه عمل ميں آجائے اور استعداد، قوت سے فعل تک پہنچ اپنے بندوں کو آزماتاہے تا کہ جو کچھ ان کی ذ

جائے اور يوں وه جزا يا سزا کا مستحق ہوجائے۔ اگر خدا کی آزمائش نہ ہوتی تو يہ استعداديں ظاہر نہ ہوتيں اور انسانی شجر
  ہے۔ کی شاخوں پر اعمال کے پھل نہ اُگتے۔ اسالمی منطق ميں يہی خدائی آزمائش کا فلسفہ

______________________________  

  ٩٣نہج البالغہ، کلمات قصار، جملہ  - ١

  
  

  خدا کی آزمائش ہمہ گير ہے: 
جہان ہستی کا نظام چونکہ تکامل، پرورش اور تربيت کا نظام ہے اور تمام موجودات تکامل کے سفر ميں ہيں۔ درخت اپنی 

مخفی استعداد پھل کے ذريعے ظاہر کرتے ہيں۔ طوفان آتے ہيں تو سمندر کی لہريں طرح طرح کی معدنيات کو ظاہر کرتی 
  ہيں جس سے سمندر کی استعداد کا پتہ چلتاہے۔

عمومی قانون کے مطابق انبياء سے لے کر عامة الناس تک تمام لوگوں کی آزمائش ہونا چاہئيے تا کہ وه اپنی استعداد  اس
ظاہر کريں۔ خدا کے امتحانات کی مختلف صورتيں ہيں بعض مشکل ہيں اور بعض آسان ہيں لہذا ان کے نتائج بھی مختلف 
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  ہے۔ہوتے ہيں۔ بہرحال آزمائش اور امتحان سب کے لئے 
  قرآن مجيد انسانوں کے عمومی امتحان کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتاہے:

  ٔاََحِسَب النَّاُس ٔاَْن يُْتَرُکوا ٔاَْن يَقُولُوا آَمنَّا َوہُْم الَيُْفتَنُون
يں جائے کيا لوگوں کا گمان ہے کہ وه کہيں گے کہ ہم ايمان الئے اور انہيں يوں ہی چھوڑ دياجائے گا اور انہيں آزمايا نہ

  )٢گا۔(عنکبوت۔
  قرآن نے انبياء کے امتحانات کا بھی ذکر کياہے، فرماتاہے:

  َوٕاِْذ اْبتَلَی ٕاِْبَراِہيَم َربُّہُ 
  )١٢۴خدا نے ابراہيم کا امتحان ليا۔ (بقره۔ 

  ايک اور مقام پر ہے:
ا ِعْنَدهُ قَاَل ہََذا ِمْن فَْضِل َربِّی لِيَْبلُوَ  ا َرآهُ ُمْستَقِّرً   نِی ٔأَاَْشُکُر ٔاَْم ٔاَْکفُرُ فَلَمَّ

جب سليمان کے پيروکار نے پلک جھپکنے ميں دور کی مسافت سے تخت بلقيس حاضر کرديا تو سليمان نے کہا يہ لطف خدا 
  )۴٠ہے تا کہ ميرا امتحان کرے کہ کياميں اس کا شکر ادا کرتاہوں کہ کفران نعمت کرتاہوں۔ (سوره نمل۔

  

  آزمائش کے طريقے: 
رجہ باال آيت ميں ان امور کے چند نمونے بيان ہوئے ہيں جن سے انسان کا امتحان ہوتاہے۔ ان ميں خوف ، بھوک، مالی مند

نقصان جان دينا شامل ہيں ليکن آزمائش انہی طريقوں ميں منحصر نہيں بلکہ ان کے عالوه بھی قرآن ميں الہی آزمائش کے 
نبياء، احکام الہی حتی کہ بعض خواب بھی آزمائش ہی کا ذريعہ ہيں۔ اسی طرح کچھ طريقے بيان کئے گئے ہيں ۔ مثال اوالد، ا

  تمام نيکياں اور برائياں بھی خدائی آزمائشوں ميں شمار ہوتی ہيں:
  )٣۵و نبلوکم بالشر و الخير۔ (انبياء۔ 

يہ خدائی آزمائشوں کے اس بناء پر زير نظر آيت ميں امتحانات کے جو طريقے بيان کئے گئے ہيں۔ انہی پر بس نہيں بلکہ 
  واضح نمونے ہيں۔

ظاہر ہے کہ امتحانا ت کے نتيجے ميں لوگ دو حصوں ميں تقسيم ہوجائيں گے ايک جو امتحانات ميں کامياب ہوجائے گا اور
دوسرا جوره جائے گا۔ مثال اگر کہيں مرحلہ خوف در پيش ہوتو ايک گروه اپنے تئيں اس سے دور رکھتاہے تا کہ اسے کوئی 

ڑا سا ضرر بھی نہ پہنچے۔ يہ وه لوگ ہيں جو مسئوليت اور جواب دہی سے بچتے ہيں۔ دوستی کے وسيلے نکال کريا تھو
  بہانے بناکر جنگوں سے بھاگ جاتے ہيں۔ مثال قرآن ميں ان کی بات نقل کی گئی ہے:

  نخشی ان تصيبنا دآئرة ط
  )۵٢ہم ڈرتے ہيں کہ ہميں کوئی ضرر نہ پہنچے۔ (مائده۔

  ر و ه خدائی ذمہ داری سے روگردانی کرليتے ہيں۔يہ کہہ ک
کامياب ہونے والے وه لوگ ہيں جو خوف کے عالم ميں ڈٹے رہتے ہيں اور ايمان و توکل کے ساتھ بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو 

  جان نثاری کے لئے پيش کرتے ہيں۔ قرآن ميں آيا ہے:
  ُعوا لَُکْم فَاْخَشْوہُْم فََزاَدہُْم ٕاِيَمانًا َوقَالُوا َحْسبُنَا هللاُ َونِْعَم اْلَوِکيل الَِّذيَن قَاَل لَہُْم النَّاُس ٕاِنَّ النَّاَس قَْد َجمَ 

جب لوگ اہل ايمان سے کہتے تھے کہ حاالت خطرناک ہيں اور تمہارے دشمن تيارہيں تم عقب نشين ہوجاؤ تو ان کے ايمان 
  )١٧٣ہے اور وه کيسا اچھا کارسازہے۔ (آل عمران۔  و توکل ميں اضافہ ہوجاتا اور وه کہتے ہمارے لئے خدا کافی

مشکالت اور آزمائشی عوامل جن کا ذکر زير بحث آيت ميں آياہے مثال بھوک اور مالی و جانی نقصان، ان ميں بھی سب ايک
  جيسے نہيں ہوتے۔ اس سلسلے کے کچھ نمونے متن قرآن ميں آئے ہيں جنہيں اپنے مقام پر بيان کياجائے گا۔

  

  ائشوں ميں کاميابی کا راز: آزم
يہاں ايک اور سوال سامنے آتاہے اور وه يہ کہ جب تمام انسان ايک وسيع خدائی امتحان ميں شريک ہيں تو ان ميں کاميابی کا

  راستہ کو نساہے۔
محل بحث آيت اس سوال کا جواب ديتی ہی اور قرآن کی کئی ايک ديگر آيات بھی اس مسئلے کو واضح کرتی ہےں۔ اس 

  سلسلے ميں چند باتيں اہم ہيں جو ذيل ميں بيان کی جاتی ہيں۔



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

 
 

۔ امتحانات ميں کاميابی کے لئے پہال قدم وہی ہے جو اس چھوٹے سے پر معنی جملے ميں بيان کياگياہے: و بشر ١
تقامت الصبرين۔يہ جملہ صراحت کرتاہے کہ اس راه ميں صبر و استقامت کاميابی کی رمز ہے اسی لئے صابرين اور با اس

  لوگوں کو کاميابی کی بشارت دی جارہی ہے۔
۔ اس جہان کے حوادث، سختياں اور مشکليں گزرجانے والی ہيں اور يہ دنيا گزرگاه سے زياده حيثيت نہيں رکھتی۔ اس امر ٢

  کی طرف توجہ کاميابی کا دوسرا عامل ہے۔ جسے اس جملہ ميں بيان کياگياہے:
  انا هللا و انا اليہ راجعون

  کے لئے ہيں اور ہماری بازگشت اسی کی طرف ہے۔ ہم خدا
اصولی طور پر بہ جملہ جسے کلمہ( استرجاع) کے نام سے ياد کياجاتاہے انقطاع الی هللا يعنی تمام چيزوں اور تمام اوقات 

ڑے ميں اس کی ذات پاک پر بھر و سہ کرنا، کے عالی ترين دروس کانچوڑہے۔ اگر ہم ديکھتے ہيں کہ بزرگان دين بڑے ب
مصائب کے وقت قرآن سے الہام ليتے ہوئے يہ جملہ زبان پر جاری کرتے تھے تو يہ اس لئے ہوتاتھا کہ مصائب کی شدت 

انہيں ہالنہ سکے اور خدا کی مالکيت اور تمام موجودات کی اس کی طرف بازگشت پر ايمان کے نتيجے ميں وه ان تمام 
  حوادث کو گوارا کرليں اور با استقامت رہيں۔

  ر المؤمنين علی اس جملے کی تفسير ميں فرماتے ہيں:امي
  ان قولنا انا هللا اقرار علی انفسنا بالملک و قولنا و انا اليہ راجعون اقرار علی انفسنا بالہلک۔

يہ يہ جو ہم کہتے ہيں انا هللا تو يہ اس حقيقت کا اعتراف ہے کہ ہم اس کی ملکيت ہيں اور يہ جو کہتے ہيں انا اليہ راجعون تو 
  اس کا اقرار ہے کہ ہم فنا اور ہالک ہوجائيں گے۔

۔ قوت الہی اور الطاف الہی سے مدد طلب کرنا ايک اور اہم عامل ہے کيونکہ عام لوگ جب حوادث سے دوچار ہوتے ہيں ٣
ام اورتو توازن بر قرار نہيں رکھ پاتے اور اضطراب ميں گرفتار ہوجاتے ہيں ليکن خدا کے دوستوں کا چونکہ واضح پروگر

ہدف ہوتاہے لہذا وه متحير اور سرگرداں ہونے کی بجائے اطمينان و آرام سے اپنی راه چلتے رہتے ہيں اور خدا بھی انہيں 
  زياده روشن بينی عطا فرماتاہے تا کہ انہيں صحيح راستے کے انتخاب ميں اشتباه نہ ہو جيسا کہ قرآن کہتاہے:

  و الذين جاہدوا فينا لنہدينہم سبلنا
  وگ ہماری راه ميں کوشش کرتے ہيں ہم انہيں اپنے راستوں کی ہدايت کرتے ہيں۔جو ل

  )۶٩(عنکبوت۔
۔ گذشتہ لوگوں کی تاريخ پر نظر رکھنا اور ان کے حاالت کو سمجھنا خدائی آزمائشوں ميں روح انسانی کی آمادگی اور ان ۴

  امتحانوں ميں کاميابی کے لئے بہت مؤثر ہے۔
مسائل ميں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے تو ان سے مقابلے کی قوت کمزور پڑجاتی ہے ليکن اگر انسان در پيش آنے والے 

اس حقيقت کی طرف توجہ دی جائے کہ تاريخ کے طويل دور ميں سب اقوام کے لئے تمام طاقت فرسا مشکالت اور خداکی 
 کی استقامت ميں اضافے کا باعث بن سکتاہے۔سخت آزمائشيں موجود رہی ہيں تو ہر قوم و ملت کے امتحانات کا نتيجہ انسان 

اسی بناء پر قرآن مجيد پيغمبر کو رغبت دالنے نيز ان کی اور مؤمنين کی روحانی تقويت کے لئے گذشتہ لوگوں کی تاريخ 
  اور ان کی زندگی کے دردناک حوادث کی طرف اشاره کرتاہے۔ مثال کہتاہے:

  و لقد استہزی برسل من قبلک
استہزاء کياجاتاہے تو گھبرائيے نہيں گذشتہ پيغمبروں سے بھی جاہل لوگ ايسا کرتے رہے ہيں۔ (انعام اگر آپ سے طنز و 

  )١٠۔
  ايک اور مقام پر فرماتاہے:

  و لقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا و اوذوا حتی آتہم نصرنا
تکذيب کی گئی ہے ليکن انہوں نے مخالفين کی  اگر آپ کی تکذيب کی جاتی ہے تو تعجب کی بات نہيں۔ گذشتہ انبياء کی بھی

اس تکذيب کے مقابلے ميں اور جب انہيں آزار و تکليف پہنچائی گئی پامردی و استقامت دکھائی۔ آخر کار ہماری نصرت و 
  )٣۴مدد ان تک آپہنچی۔ (انعام ۔ 

اور وه تمام امور سے آگاه ہے ۔ اس حقيقت کی طرف متوجہ ہونا کہ يہ تمام حوادث خدا کے سامنے رونما ہورہے ہيں ۵
پائيداری کے لئے ايک اور عامل ہے۔ جو لوگ کسی سخت مقابلے ميں شريک ہوں جب انہيں احساس ہو کہ ہمارے کچھ 

دوست ميدان مقابلہ کے اطراف ميں موجود ہيں، مشکالت برداشت کرنا ان کے لئے آسان ہوجاتاہے اور وه زياده شوق و ذوق 
  ے لئے تيار ہوجاتے ہيں۔سے مشکالت کے مقابلہ ک

جب چند تماشائيوں کا وجود روح انسانی کو اتنا متاثر کرسکتاہے تو اس حقيقت کی طرف متوجہ ہونا کہ خداوند عالم ميدان 
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  آزمائش ميں ميری کاوشوں کو ديکھ رہاہے، اس جہاد کو جاری رکھنے کے لئے کس قدر عشق و لولہ پيدا کرے گا۔
کو اپنی قوم کی طرف سے نہايت سخت رد عمل کا سامنا ہوا تو انہيں کشتی بنانے کا حکم  قرآن کہتاہے : جب حضرت نوح

  دياگيا۔ قرآن کے الفاظ ميں:
  و اصنع الفلک باعيننا

  )٣٧ہمارے سامنے کشتی بناؤ۔ (ہود۔ 
سخت رو باعيننا(ہمارے علم کی آنکھوں کے سامنے) اس لفظ نے حضرت نوح کو اس قدر قلبی قوت عطاکی کہ دشمنوں کا 

  يہ اور استہزاء ان کے پائے استقالل ميں ذراسی بھی لرزش پيدا نہ کرسکا۔
سيد الشہداء مجاہدين راه خدا کے سردار حضرت امام حسين سے يہی مفہوم منقول ہے ميدان کربال ميں جب آپ کے کچھ 

  عزيز دردناک طريقے سے جام شہادت نوش کرچکے تو آپ نے فرمايا:
  ہ بعين هللا ہون علی ما نزل بی ان

  ١ميں جانتاہوں کہ يہ سب کچھ علم خدا کی نگاہوں کے سامنے انجام پارہاہے لہذا انہيں برداشت کرنا ميرے لئے آسان ہے۔
______________________________  

  ۴۶ص ۴۵بحار االنوار ، ج - ١

  
 

 

  1تفسير نمونه جلد

 

  

  نعمت و بالکے ذريعے امتحان: 
يہ اشتباه نہيں ہونا چاہئيے کہ خدا کے امتحانات ہميشہ سخت اور ناگوار حوادث کے ذريعے ہی ہوتے ہيں بلکہ بعض اوقات 

  خدا فراواں نعمتوں اور زياده کاميابيوں کے ذريعے بھی اپنے بندوں کو آزماتاہے جيسا کہ قرآن کہتاہے:
  و نبلوکم بالشر و الخير فتنة ط

  )٣۵رائيوں اور اچھائيوں کے ذريعے ليں گے۔ (انبياء۔ اور ہم تمہارا امتحان ب
  ايک اور مقام پر حضرت سليمان کا قول ہے:

  ہذا من فضل ربی ليبلونی ء اشکر ام اکفر۔
يہ ميرے پروردگار کا فضل ہے۔ وه چاہتاہے مجھے آزمائے کہ ميں اس نعمت پر اس کا شکر بجاالتا ہوں کہ کفران نعمت 

  )۴٠کرتاہوں۔ (نمل۔ 
  ديگر نکات بھی اس مقام پرقابل توجہ ہيں:چند 

(!) يہ ضروری نہيں کہ سب لوگوں کو سب طريقوں سے آزماياجائے بلکہ ممکن ہے ہر گروه کا ايک چيز سے امتحان ہو 
  کيونکہ انفرادی اور اجتماعی طور پر حاالت اور طبائع کا لحاظ ضروری ہے۔

سن طور پر کامياب ہو جب کہ کچھ امتحانات ميں سخت ناکامی سے (ب) ہوسکتاہے کہ ايک انسان کچھ امتحانات سے تو اح
  دوچار ہو۔

(ج) يہ بھی ہوسکتاہے کہ ايک شخص کا امتحان دوسرے شخص کے امتحان کا ذريعہ ہو۔ مثال خداوند عالم کسی کو اس کے 
يں لے آتی ہے کہ وه اس فرزندد لبند کی مصيبت ميں ڈال کر آزماتا ہے اور يہی آزمائش دوسروں کو بھی ميدان امتحان م

سے ہمدری کے تقاضے پورے کرتے ہيں يا نہيں اور مصيبت زده کے درد و الم ميں اس کی کمک کی کوشش کرتے ہينيا 
  نہيں 
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(د) جيسا کہ اشاره کيا جاچکاہے خدائی امتحانات ہمہ گير ہوتے ہيں يہاں تک کہ انبياء بھی ان سے مستثنی نہيں بلکہ ان کی 
مسئوليت اور جواب دہی کی سنگينی کے پيش نظردوسروں سے کئی گنا سخت ہوتی ہے۔ قرآن مجيد کی کئیآزمائش ، ان کی 

سورتوں کی آيات اس حقيقت پر شاہد ہيں کہ انبياء ميں سے ہر کوئی اپنے حصے کے مطابق آزمائشوں کی گرم بھٹی ميں 
ہلے ايک طويل عرصہ تک مختلف آزمائشوں ميں مبتالڈاال کيا۔ يہاں تک کہ ان ميں بعض تو مقام رسالت پر فائز ہونے سے پ

  ١رہے تا کہ مکمل طور پر قوی ہوجائيں اور لوگوں کی ہدايت و رہنمائی کے لئے اپنی تياری مکمل کرليں۔
مکتب انبياء کے پيروکاروں ميں بھی ميدان امتحان ميں صبر و استقامت کی ايسی درخشاں مثاليں موجود ہيں جو دوسروں 

  نہ اور اسوه بن سکتی ہيں۔کے لئے نمو
ام عقيل ايک ديہاتی مسلمان عورت تھی۔ اس کے پاس دو مہمان آئے۔ اس وقت اس کا بيٹااونٹوں کے ساتھ صحرا کی طرف 

گيا ہواتھا۔ اسے وقت اسی اطالع ملی کہ ايک غضب ناک اونٹ نے اس کے بيٹے کو کنويں ميں پھينک دياہے اور وه 
النے والے شخص کو مومنہ نے کہا سواری سے اتر آؤ اور مہمانوں کی پذيرائی ميں  مرگياہے۔ بيٹے کی موت کی خبر

ميری مدد کرو۔ اس کے پاس ايک بھيڑ تھی۔ اس نے وه اس شخص کو ذبح کرنے کے لئے دی۔ کھانا تيار ہوگيا اور مہمانوں 
ين ميں سے ايک شخص کہتاہے کے پاس رکھ دياگيا۔ وه کھانا کھاتے اور اس کے صبر و استقامت پر تعجب کرتے۔ حاضر

جب ہم کھانا کھانے سے فارغ ہولئے تو وه مومنہ ہمارے پاس آئی ارو پوچھنے لگی تم ميں سے کوئی شخص ہے جو قرآن 
سے اچھی طرح واقف ہو۔ ايک شخص کہنے لگا! جی ہاں، ميں علم رکھتاہوں ۔ وه کہنے لگی: قرآن کی کچھ ايسی آيات 

  وت پر ميرے دل کی تسلی کا باعث بنيں۔ وه کہتاہے: ميں نے ان آيات کی تالوت کی:تالوت کرو جو ميرے بيٹے کی م
 و بشر الصبرين الذين اصابتہم مصيبة قالوآ انا هللا و انا اليہ راجعون اولئک عليہم صلوات من ربہم رحمة و اولئک ہم المہتدون

کعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد بارگاه الہی ميں اس عورت نے ان سے رخصت چاہی اور پھر قبلہ رخ کھڑی ہوگئی اور چند ر
  يوں گويا ہوئی۔

  اللہم انی فعلت ما امرتنی فانجزلی ما وعد تنی
خدايا! ميں نے وه کچھ کيا جس کا تونے حکم دياہے اور صبر کا دامن نہيں چھوڑا اور تونے جس رحمت و صلوات کا وعده 

  کيا ہے وه مجھے عطا فرما۔
  اگر ايسا ہوتا کہ کوئی اس جہاں ميں کسی کے لئے زنده ره سکتا۔ اس کے بعد اس نے مزيد کہا:

حاضرين ميں سے ايک کہتاہے : ہيں نے سوچا کہے گی: ميرا بيٹا ميرے لئے ره جاتا۔ ليکن ميں نے ديکھا کہ وه کہہ رہی 
   2ہے : پيغمبر اسالم اپنی امت کے لئے باقی ره جاتے۔

  
فَا َواْلَمْرَوةَ ِمنْ ١۵٨ َع َخْيرً  ۔ٕاِنَّ الصَّ َف بِِہَما َوَمْن تَطَوَّ  ا فَإِنَّ هللاَ َشاِکٌر َعِليمَشَعائِِر هللاِ فََمْن َحجَّ اْلبَْيَت ٔاَْو اْعتََمَر فاَلَُجنَاَح َعلَْيِہ ٔاَْن يَطَّوَّ
  ترجمہ
جاالئيں ان کے لئے ۔ صفا و مروه خدا کے شعائر اور نشانيوں ميں سے ہيں لہذا جولوگ خانہ خدا کا حج کريں يا عمره ب١۵٨

کوئی ہرج نہيں کہ وه ان دونوں پہاڑيوں کا طواف کريں (اور سعی کريں اور مشرکين نے غير مناسب طور پر ان پر جو بت 
نصب کررکھے ہيں ان سے دونوں مقامات مقدسہ کی عظمت و حيثيت ميں ہرگز کوئی کمی نہيں ہوئی) اور جو لوگ حکم 

  بجاالئيں خدا ن کا قدردان ہے اور ان کے کردار سے آگاه ہے۔ خدا کی بجاآوری کے لئے اعمال خير
  شان نزول

ظہور اسالم سے قبل اور اسی طرح بعد تک بت پرست مشرکين مناسک حج ادا کرنے مکہ آتے تھے اور وه مراسم جن کی 
مراسم حج ميں  بنياد حضرت ابراہيم نے رکھی تھی، ان کے ساتھ کچھ خرافات اور شرک آلود افعال بھی بجاالتے تھے۔

عرفات ميں قيام، قربانی، طواف اور صفا و مروه کے در ميان سعی کرنا شامل تھا ليکن ان اعمال کی صورت کافی بگڑچکی
تھی۔ اسالم نے پھر سے اس پروگرام کی اصالح کی۔ صحيح اور شرک سے پاک مراسم کو تو باقی رکھا ليکن خرافات پر 

  خط بطالن کھينچ ديا۔
اسک ميں جو انجام ديے جاتے تھے دو مشہور پہاڑيوں صفا و مروه کے در ميان سعی کرنا، يعنی چلنا بھی ان اعمال و من

  شامل تھا۔
شيعہ اور اہل تسنن دونوں کی بہت سی روايات ميں ہے کہ زمانہ جاہليت ميں مشرکين نے کوه صفا پر ايک بہت بڑا بت 

اور بت گاڑاگياتھا۔ جس کا نام نائلہ تھا۔ سعی کرتے وقت وه ان  نصب کررکھا تھا جس کا نام اساف تھا۔ کو مروه پر ايک
دونوں پہاڑيوں پر چڑھتے اور ان بتوں کو متبرک سمجھتے ہوئے مس کرتے ۔ مسلمان اس وجہ سے صفاء و مروه کے در 

کرنا کوئی ميان سعی کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ ان کا خيال تھا کہ موجوده حاالت ميں صفا و مروه کے در ميان سعی 
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  ٹھيک بات نہيں ۔ 
اس پر مندرجہ باال آيت نازل ہوئی جس نے بتايا کہ صفا و مروه هللا کے شعائر اور نشانيوں ميں اگر کچھ نادان اور بيوقوف 

لوگوں نے انہيں بتوں کی نجاست سے آلوده کررکھاہے تو اس کا يہ معنی نہيں کہ مسلمان سعی جيسے فريضہ کو ترک 
يں اختالف ہے کہ يہ آيت کب نازل ہوئی۔ کچھ روايات کی بناء پر عمرة القضا (سات ہجری) کے وقت کرديں۔اس بارے م

نازل ہوئی۔ اس سفر ميں پيغمبر کی مشرکين کے ساتھ ايک شرط يہ تھی کہ وه ان دونوں بتوں کو صفا و مروه سے اٹھاليں 
اس وجہ سے بعض مسلمان صفا و مروه کے در گے انہوں نے اس شرط پر عمل کيا ليکن دوباره اسی جگہ نصب کرديا۔ 

  ميان سعی کرنے سے اجتناب کرتے تھے۔ اس آيہ شريفہ نے انہيں منع کيا۔
ھ) کے موقع پر نازل ہوئی۔ اگر يہ احتمال تسليم  ١٠بعض کا خيال ہے کہ يہ آيت حجة الوداع (پيغمبر اکرم کے آخری حج سہ 

اس وقت نہ صرف يہ کہ صفا و مروه پرکوئی بت تھا بلکہ مکہ کے گردو  کرليا جائے۔ تو دوسری طرف يہ بھی مسلم ہے کہ
  پيش کہيں بھی بتوں کا نام و نشان تک باقی نہيں رہاتھا۔

 ١لہذا۔ قابل تسليم بات يہ ہے کہ صفا و مروه کے در ميان سعی کرنے ميں مسلمانوں کی يہ ناراضی پہلے کی بات ہے جب
  ھے۔ساف اور نائلہ بت ان پر رکھے ہوئے ت

______________________________  

  مقام رسالت پر فائز ہونے سے پہلے سے يہاں مراد (اعالن رسالت سے قبل) ہے۔ (مترجم) - ١
  ماده صبر)( ٧، ص٢سفينة البحار، ج -2

  
  

  جاہلوں کے اعمال تمہارے مثبت اعمال ميں حائل نہ ہوں 
ر کيا جاچکاہے پہلے تو مسلمانوں کو خبر دی گئی کہ صفا و مخصوص نفسياتی حاالت ميں يہ آيت نازل ہوئی، جن کا ذک

  مروه خدا کے شعائر اور نشانيوں ميں سے ہيں (ان الصفا و المروة من شعائر هللا)۔
اس مقدمہ اور تمہيد کے بعد نتيجہ يوں بيان فرمايا گياہے: جو لوگ خانہ خدا کا حج يا عمره بجاالئيں ان کيلئے کوئی گناه نہيں

دو پہاڑيوں کے در ميان طواف اور سعی کريں (فمن حج البيت او اعتمر فال جناح عليہ ان يطوف بہما)مشرکين نے  کہ وه ان
غلط طور پر ان خدائی شعائر کو جو بتوں سے آلوده کر ر کھاہے ان سے ان دو مقدس مقامات کی اہميت ميں کمی واقع نہيں 

خدا کے لئے نيک کام انجام ديں تو خدا بھی شاکر و عليم ہے (و من ہوتی۔ آيت کے آخر ميں فرماياگياہے: جو لوگ اطاعت 
  تطوع خير فان هللا شاکر عليم)

هللا تعالی اطاعت اور نيک کاموں کی انجام دہی کے بدلے اچھے عوض کے ذريعے بندوں کے اعمال کی قدردانی کرتاہے 
انتا ہے کہ کون لوگ بتوں سے وابستگی رکھتے اور شکر يہ ادا کرتاہے اور ان کی نيتوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ وه ج

  ہيں اور کون ان سے بيزار ہيں۔
  

  صفا و مروه: 
صفا و مروه مکہ کی دو چھوٹی سی پہاڑيوں کے نام ہيں۔ مسجد الحرام کی توسيع کے باعث آج کل يہ مسجد کے مشرقی 

  حصے ميں حجر االسود اور مقام ابراہيم کی سمت ميں واقع ہيں۔
ميڑ کے فاصلے پرہيں۔ اس وقت يہ فاصلہ ايک چھتے ہوئے بڑے ہال کی  ۴٢٠اڑياں ايک دوسرے سے تقريبا يہ دونوں پہ

شکل ميں ہے اور حجاج کرام اس چھت کے نيچے سعی کرتے ہيں۔ صفا پہاڑی کی بلندی پندره ميڑہے۔اور مرواکی بلندی آٹھ
  ميٹر ہے۔

ميں علم کو کہتے ہيں) ليکن لغت ميں صفا کا معنی ہے مضبوط صفا اور مرده اس وقت دو پہاڑيوں کے نام ہيں (اصطالح 
  اور صاف پتھر، جس ميں مٹی، ريت اور سنگريزے نہ ہوں۔ اور مرده کا معنی ہے مضبوط اور درشت پتھر۔

ور شعائر جمع ہے شعيره کی جس کا معنی عالمت اور نشانی ہے ۔ شعائر هللا وه عالمات ہيں جو انسان کو خدا کی ياد دالئيں ا
  کسی مقدس چيز کو نظروں ميں نئے سرے سے اجاگر کرديں۔
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اعتمر، عمره کے ماده سے ہے، جس کا معنی ہے کسی عمارت کے وه اضافی حصے جو اس کے ساتھ مالئے جائيں تو اس 
کی تکميل کا سبب بنيں، ليکن اصطالح شريعت ميں عمره ان مخصوص اعمال کو کہاجاتاہے جو حج کے موقع پراضافے 

ر پر اور کبھی جداگانہ طور پر عمره مفرده کے نام پرانجام ديئے جاتے ہيں۔ عمره کئی ايک پہلوؤں سے حج سے کے طو
  مشابہت رکھتاہے۔

  

  صفا و مروه کے کچھ اسرار و رموز: 
يہ صحيح ہے کہ عظيم لوگوں کی زندگی کے حاالت پڑھنا اور سننا انسان کو کمال کی طرف لے جاتاہے ليکن اس سے 

صحيح، زياده عميق اور گہرا طريقہ بھی موجود ہے اور وه ہے ان مقامات کا مشاہده کرنا اور ديکھنا جہاں مردان خدا  زياده
  نے راه خدا ميں قيام کيا اور وه مراکز جہاں ايسے واقعات عمال رونما ہوئے۔

ہيں۔ ايسے مقاما ت پر انسان کے لئے يہ مقامات و مراکز بذات خود زنده اور جاندار تاريخ کی کتابيں تو خاموش اور بے جان
زمانی فاصلے سمٹ جاتے ہيں اور وه خود کو اصل واقعہ ميں شريک محسوس کرتاہے اور اسے يوں لگتاہے کہ وه واقعات 

  کو اپنی آنکھوں سے ديکھ رہاہے۔
ادراک نہيں۔ يہ مرحلہ  ايسے مشاہدات کا تربيتی اثر گفتگو اور مطالعہ کتب سے کہيں بڑھ کرہے ۔ يہ مقام احساس ہے منزل

  تصديق ہے مقام تصور نہيں اور يہ عينيت ہے ذہنيت نہيں ۔
دوسری طرف ہم يہ بھی جانتے ہيں کہ عظيم پيغمبروں ميں سے بہت کم ايسے ہيں جو حضرت ابراہيم کی طرح جہاد کے 

  مايا:مختلف ميدانوں اور شديد آزمائشوں سے گزرے ہوں يہاں تک کہ قرآن نے ان کے بارے ميں فر
  ٕاِنَّ ہََذا لَہَُو اْلباَلَُء اْلُمبِيُن 

  )١٠۶يقينا يہ بہت واضح اور عظيم امتحان اور آزمائش ہے۔ (الصفت۔
يہی مبارزات اور سخت آزمائشيں تھيں کہ جنہوں نے حضرت ابراہيم کی ايسے تربيت و پرورش کی کہ (امامت) کا تاج 

  افتخار ان کے سر پر رکھاگيا۔
ت حضرت ابراہيم کے مبارزات کے ميدانوں،توحيد، بندگی، فداکاری اور اخالص کی منازل کی دلوں پر مراسم حج در حقيق

  پوری منظر کشی کرتے ہيں۔
ان مناسک کی ادائيگی کے وقت اگر مسلمان ان کی روح اور اسرار سے واقف ہوں اور ان کے مختلف پہلوؤں پر توجہ ديں 

  شناسی ، پيغمبر شناسی اور انسان شناسی کا ايک مکمل دوره ہے۔تو يہ تربيت کی ايک بڑی درس گاه اور خدا
  اب ہم حضرت ابراہيم کے واقعے اور صفا و مروه کے تاريخی پہلوؤں کی طرف لوٹتے ہيں۔

ابراہيم بڑھاپے کی منزل کو جا پہنچے تھے مگر ان کی کوئی اوالد نہ تھی۔ انہوں نے خداسے اوالد کی درخواست کی۔ عالم 
  ان کی کنيز ہاجره کے بطن سے انہيں فرزند عطا ہوا جس کا نام انہوں نے اسماعيل رکھا۔ پيری ہی ميں

آپ کی پہلی بيوی ساره کو يہ پسند نہ تھا کہ ان کے عالوه کسی خاتون کے بطن سے ابراہيم کو فرزند ملے۔ هللا تعالی نے 
  و اس وقت ايک بے آب و گياه بيابان تھا۔حضرت ابراہيم کو حکم ديا کہ وه ماں بيٹے کو مکہ ميں جاکر ٹھہرائيں ج

ابراہيم نے حکم خدا کی اطاعت کی اور انہيں سرزمين مکہ ميں لے گئے جو ايسی خشک اور بے آب و گياه تھی کہ وہاں 
کسی پرندے کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ جب ابراہيم انہيں چھوڑ کر تنہا واپس ہولئے توان کی اہليت رونے لگيں کہ ايک عورت

  ور ايک شير خوار بچہ اس بے آب و گياه بيابان ميں کيا کريں گےا
اس خاتون کے گرم آنسو اور ادھر بچے کا نالہ وزاری۔ اس منظر نے ابراہيم کا دل ہال کے رکھ ديا۔ انہوں نے بارگاه الہی 

  ميں ہاتھ اٹھائے اور عرض کيا۔
والے بے آب و گياه بيابان ميں تنہا چھوڑ رہاہوں، تا کہ تيرا خداوندا! ميں تيرے حکم پر اپنی بيوی اور بچے کو اس جالدينے 

  نام بلند اور تيرا گھر آباد ہو۔
  يہ کہہ کہ غم و اندوه اور شديد محبت کے عالم ميں الوداع ہوئے۔

زياده وقت نہيں گزراتھا کہ ماں کے پاس آب و غذا کا جو توشہ ختم ہوگيا اور اس کی چھاتی کا دودھ بھی خشک ہوگيا۔ 
يرخوار بچے کی بے تابی اور تضرع و زاری نے ماں کو ايسا مضطرب کرديا کہ وه اپنی پياس بھول گئی۔ وه پانی کی ش

تالش ميں اٹھ کھڑی ہوئی پہلے کو ه صفا کے قريب گئی تو پانی کا کوئی نام و نشان نظر نہ آيا۔ سراب کی چمک نے اسے 
ن وہاں بھی پانی نہ مال۔ وہاں ويسی چمک صفا پر دکھائی دی تو کوه مروه کی طرف کھينچا تو وه اس کی طرف دوڑی ليک

  پلٹ کرآئی۔
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زندگی کی بقاء اور موت سے مقابلے کے لئے اس نے ايسے سات چکر لگائے ۔ آخر شيرخوار بچہ زندگی کی آخری سانسيں
۔ ماں اور بچے نے پانی لينے لگا کہ اچانک اس کے پاؤں کے پاس انتہائی تعجب خيز طريقے سے زمزم کا چشمہ ابلنے لگا

  پيا اور موت جو يقينی ہوگئی تھی اس سے بچ نکلے۔
زمزم کا پانی گويا آب حيات تھا۔ ہر طرف سے پرندے اس چشمے کی طرف آنے لگے۔ قافلوں نے پرندوں کی پرواز ديکھی 

مرکز وجود ميں  تو اپنے رخ اس طرف موڑديے اور ظاہرا ايک چھوٹے سے خاندان کی فداکاری کے صلے ميں ايک عظيم
  آگيا۔

آج خانہ خدا کے پاس اس خاتون اور اس کے فرزند اسماعيل کا مسکن ہے۔ ہر سال تقريبا ڈيڑھ کروڑ افراد اطراف عالم سے 
آتے ہيں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس مسکن کو جسے مقام اسماعيل کہتے ہيں اپنے طواف ميں شامل کريں گويا اس خاتون 

  کو کعبہ کا جزئی سمجھيں۔ اور اس کے بيٹے کے مدفن
صفا و مروه کی سعی ہميں يہ درس ديتی ہے کہ حق کا نام زنده کرنے اور عظمت، استقالل اور آبادی کے لئے شيرخوار 

بچے تک کو جان کی بازی لگا دينا چاہئيے ۔ صفا و مروه کی سعی ميں يہ سبق بھی پنہاں ہے کہ نا اميديوں کے بعد بھی کئی
يل کی والده جناب ہاجره نے وہاں پانی کی تالش جاری رکھی جہاں وه دکھائی نہ ديتاتھا تو خدانے بھی اميديں ہيں اسماع

  ايسے راستے سے انہيں سيراب کيا جس کا تصور نہيں ہوسکتا۔
صفا ومروه ہم سے کہتے ہيں کہ ايک زمانہ تھا جب ہمارے اوپر بت نصب تھے ليکن آج پيغمبر اسالم کی مسلسل کوششوں 

  د و جہد سے شب و روز ہمارے پہلو مينال الہ اال هللا کی صدا گو رنج رہی ہے۔اور ج
صفا و مروه کی پہاڑياں حق رکھتی ہيں کہ وه فخر کريں کہ ہم پيغمبر اسالم کی تبليغات کی پہلی منزل ہيں۔ جب مکہ شرک 

سعی کرنے والو تمہارے دل ميں يہ بات  کی تاريکی ميں ڈوبا ہواتھا تو آفتاب ہدايت يہيں سے طلوع ہوا۔ اے صفا و مروه کی
رہے کہ اگر آج ہزاروں افراد اس پہاڑی کے قريب پيغمبر کی دعوت پرلبيک کہہ رہيے ہيں تو ايک وقت وه بھی تھا کہ نبی 
اکرم اس پہاڑی کے اوپرکھڑے ہو کر لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دے رہے تھے اور کوئی قبول نہيں کرتا تھا۔ تم بھی 

ه ميں قدم اٹھاؤ اور اگر ان لوگوں کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہ ملے جن سے مستقبل ميں اميد کی جاسکتی حق کی را
  ہے تو مايوس نہ ہوجاؤ اور اپنے کام کو اسی طرح جاری رکھو۔

پ صفا ومروه کی سعی ہميں درس ديتی ہے کہ توحيد کے اس مرکز اور آئين کی قدر و منزلت پہچانو کہ کتنوں نے اپنے آ
  کو موت سے ہم کنار کرکے آج اس مرکز توحيد کو تمہارے لئے محفوظ رکھا۔

اسی لئے خداوند عالم نے سب زائرين خانہ کعبہ پر واجب قرار ديا کہ مخصوص لباس اور مخصوص وضع قطع کے ساتھ 
در ميان چليں ۔ جو  جوہر قسم کے امتياز اور تشخص سے پاک ہو سات مرتبہ ان امور کی تجديد کے لئے ان دو پہاڑيوں کے

لوگ کبر و غرور کی وجہ سے عام لوگوں کے گزرنے کی جگہ پر ايک قدم اٹھانے کو تيار نہيں اور جو سڑکوں پر تيز 
رفتاری سے چلنا پسند نہيں کرتے وہی فرمان خدا کی اطاعت کے لئے کبھی آہستہ اور کبھی تيزی سے دوڑتے ہيں روايات 

  بارے ميں ديے گئے احکامات متکبرين کو بيدار کرنے کے لئے ہيں۔کے مطابق يہ وه جگہ ہے جہاں کے 
فمن حج البيت او اعتمر فال جناح عليہ ان يطوف بہما ولغت ميں حج کا معنی قصد بيان کياگياہے ليکن قرآن اور احاديث ميں 

  اس کا مفہوم وه مخصوص اعمال اور مناسک ہيں جو مسلمان مکہ ميں انجام ديتے ہيں۔
بتاچکا کا صفا و مروه دو عظيم نشانياں ہيں ، لوگوں کی بندگی کا مرکز اور شعائر الہی ہيں۔ مزيد کہتاہے: جو  جب قرآن يہ

شخص خانہ خدا کا حج کرے يا عمره انجام دے اس کے لئے کوئی حرج نہيں کہ ان دو پہاڑيوں کے در ميان چکر لگائے يہ 
ح کا بھی چلنا ہو اگر انسان واپس وہيں آجائے جہاں سے ابتداء عمل طواف کے لغوی معنی کے خالف نہيں کيونکہ کسی طر

کی تھی تو يہ طواف ہے چاہے وه حرکت دائره کی صورت ميں ہو جيسے خانہ کعبہ کے گرد طواف يا دائره کی صورت 
  ميں نہ ہو جيسے صفاو مروه کے در ميان۔

  

  ايک سوال کا جواب: 
کے نقطہ نظر سے صفا و مروه کے در ميان سعی کرنا واجب ہے چاہے حج يہاں ايک سوال سامنے آتاہے کہ فقہ اسالمی 

کے اعمال بجاالنا ہوں يا عمره کے ۔ ليکن (ال جناح) کے لفظ کا ظاہری مفہوم يہ ہے کہ صفا و مروه کے در ميان سعی 
  کرنے ميں کوئی حرج نہيں اور يہ وجوب پرداللت نہيں کرتا۔

طور پر مل جاتاہے جو شان نزول کے ضمن ميں بيان کی جاچکی ہيں۔ مسلمان يہ اس سوال کا جواب ان روايات سے واضح 
گمان کرتے تھے کہ ان دو پہاڑيوں پر ايک عرصہ تک اساف اور نائلہ بت گڑے رہے ہيں اور کفار سعی کرتے وقت انہيں 
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کہا گياہے کہ کوئی حرج  مس کرتے تھے لہذا يہ اس قابل نہيں کہ مسلمان ان کے در ميان سعی کريں۔ اس آيت ميں ان سے
  ١نہيں تم سعی کرو چونکہ يہ پہاڑياں شعائر هللا ميں سے ہيں۔ ال جناح 

در اصل اس کراہت اور ناپسنديدگی کو واضح طور پر دور کرنے کے لئے آياہے تا کہ اس کی اصل شرعی حيثيت واضح 
  يں۔ مثال نماز مسافر کے بارے ميں ہے:کرے ، عالوه ازيں قرآن ميں بہت سے واجب احکام اس انداز سے بيان ہوئے ہ

الَِة    َوٕاَِذا َضَرْبتُْم فِی ااْلَْٔرِض فَلَْيَس َعلَْيُکْم ُجنَاٌح ٔاَْن تَْقُصُروا ِمْن الصَّ
  )١٠١اگر سفر ميں ہوتو کوئی حرج نہيں کہ نماز قصر کرلو۔ (نساء ۔ 

پڑھنے ميں کوئی حرج نہيں۔ قاعدة لفظ (ال جناح) ان حاالنکہ يہ واضح ہے کہ مسافر پر نماز قصر واجب ہے نہ يہ کہ قصر 
مواقع پر بوالجاتاہے جہاں سننے والے کا ذہن پہلے سے اس چيز کے بارے ميں پريشان ہو اور وه منفی احساسات رکھتاہو 

  لہذا قرآن کی يہ روش بعض واجب احکام بيان کرنے کے بارے ميں بھی ہے۔
  کی طرف اشاره فرمايا ہے جو کتاب من ال يحضر ميں منقول ہے۔ امام باقر نے بھی ايک حديث ميں اس روش

______________________________  

جناح، کا اصل معنی ہے ايک طرف ميالن، چونکہ گناه انسان کو حق سے منحرف اور باطل کی طرف مائل کرديتاہے اسی لئے اسے( - ١
  جناح کہاجاتاہے

  
  

  تطوع کسے کہتے ہيں: 
معنی ہے اطاعت قبول کرنا اور احکام ماننا۔ عرف فقہاء ميں تطوع مستحب اعمال کو کہاجاتاہے اسی بناء  لغت ميں تطوع کا

پر اکثر مفسرين اسے مستحب حج، عمره يا طواف اور ہر قسم کے نيک مستحب عمل کی طرف اشاره سمجھتے ہيں۔ يعنی 
ام سے آگاه ہے اور اس کے بدلے ميں اسے جو شخص فرمان خدا کے تحت نيک عمل انجام دے تو خدا تعالی اس کے ک

  ضرور جزادے گا۔
احتمال ہے کہ يہ لفظ گذشتہ جملوں کی تکميل اور تاکيد ہو اور تطوع سے مراد ہو وہاں اطاعت کرنا جہاں انسان کے لئے 

  مشکل ہو۔
اس کی پوری زحمت اس بناء پر اس جملے کا مفہوم يہ ہوگا کہ وه لوگ جو حج يا عمره واجب ميں صفا و مروه کی سعی 

کے ساتھ انجام ديں اور عربوں کے جاہالنہ اعمال کی وجہ سے پيدا شده باطنی ميالن کے برخالف اپنا حج مکمل کريں تو 
  خداانہيں ضرور جزادے گا۔

  

  خدا شاکر ہے کا مفہوم: 
و خدا کی طرف سے انسان ضمنا اس بات پر بھی توجہ رکھنا چاہئيے کہ شاکر کا لفظ پروردگار کے لئے لطيف تعبير ہے ج

کے نيک اعمال کے انتہائی احترام کی مظہر ہے اور جب خدا بندوں کے اعمال کے پيش نظر شکرگزار ہوتاہے تو اس سے 
  بندوں کی ايک دوسرے کے بارے ميں اور خدا کے بارے ميں ذمہ داری کا اندازه کيا جاسکتاہے۔

۔ ٕاِالَّ ١۶٠ہُْم الالَِّعنُوَن ا ِمْن اْلبَيِّنَاِت َواْلہَُدی ِمْن بَْعِد َما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاِس فِی اْلِکتَاِب ٔاُْولَئَِک يَْلَعنُہُْم هللاُ َويَْلَعنُ ۔ٕاِنَّ الَِّذيَن يَْکتُُموَن َما ٔاَنَزْلنَ ١۵٩
ابُ  ِحيمُ  الَِّذيَن تَابُوا َؤاَْصلَُحوا َوبَيَّنُوا فَٔاُْولَئَِک ٔاَتُوُب َعلَْيِہْم َؤاَنَا التَّوَّ   الرَّ

  ترجمہ
۔ جو لوگ ان واضح دالئل اور ذرائع ہدايت کو چھپاتے ہيں جنہيں ہم نے نازل کيا جب کہ ان لوگوں کے لئے ہم نے کتاب١۵٩

  ميں بيان کردياہے، ان پر خدا لعنت کرتاہے اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت بھيجتے ہيں اور نفرين کرتے ہيں۔
ہيں اور لوٹ آتے ہيں اپنے برے اعمال کی اصالح کرکے نيک اعمال انجام ديتے ہيں اور جو  ۔ مگر وه جو توبہ کرتے١۶٠

  کچھ چھپاتے تھے اسے آشکار کرتے ہيں تو ميں ان کی توبہ قبول کرتاہوں کہ ميں تواب و رحيم ہوں۔
  شان نزول

ے کچھ افراد جن ميں معاذ بن جبل، جالل الدين سيوطی نے اسباب النزول ميں ابن عباس سے نقل کياہے کہ مسلمانوں ميں س
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سعد بن معاذ اور خارجہ بن زيد شامل تھے نے علماء يہود سے تورات کے چند مطالب کے متعلق سواالت کئے جو پيغمبر 
کے ظہور سے مربوط تھے۔ انہوں نے اصل واقعے کو چھپايا اور وضاحت کرنے سے احتراز کيا۔ اس پر مندرجہ باال آيت 

  ١نازل ہوئی۔
______________________________  

  ٢٢لباب النقول فی اسباب النزول ص  - ١

  
  

  حقائق چھپانے والوں کی شديد مذمت 
ويسے تو روئے سخن علمائے يہود کی طرف ہے ليکن اس سے آيت کاکلی اور عمومی مفہوم محدود نہيں ہوتا اور يہ سب 

  حقائق چھپانے والوں کے لئے عام ہے۔
پانے والوں کی شديد مذمت اور سرزنش کرتی ہے۔ ارشاد ہوتاہے: جو لوگ واضح دالئل اور ذرائع يہ آيت شريفہ حقائق چھ

ہدايت کو چھپاتے ہيں جنہيں ہم نے کتاب الہی کے ذريعے نازل کياہے اور جو ان لوگوں کے سامنے ہيں ان پر خدا لعنت 
ہيں (ٕاِنَّ الَِّذيَن يَْکتُُموَن َما ٔاَنَزْلنَا ِمْن اْلبَيِّنَاِت َواْلہَُدی ِمْن بھيجتاہے اور خدا ہی نہيں بلکہ تمام لعنت کرنے والے انہيں لعنت کرتے

  بَْعِد َما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاِس فِی اْلِکتَاِب ٔاُْولَئَِک يَْلَعنُہُْم هللاُ َويَْلَعنُہُْم الالَِّعنُوَن)۔
تے اس کام سے بيزار ہيں۔ دوسرے لفظوں ميں حق يہ آيت بڑی عمدگی سے واضح کرتی ہے کہ خدا کے تمام بندے اور فرش

کو چھپانا ايسا عمل ہے جو حق کے تمام طرف داروں کے غم و غصے کو ابھارتا ہے کيونکہ اس سے بڑھ کر کيا خيانت 
ہوگی کہ علماء آيات خدا کو اپنے شخصی منافع کے لئے چھپائيں اور لوگوں کو گمراه کريں جب کہ يہ ان کے پاس خدا کی 

  ت ہيں۔امان
من بعد ما بيناه للناس فی الکتاب اس طرف اشاره ہے کہ ايسے افراد در حقيقت زحمات انبياء اور مردان خدا کی فداکاريوں کو 

برباد کرتے ہيں جو وه آيات الہی کی نشر و اشاعت اور تبليغ کے لئے انجام ديتے ہيں اور يہ بہت بڑا گناه ہے جس سے 
  صرف نظر نہيں کياجاسکتا۔

(يلعن) آيت ميں دو مرتبہ آياہے۔ يہ فعل مضارع ہے اور جيسا کہ ہميں معلوم ہے فعل مضارع ميں استمرار کا معنی شامللفظ 
ہے۔ اس بناء پر آيت کا مفہوم يہ ہوگا کہ خدا اور مقام لعنت کرنے والے ہميشہ ايسے لوگوں پر لعنت اور نفرين کرتے رہتے 

  يدترين سزاہے جو کسی انسان کو دی جاسکتی ہے۔ہيں جو حقائق کو چھپاتے ہيں اور يہ شد
(بينات) اور (ہدی) کا ايک وسيع مفہوم ہے جس سے مراد وه تمام روشن دالئل اور ہدايت کے وسائل ہيں جو لوگوں کی آگاہی

  ، بيداری اور نجات کا سبب ہيں۔
نہيں کرتی۔ اس لئے بعد کی آيت ميں راه قرآن کتاب ہدايت ہے لہذا يہ کبھی لوگوں کے لئے اميد اوربازگشت کا دريچہ بند 

نجات اور گناہوں کی تالفی کا بھی ذکر کياگياہے اور اسے شديد سزا کے مقابلے ميں يوں بيان کياگياہے: مگر وه جو توبہ 
کريں اور خدا کی طرف پلٹ آئيں، اپنی برائيوں کی تالفی اور اعمال کی اصالح کريں اور جو حقائق انہوں نے چھپا رکھے 

ھے لوگوں کے سامنے آشکار کرديں بے شک ميں ايسے لوگوں کو بخش دوں گا اور ان کے لئے اپنی اس رحمت کی تجديد ت
کردوں گا جو ان سے منقطع کی جاچکی ہے کيونکہ ميں بازگشت کننده اور مہربان ہوں (اال الذين تابوا و اصلحوا و بينوا 

  ٣فاولئک اتوب عليہم و انا التواب الرحيم)۔
يکھا جائے (فاولئک اتوب عليہم) کے بعد (انا التواب الرحيم)کا آنا توبہ کرنے والوں کے لئے پروردگار عالم کی انتہائی اگر د

محبت اور کمال مہربانی پر داللت کرتاہے۔ يعنی فرماتاہے: اگر وه پلٹ آئيں تو ميں بھی رحمت کی طرف پلٹ آؤں گا اور 
  چکاہوں پھر سے انہيں عطا کروں گا۔اپنی عنايات و نعمات جو ان سے منقطع کر

يہ بات قابل توجہ ہے کہ يوں نہيں کہتا کہ تم توبہ کرو تو ميں تمہاری تو بہ قبول کرلوں گا بلکہ کہتاہے: تم توبہ کرو اور پلٹ
  آو تو ميں بھی پلٹ آؤں گا۔ ان دونوں جملوں ميں جو فرق ہے واضح ہے۔

فظ اور انداز ميں اتنی مہربانی اور شفقت پائی جاتی ہے کہ يہ مفہوم کسی اور عالوه ازيں (و انا التواب الرحيم) کے ہر ل
عبادت ميں سماہی نہيں سکتاتھا۔ اس کی وضاحت يہ ہے کہ (انا)واحد متکلم کی ضمير ہے جس کا معنی ہے (ميں خود) يہ 

گر کوئی بزرگ ہستی يہ کہے ايسے مقامات پر آتاہے جہاں کہنے واال براه راست سننے والے سے ربط رکھتاہو۔ خصوصا ا
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کہ (ميں خود يہ کام تمہارے لئے کروں گا) بجائے اس کے کہ وه کہے (ہم اس طرح کريں گے ) تو اس ميں بہت فرق ہے۔ 
پہلے انداز ميں جو لطف و کرم ہے وه کسی سے مخفی نہيں۔ لفظ (تواب) بھی مبالغے کا صيغہ ہے۔ اس کا معنی ہے بہت 

ہ انداز اس طرح اميد کی روح انسان ميں پھونک ديتاہے کہ اس کی زندگی کے آسمان سے ياس و زياده پلٹ کرآنے واال۔ ي
نااميدی کے سارے پردے ہٹ جاتے ہيں اور جب لفظ (رحيم) بھی ساتھ ہو جو پروردگار کی خصوصی رحمت کی طرف 

  اشاره ہے۔
  

  حق کو چھپانے کے نقصانات: 
وه بات جو قديم زمانے سے بہت مفاسد اور حق کشی کا باعث بنتی آرہی ہے اور جس کے مہلک اثرات آج تک جاری و 

ساری ہيں وه ہے حق کو چھپانا۔ زير بحث آيت اگر چہ ايک خاص واقعے کے متعلق نازل ہوئی ليکن جيسا کہ کہا جاچکاہے۔ 
  ايسا کچھ بھی کردار ادا کرتے ہيں۔ اس ميں شک نہيں کہ اس کا مفہوم ان سب پر محيط ہے جو

جيسی منحصر بفرد تشديد و تہديد اور مذمت زير نظر آيت ميں حق کو چھپانے والوں کے لئے آئی ہے کسی اور کے لئے 
نہيں آئی اور کيوں نہ ہو ، کيا ايسا نہيں کہ يہ قبيح عمل قوموں اور نسلوں کو گمراہی ميں مبتال کئے رکھتاہے جيسا کہ اظہار 

  امتوں کی نجات کا باعث بن سکتاہے۔  حق
انسان فطری طور پر حق کو چاہتاہے اور جو حق کو چھپاتے ہيں وه در حقيقت انسانی معاشرے کو فطری کمال تک پہنچنے 
سے سے بازرکھتے ہيں۔ ظہور اسالم کے وقت اور اس کے بعد اگر علماء يہود و نصاری دونوں عہدوں (تورات، انجيل اور 

دسہ) کی بشارتوں کو اظہار حقيقت کے طور پر افشاء کرديتے اور اس سلسلے ميں وه جو کچھ جانتے تھے ديگر کتب مق
لوگوں تک پہنچاديتے تو ہوسکتا تھا کہ تھوڑی سی مدت ميں تينونملتيں ايک ہی پرچم تلے جمع ہوجاتيں اور اس وحدت کی 

ہل اسالم کے بعض علماء نے انجام ديا۔ وه حق کو چھپاتے برکات حاصل کرتيں اور يہی کام پيغمبر اسالم کی وفات کے بعد ا
رہے ان کی وجہ ہے ملت اختالف کا شکار ہوئی اور اس ميں شگاف پڑگئے ۔ آج تک ہم اسی کے نتيجے ميں مصيبتوں ميں 

اد ہر وه چيزمبتال ہيں۔ يقينا حق پوشی صرف اسی کا نام نہيں کہ آيات الہی اور عالنات نبوت کو چھپاياجائے بلکہ اس سے مر
  چھپانا ہے جس سے لوگ حقيقت و واقعيت تک پہنچ سکتے ہيں۔ لہذا اس کا مفہوم وسيع ہے۔

يہاں تک کہ کبھی وہاں بھی حق پوشی کا اطالق ہوتاہے جہاں بات کرنے کی ضرورت ہو اور خاموش رہاجائے۔ يہ اس مقام 
با خبر کياجائے اور علماء اور آگاه دانشور اس کے لئے ہے جہاں لوگوں کو سخت ضرورت ہو کہ انہيں حقيقت حال سے 

  يقينی ضرورت کو پورا کرسکتے ہوں۔
خالصہ يہ کہ لوگوں کو در پيش مسائل کے بارے ميں حقائق کو مخفی رکھنا اس لئے کہ لوگ سوال کريں درست نہيں۔ تفسير

ق کو چھپايا جاسکتا ہے درست المنار کے مؤلف نے بعض لوگوں کے حوالے سے يہ جو لکھاہے کہ سوال کی خاطر حقائ
  نظر نہيں آتا۔

خصوصا يہ اس بناء پر بھی صحيح نہيں ہے کہ قرآن فقط حق کو چھپانے کے مسئلے کے بارے ميں گفتگو نہيں کرتا بلکہ 
  وه حقائق کے بيان اور اظہار کو ضروری شمار کرتاہے۔

بندکررکھے ہيں۔ ان کا عذرہے کہ ان سے تو کسی شايد اسی اشتباه کی وجہ سے بعض علماء نے حقائق بيان کرنے سے منہ 
  نے سوال نہيں کيا۔ حاالنکہ قرآن کہتاہے:

  َوٕاِْذ ٔاََخَذ هللاُ ِميثَاَق الَِّذيَن ٔاُوتُوا اْلِکتَاَب لَتُبَيِّنُنَّہُ لِلنَّاِس َوالَتَْکتُُمونَہ
گوں کے سامنے بيان کريں گے اور اسے خدانے جنہيں کتاب عطا کی ہے ان سے عہد و ميثاق لياہے کہ وه اسے ضرور لو

  )١٨٧چھپائيں گے نہيں۔ (آل عمران۔
ُ◌يہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ بعض اوقات فرعی مسائل ميں سرگرم رہنا جس سے لوگ زندگی کے حقيقی مسائل کو 

مخفی رکھنے کا فراموش کر بيٹھيں يہ بھی ايک قسم کی حق پوشی ہے۔ اگرچہ حق پوشی کا معنی يہ نہيں ليکن حقائق کو 
  فلسفہ اس پربھی محيط ہے۔

  

  پيغمبر اسالم فرماتے ہيں: 
  حاديث اسالمی ميں بھی ان علماء پر شديدترين حملے کئے گئے ہيں جو حقائق کو چھپاتے ہيں۔ پيغمبر اسالم فرماتے ہيں:

  من سئل عن علم يعلمہ فکتم لجم يوم القيامہ يلجام من النار
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ے بارے ميں پوچھا جائے جسے وه جانتاہے اور وه اسے چھپائے تو قيامت کے دن آتش اگر کسی شخص سے ايسی چيز ک
  ١جہنم کی ايک لگام اس کے منہ ميں دی جائے گی۔

  جيسا کہ ہم کہہ چکے ہينکہ بعض اوقات ضرورت اور لوگوں کا کسی مسئلے ميں مبتال ہونا بذات خود سوال بن جاتاہے۔
  ے مروی ہے بيان کی جاتی ہے۔ايک اور حديث جو اميرالمؤمنين علی س

  لوگوں نے آپ سے پوچھا:
  من شر خلق هللا بعد ابليس و فرعون

  ابليس اور فرعون کے بعد بدترين خالئق کون ہے۔
  امام نے جواب ميں فرمايا:

  اللعنون۔ العلماء اذ افسدوا ہم المظہرون لال باطيل الکاتمون للحقائق و فيہم قال هللا عزوجل اولئک يلعنہم هللا و يلعنہم
وه بگڑے ہوئے علماء ہيں جو باطل کا اظہار اور حق کا اخفاء کرتے ہيں يہ وہی لو گ ہيں جن کے متعلق خدا فرماتاہے : ان 

  ٢پر خدا کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی نفرين ہوگی۔
______________________________  

  مجمع البيان، زير بحث آيت کے ذيل ميں۔ ١
  بحوالہ احتجاج طبرسی۔ ١٣٩ص ٣قلين جنور الث ٢

  
  

  لعنت کيا چيزہے: 
لعن کا اصلی معنی ہے غصے سے دھتکارنا اور دور کرنا۔ اس بناء پر خدا کی لعنت کا يہ مطلب ہے کہ وه بندوں سے اپنی 

  وه رحمت اور تمام عنايات و برکات دور کردے جو اس کی جانب سے انہيں پہنچتی ہيں۔
کرنے والے اس کا ايک وسيع معنی ہے۔ اس ميں نہ صرف فرشتے اور مومنين شامل ہيں بلکہ ان کے يعنی لعنت “العنون”

عالوه بھی ہر وه موجود جو زبان حال يا مقال سے کالم کرتاہے اس ميں داخل ہے۔ اس سلسلے کی چند روايات ميں تويہاں 
طالبان علم و علماء کے لئے دعائے خير اور  تک ہے کہ زمين و آسمان کی تمام موجودات حتی کہ دريا کی مچھلياں بھی

  استغفار کرتی ہيں:
  1و انہ يستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی االرض حق الحوت فی البحر۔ 

تو جہاں وه موجودات طالب علموں کے لئے استغفار کرتے ہيں وہاں علم کو چھپانے والوں کے لئے يقينا لعنت بھی کرتے 
  ہيں۔

______________________________  

  حديث اول۔“ ثواب العالم و المتعلم”، باب ١اصول کافی، ج -1

  
  

  تواب: 
اس لفظ کے بارے ميں ہم بتاچکے ہيں کہ يہ مبالغے کا صيغہ ہے۔ يہ اس طرف بھی اشاره ہے کہ اگر انسان شيطانی 

کردياجاتا۔ چاہئيے کہ وه پھر توبہ کرے اور وسوسوں سے فريب کھا کر توبہ توڑدے تو بھی اس پر توبہ کا دروازه بند نہيں 
خدا کی طرف پئے اور حق کو ظاہر کرے۔ کيونکہ خدا بہت زياده بازگشت کرنے واالہے۔ اس کی رحمت و بخشش سے 

  کبھی مايوس نہيں ہوناچاہئيے۔
  

  مگر لعنت خدا کافی نھی 
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  ئَِک َعلَْيِہْم لَْعنَةُ هللاِ َواْلَمالَئَِکِة َوالنَّاِس ٔاْجَمِعيَن ۔ ٕاِنَّ الَِّذيَن َکفَُروا َوَماتُوا َوہُْم ُکفَّاٌر ٔاْولَ ١۶١
  ۔ َخالِِديَن فِيہَا الَيَُخفَُّف َعْنہُْم اْلَعَذاُب َوالَہُْم يُنظَُروَن ١۶٢
ِحيُم ١۶٣ ْحَماُن الرَّ   ۔َوٕاِلَہُُکْم ٕاِلَہٌ َواِحٌد الَٕاِلَہَ ٕاِالَّ ہَُو الرَّ
  ترجمہ
  ہوجائيں اور حالت کفر ہی ميں مرجائيں ان پر خدا، فرشتے اور تمام انسان لعنت کرتے ہيں۔ ۔ جو لوگ کافر١۶١
۔ وه ہميشہ کے لئے زير لعنت اور رحمت خدا سے دور رہيں گے۔ ان کے عذاب ميں تخفيف کی جائے گی نہ انہيں کوئی١۶٢

  مہلت دی جائے گی۔
کوئی معبود اور الئق پرستش نہيں کيونکہ وہی بخشنے واال اور  ۔ تمہارا خدا اور معبود اکيال خدا ہے جس کے عالوه١۶٣

  مہربان ہے و رحمت عام اور رحمت خاص کا مالک وہی ہے)
  

  وه لوگ جو کافر ہوگئے ہيں 
گذشتہ آيات ميں حق کو چھپانے کا نتيجہ ديکھ چکے ہيں۔ زير نظر آيات ميں بھی انہی کفار کی طرف اشاره ہے جو ہٹ 

  کفر اور تکذيب حق کا سلسلہ موت آنے تک جاری رکھتے ہيں۔ دھرمی، حق پوشی،
فرمايا: وه لوگ جو کافر ہوگئے ہيں اور حالت کفر ميں دنيا سے چل بسے ہيں ان پرخدا، فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت 

   َواْلَمالَئَِکِة َوالنَّاِس ٔاَْجَمِعيَن)۔ہوگی (ٕاِنَّ الَِّذيَن َکفَُروا َوَماتُوا َوہُْم ُکفَّاٌر ٔاُْولَئَِک َعلَْيِہْم لَْعنَةُ هللاِ 
يہ گروه بھی حق کو چھپانے والوں کی طرح خدا، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ميں گرفتار ہوجائے گا۔ فرق يہ ہے کہ 

  ان لوگوں کے لئے واپسی کا کوئی راستہ باقی نہيں رہا کيونکہ يہ آخر عمرتک کفر پر مصر رہے۔
ہميشہ خدا اور بندگان خدا کی لعنت کے زير سايہ رہيں گے۔ ان پر عذاب الہی کی تخفيف نہ ہوگی، نہ انہيں مزيد فرمايا: يہ 

  کوئی مہلت دی جائے گی ( َخالِِديَن فِيہَا الَيَُخفَُّف َعْنہُْم اْلَعَذاُب َوالَہُْم يُنظَُرون)۔
  ری آيت ميں فرمايا: تمہارا معبود اکيال خدا ہے۔ان بدبختيوں کی وجہ سے چونکہ اصل توحيد ختم ہوجاتی ہے۔ زير نظر آخ

  (و الہکم الہ واحد) مزيد تاکيد کے لئے ارشاد ہوتاہے : اس کے عالوه کوئی معبود اور الئق پرستش نہيں (ال الہ اال ہو)۔
جس کی  آيت کے آخر ميں دليل و علت کے طور پر فرماتاہے: وه خدا بخشنے واال مہربان ہے (الرحمن الرحيم) بے شک وه

عام و خاص رحمت سب پرمحيط ہے۔ جس نے مومنين کے لئے خصوصی امتيازات قرار ديئے ہيں يقينا وہی الئق عبادت ہے
  نہ کوئی اور جو سرتا پا احتياج ہے۔

  چند اہم نکات
دشمنی (!) حالت کفر ميں مرنا: قرآن مجيد کی بہت سی آيات سے يہ نکتہ ظاہر ہوتاہے کہ جو لوگ حالت کفر اور حق سے 

کرتے ہوئے دنيا سے جائيں ان کے لئے کوئی راه نجا ت نہيں ہے اور ايسا ہی ہونا چاہئيے ، کيونکہ آخرت کی سعادت يا 
بدبختی تو براه راست ان دخائر اور وسائل کا نتيجہ ہے جو ہم اس دنيا سے اپنے ساتھ لے کرجاتے ہيں۔ جس شخص نے اپنے

ہيں وه يقينا اس جہان ميں طاقت پرواز نہيں رکھتا اور دوزخ کے گڑھوں ميں اس کا پروبال کفر اور حق دشمنی ميں جالديے 
  گزنا يقينی ہے کيونکہ دوسرے جہاں ميں اعمال بجاالنے کا کوئی موقع نہ ہوگا لہذا ايسا شخص ہميشہ دوزخ ميں رہے گا۔

وجھ کر اپنی آنکھيں کھو بيٹھے يہ بالکل ايسے ہے جيسے کوئی شخص شہوت رانيوں اور ہوس بازيوں کی وجہ سے جان ب
  اور آخری عمر تک نابينا رہے۔

واضح ہے کہ يہ بات ان کفار سے مخصوص ہے جو جان بوجھ کر کفر اور حق دشمنی کا راستہ اختيار کرتے ہيں۔ مسئلہ 
  کے ذيل ميں پڑھيے گا۔ ٩، جلد ١٠٨اور  ١٠٧خلود کے بارے ميں مزيد توضيح سوره ہود کی آيت 

يکتائی ميں يکتاہے: مندرجہ باال تيسری آيت ميں خدا کی ايسی يکتائی بيان کی گئی ہے جوہر قسم کے انحراف  (!!) خدا اپنی
اور شرک کی نفی کرتی ہے۔ کبھی ايسے موجودات بھی نظر آتے ہيں جو ايسی صفات کے حامل ہيں جو منحصر بفرد ہيں 

ه سب موجودات ايک يا چند صفات مخصوصہ ميں تو اور اصطالح کے مطابق يکتا ہيں۔ ليکن کہے بغير واضح ہے کہ و
ممکن ہے منحصر بفرد اور يکتاہوں جب کہ خدا ذات و صفات اور افعال ميں يکتا و اکيال ہے۔ عقلی طور پر خدا کی يکتائی 

ذہن ميں بھی قابل تعدد نہيں ۔ وه ازلی و ابدی يکتاہے۔ وه ايسا يکتاہے کہ اس پر حوادث اثر انداز نہيں ہوتے۔ اس کی يکتائی 
  ہے اور خارج از ذہن بھی۔ مختصر يہ کہ وه اپنی يکتائی ميں بھی يکتاہے۔ 

(!!) خدا اپنی يکتائی ميں يکتاہے: مندرجہ باال تيسری آيت ميں خدا کی ايسی يکتائی بيان کی گئی ہے جو ہر قسم کے انحراف 
سی صفات کے حامل ہيں جو منحصر بفردہيں اور شرک کی نفی کرتی ہے۔ کبھی ايسے موجودات بھی نظر آتے ہيں جو اي
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اور اصطالح کے مطابق يکتا ہيں۔ ليکن کہے بغير واضح ہے کہ وه سب موجودات ايک يا چند صفات مخصوصہ ميں تو 
ممکن ہے منحصر بفرد اور يکتا ہوں جب کہ خدا ذات و صفات اور افعال ميں يکتا و اکيالہے۔ عقل طور پر خدا کی يکتائی 

يں۔ وه ازلی و ابدی يکتاہے۔ وه ايسا يکتاہے کہ اس پر حوادث اثر انداز نہيں ہوتے۔ اس کی يکتائی ذہن ميں بھی قابل تعدد نہ
  ہے اور خارج از ذہن بھی۔ مختصر يہ کہ وه اپنی يکتائی ميں بھی يکتاہے۔

ے والوں پر سب لعنت (!!!) کيا خدا کی لعنت کافی نہيں ہے: مندرجہ باال آيات کے مطابق خدا کے عالوه حق پوشی کرن
  کرنے والوں کی لعنت پڑتی ہے۔ يہاں يہ سوال سامنے آتاہے کہ کيا خدا کی لعنت کافی نہيں ہے۔

اس سوال کا جواب واضح ہے کہ در حقيقت يہ ايک طرح کی تاکيد ہے اور ايسے قبيح اور برے افعال انجام دينے والوں کے 
  ظہار ہے۔لئے تمام جہانوں کی طرف سے تنفر و بيزاری کا ا

اگر يہ کہاجائے کہ يہاں لفظ (ناس) بطور عموم کيوں استعمال ہواہے جب کہ جرم ميں شريک لوگ تو کم از کم ايسے ايسے 
  مجرموں پر لعنت نہيں کرتے۔

ہم کہيں گے۔۔۔۔حالت تو يہ ہے کہ وه خود بھی اپنے اس عمل قبيح سے متنفر ہيں۔ يہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود ان 
ميں حق پوشی کرے تو يقينا انہيں تکليف ہوگی اور وه اس پر نفرين کريں گے ليکن جہاں ان کے اپنے منافع کا  کے بارے

  معاملہ ہو وہاں يہ لوگ استثنائی طور پرچشم پوشی کرتے ہيں۔
َماِء ۔ ٕاِنَّ فِی َخْلِق السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض َواْختِالَِف اللَّْيِل َوالنَّہَاِر َواْلفُْلِک الَّ ١۶۴ تِی تَْجِری فِی اْلبَْحِر بَِما يَنفَُع النَّاَس َوَما ٔاَنَزَل هللاُ ِمْن السَّ

يَاِح َوالسََّحابِ  َماِء َوااْلَْٔرضِ  ِمْن َماٍء فَٔاَْحيَا بِِہ ااْلَْٔرَض بَْعَد َمْوتِہَا َوبَثَّ فِيہَا ِمْن ُکلِّ َدابٍَّة َوتَْصِريِف الرِّ ِر بَْيَن السَّ آَليَاٍت لِقَْوٍم  اْلُمَسخَّ
  يَْعقِلُونَ 
  ترجمہ
۔ آسمانوں اور زمين کی خلقت ميں رات دن کے آنے جانے ميں، انسانوں کے فائدے کے لئے دريا ميں چلنے والی ١۶۴

کشتيوں ميں، خدا کی طرف سے آسمان سے نازل ہونے والے اس پانی ميں جس نے زمين کو موت کے بعد زندگی دی ہے 
والے اس ميں پھيلے ہوئے ہيں۔ ہواؤں کے چلنے ميں اور بادلوں ميں جو زمين و آسمان کے در ميان  اور ہر طرح کے چلنے

  معلق ہيں (خدا کی ذات پاک اور اس کی يکتائی کی) ان لوگوں کے لئے نشانياں ہيں جو عقل و فکر رکھتے ہيں۔
  

  آسمان و زمين ميں اس کی ذات پاک کے جلوے ہيں 
ردگار کی بحث شروع ہوتی ہے۔ زير نظر آيت در حقيقت خدا کی توحيد کے مسئلے اور اس کی گذشتہ آيت سے توحيد پرو

  ذات پاک کی يکتائی پر ايک دليل ہے۔
  مقدمہ اور تمہيد کے طور پراس بات کی طرف توجہ رہے کہ نظم و ضبط، علم، دانش اور عقل کے وجود کی دليل ہے۔

رچکے ہيں کہ عالم ہستی ميں جب نظم و ضبط کے مظاہر نظر پڑتے ہيں خداشناسی کی کتب ميں ہم اس بنياد کی تشريح ک
اور نظام قدرت کی ہم آہنگی اور وحدت عمل پر نگاه جاتی ہے تو فورا توجہ ايک اکيلے مبداء علم و قدرت کی مائل ہوجاتی 

  ہے کہ يہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہے۔
ر بھی غور کرتے ہيں تو يہ بات سمجھ ميں آتی ہے کہ يہ امر مثال جب ہم آنکھ کے سات پردوں ميں سے کسی ايک بناوٹ پ

کسی بے شعور ، اندھی اور بہری فطرت سے محال ہے کہ وه ايسے اثر کا مبدا ء بن سکے اور جب ان سات پردوں کے 
نسانوں باہمی ربط اور ہم آہنگی پھر آنکھ کی ساری مشينسری کی انسانی بدن سے ہم آہنگی اور پھر ايک انسان کی ديگر ا

سے ہم آہنگی اور پھر پوری انسانی برادری کی پورے نظام ہستی سے ہم آہنگی ديکھتے ہيں تو جان ليتے ہيں کہ ان سب کا 
  ايک ہی سرچشمہ ہے اور يہ سب ايک ہی ذات پاک کے آثار قدرت ہيں۔

ہ نہينديتا اور کيا ايک ديوان ميںايک عمده اور اچھا اور پر معنی شعر کيا ہميں شاعر کے اعلی ذوق اور سرشار طبيعت کا پت
موجود چند قطعات کی کامل ہم آہنگی اس امر کی دليل نہيں کہ يہ سب ايک قادر الکالم شاعر کی طبيعت اور ذوق کے آثار 

  ہيں۔
اس تمہيد کو نظر ميں رکھتے ہوئے اب ہم آيت کی تفسير کی طرف لوٹتے ہيں اس آيت ميں جہان ہستی کے نظم و ضبط کے 

  کے آثار کی طرف اشاره کياگياہے۔ ان ميں سے ہر ايک اس عظيم مبداء کے وجو د کی نشانی ہے۔ چھ قسم
۔ آسمانوں اور زمين کی خلقت ميں (ان فی خلق السموات و االرض) جی ہاں۔ اس پر شکوه اور ستاروں بھرے آسمان کی ١

و سيار ستارے جو تاريک رات ميں پر معنی  خلقت ، يہ عالم باال کے کرات جن ميں کرو ڑوں آفتاب درخشاں،کرو ڑونثابت
اشاروں سے ہم سے بات کرتے ہيں اور وه جنہيں بڑی بڑی دو بينوں سے ديکھاجائے تو ايک دقيق اور عجيب نظام دکھائی 
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  ديتاہے ايسا نظام جس نے ايک زنجير کے حلقوں کی طرف انہيں ايک دوسرے سے پيوست کررکھاہے۔
قسم قسم کے مظاہر حيات ہيں۔ جہاں مختلف انواع اور صورتوں ميں الکھوں نباتات اور  اسی طرح زمين کی خلقت۔۔۔ جہاں

  جانور موجود ہيں۔ يہ سب اس ذات پاک کی نشانياں اور اس کے علم ، قدرت اور يکتائی کے واضح دالئل ہيں۔
و وسعت اس کی نظر ميں زيادهتعجب کی بات ہے کہ انسان کا علم و ادراک جتنا بڑھتا جارہاہے اتنی ہی اس عالم کی عظمت 

  ہوتی جارہی ہے اور معلوم نہيں يہ وسعت علم کب تک جاری رہے گی۔
اس وقت کے علماء کہتے ہيں کہ عالم باال ميں ہزاروں کہکشائيں موجود ہيں ۔ ہمارا نظام شمسی ايک کہکشاں کا حصہ ہے۔ 

علماء عصر کے اندازے کے مطابق ان ميں صرف ہماری کہکشاں ميں کروڑوں آفتاب اور چمکتے ستارے موجود ہيں۔ 
  الکھوں مسکونی سيارے ہيں جن ميں اربوں موجودات ہيں۔ کياہی عظمت و قدرت ہے۔

  ۔ رات دن کے آنے جانے ميں (و اختالف الليل و النہار)۔٢
  ١جی ہاں۔ يہ رات دن کا اختالف 

۔ اس سے پھر چار موسم وجود پاتے ہيں۔ اور ايک مخصوص تدريجی نظام کے ساتھ يہ روشنی اور تاريکی کی آمد و شد
نباتات اور ديگر زنده موجودات اسی نظام کی وجہ سے تدريجی طور پر مراحل تکامل طے کرتے ہيں۔ اس ذات پاک اور اس

  کی بلند صفات کے لئے يہ ايک اور نشانی ہے۔
  ری فی البحر بما ينفع الناس)۔۔ انسانوں کے نفع کی چيزيں لے کر کشتياں دريا ميں چلتی ہيں (و الفلک التی تج٣

چھوٹی بڑی کشتيوں کے ذريعے انسان وسيع سمندروں ميں چلتاہے اور اپنے مقاصد کے لئے ان کے ذريعے زمين کے 
  مختلف حصوں ميں جاتاہے يہ سفر خصوصا بادبانی کشتيوں کا سفر چند نظاموں کی وجہ سے ہے۔

ہوائيں عموما زمين کے قطب شمالی اور قطب جنوبی سے خط استوا ء  ۔ وه ہوائيں جو ہميشہ سطح سمندر پر رہتی ہيں۔ يہ١
  کی طرف اور خط استوار سے قطب شمالی اور جنوبی کی طرف چلتی ہيں انہيں آليزه اور کاؤنٹر آليزه کہتے ہيں۔
تی ہيں کہ ب۔ کچھ ہوائيں عالقوں کے لحاظ سے ايک معين پروگرام کے تحت چلتی ہيں ارو کشتيوں کو يہ سہولت بہم پہنچا

وه اس فراواں طبيعی دولت سے فائده اٹھائيں اور اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھيں و اسی طرح لکڑی کی خاص طبيعی 
  خاصيت ہے جس کی وجہ سے وه پانی ميں نہيں ڈوبتی يہ بھی پانی پر اجسام کے تير نے کا سبب بنتی ہے)۔

کے حساب سے قطب نما کی سوئياں حرکت کرتی ہيں۔ يہ  زمين کے دونوں قطبوں ميں غير مبدل مقناطيسی خاصيت ہے جن
  بھی پانی پر چيزوں کی آمد و رفت ميں مددگار ہوتی ہے۔

ان سب کو ديکھ کر اندازه لگا يا جاسکتا ہے کہ جب تک يہ سب نظام ايک دوسرے سے متحد نہ ہوں کشتيوں کی حرکت سے
   2ں۔ وه بھر پور فوائد حاصل نہيں کئے جاسکتے جو کئے جارہے ہي

يہ بات حيران کن ہے کہ دور حاضر ميں مشينی کشتيوں کے بننے سے ان امور کی عظمت نہ فقط يہ کہ کم نہيں ہوئی بلکہ 
  ان کی اہميت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔

آج کی دنيا ميں ديو ہيکل سمندری جہاز اہم ترين ذريعہ نقل و حمل شمار ہوتے ہيں۔ بعض جہاز تو شہروں کی طرح و سيع 
ان ميں ميدان، سير و تفريح کے مراکز يہاں تک کہ بازار بھی موجود ہيں۔ ان کے عرشہ پر ہوائی جہازوں کے اترنے ہيں۔ 

  کے لئے بڑے بڑے اير پورٹ تک موجود ہيں۔
۔پانی جسے خدا آسمان سے نازل کرتاہے، اس کے ذريعے مرده زمينوں کو زنده کرتاہے اور اسی نے ان ميں طرح طرح ۴

َماِء ِمْن َماٍء فَٔاَْحيَا بِِہ ااْلَْٔرَض بَْعَد َمْوتِہَا َوبَثَّ فِيہَا ِمْن کُ کے جانور پھيال   لِّ َدابَّة ص)۔ رکھے ہيں (َوَما أَنَزَل هللاُ ِمْن السَّ
بارش کے حيات بخش، تازه اور با برکت موتی اور اس طبيعی صاف و شفاف پانی کے قطرے ہر جگہ گرتے ہيں اور گويا 

کاؤ کرتے ہيں اور اپنے ساتھ حرکت و برکت، آبادی اور نعمتوں کی فراوانی التے ہيں۔ يہ پانی جو ايک خاص زندگی کا چھڑ
  نظام کے تحت گرتاہے، تمام موجودات اور جاندار اس بے جان سے جان پاتے ہيں۔

  يہ سب اس کی عظمت و قدرت کے پيغام بر ہيں۔
  رياح)۔۔ ہواؤں کا ايک منظم طريقے سے چلنا (و تصريف ال۵

ہوائيں نہ صرف سمندروں پرچلتی اور کشتيوں کو چالتی ہيں بلکہ خشک زمينوں، پہاڑوں، دروناور جنگلوں کو بھی اپنی 
جوالن گاه بناتی ہيں۔ کبھی يہ ہوائيں نرگھاس کے چھوٹے چھوٹے دانوں کو ماده سبزه زاروں پر چھڑ کتی ہيں اور پيوند 

ں۔ ہمارے لئے پھلوں کا قتحفہ التی ہيں اور طرح طرح کے بيجوں کو وجود ديتی کاری و بارآوری ميں ان کی مدد کرتے ہي
  ہيں۔

بعض اوقات يہ ہوائيں سمندروں کی موجوں کو حرکت دے کر پانيوں کو ايک دوسرے سے اس طرح مالتی ہيں کہ سمندری 
  موجودات کو حيات نومل جاتی ہے۔
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چ التی ہيں اور کبھی سرد عالقوں کی خنکی گرم عالقوں ميں منتقل کبھی ہوائيں گرم عالقوں کی تپش سرد عالقوں ميں کھين
  کر ديتی ہيں اور يوں زمين کی حرارت کو معتدل کرنے ميں مؤثر مدد کرتی ہيں۔

  گويا ہواؤں کا چلنا جس ميں يہ تمام فوائد و برکات ہيں، اس کے بے انتہا لطف و حکمت کی ايک اور نشانی ہے۔ 
َماِء َوااْلَْٔرِض)۔۔ وه بادل جو زمين و آسم۶ ِر بَْيَن السَّ   ان کے در ميان معلق و مسخر ہيں (َوالسََّحاِب اْلُمَسخَّ

ايک دوسرے سے ٹکرانے والے يہ بادل جو ہمارے سروں کے اوپر گردش ميں ہيں۔اربوں ٹن پانی اٹھائے، کشش ثقل کے 
ير کوئی خطره پيدا کئے ادھر ادھرلے جاتے ہيں۔قانون کے برعکس آسمان و زمين کے در ميان معلق ہيں اور اس پانی کو بغ

  يہ اس کی عظمت کی ايک اور نشانی ہے۔
عالوه ازيں پانی کا يہ خزانہ اگر پانی نہ برساتا تو زمين خشک ہوتی، پينے کو ايک قطره پانی نہ ہوتا، سبزه زاروں کے 

  پر مرده خاک پھيلی ہوئی ہوتی۔ اگنے کے لئے کوئی چشمہ اور نہر نہ ہوتی ہر جگہ ويران ہوتی اور ہر مقام
  يہ بھی اس کے علم و قدرت کا ايک اور جلوه ہے۔

جی ہاں۔۔۔ يہ سب اس کی ذات پاک کی نشانياں اور عالمتيں ہيں ليکن ايسے لوگوں کے لئے جو عقل و ہوش رکھتے ہيں اور 
يں، نہ ان کے لئے جو آنکھيں رکھتے غور و فکر کرتے ہيں (اليت لقوم يعقلون) ان کے لئے نہيں جو بے خبر اور کم ذہن ہ

  ہوئے بے بصيرت ہيں اور کان رکھتے ہوئے بہرے ہيں۔
ِ َولَْو يََری الَِّذيَن ظَلَُموا ٕاِْذ يَ ۔َوِمْن النَّاِس َمْن يَتَِّخُذ ِمْن ُدوِن هللاِ ٔاَنَداًدا يُِحبُّونَہُْم َکُحبِّ هللاِ َوالَِّذيَن آَمنُوا ٔاََشدُّ ُحبًّا ١۶۵ َّ َرْوَن اْلَعَذاَب ٔاَنَّ ِ

ِ َجِميًعا َؤاَنَّ هللاَ َشِديُد اْلَعَذابِ  َّ ِ ةَ    اْلقُوَّ
ٔاَ الَِّذيَن اتُّبُِعوا ِمْن الَِّذيَن اتَّبَُعوا َوَرٔاَُوا اْلَعَذاَب َوتَقَطََّعْت بِِہْم ااْلَْٔسبَاُب ١۶۶   ۔ ٕاِْذ تَبَرَّ
ئُوا ِمنَّا َکَذلَِک يُِريِہْم هللاُ ٔاَْعَمالَہُْم َحَسَراٍت َعلَْيہِ ۔ َوقَاَل الَِّذيَن اتَّبَُعوا لَْو ٔاَ ١۶٧ ٔاَ ِمْنہُْم َکَما تَبَرَّ ةً فَنَتَبَرَّ  ْم َوَما ہُْم بَِخاِرِجيَن ِمْن النَّارِ نَّ لَنَا َکرَّ
  ترجمہ
وست رکھتے ہيں جيسے ۔ بعض لوگ خدا کو چھوڑ کر اپنے لئے کسی اور معبود کا انتخاب کرتے ہيں انہيں اس طرح د١۶۵

خدا کو رکھنا چاہئے اور ان سے محبت کرتے ہيں ليکن وه لوگ جو ايمان لے آئے ہيں انہيں (اس محبت کی نسبت جو 
مشرکين کو اپنے معبودوں سے ہے) خدا سے شديد عشق و محبت ہے اور جنہوں نے ظلم کياہے (اور خدا کے عالوه کسی 

ذاب خدا کو ديکھيں گے تو جان ليں گے کہ تمام قدرت خدا کے ہاتھ ہے (نہ کہ ان اور کو معبود قرار دے لياہے) جب وه ع
  خيالی معبودوں کے ہاتھ جن سے وه ڈرتے ہيں) اور خدا کا عذاب اور سزا شديد ہے۔

۔ اس وقت (انسانی و شيطانی معبود اور) رہبر اپنے پيروکاروں سے بيزار ہوں گے۔ وه عذاب خدا کا مشاہده کريں گے ١۶۶
  ر ان کے باہمی تعلقات ٹوٹ جائيں گے۔او

۔ تب پيروکار کہيں گے کاش ہم دوباره دنيا کی طرف پلٹ جائيں تا کہ ہم بھی ان سے اسی طرح بے بيزاری اختيار کريں١۶٧
جس طرح آج يہ ہم سے بيزار ہيں۔ (ہاں) يونہی خدا انہيں ان کے اعمال حسرت دکھائے گا (اور انہيں اپنے اعمال سراپا ياس 

  کھائی ديں گے) اور وه ہرگز (جہنم کی) آگ سے خارج نہيں ہوں گے۔د
______________________________  

لفظ اختالف ممکن ہے آمد و شد (آنے جانے ) کے معنی ميں استعمال ہوا ہو کيونکہ يہ (خلف) اور (خالفت) کے ماده سے ہے جس  ١
کہ يہ اختالف رات اور دن کی کمی بيشی کی طرف اشاره ہو اور دونوں  کا معنی ہے ايک دوسرے کا جانشين ہونا۔ يہ بھی ممکن ہے

معانی بھی مراد ہوسکتے ہيں، بہر حال يہ خاص نظام جو بہت سے واضح آثار کا حامل ہے اتفاقا اور بغير کسی عالم و قادر ذات کے 
  وجود پذير نہيں ہوسکتا۔

  ی وزن پر ہے۔لفظ(فلک) کا معنی ہے کشتی، اس کا واحد اور جمع ايک ہ -2

  

  
  بيزاری پيشوايان 

پہلے کی دو آيات ميں وجود خدا اور اس کی توحيد و يگانگت کو نظام خلقت اور اس کی ہم آہنگی کے دالئل سے ثابت 
کياگياہے۔ اسی وجہ سے محل بحث آيات ميں روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جنہوں نے ان واضح اور قطعی براہين 

و بت پرستی اختيار کی اور متعدد خدا قرار دے لئے۔ يہ گفتگو ان لوگوں کے بارے ميں ہے سے چشم پوشی کی، شرک 
جنہوں نے خشک لکڑی کے زوال پذير معبودوں کے سامنے سر تعظيم خم کياہے ان سے ايسا عشق کرتے ہيں جيسا عشق 
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  نے واال ہے۔صرف خدا تعالی کے الئق ہے جو تمام کماالت کا منبع و مرکز ہے اور تمام نعمات بخش
  ١ارشاد ہوتاہے: بعض لوگ اپنے لئے خدا کے عالوه معبود انتخاب کرتے ہيں (و من الناس من يتخذ من دون هللا اندادا)

انہوں نے نہ صرف بتوں کو اپنا معبود قرار دے لياتھا بلکہ ان کے اس طرح عاشق ہوگئے تھے جيسے خدا سے محبت کی 
لوگ خدا پر ايمان الچکے ہيں وه هللا سے زياده محبت رکھتے ہيں (و الذين امنوا اشد  جاتی ہے (يحبونہم کحب هللا)۔ليکن جو

)کيونکہ وه فکر و نظر اور علم و دانش کے حامل ہيں اور وه اس کی ذات پاک کو ہرگز نہيں چھوڑتے جو تمام کماالت  حبا 
خدا کی محبت، عشق اور لگاؤکے مقابلے کا منبع و محزن ہے وه اس کے اور اس کے پيچھے نہيں جاتے۔ ان کے نزديک 

ميں ہر چيز بے قيمت، ناچيز اور حقير ہے وه غير خدا کو اس محبت کے بالکل الئق نہيں سمجھتے مگر يہ کہ يہ محبت اس 
کے لئے اور اسی کی راه ميں ہو لہذا وه عشق کے بحر بيکراں ميں اس طرح غوطہ زن ہيں کہ بقول حضرت علی: فہبنی 

  بک فکيف اصبر علی فواتک صبرت علی ہذا
   2پس فرض کيا کہ تيرے عذاب پر صبر کرلوں گا مگر تيرا فراق و جدائی کيسے برداشت کروں گا۔

اصولی طور پر حقيقی عشق و محبت ہميشہ کسی کمال سے ہوتاہے ۔ انسان کبھی عدم اور ناقص کا عاشق نہيں ہوتا بلکہ 
لئے وه ذات جس کا وجود اور کمال سب سے برتر، وسيع اور بے انتہائے ہميشہ وجود اور کمال کی جستجو ميں رہتاہے۔ اس
  عشق ومحبت کے لئے سب سے زياده سزاوار ہے۔

خالصہ يہ کہ جيسے مندرجہ باال آيت کہتی ہے صاحبان ايمان کی خدا سے محبت، عشق اور وابستگی بت پرستوں کی اپنے 
ہے۔ اور ايسا کيوں نہ ہو کيونکہ جس نے حقيقت کو پاليا ہے اور اس خيالی معبووں کی نسبت زياده حقيقی، گہری اور شديد 

سے محبت کی ہے وه ہرگز اس کے برابر نہيں ہوسکتا جو خرافات و تخيالت ميں گرفتار ہو۔ مومنين کے عشق کا سرچشمہ 
پہلی قسم کی محبت عقل، علم اور معرفت ہے اور کفار کے عشق کی بنياد جہالت ، خرافات اور خواب و خيال ہے۔ اسی لئے 

کبھی متزلزل نہيں ہوسکتی ليکن مشرکين کے عشق ميں ثبات، وام نہيں۔ لہذا آيت کو جاری رکھتے ہوئے فرمايا گياہے ، يہ 
ظالم جب عذاب خدا کو ديکھيں گے اور جان ليں گے کہ تمام قدرتيں خدا کے ہاتھ ميں ہيں اور وہی عذاب شديد کا مالک ہے 

پستی و حقارت اور اپنے کرتو توں کے برے انجام کی طرف متوجہ ہوں گے اور اعتراف و اقرار اس وقت اپنے اعمال کی 
کريں گے کہ ہم کجرو اور منحرف لوگ تھے (و لو يری الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة  جميعا و ان هللا شديد 

   3العذاب)
ٹھ جائے گا اور وه اپنے اشتباه اور غلطی کو جان ’سے ا بہرحال اس وقت جہالت، غرور اور غفلت کا پرده ان کی آنکھوں

ليں گے ليکن چونکہ ان کے لئے کو ئی پناه گاه اور سہارا نہ ہوگا لہذا سخت بے چارگی ميں وه بے اختيار اپنے معبودوں 
ه اپنے پيرواور رہبروں کے دامن تھامنے کو لپکيں گے مگر اس وقت ان کے گمراه رہبران کو پيچھے دھکيل ديں گے اور و

ٔاَ الَِّذيَن اتُّبُِعوا ِمْن الَِّذيَن اتَّبَُعوا )   کاروں سے اظہار بيزاری کريں گے (ٕاِْذ تَبَرَّ
اسی حالت ميں وه اپنی آنکھوں سے عذاب الہی ديکھيں گے اور ان کے باہمی تعلقات ٹوٹ جائيں گے ( َوَرٔاَْوا اْلَعَذاَب َوتَقَطََّعْت

  بِِہْم ااْلَْٔسبَاُب)۔
واضح ہے کہ يہاں معبودوں سے مراد پتھر اور لکڑی کے بت نہيں بلکہ وه جابر و قاہر انسان اور شياطين ہيں کہ مشرکين 

  اپنے تئيں دست بستہ جن کے اختيار ميں دے چکے ہيں ليکن وه بھی اپنے پيروکاروں کا دھتکار ديں گے۔
وفائی ديکھيں گے تو اپنے آپ کو تسلی دينے کے لئے کہيں  ايسے ميں جب يہ گمراه پيروکار اپنے معبودوں کی يہ کھلی بے

گے: کاش ہم دنيا ميں پلٹ جائيں تو ان سے بيزاری اختيار کريں گے جيسے وه آج ہم سے بيزار ہيں(و قال الذين اتبعوا لو ان 
  لنا کرة فسبرا منہم کما تبراء و امنا )۔

ميں  ٣٨ی طرف پلٹنا ممکن نہيں رہا۔ ايسی ہی گفتگو سوره زخرف آيہ ليکن اب کيا فائده معاملہ تو ختم ہوچکاہے ۔ اب دنيا ک
  ہے:

  حتی اذا جاء ناقال ياليت بينی و بينک بعد المشرقين فبئس القرين 
  قيامت کے دن جب وه ہماری بارگاه ميں حاضر ہوں گے تو گمراه کرنے والے رہبر سے کہيں گے:

  ہوتا۔ اے کاش تيرے ميرے در ميان مشرق و مغرب کا فاصلہ
آيت کے آخر ميں فرماتاہے: ہاں اسی طرح ان کے اعمال ان سب کے لئے سبب حسرت و ياس بناکر پيش کرے گا (کذلک 

  يريہم هللا اعمالہم حسرات عليہم) اور وه کبھی جہنم کی آگ سے نہيں نکليں گے (و ما ہو بخارجين من النار)۔
کرسکتے ہيں۔ ان اموال پر حسرت جو انہوں نے جمع کئے اور فائده واقعا وه حسرت و ياس ميں گرفتار ہونے کے عالوه کيا 

دوسروں نے اٹھايا، ان بے پناه وسائل پر حسرت جو نجات و کاميابی کيلئے ان کے ہاھ ميں تھے مگر انہوں نے ضائع 
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و قيمت نہ کرديے اور ان معبووں کی عبادت پر حسرت خدائے قادر و متعال کی عبادت کے مقابلے ميں جن کی کوئی قدر 
تھی ليکن يہ حسرت کس کام کی کيونکہ اب نہ عمل کا موقع ہوگا اور نہ يہ کمی کو پورا کرسکے گی بلکہ وه تو سزا اور 

  اعمال کا نتيجہ و ثمره ديکھنے کا وقت ہوگا۔
ا فِی ااْلَْٔرِض َحالاًَل طَيِّبًا َوالَتَتَّبُِعوا ُخطُوَ ١۶٨   اِت الشَّْيطَاِن ٕاِنَّہُ لَُکْم َعُدوٌّ ُمبِيٌن ۔ يَأاَيُّہَا النَّاُس ُکلُوا ِممَّ
وِء َواْلفَْحَشاِء َؤاَْن تَقُولُوا َعلَی هللاِ َما الَتَْعلَُموَن ١۶٩   ۔ٕاِنََّما يَأُْمُرُکْم بِالسُّ

  ترجمہ 
کہ وه تمہارا ۔اے لوگو! زمين ميں جو کچھ حالل اور پاکيزه ہے اسے کھاؤ اور شيطان کے نشان پاکی پيروی نہ کرو بل١۶٨

  کھال دشمن ہے۔
۔ وه تمہيں فقط برائيوں اور انحرافات کا حکم ديتاہے۔ نيز (کہتاہے کہ ) جن امور کو تم نہيں جانتے انہيں خدا کی طرف ١۶٩

  منسوب کردو۔
  شان نزول

کو  ابن عباس سے منقول ہے کہ عرب کے بعض قبيلوں مثال ثقيف، خزاعہ و غيره نے بعض زرعی اجناس اور جانوروں
بغير کسی دليل کے اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا تھا (يہاں تک کہ ان کی تحريم کی نسبت خدا کی طرف ديتے تھے) اس 

  پر مندرجہ باال آيات نازل ہوئيں جن ميں انہيں اس ناروا عمل سے روکا گياہے۔
______________________________  

ليکن بعض اہل لغت کے بقول اس مثل کوند کہتے ہيں جو دوسری چيز سے جو ہری انداد (جمع ہے(ند) کی جس کا معنی ہے (مثل)  - ١
و اصلی شباہت رکھتی ہو جبکہ مثل کا مفہوم عمومی ہے۔ لہذا آيت کا معنی يوں ہوگا کہ مشرکين کا اعتقاد تھا کہ بت جو بر ذات ميں خدا 

  کی وجہ سے ان کے لئے خدائی صفات کے قائل تھے۔سے شباہت رکھتے ہيں يہ الفاظ ظاہر کرتے ہيں کہ وه جہالت و نادانی 
  دعائی کميل ميں سے۔ -2
بعض مفسرين نے لفظ (لو) کو تمنائی سمجھاہے ليکن بہت سے اسے شرطيہ سمجھتے ہيں اس صورت ميں اس کی جزا محذوف  -3

  ۔“لراوا سوء فعلہم و سوء عاقبتہم”ہوگی اور جملہ يوں ہوگا۔ 

  
  

  رک و بت پرستی کی سخت مذمت کی گئی تھی۔ ش
شرک کی ايک قسم يہ بھی ہے کہ انسان خدا کے عالوه کسی کو قانون ساز سمجھ لے اور نظام تشريع اور حالل و حرام اس 

کے اختيار ميں قرار ديدے۔ محل بحث آيات ميں ايسے عمل کو شيطانی فعل قرار دياگياہے۔ پہلے ارشاد ہوتاہے: اے لوگو! 
  کچھ زمين ميں حالل اور پاکيزه ہے اسے کھاؤ (يا ايہا الناس کلو مما فی االرض حلال طيبا)۔جو 

  اور شيطان کے نقوش قدم پر نہ چلو کيونکہ وه تمہارا واضح دشمن ہے (و ال تتبعوا خطوات الشيطان انہ لکم عدو مبين)۔
ت قرآن ميں کئی مقام پر ہيں اور عموما ان ميں دو يہ امر قابل توجہ ہے کہ مختلف غذاؤں سے فائده اٹھانے سے مربوط آيا

قيود کا ذکر ہے حالل اور طيب۔ حالل وه ہے جس سے روکا نہ گيا ہو اور طيب ان چيزوں کو کہتے ہيں جو پاک و پاکيزه 
  اور انسان کی طبع سليم کے مطابق ہوں۔ طيب کے مد مقابل خبيث ہے جس سے مزاج انسانی نفرت کرتاہے۔

خطوه (بر وزن (قربہ) کی ۔ اس کا معنی ہے قدم۔ خطوات الشيطان سے مراد وه قدم ہيں جو شيطان اپنے  خطوات جمع ہے
  مقصد تک پہنچنے اور لوگوں کو گمراه کرنے کے لئے اٹھاتاہے۔

نے (ال تتبعوا خطوات الشيطان) قرآن ميں پانچ مقامات پر دکھائی ديتاہے۔ دو مقامات پرغذا اور خدائی رزق سے استفاده کر
کے ضمن ميں ہے۔ در اصل انسانوں کو تنبيہ کی گئی ہے کہ حالل نعمتوں کو بے محل استعمال نہ کريں اور نعمات الہی کو 

  خدا کی اطاعت و بندگی کا ذريعہ قرارديں نہ کہ طغيان سرکشی اور فساد کا۔
استفاده کرنے کہ حکم کے بعد  شيطان کے نقوش پاکی پيروی حقيقت ميں وہی بات ہے جو ديگر آيات ميں حالل غذاؤں سے

  ذکر ہوئی ہے۔ مثال
  ُکلُوا َواْشَربُوا ِمْن ِرْزِق هللاِ َوالَتَْعثَْوا فِی ااْلَْٔرِض ُمْفِسِديَن 

  )۶٠رزق الہی ميں سے کھاؤ پيو مگر زمين ميں فتنہ و فساد برپا نہ کرو۔ (بقره۔
  ايک اور مقام پر ارشاد ہے:
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  وا فيہکلوا من طيبت ما رزقنکم و ال تطغ
  وه پاکيزه رزق جو ہم نے تمہيں عطا کياہے اس ميں سے کھاؤ مگر اس ميں طغيان و سرکشی نہ کرو۔

  )٨١(طہ۔
  خالصہ يہ کہ يہ عطيات اور اسباب اطاعت کے لئے تقويت بخش ہونے چاہئيں گناه کا ذريعہ نہيں۔

تھ آياہے۔ يہ اس لئے ہے تا کہ انسان اس قرآن حکيم ميں دس سے زياده مرتبہ شيطان کے ذکر کے سا“انہ لکم عدو مبين”
  واضح دشمن کے مقابلے ميں اپنی تمام قوتيں اور صالحيتيں يکجا کرے۔

شيطان جس کا مقصد انسان کی بدبختی اور شقاوت کے سوا کچھ نہيں اگلی آيت اس کی انسان سے شديدترين دشمنی کو بيان 
  اور قباحتوں کا حکم ديتاہے (انما يامرکم بالسوء و الفحشا)کرتی ہے۔ فرمايا: وه صرف تمہيں طرح طرح کی برائيوں 

نيز تمہيں آماده کرتاہے کہ خدا پر افتراء باند ھو اور جو چيز تم نہيں جانتے ہو اس کی خدا کی طرف نسبت دو (و ان تقولوا 
  علی هللا ماال تعلمون)۔

ہيں۔ برائياں، قباحتيں اور ذات پروردگار سے بے  ان آيات سے ظاہر ہوا کہ شيطان کے پروگراموں کا خالصہ يہی تين امور
  بنياد باتيں منسوب کرنا۔

(فحشا) کا ماده ہے (فحش) جس کا مطلب ہر وه چيز ہے جو حد اعتدال سے خارج ہوکر فاحش کی شکل اختيار کرلے اس 
  لحاظ سے تمام منکرات اور واضح قباحتيں اس کے مفہوم ميں شامل ہيں۔

ہيں کہ يہ لفظ عفت و پاکدامنی کے منافی افعال کے لئے استعمال ہوتاہے يا ان گناہوں پر بوالجاتاہے يہ جو آج کل ہم ديکھتے 
  جو حد شرعی رکھتے ہيں تو يہ لفظ کے کلی مفہوم کے بعض واضح مصاديق ہيں۔

عربوں نے حرام  ان تقولوا علی هللا ما ال تعلمون۔ ممکن ہے يہ ان حالل غذاؤں کی طرف اشاره ہو جنہيں زمانہ جاہليت کے
قرار دے رکھا تھا اور اس کی نسبت خدا کی طرف ديتے تھے بلکہ بعض بزرگ مفسرين کے بقول اس طرز فکر کی 

  ١رسومات تازه مسلمانوں کے بعض گروہوں ميں بھی باقی ره گئی تھيں
  يم ميں شامل ہے خدا کی طرف شريک شبيہ کی نسبت دينا اس آيت کا زياده وسيع معنی ہے اور يہ بھی آيت کے مفاہ

بہرحال يہ جملہ اس طر ف اشاره ہے کہ ايسے امور کا مطلب علم کے بغير بات کرناہے اور وه بھی خدا کے مقابلے ميں 
  جب کہ يہ کام کسی منطق اور عقل و خرد کی روسے صحيح نہيں۔

ور يقينی مدرک ہے تو اگر لوگ اصولی طور پر اس بات کے پابند ہوں کہ وه وہی بات کريں گے جس کا کوئی قطعی ا
انسانی معاشرے سے بہت سی بدبختياں اور تکاليف دور ہوسکتی ہيں در حقيقت خدائی مذاہب ميں جو خرافات شامل ہوگئے 
ہيں وه اسی طرح بے منطق افراد کے ذريعے ہوئے ہيں۔ بگڑے ہوئے اعتقادات اور اعمال اسی بنيادکو اہميت نہ دينے کے 

ان کی مستقل عنوان کے تحت مندرجہ باال آيت ميں برائيوں اور قباحتوں کے ساتھ اس عمل کا وجہ سے ہيں لہذا خطوات شيط
  بھی ذکر کياگياہے۔

______________________________  

  ۴٢۵ص ١تفسير الميزان، ج ١

  

  اصل حليت: 
حرام غذائيں صرف استثنائی  يہ آيت اس امر کی دليل ہے کہ روئے زمين پر موجود تمام غذائيں بنيادی طور پر حالل ہيں اور

پہلو رکھتی ہيں لہذا کسی چيز کا حرام ہونا دليل کا محتاج ہے نہ کہ حالل ہونا۔ دوسری طرف قوانين تشريعی کو چونکہ 
قوانين سے ہم آہنگ ہونا چاہئيے لہذا آفرينش و خلقت کا تقاضا بھی يہی ہے۔ زياده وضاحت سے يوں کہا جاسکتاہے کہ جو 

کياہے يقينا اس ميں کوئی فائده ہے اور وه بندوں کے استفاده کے لئے ہے لہذا اس کی کوئی وجہ نہيں کہ  کچھ خدانے پيدا
کوئی چيز بنيادی طور پر حرام ہو۔ لہذا ہر وه غذا جس کی حرمت پر کوئی صحيح دليل موجود نہ ہو جب تک وه انفرادی يا 

  ريفہ کی روشنی ميں حالل ہے اجتماعی طور پر باعث فساد اور ضرر رساں نہ ہو اس آيت ش

  تدريجی انحرافات: 
خطوات الشيطان (شيطان کی نقوش پا)۔ يہ الفاظ ايک دقيق تربيتی مسئلے کی طرف اشاره کرتے ہيں اور وه يہ کہ کجروياں 
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ور شراب سے اور تباه کارياں آہستہ آہستہ انسان ميں نفوذ کرتی ہيں نہ کہ دفعتا۔ مثال جب کوئی نوجوانوں منشيات، قمار ا
آلوده ہوتاہے تو يہ مقام کئی مراحل کے بعد آتاہے۔ پہلے وه ايک تماشائی کے طور پرايسے لوگوں ميں شريک ہوتاہے اور 

  اس کے انجام کو زياده اہميت نہيں ديتا۔
ے يا دوسرے مرحلے پر وه قمار بازی ميں بغير نفع يا نقصان کے شريک ہوتاہے اور اسی طرح منشيات سے تکان دور ہون

  عالج کے بہانے استفاده کرتاہے۔
تيسرے مرحلے ميں وه ان امور سے تھوڑا بہت فائده حاصل کرنے لگتاہے اور سوچتاہے کہ بہت جلد ان سے صرف نظر 

  کرلوں گا۔ اسی طرح يکے بعد ديگرے قدم اٹھتے ہيں۔
يطانی وسوسے عموما آہستہ آہستہ، اور باآلخر وه شخص ايک قمار باز اور نشے کا خطرناک عادی مجرم بن جاتاہے۔ يہ ش

تدريجا ہالکت کے گڑھے کی طرف لے جاتے ہيں۔ يہ کام فقط ايک مشہور شيطان نہيں کرتا بلکہ شيطانی قوتيناپنے غلط 
منصوبوں کو اسی طرح عملی جامہ پہناتی ہيں اسی لئے قرآن کہتاہے کہ پہلے قدم پرہی ہوش ميں آکر شيطان کی ہمراہی 

  نا چاہئيے۔سے کناره کش ہوجا
احاديث اسالمی ميں بے ہوده خرافات اور بے منطق کاموں کو خطوات شيطان قرار ديا لياہے مثال ايک حديث ميں ہے کہ 

  ايک شخص نے قسم کھائی کہ وه اپنے بيٹے کو خد ا کے لئے ذبح کرے گا۔ امام صادق نے فرمايا:
  ذلک من خطوات الشيطان

  ١يہ شيطانی اقدامات ميں سے ہے۔ 
  اور روايت ميں امام صادق سے مردی ہے، آپ نے فرمايا: ايک

جو شخص کسی ايسی چيز کو ترک کرنے کی قسم کھائے کہ جس کا انجام دينا بہتر ہے تو وه ايسی قسم کی پرواه نہ کرے 
  ٢اور اس کار خير کو بجاالئے۔ اس کا کفاره بھی نہيں ہے اور وه خطوات شيطان ميں سے ہے۔

  اقر سے مروی ہے، آپ نے فرمايا:ايک اور حديث امام ب
  کل يمين بغير هللا فہو من خطوت الشيطان

  ٣جو قسم غير خدا کی کھائی جائے وه خطوات شيطان ميں سے ہے۔
______________________________  

  ۴۶٨، ص١الميزان، ج ٣، ٢،1

  
  

  شيطان پرانا دشمن ہے: 
يہ يا تو اس دشمنی کی بناپر ہے جو اسے پہلے دن سے حضرت آيت کے آخر ميں شيطان کو واضح دشمن قرار ديا گياہے۔ 

آدم سے تھی جب کہ وه حضرت آدم کو سجده کرنے کے حکم نافرمانی کرکے ہر چيز سے ہاتھ دھو بيٹھا يا اس لئے ہے کہ 
ايسے قتل، جارحيت اور تباه کاری پر مبنی اس کے دعوتيں، کرتوت اور طريقے سب پر واضح ہيں اور سب جانتے ہيں کہ 

کام کسی دوست کی طرف سے نہيں ہوسکتے۔ ايسے کام جن کا نتيجہ بدبختی اور پشيمانی کے عالوه کچھ نہيں ہوتا ان کی 
  دعوت ايک خطرناک دشمن کی طرف سے ہی ہوسکتی ہے۔

 يہ اس طرف بھی اشاره ہوسکتاہے کہ اس نے انسا ن سے اپنی دشمنی کا صراحت سے اعالن کياہے اور اس نے انسان کی
  دشمنی پر کمر باندھ رکھی ہی اور اس نے کہہ رکھاہے کہ:الغوينہم اجمعين

  )٣٩مجھ سے ہوسکا تو سب کو گمراه کردوں گا۔(حجر۔
  

  شيطانی وسوسوں کی کيفيت: 
يہاں ايک سوال پيدا ہوتاہے کہ آيت کہتی ہے شيطان تمہيں حکم ديتا ہے کہ برائيوں اور قباحتوں کی طرف جاؤ اور يہ بھی 

سے مراد شيطانی وسوسہ ہی ہے۔ حاالنکہ برائی انجام ديتے وقت ہميں اپنے وجود سے باہر سے کسی “ امر”ہے کہ  مسلم
  امراور تحريک کا احساس نہيں ہوتا اور ہميں شيطان کے گمراه کرنے کی کسی کوشش کا داخلی احساس نہيں ہوتا۔
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  ايک طرح کی وجود انسانی ميں شيطانی تاثير ہے۔ اس سوال کا جواب يہ ہے کہ جيسے لفظ وسوسہ سے ظاہر ہوتاہے يہ
سے تعبير کياگياہے۔ جيسا کہ سوره انعام کی “ ايماء”اور “ وحی”جو مخفی اور نا معلوم قسم کی ہے۔ بعض آيات ميں اسے 

  ميں ہے: ١٢١آيت 
  و ان الشيطين ليرحون الی اوليئہم

  کرنے پر آماده کرتے ہيں وحی کرتے ہيں۔شياطين اپنے دوستوں اور ان لوگوں کو جو ان کے احکام قبول 
  جيسا کہ ہم جانتے ہيں کہ وحی مخفی اور مرموز آواز ہے جس کی تاثيرات اکثر نامعلوم طرح کی ہيں۔

البتہ انسان خدائی الہامات اور شيطانی وسوسوں ميں واضح تميز کرسکتاہے کيونکہ خدائی الہامات کی پہچان کی واضح 
ہ کہ خدائی الہامات چونکہ انسان کی پاک فطرف اور اس کے جسم و روح کی ساخت سے عالمت موجود ہے۔ اور وه ي

آشناہيں اس لئے جب وه دل ميں پيدا ہوتے ہيں تو انبساط و نشاط کی کيفيت بخشتے ہيں جب کہ شيطانی وسوسے انسانی 
ھٹن، تکليف اور سنگينی کا فطرت سے ہم آہنگ نہيں ہيں اس لئے جب وه دل ميں پيدا ہوتے ہيں اس وقت ايک طرح کی گ

احساس پيدا ہوتاہے اگر انسان کے رجحا نات يہاں تک جا پہنچيں کہ برا کام انجام ديتے وقت اس ميں يہ احساس پيدا نہ ہو تب
  بھی کام انجام دينے کے فورا بعد يہ احساس پيدا ہوجاتاہے۔ يہ ہے فرق شيطانی اور رحمانی الہامات کے در ميان۔

  ْم الَيَْعقِلُوَن َشْيئًا َوالَيَْہتَُدونَ قِيَل لَہُْم اتَّبُِعوا َما ٔاَنَزَل هللاُ قَالُوا بَْل نَتَّبُِع َما ٔاَْلفَْينَا َعلَْيِہ آبَائَنَا ٔاََولَْو َکاَن آبَاُؤہُ ۔ َوٕاَِذا ١٧٠
  َعاًء َونَِداًء ُصمٌّ بُْکٌم ُعْمٌی فَہُْم الَيَْعقِلُوَن ۔ َوَمثَُل الَِّذيَن َکفَُروا َکَمثَِل الَِّذی يَْنِعُق بَِما الَيَْسَمُع ٕاِالَّ دُ ١٧١
  ترجمہ
۔ جب انہيں کہاجاتاہے کہ جو کچھ خدا کی طرف سے نازل ہواہے اس کی پيروی کرو تو کہتے ہيں: ہم تو اس کی پيروی١٧٠

ہ کسی چيز کو سمجھتے ہيں اور کريں گے جس پرہم نے اپنے آباء و اجداد کو پاياہے۔ کيا ايسا نہيں کہ ان کے آباء و اجداد ن
  نہ ہدايت يافتہ ہيں۔

۔ کافروں کو دعوت دينے ميں (تمہاری) مثال اس شخص کی سی ہے جو (بھيڑوں اور ديگر جانوروں کو خطرات سے ١٧١
بچانے کے لئے)آواز ديتاہے ليکن وه صدا اور پکارکے سوا کچھ نہيں سنتے (اور اس کی بات کی حقيقت اور مفہوم کو نہيں 

  مجھ پاتے) وه بہرے، گونگے اور اندھے ہيں، اس لئے کچھ نہيں سمجھ سکتے۔س
  

  آباء و اجداد کی اندھی تقليد 
يہاں مشرکين کی کمزور منطق، حالل غذاؤں کی بال جواز تحريم يا بطور کلی بت پرستی کی طرف اشاره کرتے ہوئے 

ہے اس کی پيروی کرو تو کہتے ہم نے جس طريقے پر فرمايا گياہے: جب ان سے کہاجاتاہے کہ جو کچھ خدانے نازل کيا
  ۔١ا ٔاَْلفَْينَا َعلَْيِہ آبَائَنَا)اپنے آباؤ اجداد کو پاياہے اسی کی پيروی کريں گے (َوٕاَِذا قِيَل لَہُْم اتَّبُِعوا َما ٔاَنَزَل هللاُ قَالُوا بَْل نَتَّبُِع مَ 

ہے جو آباؤ اجداد کی اندھی تقليد ہے۔ ارشاد ہوتاہے: کيا ايسا نہيں کہ ان قرآن اس بيہوده اور خرافاتی منطق کی فورا اخبر ليتا
ُدون)۔يعنی اگر وه کے آباؤ اجداد کچھ نہيں سمجھتے تھے اور وه ہدايت يافتہ نہيں تھے ( ٔاََولَْو َکاَن آبَاُؤہُْم الَيَْعقِلُوَن َشْيئًا َوالَيَْہتَ 

ش تھی کہ ان کی پيروی کی جاتی ليکن يہ جاننے کے با وجود کہ وه ان پڑھے لکھے اور ہدايت يافتہ لوگ ہوتے تو گنجائ
  پڑھ، نادان اور تو ہم پرست تھے کيا تک ہے کہ ان کی پيروی کی جائے کيا يہ جاہل کی تقليد کا مصداق نہيں؟

وه ديگر قوميت اور قومی تعصبات کا مسئلہ بالخصوص جو آباؤ اجداد سے مربوط ہو مشرکين ميں خصوصا اور ان کے عال
لوگوں ميں عموما پہلے دن سے موجود تھا اور آج تک جاری و ساری ہے ليکن خدا پرست اور صاحبان ايمان اس منطق کو 
ردکرديتے ہيں۔ قرآن مجيد نے بہت سے مواقع پر آباؤ اجداد کی اندھی تقليد اور تعصب کی شديد مذمت کی ہے اور اس نے 

  د کوردکردياہے۔آنکھ کان بند کرکے آباؤ اجداد کی تقلي
اصولی طرو پر اپنی عقل و فکر کو دست بستہ بڑوں کے سپرد کردينے کا نتيجہ و قيانوسی رجعت پسندی کے سوا کچھ نہيں 

  کيونکہ عموما بعد والی نسليں گذشتہ نسلونسے زياده علم و آگہی رکھتی ہيں۔
پر حکمرانی کرتی ہے اور وه لوگ اپنے بڑوں  افسوس کی بات ہے کہ يہ جاہالنہ طرز فکر آج بھی بہت سے افراد اور ملل

کی بتوں کی طرح پرستش کرتے، ہيں اور بعض خرافاتی آداب و رسوم کو فقط اس لئے بے چون و چرا مان ليتے ہيں کہ يہ 
طرز بزرگوں کے آثار ہيں اور انہيں دلفريب لباس پہنا ديتے ہيں۔ مثال قوميت کی حفاظت، تاريخی اسناد کا تحفظ و غيره ۔ يہ 

  فکر ايک نسل کی خرافات دوسری نسل ميں منتقل ہونے کا ايک ذريعہ ہے۔
البتہ اس ميں کوئی حرج نہيں کہ آنے والی نسليں گذرجانے والوں کے آداب و سنن کا تجزيہ کريں اور ان ميں سے جو عقل 

ت ہوں انہيں دور پھينک و منطق کے مطابق ہوں ان کی بڑے احترام سے حفاظت کريں اور جوبے بنياد خرافات وموہوما
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ديں۔ اس سے بہتر کو ن سا کام ہوسکتاہے اور ايسی تنقيد گذشتہ لوگوں کے آداب و سنن ميں ملی و تاريخی اہميت کی حامل 
چيزوں کی حفاظت کہالنے کی اہل ہے ليکن ہر پہلو سے انہيں قبول کرلينا اور اندھی تقليد کرنا سوائے خرافات پرستی اور 

  چھ نہيں۔رجعت پسندی کے ک
يہ بات قابل توجہ ہے کہ ان کے آباؤ اجداد کے متعلق مندرجہ باال آيت ميں خدا فرماتاہے: وه نہ کسی چيز کو سمجھ سکتے 

تھے اور نہ ہدايت يافتہ تھے۔ يعنی دو قسم کے افراد کی پيروی کی جاسکتی ہے ايک وه شخص جو علم اور عقل و دانش 
نہيں تا ہم اس نے کسی عالم کے علم و دانش کو قبول کرلياہے۔ ليکن ان :کے آباؤ  رکھتاہو، دوسرا وه جو خود صاحب علم

اجداد خود صاحبان علم و دانش تھے نہ ان کا کوئی ہادی و رہبر تھا اور يہ واضح ہے کہ نادان و جاہل جب نادان و جاہل کی 
  پر ہزار لعنت ہے۔ تقليد کرتاہے تو يہی تقليد مخلوق کی بربادی کا باعث بنتی ہے۔ ايسی تقليد

بعد کی آيت کہتی ہے کہ يہ گروه ان واضح دالئل کے ہوتے ہوئے کيوں حق کی طرف نہيں پلٹتا اور کيوں گمراہی و کفر پر 
اصرار کرتاہے۔ فرمايا: اس کافر قوم کو ايمان النے اور اندھی تقليد چھوڑنے کی دعوت ديتے ہوئے تمہاری مثال اس شخص

ر ديگر جانوروں کو (خطرے سے نجات دالنے کہ لئے) آواز ديتاہے ليکن وه ايک پکار اور کی طرح ہے جو بھيڑوں او
  اًء)۔صدا کے سوا کچھ نہيں سمجھ پاتے (َوَمثَُل الَِّذيَن َکفَُروا َکَمثَِل الَِّذی يَْنِعُق بَِما الَيَْسَمُع ٕاِالَّ ُدَعاًء َونِدَ 

دلسوز چرواہے کہ دادو فرياد کو ايک نوائے سرد کے عالوه نہيں  واقعا وه لوگ جانوروں کی طرح ہيں جو خيرخواه اور
سمجھتے جو ان کے لئے ايک وقتی تحريک ہی ہوسکتی ہے۔ آيت کے آخر ميں تاکيد اور مزيد وضاحت کے لئے فرماتا ہے: 

  قِلُوَن)وه بہرے ، گونگے اور اندھے ہيں کسی چيز کا ادراک نہيں کرسکتے (ُصمٌّ بُْکٌم ُعْمٌی فَہُْم الَيَعْ 
جبھی تو وه اپنے آباؤ اجداد کی غلط رسموں اور خرافاتی طريقوں سے چمٹے ہوئے ہيں اور ہر اصالحی دعوت سے انہوں 

   2نے منہ موڑ رکھاہے۔ 
بعض مفسرين نے اس آيت کی ايک اور تفسير بيان کی ہے۔ ان کے مطابق يہ اس طرح ہے: ان لوگوں کی مثال جو بتوں اور 

ارتے ہيں اس شخص کی سی ہے جو بے شعور جانوروں کو آواز ديتاہے۔ نہ وه جانور چرواہے کی مصنوعی خدا کو پک
کسی بات کو سمجھ پاتے ہيں اور نہ يہ مصنوعی معبود اپنے عبادت گذاروں کی باتيں سمجھتے ہيں کيونکہ يہ بت بہرے، 

  گونگے اور اندھے ہيں۔
  ر روايات اسالمی بھی اسی کی مويد ہيں۔ليکن اکثر مفسرين نے پہلی تفسير کو منتخب کياہے او

______________________________  

  ہم نے پايا اور پيروی کی۔”کا معنی ہے “ الفينا”- ١
۔ يعنی کافروں کو ايمان کی دعوت “ مثل الراعی للذين کفروا”اس تفسير کے مطابق آيت تقدير کی محتاج ہے۔ گويا اصل ميں يوں ہے  -2

س چرواہے کی سی ہے۔ اس بناء پر صم بکم عمی فہم ال يعقلون ايسے لوگوں کی توصيف ہے جنہوں نے ادراک دينے والے کی مثال ا
  کے تمام آل

  
  

  پہچان کے آالت: 
اس ميں شک نہيں کہ باہر کی دنيا سے انسان کا رابطہ آالت کا محتاج ہے جنہيں پہچان کے آالت کہتے ہيں۔ ان ميں سے 

ان ہيں جو ديکھنے، سننے اور بولنے کے کام آتے ہيں۔ اس لئے مندرجہ باال آيت ميں آالت تميز زياده اہم آنکھ، کان اور زب
سے استفاده نہ کرنے والوں کو بہرا، گونگا اور اندھا قرار دينے کے بعد فاء تفريح کا استعمال نتيجہ اخذ کرنے کے لئے 

يں سمجھتے۔ اس طرح قرآن گواہی ديتاہے کہ بنيادی طور کياگياہے اور بالفاصلہ ارشاد ہوتاہے: اسی لئے وه کسی چيز کو نہ
پر علم و دانش کے اسباب آنکھ، کان اور زبان ہيں۔ آنکھ اور کان براه راست ادراک کے لئے اور زبان دوسروں سے استفاده 

  کے لئے ہے۔
۔ يہ ايک وسيع بحث ہے فلسفے ميں بھی يہ حقيقت ثابت ہوچکی ہے کہ غير حسی علوم کا سرچشمہ بھی ابتدا علوم حسی ہيں

  اور يہ مقام اس کی تشريح کا نہيں ہے۔
کے تفسير  ٧٨آالت تميز کی نعمت کے بارے ميں زياده وضاحت کے لئے تفسير نمونہ کی گيارھويں جلد ميں سوره نحل آيہ 

  کی طرف رجوع فرمائيں۔
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  ينعق کا مفہوم:
کوے کی اس آواز “ نغق”ہيں جس ميں شعور نہ ہو۔ جب کہ  ہے۔ اصل ميں يہ کوے کی اس آواز کو کہتے“ نعق”اس کا ماده 

  ١کو کہتے ہيں جس ميں شور و غل ہو اور کوا گردن بھی بلند کئے ہو۔
کے معنی ميں وسعت پيدا ہوگئی۔ اب اس کے معنی وه آوازيں ہيں جو جانوروں کے سامنے نکالی جائيں۔ “ نعق”بعد ازاں 

اه نہيں ہوتے اور اگر ان پر کبھی کچھ اثر ہوتاہے تو آواز اور الفاظ کی ادائيگی واضح ہے کہ وه تو کلمات کے مفاہيم سے آگ
 کے طرز طريقہ سے ہوتاہے۔

 

  1تفسير نمونه جلد

 

  
  

ِ ٕاِْن ُکنتُْم ٕاِيَّاهُ تَْعبُدُ ١٧٢ َّ ِ   وَن ۔ يَأاَيُّہَا الَِّذيَن آَمنُوا ُکلُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُکْم َواْشُکُروا 
َم َولَْحَم اْلِخنِزيِر َوَما ٔاُِہلَّ بِِہ لَِغْيِر هللاِ فََمْن اْضطُرَّ ١٧٣ َم َعلَْيُکْم اْلَمْيتَةَ َوالدَّ   َغْيَر بَاٍغ َوالََعاٍد فاَلَٕاِْثَم َعلَْيِہ ٕاِنَّ هللاَ َغفُوٌر َرِحيم۔ ٕاِنََّما َحرَّ
  ترجمہ
ميں سے پاک و پاکيزه چيزيں (شوق سے) کھاؤ اور اگر خداہی کی ۔ اے ايمان والو! جو رزق ہم نے تمہيں دياہے اس ١٧٢

  عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر بجاالؤ۔
۔ اس نے تم پر مرده جانور، خون، سور کا گوشت اور وه جانور جس پر (ذبح کرتے وقت) غير خدا کا نام لياگيا ہو حرام ١٧٣

نے واال نہ ہو ان ميں سے کچھ کھالے تو اس پر کوئی گناه کيا ہے۔ پس جو شخص مجبور ہوکر، اگر وه سرکشی و زيادتی کر
  نہيں۔ 

  بے شک هللا بخشنے واال مہربان ہے۔
______________________________  

  مجمع البيان، آيت محل بحث کے ذيل ميں۔ -1

  
  

   تفسير

  طيبات وخبائث 
وه مختلف طرزوں اور طريقوں کی تاکيد و وه کجروياں جو جڑ پکڑچکی ہيں ان کی اصالح کے لئے قرآن کا اسلوب ہے کہ 

تکرار سے استفاده کرتاہے۔ ان آيات ميں زمانہ جاہليت ميں مشرکين کی حرام کر ده حالل غذاؤں کے بارے ميں دوباره گفتگو
کرتا ہے ۔ فرق يہ ہے کہ اب روئے سخن مومنين کی طرف ہے جب کہ گذشتہ آيات ميں تمام لوگ (يا ايھا الناس) مخاطب 

فرماتا ہے: اے ايمان والو! ان پاکيزه نعمتوں ميں سے ميں نے تمہيں جو روزی دی ہے اسے کھاؤ (يا ايھا الذين امنوا  تھے۔
کلوا من طيبت ما رزقنکم)۔اگر خدا ہی کی عبادت کرتے ہو تو پھر اس کا شکر ادا کرو (و اشکروا  ان کنتم اياه تعبدون) يہ 

يں، انسان کی فطرت سليم کے موافق ہيں اور تمہارے لئے پيدا کی گئی ہيں تم ان سے پاک و حالل نعمتيں جو ممنوع نہيں ہ
کيوں استفاده نہيں کرتے۔ ذمہ داريوں کی ادائيگی کے لئے يہ تمہيں قوت بخشتی ہيں۔ عالوه ازيں يہ تمہيں شکر و عبادت کے

  لئے پروردگار کی ياد دالتی ہيں۔
وا مما فی االرض۔ کا اگر اس آيت سے تقابل کيا جائے تو وه لطيف نکتے سمجھ ميں ۔ يا ايھا الناس کل١۶٨اسی سوره کی آيت 

  آتے ہيں۔
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۔ يہاں فرماتاہے: من طيبت ما رزقنکم (پاک غذاؤں ميں سے جو کچھ ہم نے تمہيں ديا ہے) جب کہ وہاں فرماتا سے: مما فی ١
ه نعمتيں اصل ميں ايماندار افراد کے لئے پيدا کی االرض (جو کچھ زمين ميں ہے) يہ فرق گويا اس طرف اشاره ہے کہ پاکيز

گئی ہيں اور بے ايمان لوگ ان کے صدقے ميں روزی حاصل کرتے ہيں۔ جيسے باغبان پانی تو پھلوں اور پھولوں کے لئے 
  ديتاہے ليکن کانٹے اور فضول گھاس پھوس بھی اس سے فائده اٹھاليتی ہے۔

ان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ جب کہ مومنين سے زير نظر آيت ميں کہتاہے: کھاؤعام لوگوں سے کہتاہے: کھاؤ و ليکن شيط: ٢
  اور خدا کا شکر ادا کرو۔ يعنی صرف نعمتوں سے سوء استفاده سے نہينروکتا بلکہ حسن استفاده کی شرط عايد کرتاہے۔

ن سے توقع کی جاتی ہے کہ در حقيقت عام لوگوں سے صرف يہ خواہش کی جاتی ہے کہ وه گناه نہ کريں ليکن صاحبان ايما
  وه ان نعمتوں کا بہترين استعمال کريں۔

ممکن ہے پاکيزه غذاؤں سے استفاده کرنے کے بارے ميں متعدد آيات ميں بار بارکی کی تائيد بعض لوگوں کے لئے تعجب کا
بيہوده رسومات و آداب  باعث ہو ليکن اگر زمانہ جاہليت کی تاريخ پر نظر کی جائے تو يہ حيرت نہيں رہتی۔ ان لوگوں نے

اختيار کررکھے تھے۔ بغير کسی دليل کے جائز نعمتوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا تھا اور يہ بات ان ميں اس طرح 
راسخ تھی کہ وه ان امور کو وحی آسمانی کی طرح سمجھتے تھے بلکہ بعض اوقات تو بالصراحت ايسی نسبت خدا کی 

ے اتنی تاکيد و تکرار کی ہے کيونکہ قرآن يہ بے بنياد اور بے ہوده افکار ان کے ذہنوں طرف ديتے تھے۔ اس لئے قرآن ن
  سے پوری طرح نکال دينا چاہتاہے۔

طيب غذاؤں کا ذکر سب کو اس اسالمی حکم کی اہميت کی طرف متوجہ کرتاہے تاکہ وه آلوده اور نا پاک غذاؤں سے پرہيز 
االرض اور نشہ آور چيزيں شامل ہيں اور يہ چيزيں اس زمانے کے لوگوں کريں جن ميں سور کا گوشت ،درندے، حشرات 

  ميں شدت و کثرت سے مروج تھيں۔
کے ضمن ميں مومنين کے لئے پاکيزه غذاؤں اور معقول زينتوں سے  ٢٢اس تفسير کی چھٹی جلد ميں سوره اعراف کی آيہ 
  استفاده کرنے کے متعلق تفصيلی بحث آئے گی۔

اور ممنوع غذاؤں کو واضح کياگياہے اور اس سلسلے ميں ہر طرح کے بہانوں کو ختم کردياگياہے۔ اگلی آيت ميں حرام 
ارشاد ہوتاہے : خدانے مردار کا گوشت، خون، سورکا گوشت اور اس جانور کا گوشت جسے ذبح کرتے ہوئے غير خدا کا نام

  ما اہل بہ لغير هللا)۔ لياجائے حرام گياہے (انما حرم عليکم الميتة و الدم و لحم الخنزير و
يہاں پر چار طرح کے گوشت اور خون کی حرمت کا حکم ہے۔ ياد ہے کہ خون ان لوگوں کو بہت مرغوب تھا۔ ان ميں سے 
بعض چيزوں ميں تو ظاہری نجاست ہے جيسے مردار، خون اور سور کا گوشت اور بعض ميں معنوی نجاست ہے جيسے وه

  تے تھے۔قربانياں جو وه بتوں کے لئے کياکر
جو کلمہ حصر ہے اور اصطالحی طور پر حصر اضافی ہے سے بالخصوص ظاہر ہوتاہے “ انما”آيت سے بالعموم اور لفظ 

کہ مقصد تمام محرمات کو بيان کرنا نہيں بلکہ اصل غرض بدعات کی نفی ہے جو بعض حالل غذاؤں کو حرام قرار دے کر 
ہوں نے کچھ پاکيزه اور حالل گوشت خرافات اور توہمات کے نتيجے ميں انہوں نے جاری کی ہوئی تھيں۔ بہ الفاظ ديگر ان

اپنے اوپر حرام قرار ديئے ہوئے تھے۔ ليکن غذا کی کمی کے وقت وه مردار، سور کا گوشت اور خون تک استعمال کرليتے 
  )۔تھے۔ قرآن انہيں بتاتاہے کہ يہ تمہارے لئے حرام ہيں نہ کہ وه اور يہی حصر اضافی کا مطلب ہے

بعض اوقات ايسی ضروريات پيش آتی ہيں کہ انسان بعض حرام چيزوں کے استعمال پر بھی مجبور ہوجاتاہے لہذا قرآن اس 
استثنائی پہلو کے بارے ميں کہتاہے: ليکن جو شخص (اپنی جان کے تحفظ کے لئے) مجبور ہوکر انہيں کھالے تو اس پر 

ہو (فمن اضطر غير باغ و ال عاد فال اثم عليہ)۔ اس بناء پر کہ کہيں اضطرار کوئی گناه نہيں بشرطيکہ و ه ظالم و متجاوز نہ 
فرمايا “ غير باغ و ال عاد”کو بہانہ ہی نہ بنالياجائے ان حرام غذاؤں کے کھانے ميں زيادتی اور تجاوز روکنے کے لئے 

  گياہے۔
ھانا چاہيں اور اتناہی کھائيں جتنا حفظ يعنی يہ اجازت صرف، ان افراد کے لئے ہے جو ان محرمات کو لذت کے لئے نہ ک

جس “بغی”جان کے لئے ضروری ہو اس سے تجاوز نہ کريں۔ باغ ٍاور عاٍد اصل ميں باغی اور عادی ہيں۔ باغی کا ماده ہے 
  کا معنی ہے طلب کرنا يہاں مقصود طلب لذت ہے اور عادی متجاوز کے معنی ميں ہے۔

ی مذکور ہے جو پيش کر ده مفہوم سے متضاد نہيں۔ يہ بھی ہوسکتا ہے کہ دونوں کی ايک اور تفسير بھ“ غير باغ و ال عاد”
کا ايک معنی ظلم و ستم بھی ہے۔ لہذا مقصد يہ ہوا کہ حرام “ بغی”معانی آيت کے مفہوم ميں شامل ہوں۔ وه تفسير يہ ہے کہ 

ہ کررہے ہوں (سفر کا ذکر اس لئے گوشت کھانے کی اجازت فقط ان لوگوں کے لئے ہے جو ظلم و ستم اور گناه کا سفر ن
ہے کہ عموما اضطراری کيفيت اور مجبوری کی حالت سفر ميں ہی در پيش ہوتی ہے) لہذا اگر سفر گناه کے لئے ہو اور 

مسافر حالت مجبوری کو پہنچ جائے کہ حفظ جان کے لئے اسے حرام غذا کھانی پڑے تو اس کا گناه اس کے نامہ اعمال ميں 
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دوسرے لفظوں ميں اگر چہ ان ستمگروں کے لئے بحکم عقل واجب ہے کہ جان کی حفاظت کے لئے ايسے لکھا جائے گا۔ 
  حرام گوشت کھائيں ليکن يہ وجوب ان کی مسئوليت اور ذمہ داری ميں کمی نہيں کرسکے گا۔

کريں در اصل ايسی  وه روايات جو يہ کہتی ہيں کہ يہ آيت ان لوگوں کے بارے ميں ہے جو امام مسلمين کے خالف اقدام نہ
حقيقت کی طرف اشاره کرتی ہيں جيسے نماز مسافر کے احکام ميں آياہے کہ نماز قصر صرف ان مسافروں کے لئے ہے 

سے روايات ميں دونوں احکام کے لئے استدالل کياگياہے (يعنی نماز “ غير باغ و ال عاد”جن کا سفر حرام نہ ہو۔ اسی لئے 
  ١شت کھانے کے احکام)۔مسافر اور حالت اضطرار ميں گو

______________________________  

  امام صادق سے ايک روايت ہے کہ آپ نے مندرجہ باال آيت کی تفسير ميں فرمايا: - ١
باغی سے مراد وه ہے جوشکار کے پيچھے سير و تفريح کے طور پر (نہ کہ ضرورت و احتياج کے لئے جائے اور عادی سے مراد 

ينکھتے کہ مردار کا گوشت کھائيں وه ان کے لئے حرام ہے اور يہ نماز قصر بھی نہيں پڑھ سکتے۔ (وسائل چورہے۔ يہ دونوں حق نہ
  )۵٠٩، ص۵الشيعہ، ج

آيت کے آخر ميں فرمايا: خدا غفور و رحيم ہے (ان هللا غفور رحيم) وہی خدا جس نے يہ گوشت حرام قرار ديے ہيں اسی نے اپنی 
  ان سے استفاده کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔رحمت خاص سے شديد ضرورت کے وقت 

  
  

  حرام گوشت کی تحريم کا فلسفہ: 
اس ميں شک نہيں کہ زير نظر آيت ميں جو غذائيں حرام قرار دی گئی ہيں۔ وه ديگر خدائی محرمات کی طرح ايک خاص 

کو پيش نظر رکھ کر انہيں  فلسفے کی حامل ہيں۔ انسانی جسم و جان اور اس کی کيفيت اور وضع کی تمام تر خصوصيات
حرام قرار دياگياہے۔ روايات اسالمی ميں ان ميں سے ہر ايک کے نقصانات اور حرمت کے مضرات کو بھی تفصيل سے 

  بيان کياگياہے نيز علوم انسانی کی پيش رفت نے بھی ان سے پرده اٹھاياہے۔
  کتاب کافی ميں مردار کے گوشت کے متعلق امام صادق سے مروی ہے:

  الميتة فانہ لم ينل منہا احد االضعف بدنہ و ذہبت قوتہ و انقطع نسلہ و ال يموت اکل الميتة االفجاة اما
(يہ فرمانے کے بعد کہ يہ تمام احکام مصالح بشر کے ما تحت ہيں امام فرماتے ہيں) باقی رہا مردار کا گوشت تو جو کوئی 

ں مبتال ہوگا۔ اس کی قوت و طاقت ختم ہوجائے گی اور نسل منقطع بھی اسے کھائے گا اس کا بدن کمزور ہوگا اور تکاليف مي
  ١ہوجائے گی اور جو ہميشہ مردار کا گوشت کھاتارہے گا سکتے کے عالم ميں مرے گا۔ 

ممکن ہے يہ نقصانات اس لئے ہوں کہ مردار سے غذا ہضم کرنے کا نظام صحيح خون نہيں بنا سکتا۔ عالوه ازيں مردار 
کا مرکز ہوتاہے اسالم نے نہ صرف مردار گوشت کو حرام کہاہے بلکہ اسے نجس بھی قرار ديا ہے  طرح طرح کے جراثيم

  تا کہ مسلمان مکمل طور پراس سے دوررہيں۔
دوسری چيز جو آيت ميں حرام قرار دی گئی ہے خون ہے (والدم)۔ خون کو استعمال کرنا جسم کے لئے بھی نقصان ده اور 

ے کيونکہ ايک طرف تو يہ ايسے مختلف جراثيم کی پرورش کرتاہے جو پورے بدن ميں داخل اخالقی طور پر بھی بد اثر ہ
  ٢ہوکر انسانی خون پر حملہ آور ہوتے ہيں اور اسے ہی اپنی کارگزاری کا مرکز بناتے ہيں۔ سفيد رنگ کے گلبول 

جراثيم اس حساس عالقے  جو ملک بدن کے محافظ ہيں ہميشہ اس کے خون کے عالقے کی حفاظت کرتے رہتے ہيں تا کہ
ميں نہ پہنچنے پائيں کيونکہ يہ بدن کے تمام حصوں سے قريبی رابطہ رکھتاہے۔ خصوصا جب جريان خون رک جائے اور 

اصطالح کے مطابق مرجائے تو سفيد گلبول بھی ختم ہوجاتے ہيں۔ اس وجہ سے جب جراثيم ميدان خالی ديکھتے ہيں تو بڑی 
  پيدا ہوتے ہيں۔تيزی سے انڈے ديتے ہيں بچے 

اس طرح ان کی تعداد ميں بہت اضافہ ہوجاتاہے۔ لہذا اگر يہ کہاجائے کہ خون کا جريان رک جائے تو يہ انسان اور حيوان 
  کے بدن کا غليظ ترين حصہ ہوتاہے تو غلط نہ ہوگا۔

الوه انسانی نفسيات اور دوسری طرف آج علم غذا شناسی نے يہ ثابت کردياہے کہ غذائيں غدودوں پر اثر انداز ہونے کے ع
اخالق پر بھی اثر انداز ہوتی ہيں جب کہ خون انسان ميں ہارمون پر اثر انداز ہوکر سنگدلی پيدا کرتاہے۔ يہ بات تو قديم 

زمانے سے مسلمہ ہے کہ خونخواری انسان ميں قساوت و سنگدلی پيدا کرتی ہے۔ يہاں تک کہ يہ بات ضرب المثل ہوگئی ہے
  خوار کہتے ہيں اسی لئے ايک حديث ميں ہے۔کہ سنگدل کو خون
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  ٣جو لوگ خون پيتے ہيں وه اس قدر سنگدل ہوجاتے ہيں کہ ہوسکتا ہے کہ وه اپنے ماں باپ اور اوالد تک کو قتل کرڈاليں۔
  تيسری چيز جس کا کھانا آيت ميں حرام قرار ديا گياہے سور کا گوشت (و لحم الخنزير) ہے۔

ا گوشت کھاتے ہيں۔ ان کے لئے يہ گوشت بے غيرتی کا نشان بن گياہے۔ يہ ايسا گھٹيا جانور ہے اہل يو رپ زياده تر خنزير ک
کہ علم جديد کی روشنی ميں يہ ثابت ہوچکاہے کہ اس کا کھانا جنسی امور ميں بے حيائی اور ال ابالی کا باعث ہے اور يہی 

  اس کی نفسياتی تاثير ہے جو مشاہدے ميں آچکی ہے۔
سی ميں بھی سوکر کا گوشت حرام تھا۔ موجوده اناحيل ميں گناہگاروں کو سور سے تشبيہ دی گئی ہے۔ شريعت حضرت مو

  داستانوں ميں سوکر کو مظہر شيطان کے عنوان سے متعارف کراياگياہے۔
ی بڑے تعجب کی بات ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے ديکھتاہے کہ سور غليظ چيزيں کھاتاہے اور کبھی کبھی تو وه اپنا ہ

پاخانہ کھاجاتاہے۔ دوسری طرف يہ بھی سب پرواضح ہوچکاہے کہ اس پليد جانور ميں دو قسم کے خطرناک جراثيم پائے 
) اور دوسرے کو کرم کدو کہتے ہيں۔ اس کے با وجود وه اس کا گوشت trichinجاتے ہيں جن ميں سے ايک کو تريشين (

  کھانے پر مصر ہيں۔
پندره ہزار انڈے ديتاہے اور انسان ميں طرح طرح کی بيمارياں پيدا کرنے کا سبب  ) ہر ماهtrichinصرف ايک تريشين (

بنتاہے مثال خون کی کمی، سردرد، ايک مخصوص بخار، اسہال، دردرماتيسمی، اعصاب کا تناؤ، جسم ميں خارش، بدن ميں 
  غيره۔چربی کی کثرت، تھکن کا احساس، غذا چبانے اور نگلنے ميں دشواری ، سانس کا رکنا و 

  ) ہوسکتے ہيں۔trichinايک کلو گوشت مينچاليس کروڑ تک نوزائيده تريشين (
انہی وجوه کے پيش نظر چند سال پيشتر حکومت روس نے اپنے ايک عالقے ميں سور کا گوشت کھانے پر پابندی عائد 

  کردی ہے۔
ماياں ہوتے ہيں ہميشہ رہنے والے جی ہاں۔ روشن بينی کے يہ احکام کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جن کے تازه جلوے ن

  دين اسالم ہی کا حصہ ہيں۔
بعض کہتے ہيں کہ آج کے جديد وسائل کے ذريعے ان تمام جراثيم کو مارا جاسکتاہے اور سور کا گوشت ان سے پاک کيا 

جاسکتاہے۔ ليکن صحت کے جديد وسائل کے ذريعے يا سور کے گوشت کو زياده حرارت دے کرپکانے کے ذريعے يہ 
يڑے کامال ختم بھی کرديئے جائيں تو بھی سور کے گوشت کا نقصان ده اور مضر ہونا قابل انکار نہيں ہے کيونکہ بنيادی ک

) ار ہا رمونز glandsطور پريہ تو مسلم ہے کہ ہر جانور کا گوشت اس کی صفات کا حامل ہوتاہے اور غدودوں (
)hormonesر انداز ہوتاہے۔ لہذا ممکن ہے سورکھانے والے پر سور )کے ذريعے کھانے والے اشخاص کے اخالق پر اث

کی بے لگام جنسی صفات اور بے حيائی جو اس کے واضح خصوصيات ميں سے ہے اثر انداز ہوجائے۔ مغربی ممالک ميں 
  جو شديد جنسی بے راه روی پائی جاتی ہے اس کا ايک اہم سبب اس گندے جانور کے گوشت کا استعمال بھی ہوسکتاہے۔

ھی چيز جسے زير نظر آيت ميں حرام قرارديا گياہے وه گوشت ہيں جن پر ذبح کرتے وقت غير خدا کا نام لياجائے (و ماچو ت
اہل بہ لغير هللا)۔وه گوشت جنہيں کھانے سے منع کياگياہے ان ميں ان جانوروں کا گوشت بھی شامل ہے جو زمانہ جاہليت کی 

  يں۔طرح غير خدا و بتوں کے نام پر ذبح ہوتے ہ
سوال پيدا ہوتاہے کہ کيا ذبح کے وقت خدا يا غير خدا کا نام لينا بھی صحت و سالمتی کے نقطہ نظر سے جانور کے گوشت 

  پر اثر انداز ہوتاہے؟
اس کا جواب يہ ہے کہ يہ نہيں بھولنا چاہئيے کہ ضروری نہيں کہ خدا يا غير خدا کا نام صحت کے نقطہ نظر سے گوشت پر

ونکہ اسالم ميں جن چيزوں کو حرام قرار ديا گياہے اس کے مختلف پہلو ہيں۔ بعض اوقات کسی چيز کو صحتاثر انداز ہو کي
اور بدن کی حفاظت کے لئے کبھی تہذيب روح کے لئے اور کبھی نظام اجتماعی کے تحفظ کے لئے حرام قرار دياجاتاہے۔ 

ی حرمت در حقيقت معنوی، اخالقی اور تربيتی پہلو اسی طرح بتوں کے نام پر ذبح کيے جانے والے جانوروں کے گوشت ک
  سے ہے۔

______________________________  

  ٣١، ص١۶وسائل الشيعہ، ج ١
  )جو جراثيم کو بدن ميں داخل ہونيے رکتے ہيں۔ (مترجم)Whiteblood cellsخون کے خيلے ( ٢
  ٣١٠، ص١۶وسائل شيعہ، ج ٣
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  تکرار و تاکيد: 
 ١۴۵ا ذکر يہاں کياگياہے قرآن ميں چار مقامات پر اسی طرح آيا ہے۔ دو مرتبہ مکہ ميں (انعام ۔جن چار چيزوں کی حرمت ک

  يہ حکم نازل ہوا۔) ٣اور مائده  ١٧٣اور دو مرتبہ مدينہ ميں (بقره ) ١١۵اور نحل ۔
غمبر کے مکہ ميں يوں لگتاہے کہ پہلی مرتبہ اوائل بعثت کا زمانہ تھا جب ان کی حرمت کی خبردی گئی۔ دوسری مرتبہ پي

قيام کے آخری دن تھے۔ تيسرے مرتبہ ہجرت مدينہ کے ابتدائی ايام تھے اور چوتھی دفعہ پيغمبر کی عمر کے آخری دن 
  تھے کہ سوره مائده ميں اسے بيان کياگيا جو قرآن کی آخری سورتوں ميں سے ہے۔

کے پيش نظر ہے اور ان چيزوں ميں موجود بہت  نزول آيات کا يہ انداز جو بے نظير يا کم نظير ہے اس موضوع کی اہميت
  زياده بدنی اور روحانی خطرات کی وجہ سے ہے اور اس بناء پر بھی کہ لوگ ان کے کھانے ميں زياده مبتال تھے۔

  

  بيمار کو خون دينا: 
پينا حرام ہے  شايد وضاحت کی ضرورت نہ ہو کہ مندرجہ باال آيت ميں خون کو حرام قرار دينے کا مطلب يہ ہے کہ خون

لہذا اس سے مناسب فائده حاصل کرنے ميں کوئی اشکال نہيں مثال کسی مجروح يا بيمار کو موت سے بچانے کے لئے خون 
دينے ميں کوئی حرج نہيں بلکہ ان مقاصد کے لئے تو خو ن کی خريد و فروخت کی حرمت کے لئے بھی کوئی دليل موجود 

  يح ہے اور عمومی احتياج کے موقع پر فائده اٹھانے کے ضمن ميں آتاہے۔ نہيں ہے کيونکہ يہ تو عقلی طور پر صح
َم َولَْحَم اْلِخنِزيِر َوَما ٔاُِہلَّ بِِہ لَِغْيِر هللاِ فََمْن اْضطُرَّ غَ  َم َعلَْيُکْم اْلَمْيتَةَ َوالدَّ  )١٧٣َرِحيٌم (ْيَر بَاٍغ َوالََعاٍد فاَلَٕاِْثَم َعلَْيِہ ٕاِنَّ هللاَ َغفُوٌر ٕاِنََّما َحرَّ
وَن فِی بُطُونِِہْم ٕاِالَّ النَّاَر َوالَيَُکلُِّمہُْم هللاُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة ٕاِنَّ الَِّذيَن يَْکتُُموَن َما ٔاَنَزَل هللاُ ِمْن اْلِکتَاِب َويَْشتَُروَن ِبِہ ثََمنًا قَلِياًل ٔاُْولَئَِک َما يَأُْکلُ 

يِہْم َولَہُْم َعَذاٌب    ٔاَلِيمَوالَيَُزکِّ
الَلَةَ بِاْلہَُدی َواْلَعَذاَب بِاْلَمْغفَِرِة فََما ٔاَْصبََرہُْم َعلَی النَّاِر ) ١٧۴ٌ◌ (   ٔاُْولَئَِک الَِّذيَن اْشتََرْوا الضَّ

َل اْلِکتَاَب بِاْلَحقِّ َوٕاِنَّ الَِّذيَن اْختَلَفُوا فِی اْلِکتَاِب لَفِی ِشقَاٍق ) ١٧۵(   بَِعيٍد َذلَِک بِٔاَنَّ هللاَ نَزَّ
  ترجمہ
۔ وه لوگ جو اسے چھپاتے ہيں جسے خدانے کتاب ميں نازل کياہے اور وه اسے تھوڑی سی قيمت پر بيچ ديتے ہيں۔ ١٧۴

سوائے آگ کے کچھ نہيں کماتے (يہ تحفے اور اموال جو وه اس ذريعے سے حاصل کرتے ہيں در حقيقت ايک جالنے والی 
  نہيں کرے گا۔ نہ انہيں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔آگ ہے) اور قيامت کے دن خدا ان سے بات 

۔ يہ وہی لوگ ہيں جنہوں نے گمراہی کو ہدايت اور عذاب کو بخشش کی بجائے خريد لياہے۔ عذاب الہی کے مقابلے ميں ١٧۵
  واقعا يہ کتنے بے پروا ہی اور سرد مہری کا شکار ہيں۔

(آسمانی) کتاب کو حق (کی نشانيوں اور واضح دالئل ) کے ساتھ نازل کيا ہے ۔يہ (سب کچھ) اس لئے ہے کہ خدانے ١٧۶
اور جو اس ميں اختالف کرتے ہيں (اور حق کو چھپاتے ہيں اور اس ميں تحريف کرکے اختالف پيدا کرتے ہيں ) 

  گہرےشگاف (اور پراگندگی) ميں پڑے ہيں۔
  شان نزول

کے بارے ميں نازل ہوئی ہيں۔ بيشتر مفسرين کا کہناہے کہ يہ آيات خاص طور تمام مفسرين کا اتفاق ہے کہ يہ آيات اہل کتاب 
پر ان علماء يہود کے بارے ميں ہيں جو پيغمبر اسالم کے ظہور سے پيشتر لوگوں کو اپنی کتابوں ميں سے آپ کی صفات 

ائل و راغب ہوتے ہوئے اور نشانياں بيان کرتے تھے ليکن ظہور پيغمبر کے بعد جب انہوں نے لوگوں کو آپ کی طرف م
ديکھا تو خود فزوه ہوگئے کہ اگر انہوں نے اپنی روش کو برقرار رکھا تو ان کے منافع خطرے ميں پڑجائيں گے اور وه 

تحفے اور دعوتيں جو انہيں مہيا ہيں ختم ہوجائيں گی تو وه پيغمبر کے وه اوصاف جو تورات ميں نازل ہوچکے تھے چھپانے
   آيت نازل ہوئيں اور ان کی سخت مذمت کی گئی۔لگے۔ اس پرمندرجہ باال

  

  دوباره حق پوشی کی مذمت 
ميں گزرچکاہے۔ زير نظر آيات اس کی تاکيد ميں ہيں  ١۵٩حق کو چھپانے کے بارے ميں جو موضوع اسی سوره کی آيہ 

کہ آيات کا مفہوم کسی  اگرچہ ان ميں روئے سخن علمائے يہود کی طرف ہے ليکن جيسا بارہا ياد دھانی کرائی جاچکی ہے
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مقام پر بھی شان نزول سے مخصوص نہيں ہے۔ شان نزول تو حقيقت ميں کلی اور عمومی مفہوم بيان کرنے کا ذريعہ ہے 
اور آيات کا ايک مصداق ہے۔ لہذا وه تمام افراد جو احکام خدا اور لوگوں کی ضرورت کے حقائق کو چھپاتے ہيں اور مقام و 

کے حصول کے لئے اس عظيم خيانت کے مرتکب ہوتے ہيں انہيں جان لينا چاہئيے کہ انہوں نے  مرتبہ يا دولت و ثروت
گراں بہا حقيقت ناچيز قيمت کے بدلے بيچ دی ہے کيونکہ حق پوشی کا ساری دنيا سے بھی مقابلہ کياجائے تو سود اخسارے 

  کا ہی ہوگا۔
زل کرده کتاب کو چھپاتے ہيں اور اسے معمولی قيمت پر بيچ زير نظر پہلی آيت ميں ارشاد ہوتاہے: وه لوگ جو خدا کی نا

ا قَلِياًل ٔاُْولَئَِک َما يَأُْکلُوَن فِی ديتے ہيں آگ کے عالوه کچھ نہيں کماتے (ٕاِنَّ الَِّذيَن يَْکتُُموَن َما ٔاَنَزَل هللاُ ِمْن اْلِکتَاِب َويَْشتَُروَن بِِہ ثََمنً 
قعا اس طرح سے جو ہديے وه حاصل کرتے ہيں اور مال دمنال کماتے وه جالنے والی آگ ہے جو ان کےبُطُونِِہْم ٕاِالَّ النَّاَر)۔وا
  اندر داخل ہوتی ہے۔

ضمنا يہ تعبير آخرت ميں تجسم اعمال کے مسئلے کو دوباره واضح کرتی ہے اور نشاندہی کرتی ہے کہ وه مال حرام جو اس 
  ل ہوتی ہے اور قيامت ميں و ه حقيقی شکل ميں مجسم ہوگی۔طرح ہاتھ آتاہے آگ ہے جو ان کے دلوں ميں داخ

اس کے بعد ان کی ايک معنوی سزا کو بيان کيا گياہے جو مادی سزاسے کہيں زياده دردناک ہے۔ ارشاد ہوتاہے: خدا قيامت 
لُِّمہُْم هللاُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة کے دن ان سے بات نہيں کرے گا، نہ انہيں پاک کرے گا اور دردناک عذاب ان کے انتظار ميں ہے (َوالَيُکَ 

يِہْم َولَہُْم َعَذاٌب ٔاَلِيٌم)۔ٕاِنَّ الَِّذيَن يَْکتُُموَن َما ٔاَنَزَل هللاُ ِمْن اْلِکتَاِب َويَْشتَُروَن بِ  ِہ ثََمنًا قَلِياًل ٔاُْولَئَِک َما يَأُْکلُوَن فِی بُطُونِِہْم ٕاِالَّ النَّاَر َوالَيَُزکِّ
يِہْم َولَہُْم َعَذاٌب ٔاَلِيٌم َوالَيَُکلِّمُ    ہُْم هللاُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوالَيَُزکِّ

جن لوگوں نے عہد الہی اور اپنی قسموں کو تھوڑے سے فائدے کی خاطر توڑ ڈاال ہے۔ آخرت ميں ان کا کوئی حصہ نہيں 
کرے گا بلکہ ان کے لئے تو دردناک  قيامت کے دن هللا ان سے بات کرے گا نہ ان پرنگاه لطف ڈالے گا اور نہ انہيں پاک

  عذاب ہے۔
اس آيت اور محل بحث آيت سے يہ ظاہر ہوتاہے کہ يہ بڑی روحانی لذت او رعطائے الہی ہے کہ آخرت ميں خدا اہل ايمان 

سے اپنے لطف و کرم سے بات کرے گا۔ يہ وه مقام ہے جو اس دنيا ميں خدا کے پيغمبروں کوحاصل تھا۔ وه پروردگار سے 
الم ہونے کی لذت سے بہره مندتھے۔ اہل ايمان اس جہان ميں اس نعمت سے سرفراز ہوں گے۔ عالوه ازيں خدا ان پر نظرہمک

الطاف فرمائے گا اور عفو و رحمت کے پانی سے ان کے گناه دھو ڈالے گا اور انہيں پاک و پاکيزه بنادے گا۔ اس سے بڑھ 
تگو يہ مفہوم نہيں کہ خدا زبان رکھتاہے اور اس کا جسم ہے بلکہ وه اپنی کر کيا نعمت ہوسکتی ہے۔ واضح ہے کہ خدا کی گف

بے پاياں قدرت کے ذريعے فضاميں آواز کی لہريں پيدا کردے گا جو سمجھنے اور سننے کے قابل ہوں گی (جيسے وادی 
وه اپنے مخصوصطور ميں حضرت موسی سے گفتگو ہوئی تھی۔ يہ بھی ممکن ہے کہ الہام کے ذريعے ، دل کی زبان سے 

  بندوں سے بات کرے گا۔
بہرحال پروردگار کا يہ عظيم لطف و کرم اور اہم معنوی او روحانی لذت ان پاکيزه بندوں کے لئے ہے جو زبان حق گو 

رکھتے ہيں اور لوگوں کو حقائق سے آگاه کرتے ہيں۔ اپنے عہد و پيمان کی پاسداری کرتے ہيں اور وه ان چيزوں کو حقير 
  ئد پر قربان نہيں کرتے۔مادی فوا

يہاں ايک سوال سامنے آتاہے کہ قرآن کی بعض آيات سے ظاہر ہوتاہے کہ قيامت کے دن خدا کچھ مجرمين اور کفار سے 
  باتيں کرے گا۔ مثال قال احسنوا فيہا و ال تکلمون

  )١٠٨دور ہوجاؤ، جہنم کی آگ ميں دفع ہوجاؤ اور اب مجھ سے بات نہ کرو۔ (مومنون ۔
و خدا ان لوگوں سے کرے گا جو آتش جہنم سے چھٹکارے کی درخواست کريں گے اور کہيں خداوندا! ہميں اس سے يہ گفتگ

۔ اسی طرح مجرمين کے ساتھ بھی خدا کی )٣٠،٣١نکال دے اور اگر ہم دوباره پلٹ گئے تو ہم ظالم و ستمگار ہيں(جاثيہ۔
گفتگو کرنے سے مراد وه گفتگو جو محبت اور خاص لطف وگفتگو نظر آتی ہے۔اس کا جواب يہ ہے کہ محل بحث آيات ميں 

کرم سے ہوگی۔ اس سے حقارت سے ٹھکرانے اور رانده درگاه کرنے اور سزا کے طور پر خطاب مراد نہيں جو بذات خو د 
  ايک دردناک عذاب ہے۔

پر نہ بيچو تو اس سے يہ مراد  يہ نکتہ بھی زياده وضاحت کا محتاج نہيں کہ يہ جو فرمايا گياہے کہ آيات الہی کو کم قيمت
نہيں کہ زياد ه قيمت پر بيچو بلکہ مقصد يہ ہے کہ حق پوشی کے مقابلے ميں جو چيز بھی لی جائے وه بے قدر و قيمت ، 

  ناچيز اور حقير ہے۔ 
کی خبر بعد کی آيت اس گروه کی کيفيت کو زياده واضح طور پر بيان کرتی ہے اور اس کے نقصان ده انجام اور نتيجہ کا 

ديتی ہے۔ ارشاد ہے: يہ ايسے لوگ ہيں جو گمراہی کو ہدايت کے بدلے اور عذاب کو بخشش کے عوض خريد ليتے ہيں 
الَلَةَ بِاْلہَُدی َواْلَعَذاَب بِاْلَمْغفَِرِة)۔   (ٔاُْولَئَِک الَِّذيَن اْشتََرْوا الضَّ
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رف ہدايت کو چھوڑ کر گمراہی انتخاب کرنا اور اس طرح وه دو طرفہ نقصان اور خسارے ميں گرفتار ہوئے ہيں۔ ايک ط
دوسری طرف رحمت و بخشش الہی کو ہاتھ سے دے کر اس کی جگہ دردناک عذاب خدا کو حاصل کرنا اور يہ ايسا سوداہے

  کہ کوئی عقلمند آدمی اس کے پيچھے نہيں جاتا۔
اب خدا کے سامنے کتنی بيباکی اور) سرد اسی لئے آيت کے آخر ميں مزيد فرماتاہے: واقعا تعجب کی بات ہے کہ (وه عذ

  مہری کا مظاہره کرتے ہيں (فما اصبرھم علی النار)۔
زير بحث آخری آيت ميں فرمايا گياہے: يہدھمکياں اور عذاب کی و عيديں جو حق کو چھپانے والوں کے لئے بيان کی گئی 

کے ساتھ نازل کياہے تا کہ ان خيانت کاروں کے ہيں اس لئے ہيں کہ خدانے آسمانی کتاب قرآن کو حقيقت اور واضح دالئل 
  لئے کسی شک اور ابہام کی گنجائش باقی نہ رہے (ذالک بان هللا نزل الکتب بالحق)۔

اس کے با وجود لوگ نہيں چاہتے کہ اپنے مادی فوائد کی خاطر اس برے عمل سے دست بردار ہوں وه تو جيہ و تحريف 
کتب ميں اختالف پيدا کرتے ہيں تا کہ بزعم خود پانی کو گدال کرکے اس ميں سے ميں مشغول رہتے ہيں اور اپنی آسمانی 

مچھلياں پکڑ سکيں۔ اور ايسے لوگ جو کتاب آسمانی ميں اختالف پيدا کرتے ہيں حقيقت سے کافی دور ہيں (و ان الذين 
  اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعيد)۔

شايد اس طرف اشاره ہوکہ ايمان و تقوی اور اظہار حق انسانی معاشرے لفظ شقاق کا معنی ہے شگاف اور جدائی۔ يہ تعبير 
ميں وحدت و اتحاد کی رمز ہے جب کہ کفر و خيانت اور اخفائے حقائق پراگندگی ، جدائی اور شگافتگی کا سبب ہے اور اس

اور شگاف ہے سے مراد سطحی جدائی اور شگاف نہيں کہ جس سے صرف نظر کياجاسکے بلکہ ايسی جدائی، پراگندگی 
  جس ميں گہرائی ہو۔

ِ َواْليَْومِ  اآْلِخِر َواْلَمالَئَِکِة َواْلِکتَاِب َوالنَّبِيِّيَن َوآتَی اْلَماَل  لَْيَس اْلبِرَّ ٔاَْن تَُولُّوا ُوُجوہَکْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَِکنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِا
َکاةَ وَ َعلَی ُحبِِّہ َذِوی اْلقُْربَ  الَةَ َوآتَی الزَّ قَاِب َؤاَقَاَم الصَّ ائِلِيَن َوفِی الرِّ ِبيِل َوالسَّ اْلُموفُوَن بَِعْہِدِہْم ٕاَِذا ی َواْليَتَاَمی َواْلَمَساِکيَن َواْبَن السَّ

اِء َوِحيَن اْلبَأِْس ٔاُْولَئَِک الَِّذينَ  رَّ ابِِريَن فِی اْلبَأَْساِء َوالضَّ   َصَدقُوا َؤاُْولَئَِک ہُْم اْلُمتَّقُون َعاہَُدوا َوالصَّ
  ترجمہ
۔ نيکی يہی نہيں کہ (نماز کے وقت) اپنا منہ مشرق يا مغرب کی طرف کرلو اور تمام گفتگو قبلہ اور اس کی تبديلی کے ١٧٧

وز قيامت، بارے ميں کرتے رہو اور اپنا سارا وقت اسی ميں صرف کردو) بلکہ نيکی (اور نيکوکار) وه لوگ ہيں جو خدا، ر
مالئکہ، آسمانی کتاب اور انبياء پر ايمان لے آئيں اور (اپنا) مال اس سے پوری محبت کے با وجود رشتہ داروں، يتيموں، 

مسکينوں، ضروتمند مسافروں، سوال کرنے والوں اور غالموں پرخرچ کريں ، نماز قائم کريں، زکوة اداکريں، جب عہد و 
اور بے کسی، محرومی، بيماری اور ميدان جنگ غر ض ہر عالم ميں استقامت و صبر کا پيمان باندھيں تو اسے پورا کريں 

مظاہره کريں يہ وه لوگ ہيں جو سچ بولتے ہيں (اور ان کی گفتار، کردار اور اعتقاد ميں ہم آہنگی ہے) اور يہی پرہيزگار ہيں۔
  شان نزول

ميں بالخصوص شور و غوغا بپا ہوگيا تھا ارو يہوديوں کے  قبلہ کی تبديلی سے عام لوگوں ميں بالعموم اور يہود و نصاری
نزديک يہ بڑی سند افتخار تھی ( کہ مسلمان ان کے قبلہ کی پيروی کرتے ہيں) اور اب يہ ہاتھ سے جاتی رہی تھی لہذا انہوں 

۔ مندرجہ باال آيت۔ سيقول السفھاء۔ ميں اسی طرف اشاره کياہے١۴٢نے زبان اعتراض دراز کی ۔ قرآن نے اس سوره کی آيت 
اس کی تائيد ميں نازل ہوئی جس ميں کہاگياہے کہ قبلہ کے مسئلے پر اتنی باتيں بنانا صحيح نہيں ہے بلکہ اس سے اہم تر 

  مسائل ہيں جن کی طرف توجہ دينے کی ضرورت ہے۔ اس آيت ميں ان مسائل کی تشريح بھی کی گئی ہے۔
  

  تمام نيکيوں کی اساس 
بديلی سے متعلق آيات کے ذيل ميں گذر چکاہے عيسائی عبادت کے وقت مشرق کی طرف اور يہودی جيسا کہ قبلہ کی ت

مغرب کی طرف منہ کيا کرتے تھے ليکن مسلمانوں کے لئے هللا تعالی نے کعبہ کو قبلہ قرار ديا۔ جو ان دونوں کے دميان 
کہ مخالفين اسالم ايک طرف سے شور بلند  واقع ہے اور اس عالقے ميں جنوب کی طرف تھا۔ ہم نے يہ بھی مالحظہ کيا

کرتے تھے اور نو وارد مسلمان دوسری طرف متحير تھے۔ مندرجہ باال آيت کاروئے سخن ان دونوں کی طرف ہے فرمايا: 
نيکی صرف يہ نہيں کہ نماز کے وقت منہ مشرق يا مغرب کی طرف کرلو اور اپنا سارا وقت اسی مسئلے پر بحث کرتے 

  لبر ان تولوا وجوھکم قبل المشرق و المغرب)۔گزار دو (ليس ا
بر (بروزن ضد) ۔ اس کا اصل معنی وسعت ہے۔ بعد ازاں نيکيوں، خوبيوں اور احسان کے معنی ميں استعمال ہونے لگا 

کيونکہ يہ امور وجود انسانی ميں محدود نہيں رہتے بلکہ وسعت پيدا کرکے دوسروں تک پہنچ جاتے ہيں اور دوسرے لوگ 
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سے بہره مند ہوتے ہيں۔لفظ بر (بر وزن نر) وصفی پہلو رکھتاہے۔ اس کا معنی ہے وه شخص جو نيکوکار ہو۔ اصل  بھی ان
ميں اس کا معنی ہے بيابان اور وسيع مکان چونکہ نيکوکار روحانی وسعت اور کھلے دل کا حامل ہوتاہے۔ اس لئے اس 

  خصوصيت کا اس پر اطالق ہوتاہے۔
اور عمل کے لحاظ سے نيکيوں کے اہم ترين اصول چھ عنوانات کے ضمن ميں بيان کئے گئے اس کے بعد ايمان، اخالق 

ہيں۔ فرمايا: ليکن نيکی (اور نيک افراد) وه لوگ ہيں جو خدا،روز قيامت، مالئکہ، آسمانی کتب اور انبياء پر ايمان لے آئے 
  نبيين)۔ہيں (و لکن البر امن باهللا و اليوم االخر و المالئکة و الکتب و ال

نيکيوں اور خوبيوں کی پہلی بنياد يہ ہے کہ انسان ايمان الئے مبداء و معاد پر، تمام خدائی پروگراہوں پر، پيغمبروں پر (جو 
ان پروگراموں کی تبليغ و اجراء پر مامور تھے) اور فرشتوں پر (جو اس دعوت کی تبليغ کا واسطہ شمار ہوتے ہيں) يہ وه 

نے سے انسان کا سارا وجود روشن ہوجاتاہے اور يہی ايمان تمام اصالحی پروگراموں اور اعمال اصول ہيں جن پر ايمان ال
  صالح کی طرف تحريک پيدا کرنے کے لئے قوی عامل ہے۔

يہ امر قابل توجہ ہے کہ يہ نہيں فرمايا کہ نيکوکار وه لوگ ہيں بلکہ فرمايا: نيکی۔ وه لوگ ہيں ، يہ اس لئے کہ او بيات عرب 
کسی چيز ميں مبالغے اور تاکيد کے آخری ورجے کو بيان کرنا ہوتو اسے مصدر کی شکل ميں التے ہيں نہ کہ  ميں جب

صفت کے طور پر کہتے ہيں۔ مثال کہاجاتاہے کہ حضرت علی عالم، انسانيت کا عدل ہيں۔ يعنی آپ ايسے عدالت پيشہ تھے کہ
ہوئے تھے اس طرح کہ اگر آپ کی طرف نگاه کی جائے تو گويا سراپا عدل تھے اور سر سے پاؤں تک عدالت ميں ڈوبے 

عدل کے سوا کچھ نظر نہيں آتا۔ اسی طرح ان کے مقابل ميں کہاجاتاہے کہ بنی اميہ ذلت اسالم ہيں گويا ان کا پورا وجود ذلت
د ہے۔ايمان کے و خواری ميں ڈھل چکاتھا۔ اس لئے زير نظر تعبير سے ايمان محکم اور ايمان کی بلندتر قوت و طاقت مرا

بعد انفاق، ايثار اور مالی بخششوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمايا: چاہت و محبت کے با وجود اپنا مال رشتہ داروں يتيموں، 
مسکينوں، مسافروں، سائلوں اور غالموں کو ديديتے ہيں (و اتی المال علی حبہ ذوی القربی و اليتمی و المسکين و ابن السبيل 

  قاب)۔و السائلين و فی الر
اس ميں شک نہيں کہ مال و دولت کی پرواه نہ کرنا سب کے لئے آسان کام نہيں خصوصا جب مقام ايثار ہو۔ کيونکہ اس کی 

اسی بات کی طرف اشاره ہے کہ وه اس دلی خواہش کے با وجود استقامت دکھاتے ہيں “ علی حبہ”محبت سب دلوں ميں ہے۔ 
  تے ہيں۔اور خدا کے لئے اس خواہش سے صرف نظر کرلي

يہ بات قابل توجہ ہے کہ يہاں حاجت مندوں کے چھ طبقے بيان کئے گئے ہيں۔ پہلے درجے ميں وابستگان اور آبرومند رشتہ 
دار ہيں، دوسرے طبقے ميں يتيم اور مسکين ہيں۔ اس کے بعد وه ہيں جن کی ضرورت وقتی ہے۔ مثال جن کا خرچ سفر ميں 

ره ہے۔ اس طرف اشاره کرتے ہوئے کہ تمام ضرورت مند سوال نہيں کيا کرتے بلکہ ختم ہوجائے۔ اس کے بعد سائلين کا تذک
بعض ايسے غيرت مند ہيں جو ظاہرا اغنياء کی طرح ہيں جب کہ باطنی طور پر بہت ضرورت مند ہوتے ہيں جيسا کہ قرآن 

واقف لوگ ان کی عفت و پاکدامنی کی وجہ سے انہيں اغنياء اور  ايک اور مقام پر کہتاہے:يَْحَسبُہُْم اْلَجاِہُل ٔاَْغنِيَاَء ِمْن التََّعفُِّف نا
  )٢٧٣تونگر خيال کرتے ہيں۔(بقره۔

آخر ميں غالموں کا ذکر ہے کہ اگر چہ ظاہرا ان کی مادی ضروريات ان کے مالک کے ذريعے پوری ہورہی ہوتی ہيں ليکن 
  وه آزادی و استقالل کے محتاج ہيں۔

از شمار کی گئی ہے ( و اقام الصلوة)نماز تمام شرائط اور اخالص و خضوع سے ادا کی جائےنيکيوں کی تيسری بنياد قيام نم
  تو انسان کو ہر قسم کے گناه سے باز رکھتی ہے اور خير و سعادت کا شوق پيدا کرتی ہے۔

جو کئی مقامات چوتھا پروگرام زکوة اور ديگر واجب مالی حقوق کی ادائيگی ہے (و اتی الزکوة) ۔ ايسے بہت سے لوگ ہيں 
پر ضرورت مندوں کی مدد کے لئے تيار ہوجاتے ہيں ليکن واجب حقوق کی ادائيگی ميں سہل انگاری سے کام ليتے ہيں۔ ان 
کے برعکس کچھ لوگ ايسے بھی ہيں جو واجب حقوق کے عالوه اور کسی قسم کی مدد کو تيار نہيں ہوتے اور وه ايک پيسہ

ے آماده نہيں ہوتے۔ زير بحث ، آيت ميں ايک طرف مستحب امور پر خرچ کرنے بھی کسی ضرورت مند کو دينے کے لئ
والوں اور دوسری طرف واجب حقوق اداکرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے دونوں کو نيک لوگوں کی صف سے نکال ديتی 

  ہے اور حقيقی نيک اسے قرار ديتی ہے جو اپنی ذمہ داری دونوں ميدانوں ميں اداکرے۔
توجہ ہے کہ مستحب خرچ کے سلسلے ميں علی حبہ (با وجود يکہ مال و ثروت سے محبت رکھتے ہيں) کا ذکر يہ امر قابل 

ہے ليکن واجب زکوة کے ضمن ميں يہ بات نہيں کيونکہ واجب مالی حقوق کی ادائيگی ايک الہی و اجتماعی ذمہ داری ہے 
واجبات کی مقدار کے مطابق دولت مندوں کے اموالاور منطق اسالم کے روسے اصولی طور پر حاجت مند زکوة اور ديگر 

  ميں شريک ہيں اور شريک کو اس کے مال کی ادائيگی کے لئے ايسی تعبير کی ضرورت نہيں۔
پانچويں خصوصيت ايفائے عہد و پيمان گردانی گئی ہے۔ فرمايا: وه لوگ جو وعده کرليں تو اپنے عہد و پيمان کو بنھاتے ہيں 
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ذا اعہدوا) کيونکہ باہمی اعتماد اجتماعی زندگی کا سرمايہ ہے۔ وه گناه جو اطمينان اور اعتماد کے رشتے(و الموفون بعہد ہم ا
کو توڑ پھوڑديتے ہيں اور اجتماعی روابط کی بنياد کو نيچے سے کمزور کرديتے ہيں ان ميں وعدے کی عدم پاسداری ہے۔ 

گئی ہے کہ وه تين امور سب لوگوں کے بارے ميں انجام ديں اسی لئے اسالمی روايات ميں مسلمانوں کی ذمہ داری بتائی 
  چاہے ان کے سامنے مسلمان ہو يا کافر اور نيک ہو يا بد، وه تين چيزيں يہ ہيں۔

  ۔ ايفائے عہد١
  ادائے امانت اور ٢
  ۔ ماں باپ کا احترام٣

فاقہ، بيماری اور رنج و مصيبت کے  ان نيک لوگوں کی چھٹی بات يہ بتائی گئی ہے کہ يہ وه لوگ ہيں جو محروميت ، فقر و
وقت اور اسی طرح جنگ ميں دشمن کے مقابلے ميں صبر و استقامت کا مظاہره کرتے ہيں اور ان سخت حوادث کے سامنے

  ۔١گھٹنے نہيں ٹيکتے (و الصابرين فی الباساء و الضراء و حين الباس)
ا معنی ہے درد و بيماری اور حين الباس کا معنی ہے وقت باساء کا ماده ہے بوس، اس کا معنی ہے فقر و فاقہ، فقراء ک ١

  جنگ ( البيان ، زير بحث آيت کے ذيل ميں)۔
آيت کے آخر ميں بات کو مجتمع کرتے ہوئے اور ان چھ بلند صفات پر تاکيد کے طور پر فرماتاہے: يہ وه لوگ ہيں جو سچ 

  لئک ہم المتقون)۔بات کرتے ہيں اور يہی پرہيزگار ہيں (اولئک الذين صدقوا و او
ان کی راست گوئی تو يہاں سے واضح ہوتی ہے کہ ان کے اعمال اور ان کا کردار ہر طرح سے ان کے اعتماد اور ان کے 
ايمان سے ہم آہنگ ہے۔ ان کا تقوی و پرہيزگاری اس بات سے عياں ہے کہ وه ضرورتمندوں، محروموں، انسانی معاشره اور

  ہی ذمہ داريوں سے عہده برآہوتے ہيں۔اپنی ذات کے بارے ميں اپنی ال
يہ بات قابل توجہ ہے کہ مندرجہ باال چھ برجستہ صفات اصول اعتقاد و اخالق اور عملی پروگراموں پر مشتمل ہيں۔ اصول 
اعتقاد کے سلسلے ميں تمام بنيادی امور کا تذکره ہے اور عملی پروگراموں ميں سے انفاق ، نماز اور زکوة کا ذکر ہے جو 

وق کے خالق ہے اور مخلوق کے مخلوق سے رابطے کا نمونہ ہے۔ اخالقی امور ميں سے ايفائے عہد اور استقامت و مخل
  پائداری کا تذکره ہے جو تمام تر اعلی اخالق کی بنياد ہے۔

ْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َوااْلُٔنثَی بِااْلُٔنثَی فََمْن ُعفَِی لَہُ ِمْن ٔاَِخيِہ َشْیٌء فَاتِّبَاٌع ۔يَأاَيُّہَا الَِّذيَن آَمنُوا ُکتَِب َعلَْيُکْم اْلقَِصاُص فِی اْلقَْتٰلی اْلُحرُّ بِاْلُحرِّ َوا١٧٨
  ہُ َعَذاٌب ٔاَلِيٌم بِاْلَمْعُروِف َؤاََداٌء ٕاِلَْيِہ بِإِْحَساٍن َذلَِک تَْخفِيٌف ِمْن َربُِّکْم َوَرْحَمةٌ فََمِن اْعتََدی بَْعَد َذلَِک فَلَ 

  ْم فِی اْلقَِصاِص َحيَاةٌ يَأاُْولِی ااْلَْٔلبَاِب لََعلَُّکْم تَتَّقُوَن ۔ َولَکُ ١٧٩
  ترجمہ
۔اے ايمان والو! مقتولين کے بارے ميں حکم قصاص تمہارے لئے لکھ دياگياہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غالم کے کے ١٧٨

سے معاف کردياجائے (اور حکم  بدلے غالم اور عورت کے بدلے عورت ، پس اگر کوئی اپنے (دينی) بھائی کی طرف
قصاص خونبہا سے بدل جائے) تو اسے چاہئيے کہ پسنديده طريقے کی پيروی کرے (اور ديت کی وصولی ميں ديت دينے 

والے کی حالت کو پيش نظر رکھے) اور قاتل بھی ولی مقتول کو اچھے طريقے سے ديت ادا کرے (اور اس کی ادائيگی ميں 
تمہارے پروردگار کی طرف سے يہ تخفيف اور رحمت ہے اور اس کے بعد بھی جو تجاوز  حيل و حجت سے کام نہ لے)

  کرے اس کے لئے دردناک عذاب ہے۔
۔اور قصاص ميں تمہارے لئے زندگی ہے، اے صاحبان عقل و خرد! تمہيں تقوی و پرہيزگاری کی راه اختيار کرنا ١٧٩

  چاہئيے۔
  شان نزول

کہ ان کے قبيلے کا ايک آدمی قتل ہوجاتا تو وه پختہ اراده کرليتے کہ حق المقدور  زمانہ جاہليت کے عربوں کی عادت تھی
اس کا انتقام ليں گے اور يہ فکر يہاں تک آگے بڑھ چکی تھی کہ وه تيار رہتے کہ ايک شخص کے بدلے قاتل کا سارا قبيلہ 

  قتل کرڈاليں مندرجہ باال آيت کے ذريعے قصاص کا عادالنہ حکم بيان کياگيا۔
اس زمانے کے دو مختلف دستوروں ميں اسالم کا يہ حکم حد وسط تھا۔ اس دور ميں بعض لوگ قصاص کو ضروری 

سمجھتے تھے اور اس کے عالوه کسی چيز کو جائز اور درست نہ جانتے تھے جب کہ بعض لوگ صرف ديت اور خونبہا 
کی صورت ميں قصاص کا حکم ديا اور  کو ضروری خيال کرتے تھے۔ اسالم نے مقتول کے اولياء کے راضی نہ ہونے

  طرفين کی رضا اور قصاص کی معانی پرديت کو ضروری قرار ديا۔
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  قصاص تمہاری حيات کا سبب ہے 
ان آيات سے لے کر آگے کی کچھ آيات تک احکام اسالم کے ايک سلسلے کو واضح کياگياہے ۔ گذشتہ آيات نيکی کے بارے 

روگراموں کی وضاحت بھی کی گئی تھی۔ زير نظر آيات اس سلسلہ بيان کی تکميل کرتی ميں تھيں اور ان ميں کچھ اسالمی پ
  ہيں۔

  سب سے پہلے احترام خون کی حفاظت کا مسئلہ بيان کياگياہے جو ربط معاشره کے ضمن ميں بہت اہميت رکھتاہے۔
کے فرماياگياہے: اے ايمان والو! اسالم کا يہ حکم جاہليت کے رسم و رواج پر خط بطالن کھينچتاہے۔ مومنين کو مخاطب کر

  مقتولين کے بارے ميں قصاص کا حکم تمہارے لئيے لکھ دياگياہے (يا ايہا الذين امنوا کتب عليکم القصاص فی القتلی)۔
(تم پر لکھ ديا گياہے) کے الفاظ سے “ کتب عليکم”قرآن کا ايک طريقہ يہ بھی ہے کہ وه کبھی کبھی الزم االجراء قوانين کو 

کرتاہے۔ مندرجہ باال آيت بھی انہی ميں سے ہے۔ آئنده کی آيات جو وصيت اور روزه کے بارے ميں ہيں، ميں بھی يہی بيان 
تعبير نظر آتی ہے۔ بہرحال يہ الفاظ اہميت اور تاکيد مطلب کو پورے طور پر اداکرتے ہيں کيونکہ ہميشہ ان الفاظ کو رقم کيا 

  کھتے ہوں۔جاتاہے جو نگاه قدر و قيمت ميں قطعيت ر
قصاس ماده قص (برو زن سد) سے ہے۔ اس کا معنی ہے جستجو اور کسی چيز کے آثار کی تالش کرنا اور جو چيز پے در 
پے اور يکے بعد ديگرے آئے اسے قصہ کہتے ہيں چونکہ قصاص ايسا قتل ہے جو پہلے قتل کے بعد قرار پاتاہے اس لئے 

  يہاں يہ لفظ استعمال کياگياہے۔
نزول ميں اشاره ہوچکاہے يہ احکام افراط و تفريط کے ان رويوں کے اعتدال پر النے کے لئے ہيں جو زمانہ  جيسا کہ شان

جاہليت ميں کسی قتل کے بعد رونما ہوتے تھے۔ لفظ قصاص اس بات کی نشاندہی کرتاہے کہ اولياء مقتول حق رکھتے ہيں کہ 
کن آيت يہيں پر ختم نہيں ہوجاتی بلکہ آيت کا آخری حصہ وه قاتل سے وہی سلوک کريں جس کا وه ارتکاب کرچکاہے لي

مساوات کے مسئلہ کو زياده واضح کرتاہے۔ ارشاد ہوتاہے: آزاد کے بدلے آزاد، غالم کے بدلے غالم اور عورت کے بدلے 
  عورت (الحر و العبد بالعبد و االنثی باالنثی)۔

ت کے خون پر برتری کی دليل نہيں ہے بلکہ قاتل مردے بعد ميں ہم واضح کريں گے کہ يہ مسئلہ مرد کے خون کی عور
  بھی (خاص شرائط کے ساتھ) مقتول عورت کے بدلے قصاص لياجاسکتاہے۔

اس کے بعد يہ واضح کرنے کے لئے کہ قصاص اولياء مقتول کا ايک حق ہے مگر يہ کوئی الزامی حکم نہيں ہے بلکہ اگر 
ر خون بہالے سکتے ہيں يا چاہيں تو خون بہا بھی نہ ليں ۔ مزيد فرمايا کہ اگر اولياء مائل ہوں تو قاتل کو بخش سکتے ہيں او

کوئی اپنے دينی بھائی کی طرف سے معاف کردياجائے (اور قصاص کا حکم طرفين کی رضا سے خون بہاميں بدل جائے) 
ی و تنگی روانہ رکھے)تو اسے چاہئيے کہ پسنديده طريقے کی پيروی کرے (اور اس خون بہاکے لينے ميں دوسرے پر سخت

 اور ادا کرنے داال بھی ديت کی ادائيگی ميں کوتاہی نہ کرے (فمن عفی لہ من اخيہ شيئ فاتباع بالمعروف و اداء اليہ باحسان)۔
ايک طرف اولياء مقتول کو وصيت کی گئی ہے کہ اب اگر اپنے بھائی سے قصاص لينے سے صرف نظر کرچکے ہو تو 

سے کام نہ لو شائستہ اور اچھے طريقے سے اور عدل کو پيش نظر رکھتے ہوئے جسے اسالم نے خونبہا لينے ميں زيادتی 
  ضروری قرار ديا ہے ايسی اقساط ميں جن ميں وه ادائيگی کی قدرت رکھتاہے وصول کرو۔

کی اور کے جملے ميں قاتل کو بھی وصيت کی گئی ہے کہ وه خونبہا کی ادائيگی ميں ني“ اداء اليہ باحسان”دوسری طرف 
اچھائی کی روش اختيار کرے اور بغير کسی غفلت کے کامل اور بر محل ادا کرے۔ اس طرح دونوں کے لئے ذمہ داری اور 

  راستے کا تعين کردياگياہے۔
آيت کے آخر ميں بطور تاکيد اس طرف توجہ دالئی گئی ہے کہ جس کسی کی طرف سے حدسے تجاوز کياجائے گا وه شديد 

فرمايا: تمہارے پروردگار کی طرف سے يہ تخفيف اور رحمت ہے اور اس کے بعد بھی جو شخص  سزا کا مستحق ہوگا۔
فمن اعتدی بعد ذالک فلہ ”حدسے تجاوز کرے، تو دردناک عذاب اس کے انتظار ميں ہے (ذالک تخفف من ربکم و رحمة 

  عذاب اليم)۔
تور ہے۔ ايک طرف اس حکم سے زمانہ جاہليت کی انسانی اور منطقی نقطہ نظر سے قصاص اور عفو کا يہ ايک عادالنہ دس

فاسد روش کو غلط قرار دياگياہے۔ اس دور ميں لوگ قصاص کے لحاظ سے کسی قسم کی برابری کے قائل نہ تھے اور 
ہمارے زمانے کے جالدوں کی طرح ايک شخص کے بدلے سينکڑوں افراد کو خاک و خون ميں لوٹا ديتے تھے۔ دوسری 

فو و بخشش کا راستہ کھول دياہے۔ اس حکم ميں احترام خون ميں کمی نہيں آنے دی گئی اور قاتلوں طرف لوگوں کے لئے ع
ميں جسارت و بے باکی پيدا نہيں ہونے دی گئی اور اس آيت کا چوتھا پہلو يہ ہے کہ کہ معاف کرنے اور خون بہا لينے کے 

ہ جاہليت ميں اولياء مقتول معاف کردينے اور خونبہا بعد طرفين ميں سے کوئی بھی تجاوز کا حق نہيں رکھتا جب کہ زمان
  لينے کے با وجود بعض اوقات قاتل کو قتل کرديتے تھے
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بعد کی آيت مختصر اور پر معنی عبارت سے مسئلہ قصاص سے متعلق بہت سے سوالوں کا جواب ديتی ہے۔ ارشاد ہوتاہے: 
کتا ہے تم تقوی و پرہيزگاری اختيار کرلو (و لکم فی اے صاحبان عقل و خرد ! قصاص تمہارے لئے حيات بخش ہے ، ہوس

  القصاص حياة يا اولی االلباب لعلکم تتقون)۔
دس الفاظ پر مشتمل يہ آيت انتہائی فصيح و بليغ ہے يہ ايک شعار اسالمی کی صورت ميں ذہنوں پر نقش ہوجاتی ہے ۔ يہ 

انتقامی پہلو نہيں بلکہ يہ حيات و زندگی کی طرف  بڑی عمدگی سے نشاندہی کرتی ہے کہ اسالمی قصاص ميں کسی قسم کا
  کھلنے واال ايک دريچہ ہے۔ 

ايک طرف تو يہ معاشرے کی حيات ہے کيونکہ اگر قصاص کا حکم کسی طور پر بھی موجود نہ ہوتا اور سنگدل لوگ بے 
يا گياہے وہاں قتل کی پرواه ہوتے تو بے گناه لوگوں کی جان خطرے ميں رہتی۔ جن ملکوں ميں قصاص کا حکم ختم کرد

وارداتوں ميں تيزی سے اضافہ ہوگياہے۔ دوسری طرف يہ حکم قاتل کی زندگی کا سبب ہے کيونکہ قصاص کا تصور اسے 
قتل انسانی کے ارادے سے کافی حد تک بازرکھے گا اور اسے کنٹرول کرے گا۔ تيسری طرف برابری کا لزوم پے در پے 

زمانہ جاہليت کے ان طور طريقوں کو ختم کردے گا جن ميں ايک قتل کے بدلے کئی  کئی افراد کے قتل کو روکے گا۔ اور
افراد کو قتل کرديا جاتاتھا اور پھر اس کے نتيجے ميں آگے بہت سے افراد قتل ہوتے تھے اور اس طرح سے يہ حکم 

  معاشرے کی زندگی کا سبب ہے۔
کرنا۔ يہ خود ايک دريچہ حيات کھلنے کے مترادف ہے  اس بات کو پيش نظر رکھا جائے کہ قصاص کا مطلب ہے معاف نہ

نيز لعلکم تتقون ہر قسم کے تجاوز و تعدی سے پرہيز کرنے کے کئے تنبيہ ہے جس سے اسالم کے اس حکيمانہ حکم کی 
  تکميل ہوتی ہے۔

  

  قصاص عفو ايک عادالنہ نظام ہے: 
کے جاچ و پڑتال کرتاہے۔ اس نے بے گناہوں کا خون بہانے ہر مقام و محل پر اسالم مسائل کی واقعيت اور ان کی ہر پہلو 

کے مسئلے ميں ہر طرح سے افراط و تفريط سے باالتر ہو کر حق مطلب اداکيا ہے ۔ اس نے يہوديوں کے تحريف شده دين 
کی طرح صرف قصاص کا سہارا نہيں ليا اور نہ ہی ايسی عيسائيت کی طرح صرف عفو ديت کی راه دکھائی ہے کيونکہ 

  پہال حکم انتقام جوئی کا باعث ہے اور دوسرا قاتلوں کی جرات کا سبب ہے۔
فرض کريں قاتل و مقتول ايک دوسرے کے بھائی ہوں يا ان ميں دوستی و اجتماعی تعلقات رہے ہوں تو اس صورت ميں 

نی جذبات سے قصاص پر مجبور کرنا اولياء مقتول کے لئے ايک نئے زخم کا باعث ہوگا۔ خصوصا ايسے لوگ جو انسا
سرشار ہوں انہيں قصاص کرنا ايک اور سختی شمار ہوگا جب کہ اس حکم کو عفووديت ميں محدود و محصور کردينا بھی 

  ظالموں کو مزيد جری و بيباک بنانے کا باعث ہوگا۔
  کردياہے۔لہذا اسالم نے قصاص کو اصلی حکم قرار دياہے اور اسے معتدل بنانے کے لئے اس کے ساتھ عفو کا ذکر بھی 

  زياده واضح الفاظ ميں مقتول کے اولياکو ان تين راستوں ميں سے ايک اختيار کرنے کا حق ہے۔
  ۔ قصاص لے ليں۔١
  ۔ خونبہا لئے بغير معاف کرديں۔٢
  ۔ خونبہا لے کر معاف کرديں (البتہ اس صورت ميں ضروری ہے کہ قاتل بھی راضی ہو)۔٣
  

  کيا قصاص عقل اور انسانيت کے خالف ہے: 
بعض لوگوں نے غور و فکر کئے بغير اسالم کے جزا و سزا کے کچھ قوانين پر تنقيد کی ہے۔ قصاص کے مسئلے پر 

  خصوصا بہت شور و غل ہے۔ مسئلہ قصاص پر مخالفين کے اعتراضات مندرجہ ذيل ہيں:
وگوں نے غور و فکر کئے بغير اسالم کے جزا و سزا کے کچھ (!!) کيا قصاص عقل اور انسانيت کے خالف ہے: بعض ل

قوانين پرتنقيد کی ہے۔ قصاص کے مسئلے پر خصوصا بہت شور و غل ہے۔ مسئلہ قصاص پر مخالفين کے اعتراضات 
  مندرجہ ذيل ہيں:

  تاہے۔۔ قاتل کا يہی جرم ہے کہ اس نے ايک انسان کو ختم کرديا۔ قصاص ليتے وقت اسی عمل کا تکرار کياجا١
۔ قصاص ايک انتقامی کارروائی اور سنگدلی کے عالوه کچھ نہيں۔ يہ صفت لوگوں ميں سے ختم کی جانا چاہئيے جبکہ ٢

  قصاص کے طرف دار انتقام جوئی کے اس نا پسنديده صفت ميں نئی روح پھو نکتے ہيں۔
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لہذا قاتل نفسياتی طور پر کسی بيماری ميں ۔ انسان کشی ايسا گناه نہيں جسے عام اور صحيح و سالم لوگ انجام ديتے ہيں۔ ٣
  مبتال ہوتاہے۔ اس لئے چاہئيے کہ اس کا عالج کياجائے۔ قصاص ايسے مريضوں کا عالج نہيں ہوسکتا۔

۔ وه مسائل جن کا تعلق اجتماعی نظام سے ہے ان کا رشد اور نشو و نما انسانی معاشرے کے ساتھ۔ ساتھ ضروری ہے۔ وه ۴
  سو سال پہلے جاری ہو ااسے آج کے ترقی يافتہ معاشرے ميں جاری نہيں ہونا چاہئيے۔ قانون جو آج سے چو ده

۔ کيا يہ بہتر نہيں کہ قصاص لينے کی بجائے قاتلوں کو قيد کردياجائے۔ اور قيد خانے ميں ان کے وجود سے جبرا معاشرے۵
رہے گا اور دوسری طرف ان سے کے فائدے کے لئے کام لياجائے۔ اس طرح ايک طرف معاشره ان کے شر سے محفوظ 

  حتمی المقدور فائده اٹھايا جائے گا۔
  يہ ان اعتراضات کا خالصہ ہے جو مسئلہ قصاص پر کئے جاتے ہيں۔ ذيل ميں ان کا جواب پيش کياجاتاہے۔

  

  جواب 
  اب)۔آيات قصاص ميں غور و خوض کرنے سے يہ اشکاالت دور ہوجاتے ہيں (و لکم فی القصاص حياة يآ اولی االلب

۔ بعض اوقات خطرناک افراد کو ختم کردينا معاشرے کے رشد و تکامل کا ذريعہ ہوتاہے۔ ايسے مواقع پر مسئلہ قصاص ١
حيات اور بقائے موجودات کا ضامن ہے۔ اس لئے قصاص کا جذبہ انسان اور حيوان کے مزاج اور طبيعت ميں رکھ ديا 

  گياہے۔
مبنی ہيں۔ ہم ديکھتے ہيں کہ بدن کی حفاظت کے لئے بعض اوقات فاسد اور  نظام طب ہو يا زراعت سب اسی عقلی اصول پر

  خراب عضو کو کاٹ ديتے ہيں۔ اسی طرح درخت کی نشو و نما ميں مزاحک شاخوں کو بھی قطع کرديتے ہيں۔
جاننے  جو قاتل کے قتل کو ايک شخص کا فقدان سمجھتے ہيں ان کی نظر انفرادی ہے اگر وه اجتماعی نظر رکھتے اور يہ

کی کوشش کرتے کہ قانون قصاص باقی افراد کی حفاظت اور تربيت کا باعث ہے تو وه اپنی گفتگو ميں تجديد نظر کرتے ۔ 
معاشرے ميں سے ايسے خونخوار افراد کا خاتمہ مضر عضو اور شاخ کو کاٹنے کی طرح ہے جسے حکم عقل کے مطابق 

کہ آج تک مضر اعضا اور شاخوں کو کاٹنے کی طرح ہے جسے حکم  الزما قطع کرنا چاہئيے ۔ يہ کہنے کی ضرورت نہيں
عقل کے مطابق الزما قطع کرنا چاہئيے۔ يہ کہنے کی ضرورت نہيں کہ آج تک مضر اعضا اور شاخوں کو کاٹنے پر کسی 

  نے کوئی اعتراض نہيں کيا۔
کا معنی ہے غضب کی آگ کو کسی ۔ اصولی طور پر تشريع قصاص کا جذبہ انتقام سے کوئی ربط نہيں کيونکہ انتقام ٢

شخصی مسئلے کی خاطر ٹھنڈا کرنا جب کہ قصاص کا مقصد معاشرے پرظلم و ستم کے تکرار کو روکنا ہے اور اس کا 
  ہدف اور غرض طلب عدل اور باقی بے گناه افراد کی حمايت ہے۔ 

لوگ ايسا ظلم نہيں کرسکتے۔ اس بارے ميں  ۔ تيسرا اعتراض ہے کہ قاتل يقينا کسی نفسياتی بيماری ميں مبتال ہے اور عام٣
کہنا چاہئيے کہ بعض اوقات تو يہ بات بالکل صحيح ہے ايسی صورت ميں اسالم نے بھی ديوانہ اور ايسے افراد کے لئے 
قصاص کا حکم نہيں ديا ليکن قاتل کو ہميشہ بيمار قرار دينا بہت خطرناک ہے کيونکہ ايسے فساد کو ايسی بنياد فراہم کرنا 

معاشرے کے ظالموں کو ايسی جرات دالتاہے جس کی ترديد نہيں کی جاسکتی۔ اگر يہ استدالل کسی صحيح قاتل کے بارے 
ميں ہے تو پھر يہی استدالل سب تجاوز کرنے والوں اور دوسروں کے حقوق چھيننے والوں کے لئے بھی صحيح ہونا 

اوز نہيں کرتا۔ اس طرح تو سزا کے تمام قوانين کو ختم چاہئيے کيونکہ عقل کامل رکھنے واال شخص کبھی دوسروں پرتج
کردينا چاہئيے اور تجاوز و تعدی کرنے والے سب افرا د کو قيد خانوں اور مقامات سزا سے نکال کر نفسياتی امراض کے 

  ہسپتالوں ميں داخل کردينا چاہيئے۔
قصاص صرف قديم معاشرے ميں اثر رکھتا تھا  ۔ رہا يہ سوال کہ معاشرے کی ترقی قانون قصاص کو قبول نہيں کرتی اور۴

  ليکن اس ترقی کے زمانے ميں اقوام عالم قصاص کو خالف وجدان سمجھتی ہيں۔
اس کا جواب صرف ايک جملے ميں يوں دياجاسکتاہے کہ يہ دعوی ان وسيع وحشت ناک جرائم اور ميدان جنگ و غيره کے 

ور خيالی پالؤکی طرح ہے۔ فرض کيا کہ ايسی دنيا وجود ميں آجائے تو مقتولين کی تعداد کے مقابلے ميں بہت بے وزن ہے ا
اسالم نے بھی قانون عفو کو قصاص کے ساتھ ہی صراحت سے بيان کردياہے اور قصاص ہی کو اس سلسلے ميں آخری 

ں گے ليکن طريقہ کار قرار نہيں ديا۔ مسلم ہے کہ ترقی يافتہ معاشرے ميں لوگ قاتل کو معاف کردينے کو ہی ترجيح دي
موجوده دنيا ميں جس کے کئی تہوں ميں چھپے ہوئے جرائم گذشتہ زمانوں سے زياده اور انتہائی وحشيانہ ہيں اس ميں قانون 

  قصاص کے خاتمہ کا مطلب جرائم و مظالم کے دامن کو وسعت دينے کے اور کچھ نہ ہوگا۔
يات عمومی و اجتماعی اور قتل و فساد کے ۔ جيسا کہ قرآن کی تصريح موجود ہے۔ قصاص کی غرض و غايت صرف ح۵
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تکرار سے بچنا اور اسے روکنا ہے۔ يہ مسلم ہے کہ قيد خانہ اس سلسلے ميں مطلوبہ کردار ادا نہيں کرسکتا (خصوصا 
موجوده زمانے کے قيد خانے جن ميں سے بعض کی کيفيت تو مجرموں کے گھروں سے کہيں بہتر ہے)۔ يہی وجہ ہے کہ 

رم کے قتل کا حکم ختم کرديا گياہے وہاں تھوڑی ہی مدت ميں جرائم اور قتل کی وارداتوں ميں بہت جن ممالک ميں مج
اضافہ ہوگياہے اور قيديوں کو بخش ہی دياجائے تو جرائم پيشہ لوگ بڑے اطمينان اور آرام سے اپنے ہاتھ قتل اور ظلم سے 

  رنگين کرتے رہيں۔
  

  متی ہے: کيا مردکا خون عورت کے خون سے زياده قي
ممکن ہے بعض لوگ اعتراض کريں کہ آيات قصاص ميں حکم ديا گياہے کہ عورت کے قتل کے بدلے مرد سے قصاص 

نہيں لينا چاہئيے تو کيا مرد کا خو ن عورت کے خون سے گراں تر اور زياده قيمتی ہے۔ آخر ايک ظالم مرد سے عورت کے
  سے زياده انسانی آبادی عورتوں پرہی مشتمل ہے۔قتل پر قصاص کيوں نہ لياجائے جب کہ دنيا کی نصف 

اس کا جواب يہ ہے کہ آيت کا مفہوم يہ نہيں کہ مرد سے عورت کے قتل کے بدلے قصاص نہ لياجائے بلکہ جيسا کہ فقہ 
اسالمی ميں تفصيل و تشريح سے موجود ہے عورت کے اولياء عورت کے قتل کی صورت ميں قصاص لے سکتے ہيں 

آدھی مقدار ادا کرديں۔ دوسرے لفظوں ميں عورت کے قتل کی صورت ميں قصاص نہ لينے سے مراد وه بشرطيکہ ديت کی 
قصاص ہے جو بال کسی شرط کی ہو ليکن آدھی ديت ادا کرنے کی صورت ميں مرد سے قصاص لينا اور اسے قتل کرنا 

نسانيت پرفائز نہيں يا اس کا خون جائز ہے۔ اس کی وضاحت کی ضرورت نہيں کہ يہ حکم اس لئے نہيں کہ عورت مرتبہ ا
کم قيمت ہے۔ يہ ايک بيجا اور غير منطقی تو ہم ہے اور شايد يہ مفہوم خون بہا (خون کی قيمت) سے پيدا ہوا ہے۔ آدھی ديت 
تو صرف اس نقصان کو پورا کرنے کے لئے ہے جو مرد سے قصاص لينے کی صورت ميں مرد کے خاندان کو پہنچاہے 

  (غور کيجئے گا)
  

  تشويق به عفو 
اس کی وضاحت يہ ہے کہ زياده تر مرد ہی خاندان کا اقتصادی عضو مؤثر ہوتاہے اور مرد ہی خاندان کے اخراجات 

اٹھاتاہے اور مرد ہی اپنی اقتصاد ی کار کردگی سے خاندان کی زندگی کا کارخانہ چالتاہے۔ اس بناء پر مرد اور عورت کے 
و فرق ہے وه کسی سے پوشيده نہيں۔ اگر اس فرق کو ملحوظ نہ رکھاجائے تو مقتول مرد ختم ہونے ميں اقتصادی پہلو کا ج

کے بيگناه پسماندگان اور آل اوالد آخر کس جرم ميں خساره اٹھائيں گے۔ اسالم نے مرد سے عورت کے قتل کا قصاص لينے 
ھاہے اور اس طرح ايک خاندان کو کی صورت ميں آدھی ديت دينے کا قانون معين کرکے سب لوگوں کے حقوق کا لحاظ رک

جو نا قابل تالفی نقصان ہورہاتھا اس کا ازالہ کياگياہے۔ اسالم اس بات کی ہرگز اجازت نہيں ديتا کہ لفظ مساوات کے بہانے 
  دوسرے کے حقوق پائمال ہوں جيسے اس شخص کی اوالد کے حقوق جس سے قصاص ليا جارہاہے۔

)iv ال: ايک اور نکتہ جو يہاں اپنی طرف متوجہ کرتاہے وه يہاں لفظ اخيہ کا استعمال ہے ۔ کا استعم“ اخيہ”) اس مقام پرلفظ
قرآن برادری کے رشتے کو انسانی معاشرے ميں اتنا محکم سمجھتاہے کہ اس کے نزديک خون نا حق بہانے کے با وجود يہ

قاتل کو بھائے کہہ کر متعارف کراتاہے اور  برقرار رہتاہے لہذا اولياء مقتول کی انسانی جذبات کو ابھارنے کے لئے انہيں
اس طرح انہيں عفو و مدارات کا شوق دالتاہے۔ البتہ يہ ان لوگوں کے بارے ميں ہے جو ہيجان اور غضب و غصے کی 

حالت ميں ايسے عظيم گناه کا ارتکاب کرنے کے بعد اس پر پشيمان ہوں ليکن وه مجرم جو اپنے کا م پر فخر کريں اور نادم 
  وں، بھائی کہالنے کے الئق نہيں اور نہ ہی عفو و درگذر کے مستحق ہيں۔نہ ہ
  اْلَمْعُروِف َحقًّا َعلَی اْلُمتَّقِين۔ُکتَِب َعلَْيُکْم ٕاَِذا َحَضَر ٔاََحَدُکْم اْلَمْوُت ٕاِْن تََرَک َخْيًران اْلَوِصيَّةُ لِْلَوالَِدْيِن َوااْلَْٔقَربِيَن بِ ١٨٠
لَہُ ١٨١ لُونَہُ ٕاِنَّ هللاَ َسِميٌع َعلِيمٌ ۔ فََمْن بَدَّ   بَْعَدَما َسِمَعہُ فَإِنََّما ٕاِْثُمہُ َعلَی الَِّذيَن يُبَدِّ
  ۔ فََمْن َخاَف ِمْن ُموٍص َجنَفًا ٔاَْو ٕاِْثًما فَٔاَْصلََح بَْينَہُْم فاَلَٕاِْثَم َعلَْيِہ ٕاِنَّ هللاَ َغفُوٌر َرِحيٌم ١٨٢
  ترجمہ
کی موت کا دقت قريب آئے تو چاہئيے کہ وه ماں اور رشتہ داروں کے لئے شائستہ طور پر ۔ جب تم ميں سے کسی ١٨٠

  وصيت کرے۔ يہ حق ہے پرہيزگاروں پر۔
۔ پھر جس نے وصيت سن کراسے بدل ڈاال اس کا گناه (وصيت) بدلنے والے پرہے۔ خدا تو سننے واال اور جاننے واال ١٨١
  ہے۔
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والے نے انحراف (بعض ورثہ کی طرف ايک طرفہ ميالن) يا گناه (کسی  ۔ جس شخص کو خوف ہو کہ وصيت کرنے١٨٢
غلط چيز کے لئے وصيت ) سے کام لياہے اور وه ورثہ کے در ميان صلح کرادے تو اس پر کچھ گناه نہيں (اور اس 

  پروصيت کے تبديلی کا قانون الگونہ ہوگا) خدا بخشنے واال مہربان ہے۔
  

  شائستہ اور مناسب وصيتيں 
شتہ آيات ميں مجرمين کے بارے ميں بعض مسائل بيان کرنے کے بعد ان آيات ميں ايک الزمی حکم کے طور پر مالی گذ

معامالت ميں وصيت کے کچھ احکام بيان کئے گئے ہيں۔ فرمايا: تم پر لکھ دياگياہے کہ جب تم ميں سے کسی کی موت قريب 
رشتہ داروں کے بارے ميں مناسب اور شائستہ وصيت کرے (کتب آجائے تو اپنے مال و منال کے سلسلے ميں والدين اور 

عليکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خيران الوصية للوالدين و االقربين بالمعروف)۔ آيت کے آخر ميں مزيد فرمايا: يہ 
  پرہيزگاروں کے ذمے ايک حق ہے(حقا علی المتقين)۔

ا وجوب پر داللت کرتاہے۔ اس لئے وصيت کے بارے ميں مختلف ظاہر“ کتب عليکم”جيسا کہ پہلے اشاره کيا جا چکاہے 
  تفاسير بيان کی گئی ہيں۔

بعض اوقات کہاجاتاہے کہ اگر چہ قوانين اسالم کی روسے وصيت ايک عمل مستحب ہے ليکن چونکہ ايسا مستحب ہے جس 
حقا علی ”لئے آيت کے آخر ميں کے جملہ سے اس کا حکم بيان کياگياہے اس “کتب عليکم” کی تائيد بہت زياده ہے لہذا۔

  ۔“حقا علی المومنين”آياہے اگر يہ وجوبی حکم ہوتا تو فرمايا جاتا “ المتقين
کچھ دوسرے مفسرين کا خيال ہے کہ يہ آيت ميراث کے احکام نازل ہونے سے پہلے کی ہے۔ اس وقت اموال کے بارے ميں 

و ليکن آيات ميراث نازل ہونے کے بعد يہ وجوب منسوخ ہوکر وصيت کرنا واجب تھا۔ تا کہ ورثہ ميں اختالف و نزاع نہ ہ
  ايک مستحبی حکم کی صورت ميں باقی ره گيا۔

  حديث جو تفسير عياشی ميں اس آيت کی ذيل ميں آئی ہے اسی معنی کی تائيد کرتی ہے۔
  يہ بھی احتمال ہے کہ آيت کا يہ حکم ضرورت کے ان مواقع کے لئے ہو جہاں وصيت کرنا ضروری ہے۔

  ليکن ان تمام تفاسير ميں پہلی تفسير حق و حقيقت کے زياده قريب نظر آتی ہے۔
يہ بات قابل توجہ ہے کہ يہاں مال کی جگہ لفظ خيرا استعمال کياگياہے ۔ فرمايا کہ اگر کوئی اچھی چيز اپنے ترکے ميں 

ثروت جو شرعی طريقے سے حاصلچھوڑے تو وصيت کرے۔ يہ تعبير نشاندہی کرتی ہے کہ اسالم کی نظر ميں وه دولت و 
کی جائے اور معاشرے کے فائدے کے لئے اچھی راه پر صرف کی جائے خير و برکت ہے۔ يہ بات ان لوگوں کے غلط 

افکار پر خط بطالن کھينچتی ہے جو مال و دولت ہی کو بری چيز سمجھتے ہيں۔ اسالم ان کجرو زاہدوں سے بيزار ہے جو 
اور وه زہد کو فقر و فاقہ کا دوسرا نام سمجھے ہوئے ہيں اور ان کے افکار اسالمی روح اسالم کو نہيں سمجھ سکے 

  معاشرے ميں جمود اور ذخيره اندوزوں کے سر اٹھا نے کا سبب بنتے ہيں۔
ضمنی طور پر يہ تعبير اس ثروت و دولت کے مشروع اور جائز ہونے کی طرف لطيف اشاره ہے جس کے بارے ميں 

  ورنہ انسان کا چھوڑا ہوا غير مشروع ناجائز مال تو خير نہيں بلکہ شر ہی شر ہے۔ وصيت کا حکم دياگياہے
بعض روايات سے يہ بھی ظاہر ہوتاہے کہ وه اموال کافی تعداد ميں ہوں ورنہ مختصر مال تو وصيت کا محتاج نہيں۔ دوسرے

صہ وصيت کے ذريعے الگ لفظوں ميں مختصر مال تو کوئی ايسی چيز نہيں کہ انسان چاہے کہ اس کا تيسرا ح
  ١کردياجائے۔

جب تم ميں سے کسی کے پاس موت آ پہنچے) وصيت کے لئے فرصت کے آخری لمحات “(اذا حضر احدکم الموت” ضمنا 
کو بيان کرتاہے اگر تاخير ہوجائے تو موقع جاتارہے گا ورنہ کوئی مضائقہ نہيں کہ انسان پہلے سے احتياط کو ملحوظ 

  نامہ تيار کرے بلکہ روايات سے معلوم ہوتاہے کہ يہ عمل انتہائی مستحسن ہے۔رکھتے ہوئے اپنا وصيت 
يہ انتہائی کوتاه فکری ہے کہ انسان خيالی کرے کہ وصيت کرنا فال بدہے اور اپنی موت کو سامنے النے کے مترادف ہے 

مر کا سبب نہ بنے تو عمر ميں بلکہ وصيت تو ايک دور انديشی اور ناقابل انکار حقيقت کی پہچان ہے اور اگر يہ طول ع
  کمی کا تو ہرگز سبب نہيں ہے۔ 

سے مقيد کرنا اس طرف اشاره ہے کہ وصيت ہر لحاظ سے عقل مندانہ ہو، ليکن “ بالمعروف”زير نظر آيت ميں وصيت کو 
  معروف کا معنی ہے عقل و خرد کی پہچانی ہوئی (عرف عقال)۔

قدار رکے لحاظ سے اور ديگر جہات سے ايسی ہو کہ عقال اسے جس شخص کے لئے وصيت کی جارہی ہو اس کے لئے م
  مدبرانہ سمجھيں نہ يہ کہ وه تفريق اور نزاع کا باعث بن جائے۔
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جب وصيت تمام مذکوره صفات کی جامع ہو تو وه ہر لحاظ سے محترم اور مقدس ہوگی اور اس ميں کسی طرح کا تغير و 
مايا گياہے: جو کوئی وصيت سننے کے بعد اس ميں تبديلی کرے اس کا گناه تبدل حرام ہے۔ اسی لئے بعد والی آيت ميں فر

تبديلی کرنے والے کے سر ہے (فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذين يبدلونہ) اور اگر ان کا گمان ہے کہ خدا ان کی 
ننے واال اور جاننے واال ہے۔ (ان سازشوں اور مخفی کارروائيوں سے بے خبر ہے تو وه سخت اشتباه ميں ہيں کيونکہ خدا س

هللا سميع عليم)۔ ممکن ہے يہ آيت اس حقيقت کی طرف اشاره ہو کہ وصی (وه شخص جووصيت کرنے والے کی موت کے 
بعد وصيتوں پر عملدر آمد کے لئے ذمے دارہے) کی خالف ورزی کبھی وصيت کرنے والے کے اجر و ثواب کو ختم نہيں 

ا ہے ۔ گناه کا طوق فقط وصی کی گردن کے لئے ہے جس نے وصيت کی مقدار ، کيفيت يا اصلی کرسکتی۔ وه اپنا اجر پاچک
  وصيت ميں تبديلی کی ہے۔

يہ احتمال بھی ہے کہ مقصديہ ہو کہ اگر وصی کی خالف ورزی کی وجہ سے ميت کا مال ايسے افراد کودے دياجائے جو 
پر کوئی گناه نہيں۔ گناه صرف وصی کو ہوگا جس نے دانستہ  اس کے مستحق نہيں اور وه اس سے بے خبر بھی ہيں تو ان

طور پر يہ غلط کام انجام دياہے۔ توجہ رہے کہ يہ دونوں تفاسير ايک دوسرے سے متضاد نہيں اور ممکن ہے آيت ان دونوں 
  مفاہيم کے لئے ہو۔

ہو اور جس قدر ہو گناه ہے۔ ليکن اب يہ حکم اسالمی واضح ہوگيا کہ وصيتوں ميں ہر طرح کا تغير و تبدل جس صورت ميں 
ہر قانون ميں کچھ استثنائی پہلو ہوتے ہيں۔ لہذا زير نظر آخری آيت ميں فرماياگياہے: جب وصی کو وصيت کرنے والے ميں 
انحراف اور کجروی کا انديشہ ہو، يہ انحراف چاہے بے خبری سے ہو يا جان بوجھ کر آگاہی کے با وصف ہو اور وه اس کی

تو وه گنہ گار نہ ہوگا اور وصيت کی تبديلی کا قانون اس پر ال گونہ ہوگا۔ خدا بخشنے واال مہربان ہے (فمن  اصالح کرے
  خاف من قوص جنفا او اثما فاصلح بينہم فال اثم عليہ ان هللا غفور رحيم)۔

ہے جہاں وصی تغير کا اس بناء پر استثناء صرف ان مواقع کے لئے ہے جہاں وصيت شائستہ و مناسب نہ ہو۔ يہی وه مقام 
حق رکھتاہے۔ اگر وصيت کرنے واال زنده ہے تو اپنا نقطہ نظر اس کے گوش گزار کرے تا کہ وه خود تبديلی کردے اور اگر

  وه مرگيا ہو تو خود يہ تبديلی کرے اور تبديلی کا يہ اختيار مندرجہ ذيل مواقع کے لئے منحصر ہے۔
ياده ہو کيونکہ رسول اکرم اور اہل بيت سے بہت سی روايات ميں منقول ہے ۔ اگر وصيت کل ترکے کے ايک تہائی سے ز١

کہ انسان ايک تہائی تک کے مال کی وصيت کرنے کا مجاز ہے اور اس سے زياده ممنوع ہے۔ ہمارے فقہا نے بھی فقہی 
   2کتب ميں يہی فتوی دياہے۔

  
صيت کے ذريعے تقسيم کرديتے ہيں کسی طرح بھی قوانيناس بناء پر جن ناواقف لوگوں کا يہ معمول ہے کہ وه تمام اموال و

اسالم کے روسے صحيح نہيں اور وصی پر الزم ہے کہ وه اس کی اصالح کرے اور ايک تہائی سے زياده اس طرح سے 
  تقسيم نہ کرے۔

فساد کو  ۔ اگر وصيت ظلم، گناه اور غلط کام سے متعلق ہو۔ مثال کوئی وصيت کرے کہ اس کے مال کا کچھ حصہ مراکز٢
  وسيع کرنے ميں صرف کياجائے اور اسی طرح اگر وه وصيت کسی ترک واجب کا سبب بنے۔

 ۔ اگر وصيت پر عمل درآمد، نزاع، فساد اور خون ريزی کا سبب ہو تو يہاں حاکم شرع کے حکم سے اصالح ہوسکتی ہے۔٣
يت کرنے والے کے جاہالنہ انحرافات جنف (بروزن کنف) کا معنی ہے حق سے انحراف اور باطل کے طرف ميالن۔ يہ وص

  گناه عمد کی طرف اشاره ہے۔“ اثم”اور کجرويوں کی طرف اشاره ہے۔ اور 
جو اس آيت کے آخر ميں آياہے اس حقيقت کی طرف اشاره ہے کہ اگر وصی وصيت کرنے والے “ ان هللا غفور رحيم”جملہ 

  دے تو خدا اس کی خطاسے صرف نظر کرے گا۔ کے غلط کام کی اصالح کے لئے اقدام کرے اور راه حق کو کھول
______________________________  

  ١۵٩، ص١تفسير نور الثقلين، ج ١
  ١٠کتاب احکام الوصايا، باب ( ٢۶١، ص١٣وسائل الشيعہ، ج -2

  
  

  و صيت کا فلسفہ: 
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ور افراد يا بعض اوقات قانون ميراث سے صرف کچھ معين رشتے دار بہره مند ہوتے ہيں جب کہ ممکن ہے خاندان کے ا
قريبی دوست احباب مالی امداد کی سخت احتياج رکھتے ہوں اسی طرح ورثہ ميں سے بھی کبھی وراثت کا حصہ کی 

ضروريات کی کفالت نہيں کرسکتا لہذا قانون اسالم کی جامعيت اس کی اجازت نہيں ديتی کہ يہ خال پر نہ ہو، اسی لئے اس 
قانون وصيت بھی رکھاہے اور مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ وه اپنے مال کے تيسرے نے قانون ميراث کے ساتھ ساتھ 

  حصے کے متعلق اپنے بعد کے لئے کوئی مستحکم پروگرام بنائيں اور اسے اپنے مقصد ميں صرف کريں۔
ميں اپنی مالی عالوه ازيں بعض اوقا ت انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وه کوئی اچھا کام انجام دے۔ ليکن وه اپنی زندگی 

ضروريات کے پيش نظر ايسا نہيں کرپاتا تو عقلی منطق واجب قرار ديتی ہے کہ وه اپنے ان اموال سے جن کے حصول کے
  لئے اس نے زحمت اٹھائی ہے کار خير کے انجام دينے سے بالکل محروم نہ ہو۔

تک تاکيد کی گئی ہے کہ اسے ايک ان سب امور کی وجہ سے اسالم ميں قانون وصيت رکھا گياہے اور اس کی اس حد 
 کے جملے سے اس کی تاکيد فرمائی گئی ہے۔“ حقا علی المتقين”وجوبی اور ضروری حکم کی حد تک پہنچا دياگياہے اور 

وصيت صرف مندرجہ باال امور ميں منحصر نہيں بلکہ انسان کو چاہئيے کہ وه اپنے قرض اور ان امانتوں کے متعلق جو 
ں اور ديگر امور کے بارے ميں اپنی وصيت کو واضح طور پر بيان کرے۔ اس طرح سے کہ حقوق اسے سپرد کی گئی ہي

  الناس اور حقوق هللا ميں سے اس کی کوئی ذمہ داری مبہم نہ ره جائے۔
روايات اسالمی ميں وصيت کے بارے ميں بہت تاکيد کی گئی ہے۔ ان ميں سے ايک روايت ميں پيغمبر اسالم سے منقول ہے 

  فرمايا: ما ينبغی المرء مسلم ان يبيت ليلة اال وصيتہ تحت راسہآپ نے 
  ١کسی مسلمان کے لئے مناسب نہيں کہ وه رات سوئے مگر اس کا وصيت نامہ اس کے سرکے نيچے نہ ہو۔

  سرکے نيچے ہونا، يہاں تاکيد کے لئے ہے جس کا مقصد يہ ہے کہ وصيت نامہ تيار رکھنا چاہئيے۔
  ايک اور روايت ميں ہے:

  من مات بغير وصية مات ميتتہ جاہلية
  ٢جو شخص بغير وصيت کے مرجائے وه جاہليت کی موت مرا۔

______________________________  

  ٣۵٢، ص١٣وسائل الشيعہ، ج ١
  ٣۵٢، ص١٣وسائل الشيعہ، ج ٢

  
  

  وصيت ميں عدالت: 
ہ کيا۔ اس سلسلے ميں اسالمی روايات ميں مندرجہ باال آيت ميں وصيت ميں تعدی و تجاوز نہ کرنے کا حکم آپ نے مالحظ

بھی ظلم و جور اور ضرر نہ پہنچانے کے بارے ميں بہت تاکيد کی گئی ہے۔ ان روايات کے اجتماعی مطالعے سے ظاہر 
ہوتاہے کہ جيسے وصيت کرنے کی بہت اہميت ہے اسی طرح وصيت مينظلم روا رکھنا بہت برا عمل ہے اور گناہان کبيره 

  ميں سے ہے۔
  ک حديث ميں امام محمد باقر کا ارشاد ہے:اي

  من عدل فی وصية کان کمن تصدق بہا فی حياتہ و من جار فی وصيتہ لقی هللا عزوجل يوم القيامة و ہو عنہ معرض۔
جو شخص اپنی وصيت ميں عدل کرے وه ايسے ہے جيسے اس نے اپنی زندگی ميں يہ مال راه خدا ميں صدقہ کرديا ہو اور 

 ١ميں ظلم و تعدی کرے قيامت کے دن پروردگار کی طرف سے نگاه لطف و کرم اس سے اٹھالی جائے گیجو اپنی وصيت 
وصيت ميں ظلم و جور اور ضرر رسانی يہ ہے کہ انسان اپنے ترکے کے تيسرے حصے سے زياده وصيت کرے اور ورثہ

و دوسرے پرترجيح دے۔ اسی لئے اگر کو ان کے جائز حق سے محروم کردے يا بال وجہ محبت و دشمنی کی بناء پر ايک ک
ورثہ زياده ضرورتمند ہوں تو حکم ديا گياہے کہ تيسرے حصے کی بھی وصيت نہ کی جائے اور ايسے مقام پر وصيت ميں 

  ٢چوتھے يا پانچويں حصے تک کمی کی جاسکتی ہے۔
کی ہے کہ ايک حديث ميں  وصيت ميں عدالت کے بارے ميں اسالم کے پيشواؤں نے اپنے ارشادات ميں اس حد تک تاکيد

  ہے:
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انصار ميں سے ايک شخص فوت ہوگيا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے باقی ره گئے ليکن وه مرتے وقت سارا مال راه 
  خدا ميں صرف کرگيا يہاں تک کہ کچھ باقی نہ رکھا۔

  پيغمبر اسالم اس واقعے سے آگاه ہوئے تو فرمايا:
  اس شخص سے تم نے کيا سلوک کيا۔

  ے عرض کيا:لوگوں ن
  ہم نے (اس کی نماز جنازه پڑھ کر) اسے دفن کردياہے۔

  آپ نے فرمايا:
مجھے پہلے معلوم ہوجاتا تو ميں اجازت نہ ديتا کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان ميں دفن کياجائے کيونکہ اس نے اپنے 

  ٣چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ ديے ہيں تا کہ وه گدائی کرتے پھريں۔ 
______________________________  

  ٣۵٩، ص١٣وسائل الشيعہ، ج 1
  ٣۶٠، ص١٣وسائل الشيعہ، ج ٢
  ، ماده وصيت۶۵٩، ص٢سفينة البحار، ج ٣

  
  

  واجب اور مستحب وصيت: 
وصيت ذاتی طور پر مستحب ہے ليکن جيسا کہ پہلے اشاره کياگياہے ممکن ہے بعض اوقات وجوب کی شکل اختيار کرلے 

کوة و خمس و غيره) کی ادائيگی ميں کوتاہی کی ہويا لوگوں کی کچھ امانتيں اس کے پاس مثال کسی نے واجب حقوق هللا (ز
پڑی ہوں اور عدم وصيت کی صورت ميں احتمال ہو کہ ان کا حق ضائع ہوجائے گا اور ان سب سے بڑھ کر يہ کہ ايک 

نقصان ہو اور صحيح اجتماعی يا  شخص کا معاشرے ميں ايسا مقام ہے کہ اگر وه وصيت نہ کرے تو ممکن ہے نا قابل تالفی
  دينی نظام ميں سخت نقصان و ضرر کا انديشہ ہو۔ ايسی تمام صورتوں ميں وصيت کرنا واجب ہوجائيگا۔

  

  زندگی ميں وصيت کو بدال جاسکتاہے: 
سے بدل قوانين اسالم کی روسے وصيت کرنے واال اپنی پہلے سے کی گئی وصيت کا پابند نہيں بلکہ اپنی زندگی ميں وه ا

بھی سکتاہے ۔ وه وصيت کی مقدار اور کيفيت اور اپنے وصی کے سلسلے ميں نظر ثانی کرسکتاہے کيونکہ ممکن ہے وقت 
  گزرنے کے ساتھ اس بارے ميں مصلحتيں بدل گئی ہوں۔

  

  وصيت۔ اصالح کا ذريعہ: 
اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ انسان کو چاہئيے کہ وه اپنی وصيت کو اپنی گذشتہ کو تاہيوں کے اصالح اور ان کے 
ازالے کا ذريعہ قرار دے۔ يہاں تک کہ اس کے عزيز اقارب اور وابستگان ميں سے اگر کچھ اس کی طرف سے سرد مہری 

  اظہار محبت کرے۔اور بے رغبتی کا شکار تھے تو وصيت کے ذريعے ان سے 
روايات ميں ہے کہ ہاديان دين اپنے ان رشتہ داروں کے بارے ميں خاص طور پر وصيت کرتے تھے جو ان سے سرد مہری
سے پيش آتے تھے اور مال کی کچھ مقدار وصيت کے ذريعے ان کے لئے مختص کردليتے تھے تا کہ ٹوٹے ہوئے رشتے 

ے غالموں کو آزاد کرديتے يا انہيں آزاد کرنے کی وصيت کرديتے تھے۔محبت کے ذريعے پھر سے جوڑديں۔ اسی طرح اپن

 

  1تفسير نمونه جلد
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يَاُم َکَما ُکتَِب َعلَی الَِّذيَن ِمْن قَْبلُِکْم لََعلَُّکْم تَتَّقُ ١٨٣   وَن ۔ يَأاَيُّہَا الَِّذيَن آَمنُوا ُکتَِب َعلَْيُکْم الصِّ
َع َخْيًرا ۔ٔاَيَّاًما َمْعُدوَداٍت فََمْن َکاَن ِمْنُکْم َمِريًضا ٔاَْو َعلَی َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن ٔاَيَّاٍم ٔاَُخَر َوَعلَی الَِّذينَ ١٨۴ يُِطيقُونَہُ فِْديَةٌ طََعاُم ِمْسِکيٍن فََمْن تَطَوَّ

  ْم تَْعلَُمونَ فَہَُو َخْيٌر لَہُ َؤاَْن تَُصوُموا َخْيٌر لَُکْم ٕاِْن ُکنتُ 
ْہَر فَْليَُصْمہُ َوَمْن َکاَن َمِريًضا ۔ َشْہُر َرَمَضاَن الَِّذی ٔاُنِزَل فِيِہ اْلقُْرآُن ہًُدی لِلنَّاِس َوبَيِّنَاٍت ِمْن اْلہَُدی َواْلفُْرقَاِن فََمْن َشِہَد ١٨۵ ِمْنُکْم الشَّ

 َعلَُّکْم تَْشُکُروَن هللاُ بُِکْم اْليُْسَر َوالَيُِريُد بُِکْم اْلُعْسَر َوِلتُْکِملُوا اْلِعدَّةَ َولِتَُکبُِّروا هللاَ َعلَی َما ہََداُکْم َولَ  ٔاَْو َعلَی َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن ٔاَيَّاٍم ٔاَُخَر يُِريدُ 
  ترجمہ
رہيزگار بن ۔اے ايمان والو! روزه تمہارے لئے لکھ ديا گياہے جيسے تم سے پہلے لوگوں کے لئے لکھا گياتھا، تا کہ تم پ١٨٣
  جاؤ۔
۔چند گنے چنے دن (روزه رکھو) اور تم ميں سے جو لوگ بيمار ہوں يا مسافر ہوں وه ان کی بجائے دوسرے دنوں ميں ١٨۴

(روزوں کی) گنتی پوری کرليں اور جولوگ يہ کام انجام دينے کی قدرت نہيں رکھتے (مثال دائمی مريض اور بوڑھے مرد و
ه ادا کريں اور مسکين کو کھانا کھالئيں اور جو لوگ کار خير بجاالئيں تو وه ان کے لئے عورتيں ) ضروری ہے کہ وه کفار

  بہتر ہے اور روزه رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو۔
۔ (وه چند گنے چنے دن) ماه رمضان کے ہيں، اس ميں قرآن نازل ہوا جس ميں لوگوں کے لئے راہنمائی اور ہدايت کی ١٨۵

ور جو حق و باطل کے در ميان فرق کرنے داالہے۔ پس جو شخص ماه رمضان ميں حضر ميں ہو وه روزه نشانياں ہيں ا
رکھے اور جو بيمار ہو يا سفر ميں ہو وه دوسرے دنوں ميں بجاالئے ۔ خدا تمہارے لئے راحت و آرام چاہتاہے ، زحمت و 

کہ اس نے تمہيں ہدايت کی ہے ۔ ہوسکتاہے تم  تکليف نہيں، تم يہ دن پورے کرو اور خدا کی اس لئے بزرگی بيان کرو
  شکرگزار ہوجاؤ۔

  

  روزه تقوی کا سرچشمہ ہے: 
چند اہم اسالمی احکام کے بيان کے بعد زير نظر آيات ميں ايک اور حکم بيان کياگياہے جو چند اہم ترين اسالمی عبادات ميں 

ايمان والو! روزه تمہارے لئے اس طرح سے لکھ ديا شمار ہوتاہے اور وه روزه ہے۔ اسی تاکيد سے ارشاد ہوتاہے: اے 
يَاُم َکَما ُکتِبَ   َعلَی الَِّذيَن ِمْن گياہے جس طرح تم سے پہلے کی امتوں کے لئے لکھا گياتھا ( يَأاَيُّہَا الَِّذيَن آَمنُوا ُکتَِب َعلَْيُکْم الصِّ

  قَْبلُِکْم )
فہ چھوٹے سے پر معنی جملے ميں يوں بيان کرتاہے: ہوسکتا ہے تم ساتھ ہی اس انسان ساز اور تربيت آفرين عبادت کا فلس

  پرہيزگار بن جاؤ (لعلکم تتقون)۔
جی ہاں۔ جيسا کہ اس کی تشريح ميں آگے بيان کياجائے گا کہ روزه روح تقوی اور پرہيزگاروں کی تربيت کے لئے تمام 

  جہات سے ايک مؤثر عامل ہے۔
ائد سے محروميت اور مشکالت سے وابستہ ہے۔ خصوصا گرميوں ميں يہ زياده اس عبادت کی انجام دہی چونکہ مادی لذ

مشکل ہے اس لئے روح انسانی کو مائل کرنے اور اس حکم کی انجام دہی پرآماده کرنے کے لئے مندرجہ باال آيات ميں 
  مختلف تعبيرات کو استعمال کياگياہے۔

بعد يہ حقيقت بيان کی گئی ہے کہ روزه تم ہی سے مخصوص نہيں سے خطاب کياگياہے۔ اس کے “ يا ايہا الذين امنوا”پہلے 
بلکہ گذشتہ امتوں ميں بھی تھا اور آخر ميں اس کا فلسفہ بيان کياگيا ہے جس کے مطابق اس پرمنفعت خدائی فريضہ کے 

ايک حديث  اثرات سو فيصد خود انسان کے فائدے ميں ہيں اس طرح اسے ايک پسنديده اور خوشگوار موضوع بنادياگياہے۔
  ميں امام صادق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمايا:

  لذة ما فی النداء ازال تعب العبادة و العناء۔
  ١يعنی۔يا ايہا الذين امنوا کے خطاب کی لذت نے اس عبادت کی تکان ، سختی اور مشقت کو ختم کردياہے۔

  ر بيان کئے گئے ہيں۔روزے کی سنگينی اور مشکل ميں کمی کے لئے بعد کی آيت ميں چند احکام او
ارشاد فرمايا: چند گنے چن روزه رکھو (اياما معدوداة) ايسا نہيں کہ تم پورا سال روزه رکھنے پر مجبور ہو يا يہ سال کا 

  کوئی بڑا حصہ ہے بلکہ يہ تو سال کے ايک مختصر سے حصے ميں تمہيں مشغول رکھتاہے۔
افراد بيمار ہيں يا مسافر ہيں کہ جن کے لئے روزه باعث مشقت و  دوسری بات جو اس آيت ميں ہے يہ ہے کہ تم ميں سے جو

 
   



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

 
 

زحمت ہے انہيں اس حکم ميں رعايت دی گئی ہے کہ وه ان دنوں کے عالوه دوسرے دنوں ميں روزه رکھيں (سفر ختم 
  ہوجانے اور بيماری سے صحت يابی کے بعد) (فمن کان منکم مريضا او علی سفر فعدة من ايام اخر)۔

يہ کہ جنہيں روزه رکھنے ميں انتہائی زحمت و تکليف ہوتی ہے (مثال بوڑھے مرد ، بوڑھی عورتيں اور دائمی  تيسری بات
مريض جن کے تندرست ہونے کی اميد نہيں) ان کے لئے ضروری نہيں کہ وه روزه رکھيں، بلکہ اس کے بجائے کفاره ادا 

  ٢فدية طعام مسکين) کرنے کے لئے مسکين کو کھانا کھالديں (و علی الذين يطيقونہ
   3جو شخص اس زياده راه خدا ميں کھانا کھالنا چاہے تو يہ اس کے لئے بہتر ہے (فمن تطوع خيرا فہو خير لہ)۔

آيت کے آخر ميں اس حقيقت کو واضح کياگياہے کہ روزے کا تمہيں ہی فائده پہنچے گا: اور روزه رکھنا تمہارے لئے بہتر 
  يروه لکم ان کنتم تعلمون)۔ہے اگر تم جانو (و ان تصوموا خ

بعض چاہتے ہيں کہ اس جملے کو اس امر کی دليل قرار ديں کہ روزه ابتداء ميں واجبتخيير تھا۔ مسلمانوں کہ يہ اختيار ديا گيا
تھا کہ وه روزه رکھيں يا اس کی بجائے فديہ دے ديں تا کہ آہستہ آہستہ روزے کی عادت پڑجائے۔ بعد ازاں يہ حکم منسوخ 

اور روزے نے وجوب عينی کی شکل اختيار کرلی۔ ليکن ظاہر يہ ہے کہ يہ آيت روزے کے فلسفے کی تاکيد کے طور  ہوگيا
پرآئی ہے اور اس کا مقصد يہ ہے کہ يہ عبادت بھی دوسری عبادات کی طرح خدا کے جاه و جالل ميں کوئی اضافہ نہيں 

 اہد وه تعبيرات ہيں جو قرآن کی ديگر آيات ميں نظر آتی ہيں۔ مثال:کرتی بلکہ اس کا تمام فائده خود انسانوں کو ہے۔ اس کی ش
  ذلکم خير لکم ان کنتم تعلمون

  )۶يہ تمہارے لئے ہی بہتر ہے اگر تم جان سکو۔ (جمعہ ۔
  يہ آيت نماز جمعہ کے وجوب عينی حکم کے بعد (اجتماع شرائط کی صورت ميں) آئی ہے۔

  ميں ہے: ١۶سوره عنکبوت کی آيت 
  اِہيَم ٕاِْذ قَاَل لِقَْوِمِہ اْعبُُدوا هللاَ َواتَّقُوهُ َذلُِکْم َخْيٌر لَُکْم ٕاِْن ُکْنتُْم تَْعلَُمونَوٕاِْبرَ 

  اور جب ابراہيم نے بت پرستوں کی طرف رخ کرکے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔
  يہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جان لو۔

سب روزه داروں کے لئے خطاب ہے نہ کہ کسی خاص طبقے کے لئے “ تصوموا خير لکمان ”اس سے واضح ہوجاتاہے کہ 
  ۔

زير نظر آخری آيت روزے کے زمانے، اس کے کچھ احکام اور فلسفے کو بيان کرتی ہے۔ فرمايا: وه چند گنے چنے دن جن 
  (الذی انزل فيہ القرآن)۔ ميں روزه رکھنا ہے ماه رمضان کے ہيں (شہر رمضان) وہی مہينہ جس ميں قرآن نازل ہواہے

وہی قرآن جو لوگوں کی ہدايت کا سبب ہے جو ہدايت کی نشانياں اور واضح دليليں لئے ہوئے ہے اور جو حق و باطل کے 
  امتياز اور ان کے ايک دوسرے سے الگ ہونے کا معيار رکھتاہے (ہدی للناس و بينات من الہدی و الفرقان)۔

کے بارے ميں روزے کے حکم کو دوباره تاکيدا بيان کياگياہے: جو لوگ ماه رمضان ميں اس کے بعد مسافروں اور بيماروں 
حاضر ہوں انہيں تو روزه رکھنا ہوگا مگر جو مسافر يا بيمار ہوں وه اس کے بدلے بعد کے دنوں ميں روزه رکھيں (فمن شہد 

   4منکم الشہر فليصمہ و من کان مريضا او علی سفر فعدة من ايام اخر)۔
ر اور بيمار کے حکم کا تکرار اس سے پہلی اور اس آيت ميں ممکن ہے اس وجہ سے ہو کہ بعض لوگوں کا گمان ہے مساف

کہ مطلقا روزه نہ رکھنا کوئی اچھا کام نہيں اور ان کا اصرار ہے کہ بيماری اور سفر ميں بھی روزه رکھاجائے لہذا قرآن 
کہ جيسے صحيح و سالم افراد کے لئے روزه رکھنا ايک فريضہ  اس حکم کے تکرار سے لوگوں کہ يہ سمجھانا چاہتاہے

  الہی ہے ايسے ہے بيماروں اور مسافروں کے لئے افطار کرنا بھی فرمان الہی ہے جس کی مخالفت گناه ہے۔
تا آيت کے آخر ميں دوباره روزے کی تشريح اور فلسفے کا بيان ہے۔ فرمايا: خدا تمہارے لئے راحت و آرا م اور آسانی چاہ

ہے وه تمہارے لئے زحمت و تکليف اور تنگی نہيں چاہتا: (يريد هللا بکم اليسر و ال يريد بکم العسر) يہ اس طرف بھی اشاره 
  ہے کہ روزه رکھنا اگرچہ ظاہرا سختی و پابندی ہے ليکن انجام کار انسان کے لئے راحت و آسائش اور آرام کا باعث ہے۔

ھی اشاره ہو کہ احکام الہی ستمگر اور ظالم حاکموں کے سے نہيں جنہيں بال ممکن ہے يہ جملہ اس نکتے کی طرف ب
مشروط بجاالنے کے لئے کہاجاتاہے ليکن جہاں انسان کے لئے کوئی حکم بجاالنا سخت مشقت کا باعث ہو وہاں حکم الہی 

ے با وجود بيماروں اور کے تحت انسانی ذمہ داری کو سہل تر کردياجاتاہے اسی لئے روزے کا حکم اپنی پوری اہميت ک
  مسافروں کے لئے اٹھاديا گياہے۔

مزيد ارشاد ہوتاہے: غرض اور مقصد يہ ہے کہ تم ان روزوں کی تعداد کو مکمل کرو (و لتکملو العدة) يعنی ہر صحيح و 
ئے سالم انسان پر الزم ہے کہ وه سال ميں ايک ماه کے روزے رکھے کيونکہ روزه اس کے جسم و روح کی پرورش کے ل
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ضروری ہے۔ اسی بناء پر ماه رمضان ميں اگر تم بيمار تھے يا سفر ميں تھے تو ضروری ہے کہ اتنے ہی دنوں کی بعد ميں 
قضا کرو تا کہ وه تعداد مکمل ہوجائے يہاں تک کہ عورتوں پرايام حيض کی نماز کی قضا تو معاف ہے ليکن روزے کی 

  قضا معاف نہيں ہے۔
ے: تا کہ اس بناء پر کہ خدانے تمہاری ہدايت کی ہے تم اس کی بزرگی بيان کرو اورشايد اس آخری جملے ميں ارشاد ہوتاہ

کی نعمتوں کا شکر ادا کرو (و التکبر و هللا علی ما ہدکم و لعلکم تشکرون)۔ يہ امر قابل توجہ ہے کہ خدا کی بزرگی بيان 
  جب کہ شکرگذاری کے لئے لعل (شايد) کہا گياہے۔ کرنے کے مسئلے کا ذکر بطور قاطع ہے (لتکبروا هللا علی ما ہدکم) 

تعبير کا يہ فرق ممکن ہے اس ليے ہو کہ اس عبادت کی انجام دہی بہرحال مقام پروردگار کی تعظيم ہے ليکن شکر کا مفہوم 
 ہے نعمات الہی کو ان کی جگہ پر صرف کرنا اور روزے کے عملی آثار اور فلسفوں سے فائده حاصل کرنا۔ اس کی کئی
ايک شرايط ہيں جب تک وه پوری نہ ہوں شکر انجام نہيں پاتا اور ان ميں سے زياده اہم حقيقت روزه کی پہچان ، اس کے 

  فلسفوں سے آگاہی اور خلوص کامل ہے۔
______________________________  

  مجمع البيان، زير بحث آيت کے ذيل ميں۔ ١
ہے وه حلقہ جو گلے ميں ڈالتے ہيں يا جو طبعی طور پر گردن ميں ہوتاہے جس کا اصلی معنی “ طوق”کا ماده ہے“ يطيقونہ” ٢

(جيسے رنگدار حلقہ جو بعض پرندوں کے گلے ميں ہوتاہے) بعد ازاں يہ لفظ انتہائی توانائی اور قوت کے معنی ميں استعمال ہونے 
ہوگا کہ جنہيں روزے کے لئے انتہائی قوت  لگا۔ يطيقونہ کی آخری ضمير روزے کی طرف اشاره کرتی ہے۔ اس طرح اس کا مفہوم يہ

اور توانائی خرچ کرنا پڑے اور روزه رکھنے ميں انہيں سخت زحمت اٹھانا پڑے جيسا کہ بڑے بوڑھے اور نا قابل عالج بيمار ہيں، 
  روزه ان کے لئے معاف ہے اور وه اس کی جگہ صرف فديہ ادا کريں۔

  داری ہے کہ قضا روزه رکھيں ۔ ليکن بيمار اگر تندرست ہوجائيں تو ان کی ذمہ
بعض نے يہ بھی کہاہے کہ يطيقونہ کا معنی ہے کہ جو گذشتہ زمانے ميں قوت و توانائی رکھتے تھے (کا نوا يطيقونہ) اور اب طاقت 

  نہيں رکھتے (بعض روايات ميں بھی يہ معنی کياگياہے)۔
ے باقی ہے اور يہ جو بعض کہتے ہيں کہ پہلے روزه واجب بہر حال مندرجہ باال حکم منسوخ نہيں ہو اور آج بھی پوری طاقت س

 تخييری تھا اور لوگوں کو اختيار ديا گياتھا کہ وه روزه رکھيں يا فديہ اور کريں، آيت ميں موجود قرائن اس کی تائيد نہيں کرتے اور اس
  پر کوئی واضح دليل بھی موجود نہيں ہے۔

ی طرف اشاره قرار ديا ہے۔ بعض دوسرے کہتے ہيں اس کا مفہوم يہ ہے کہ کہ بعض نے مستحبی روزوں ک“ من تطوع خيرا” -3
روزے کی اہميت اور فلسفے کی طرف توجہ رکھتے ہوئے چاہئيے کہ رغبت کے ساتھ روزه رکھاجائے نہ کہ اکراه و جبر سے روزه 

  رکھاجائے۔
چاند ديکھے اس پر روزه واجب ہے ليکن يہ بات  کی رويت ہالل کے ساتھ تفسير کی ہے يعنی جو“ فمن شہد منکم الشہر”بعض نے  -4

بہت بعيد نظر آتی ہے حق وہی ہے جو مندرجہ باال سطور ميں کہاگياہے اور جو قبل و بعد کے جملوں سے بھی ہم آہنگ ہے اور روايات 
  اسالمی کے بھی مطابق ہے

  
  

  روزے کے تربيتی و اجتماعی اثرات: 
  ر روحانی آثار ہيں۔روزے کے کئی جہات سے گوناگون مادی او

  جو اس کے ذريعے وجود انسانی ميں پيدا ہوتے ہيں۔ ان ميں سے سب سے اہم اس کا اخالقی پہلو اور تربيتی فلسفہ ہے۔ 
روح انسانی کو لطيف تر بنانا اراده انسانی کو قوی کرنا اور مزاج انسانی ميں اعتدال پيدا کرنا روزے کے اہم فوائد ہيں سے 

  ہے۔
لئے ضروری ہے کہ حالت روزه ميں آب و غذا کی دستيابی کے باوجود اس کے قريب نہ جائے اور اسی رازے دار کے 

طرح جنسی لذات سے چشم پوشی کرے اور عملی طور پر ثابت کرے کہ وه جانوروں کی طرح کسی چراگاه اور گھاس 
  پھوس کی قيد ميں نہيں ہے۔

کرنا اور مزاج انسانی ميں اعتدال پيدا کرنا روزے کہ اہم فوائد ہيں سے روح انسانی کو لطيف تر بنانا اراده انسانی کو قوی 
  ہے۔

روزے دار کے لئے ضروری ہے کہ حالت روزه ميں اب و غذا لی دستيابی کے باوجود اس کے قريب نہ جائے اور اسی 
گھاس پھوس کی طرح جنسی لذات سے چشم پوشی کرے اور عملی پر ثابت کرے کہ وه جانوروں کی طرح کسی چراگاه اور

  قيد ميں نہيں ہے۔



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

 
 

  سرکش نفس کی لگام اس کے قبضے ميں ہے اور ہوا و ہوس اور شہوات و خواہشات اس کے کنڑول ميں ہيں۔
حقيقت ميں روزے کا سب سے بڑا فلسفہ يہی روحانی اور معنوی اثر ہے۔ وه انسان کہ جس کے قبضے ميں طرح طرح کی 

ک يا پياس لگتی ہے وه ان کے پيچھے جاتاہے۔ وه درخت جو باغ کی ديوار کی پناه غذائيں اور مشروبات ہيں۔ جب اسے بھو
ميں نہر کے کنارے اگے ہوتے ہيں ناز پرورده ہوتے ہيں۔ يہ حوادث کا مقابلہ بہت کم کرسکتے ہيں۔ ان ميں باقی رہنے کی 

جب کہ وه درخت جو پتھروں کے در  صالحيت کم ہوتی ہے۔ اگر انہيں چند دن پانی نہ ملے تو پژمرده ہوکر خشک ہوجائيں
ميان پہاڑوں اور بيابانوں ميں اگتے ہيں۔ ان کی شاخيں شروع سے سخت طوفانوں، تمازت آفتاب اور کڑاکے کی سردی کا 

مقابلہ کرنے کی عادی ہوتی ہيں اور طرح طرح کی محروميت سے دست و گريباں رہتی ہيں۔ ايسے درخت ہميشہ مضبوط ، 
  ن ہوتے ہيں۔سخت کوش اور سخت جا

روزه بھی انسان کی روح اور جان کے ساتھ يہی عمل کرتاہے۔ يہ وقتی پابنديوں کے ذريعے انسان ميں قوت مدافعت اور 
قوت ارادی پيدا کرتاہے اور اسے سخت حوادث کے مقابلے کی طاقت بخشتاہے۔ چونکہ روزه سرکش طبائع و جذبات پر 

دل پر نور ضباء کی بارش ہوتی ہے۔ خالصہ يہ کہ روزه انسان کو عالم کنڑول کرتاہے لہذا اس کے ذريعے انسان کے 
حيوانيت سے بلند کرکے فرشتوں کی صف ميں لے جا کھڑا کرتاہے۔ لعلکم تتقون (ہوسکتا ہے تم پرہيزگار بن جاؤ) ان تمام 

  مطالب کی طرف اشاره ہے۔
  مشہور حديث ہے:
  الصوم جنة من النار

  ١ڈھال ہے۔  روزه جہنم آگ سے بچانے کے لئے
ايک اور حديث حضرت علی سے مردی ہے کہ پيغمبر اسالم سے پوچھا گيا کہ ہم کون سا کام کريں جس کی وجہ سے 

  شيطان ہم سے دور رہے ۔ آپ نے فرمايا:
  الصوم يود وجہہ و الصدقہ تکسر ظہره و الحب فی هللا و المواظبة علی العمل الصالح يقطع دابره و االستغفار يقطع و تينہ

روزه شيطان کا منہ کاال کرديتاہے۔ راه خدا ميں خرچ کرنے سے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ خدا کے لئے محبت اور دوستی
  ١نيز عمل صالح کی پابندی سے اس کی دم کٹ جاتی ہے اور استغفار سے اس کی رگ دل قطع ہوجاتی ہے۔

  ٢۵۵، ص٩۶بحار االنوار، ج ١
  ان کرتے ہوئے حضرت امير المؤمنين روزے کے بارے ميں فرماتے ہيں:نہج البالغہ ميں عبادات کا فلسفہ بي
  و الصيام ابتالء ال خالص الخلق

  ٢هللا تعالی نے روزے کو شريعت ميں اس لئے شامل کياتا کہ لوگوں ميں روح اخالص کی پرورش ہو۔
  پيغمبر اکرم سے ايک اور حديث مردی ہے ۔ آپ نے فرمايا:

  ال يدخل منہا اال الصائمونان للجنة بابا يدعی الريان 
بہشت کا ايک دروازه ہے جس کا نام ہے ريان (يعنی۔ سيراب کرنے واال) اس ميں سے صرف روزه دار ہی داخل جنت ہوں 

  گے۔
حضرت صدوق مرحوم نے معافی االخبار ميں اس حديث کی تشريح کرتے ہوئے لکھاہے کہ بہشت ميں داخل ہونے کے لئے 

بناء پرہے کہ روزه دار کو چونکہ زياده تکليف پياس کی وجہ سے ہوتی ہے جب روزه دار اس اس دروازے کا انتخاب اس 
  ٣دروازے سے داخل ہوگا تو وه ايسا سيراب ہوگا کہ اسے پھر کبھی بھی تشنگی کا احساس نہ ہوگا۔

نہيں۔ روزه انسانی  (!!) روزے کے معاشرتی اثرات: باقی رہا روزے کا اجتماعی اور معاشرتی اثر تو وه کسی سے پوشيده
  معاشرے کے لئے ايک درس مساوات 

ہے۔ کيونکہ اس مذہبی فريضے کی انجام دہی سے صاحب ثروت لوگ بھوکوں اور معاشرے کی محروم افراد کی کيفيت کا 
  احساس کرسکيں گے اور دوسری طرف شب و روز کی غذا ميں بحث کرکے ان کی مدد کے لئے جلدی کريں گے ۔

ھوکے اور محروم لوگوں کی توصيف کرکے خداوند عالم صاحب قدرت لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرنا البتہ ممکن ہے ب
چاہتا ہو اور اگر يہ معاملہ حسی اور عينی پہلو اختيار کرلے تو اس کا دوسرا اثر ہو۔ روزه اس اہم اجتماعی موضوع کو حسی

ہشام بن حکم نے روزے کی علت اور سبب کے بارے رنگ ديتاہے۔ ايک مشہور حديث ميں امام صادق سے منقول ہے کہ 
  ميں پوچھا تو آپ نے فرمايا:

انما فرض هللا الصيام يستوی بہ الغنی و الفقير ذلک ان الغنی لم يکن ليجد مس الجوع فريحم الفقير و ان الغنی کلما اراد شيئا قدر 
  و االلم ليرق علی الضعيف و يرحم الجائع۔عليہ فاراد هللا تعالی ان يسوی بين خلقہ و ان يذيق الغنی مس الجوع 

روزه اس لئے واجب ہواہے کہ فقير اور غنی کے در ميان مساوات قائم ہوجائے اور يہ اس وجہ سے ہے کہ غنی بھی بھوک 
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 کا مزه چکھ لے اور فقير کا حق ادا کرے کيونکہ مالدار عموما جو کچھ چاہتے ہيں ان کے لئے فراہم ہوتاہے۔ خدا چاہتاہے کہ
اس کے بندوں کے در ميان مساوات ہو اور مالداروں کو بھی بھوک او درد ورنج کا ذائقہ چکھائے تاکہ وه کمزور اور 

   4بھوکے افراد پر رحم کريں۔
(!!!) روزے کے طبی اثرات: طب کی جديد اور قديم تحقيقات کی روشنی ميں امساک دکھانے پينے سے پرہيز ) بہت سی 

ے معجزانہ اثر رکھتاہے جو قابل انکار نہيں۔ شايد ہی کوئی حکيم ہو جس نے اپنی مشروح تاليفات بيماريوں کے عالج کے لئ
اور تصنيفات ميں اس حقيقت کی طرف اشاره نہ کيا ہو کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ بہت سی بيمارياں زياده کھانے سے پيدا ہوتی 

  ہيں۔
اور مجتمع چربياں پيدا ہوتی ہيں يا يہ چربی اور خون ميں چونکہ مواد اضافی بدن ميں جذب نہيں ہوتا جس سے مزاحم 

اضافی شو گرکا باعث بنتی ہے۔ عضالت کا يہ اضافی مواد در حقيقت بدن ميں ايک متعفن بيماری کے جراثيم کی پرورش 
  کے لئے گندگی کا ڈھير بن جاتاہے۔

ی کے ان ڈھيروں کو امساک اور روزے کے ايسے ميں ان بيماريوں کا مقابلہ کرنے کے لئے بہترين حل يہ ہے کہ گندگ
ذريعے ختم کياجائے۔ روزه ان اضافی غالظتوں اور بدن ميں جذب نہ ہونے والے مواد کو جالديتاہے۔ در حقيقت روزه بدن 

  کو صفائی شده مکان بناديتاہے۔
ہوجاتی ہے ۔  عالوه ازيں روزے سے معدے کو ايک نماياں آرام ملتاہے اور اس سے ہا ضمے کی مشينری کی سروس

چونکہ يہ بدن انسانی کی حساس ترين مشينری ہے جو سارا سال کام کرتی رہتی ہے۔ لہذا اس کے لئے ايسا آرام بہت 
  ضروری ہے۔ 

يہ واضح ہے کہ حکم اسالمی کی روسے روزه دار کو اجازت نہيں کہ وه سحری اور افطاری کی غذا ميں افراط اور زيادتی 
تاکہ اس حفظان صحت اور عالج سے مکمل نتيجہ حاصل کياجاسکے ورنہ ممکن ہے کہ  سے کام لے ۔ يہ اس لئے ہے

  مطلوبہ نتيجہ حاصل نہ کيا جاسکے۔
  ايک روسی دانشور الکسی سوفرين لکھتاہے:

  روزه ان بيماريوں کے عالج کے لئے خاص طور پر مفيد ہے:
   5خون کی کمی، انتڑيوں کی کمزوری، التہاب زائده 

)appendicitis () خارجی و داخلی قديم پھوڑے ، تپ دقt.b  نورا ۴جوڑوں کا درد٣، استسقار،٢)، اسکلير وز، نقرس ،
، خراز (جلد کا گرنا) امراض چشم، شوگر، امراض جلد، امراض گروه، امراض جگر اور ديگر ۵ستنی، عرق النسار

  بيمارياں۔
وص نہيں بلکہ وه بيمارياں جو بدن انسانی کے امساک اور روزے کے ذريعے عالج صرف مندرجہ باال بيماريوں سے مخص

اصول سے مربوط ہيں اور جسم کے خليوں سے چمٹی ہوئی ہيں مثال سرطان، سفلين اور طاعون کے لئے بھی يہ شفا بخش 
  ہے۔

  ايک مشہور حديث پيغمبر اکرم سے مروی ہے۔ آپ نے فرمايا:
  صوموا تصحوا (روزه رکھو تا کہ صحت مند رہو 

  ے ايک اور حديث مردی ہے جس ميں آپ نے فرمايا:پيغمبر اکرم س
  المعدة بيت کل داء و الحمية راس کل دوائ

  معده ہر بيماری کا گھر ہے اور امساک وفاقہ اعلی ترين دوا ہے۔
______________________________  

  ٢۵۶، ص٩۶بحار االنوار، ج ١
  ٢۵٢نہج البالغہ، کلمات قصار، نمبر  ٢
  ٢۵٢ص، ٩۶بحار االنوار، ج ٣
  ٣، باب اول، کتاب سوم، ص٧وسائل الشيعہ، ج -4
  ايک مرض جس ميں اندھی آنت سوج جاتی ہے اور اس ميں سوزش ہوتی ہے۔ (مترجم) -5
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  روزه گذشتہ امتوں ميں: 
ميں “ قاموس کتاب مقدس”موجود تورات اور انجيل سے بھی معلوم ہوتاہے کہ روزه يہود و نصاری ميں بھی تھا جيسا کہ 

  ہے:
روزه کليتہ تمام اوقات اور تمام زمانوں ميں ہر گروه، امت اور مذہب ميں اندوه و غم اور اچانک مصيبت کے موقع پر معمول

  1تھا۔ 
  تورات سے يہ بھی معلوم ہوتاہے کہ حضرت موسی نے چاليس دن تک روزه رکھا۔ جيسا کہ لکھاہے:

والی تختياں جو خدا نے تمہارے ساتھ منسلک کر دی ہيں حاصل جب ميں پہاڑ پر گيا تا کہ پتھر کی تختياں يعنی وه عہد 
   2کروں اس وقت ميں پہاڑ ميں چاليس راتيں رہا۔ وہاں ميں نے نہ روٹی کھائی نہ پانی پيا۔

  يہودی جب تو بہ کرتے اور رضائے الہی طلب کرتے تو روزه رکھتے تھے:
و انکساری اور تواضع کا اظہار کريں تو روزه رکھتے تاکہ اکثر اوقات يہودی جب موقع پاتے کہ خدا کی بارگاه ميں عجز 

   3اپنے گناہوں کا اعتراف کرکے روزه اور توبہ کے ذريعے حضرت اقدس الہی کی رضا و خوشنودی حاصل کريں۔
سال ميں مخصوص ايک دن کے لئے ہو جس کا يہوديوں ميں رواج تھا۔ البتہ وه “ اعظم با کفاره”احتمال ہے کہ روزه 

  4موقتی روزے بھی تھے مثال اور تسليم کی بربادی کے وقت رکھا گيا روزه و غيره۔ دوسرے 
  جيسا کہ انجيل سے ظاہر ہوتاہے حضرت عيسی نے بھی چاليس دن روزے رکھے:

اس وقت عيسی قوت رو ح کے ساتھ بيابان ميں لے جائے گئے تاکہ ابليس انہيں آزمالے پس انہوں نے چاليس شب و روز 
   5ر وه بھوکے رہے۔روزه رکھا او

  انجيل سےيہ بھی معلوم ہوتاہے کہ حضرت عيسی کے بعد حواريينروزه رکھتے تھے جيسا کہ انجيل ميں ہے:
انہوں نے اس سے کہا کہ کيا بات ہے کہ يحيی کے شاگرد ہميشہ روزه رکھتے ہيں اور دعاء کرتے رہتے ہيں جب کہ تہارے

زمانہ آئے گا جب داماد ان ميں سے اٹھا ليا جائے گا اور وه اس وقت روزه  شاگرد ہميشہ کھاتے پيتے رہتے ہيں ليکن ايک
   6رکھيں گے۔ 

  کتاب مقدس ميں يہ بھی ہے:
اس بناء پر حواريين اور گذشتہ زمانے کے مومنين کی زندگی انکار لذات ، بے شمار زحمات اور روزه داری سے بھری 

   7پڑی تھی۔
______________________________  

  ۴٢٧اموس کتاب مقدس، صق -1
  ٩، شماره ٩تورات، سفر تشينہ، فصل  -2
  ۴٢٨قاموس کتاب مقدس ص -3
  ۴٢٨قاموس کتاب مقدس ، ص -4
  ٢و١، شماره ۴انجيل متی، باب  -5
  ٣۵۔٣٣، شماره ۵انجيل لوقا، باب  -6
  ۴٢٨قاموس کتاب مقدس ص  -7

  
  

  رمضان مبارک کی خصوصيت اور امتياز: 
ضان روزے رکھنے کے لئے منتخب کيا گياہے بلکہ اسی بناء پر اسے دوسرے مہينوں پر برتری کيا سبب ہے کہ ماه رم

  حاصل ہے۔ زير نظر آيت ميں اس کی برتری کی وجہ بيان کی گئی ہے
وه يہ کہ قرآن جو ہدايت اور انسانی رہبری کی کتاب ہے جس نے اپنے احکام اور قوانين کی صحيح روش کو غير صحيح 

  کردياہے اور جو انسانی سعادت کا دستور لے کرآئی ہے اسی مہينے ميں نازل ہوئی ہے۔راستے سے جدا 
  اسالمی روايات ميں ہے کہ تمام عظيم آسمانی کتب تورات ، انجيل ، زبور، صحيفے اور قرآن، اسی مہينے ميں نازل ہوئيں۔

  امام صادق فرماتے ہيں:
  ١ضان اور قرآن شب قدر ميں نازل ہواہے۔ تورات چھ رمضان، انجيل باره رمضان، زبور اٹھار، رم
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اس طرح ماه رمضان عظيم آسمانی کتب کے نزول اور تعليم و تدريس کا مہينہ ہے کيونکہ صحيح تربيت تعليم اور کچھ 
  سيکھے بغير ممکن نہيں ہے۔ 

نا چاہئيے تاکہ اس سے روزے کا تربيتی پروگرام زياده سے زياده اور گہری آگاہی کے ساتھ آسمانی تعليمات سے ہم آہنگ ہو
  انسانی روح و بدن کی آلودگی گناه دھل جائے۔

ماه شعبان کے ايک آخری جمعہ کو پيغمبر اسالم نے اپنے اصحاب کو اس ماه کے استقبال کے لئے آماده کرنے کی خاطر 
  خطبہ ديا۔ اور اس کی اہميت اس طرح ان کے گوش گزار کی:

ا مہينہ تمہاری جانب آرہاہے۔ يہ مہينہ تمام مہينوں سے بہتر ہے۔ اس کے دن اے لوگو! خدا کی برکت، بخشش اور رحمت ک
دوسرے مہينوں کے دنوں سے اور اس کی راتيں دوسرے مہينوں کی راتوں سے بہتر ہيں۔ اس ماه کے لحظے اور گھڑياں 

  دوسرے مہينوں کے لحظوں اور گھڑيوں سے برتر ہيں۔
مان بننے کی دعوت دی ہے اور تمہيں ان لوگوں ميں سے قرار ديا گياہے جو خدايہ ايسا مہينہ ہے جس ميں تمہيں خدا نے مہ

کے اکرام و احترام کے زير نظر ہيں۔ لہذا خالص نيتوں اور پاک دلوں کے ساتھ خدا سے دعاء کرو تاکہ وه تمہيں روزه 
خدا کی بخشش سے محروم  رکھنے اور تالوت قرآن کی توفيق عطا فرمائے کيونکہ بدبخت ہے وه شخص جو اس مہينے ميں

ره جائے۔ اس ماه ميں اپنی بھوک اور پياس کے ذريعے قيامت کی بھوک اور پياس کو ياد کرو۔ اپنے فقراء اور مساکين پر 
احسان کرو۔ اپنے بڑے بوڑھوں کا احترام کرو اور چھوٹوں پر مہربانی کرو۔ رشتہ داری کے ناتوں کو جوڑدو۔ اپنی زبانيں 

۔ اپنی آنکھيں ان چيزوں کو ديکھنے سے بند رکھو جن کا ديکھنا حالل نہيں۔ اپنے کانوں کو ان چيزوں گناه سے روکے رکھو
کے سننے سے روکے رکھو جن کا سننا حرام ہے اور لوگوں کے يتيموں پر شفقت و مہربانی کرو تا کہ وه بھی تمہارے 

   2يتيموں سے يہی سلوک کريں۔
______________________________  

  ١۶، حديث ١٨، ابواب احکام شہر رمضان باب ٧ائل الشيعہ، جوس ١
  کی بيسويں حديث ہے اس کا عربی متن يہ ہے: ١٨ابواب احکام شہر رمضان کے باب  ٧يہ وسائل الشيعہ جلد  -2

امہ افضل االيام و لياليہ افضل فقال۔ ايھا الناس انہ قد اقبل اليکم شہر هللا بالبرکة و الرحمة و المغفرة شہر ہو عند هللا افضل الشہور ، و اي
ہ الليالی، و ساعاتہ افضل الساعات، ہو شہر دعيتم فيہ الی ضيافة هللا، و جعلتم فی من اھل کرامة هللا، انفاسکم فيہ تسبيح ، و نومکم في

کم لصيامہ و تالوة کتابہ، فان عبادة، و عملکم فيہ مقبول، و دعائکم فيہ مستجاب ، فاسئلوا هللا ربکم بنيات صادقة و قلوب طاہرة: ان يوفق
الشقی من حرم غفر ان هللا فی ہذا الشہر العظيم، و اذکر و ابجوعکم و عطشکم فيہ جوع القيمة و عطشہ و تصدقوا علی فقرائکم و 

کم، و عما ال مساکينکم، و وقروا کبارکم و راحموا اصفارکم، و صلوا ارحامکم، و احفظوا السنتکم، و غضوا عما ال يحل النظر اليہ ابصار
  يحل االستماع اليہ اسماعکم و تحفظوا علی ايتام الناس يتحنن علی ايتامکم۔

  
  

  دعا او ر تضرع و زاری 
خدا کے ساتھ بندوں کے ارتباط کا ايک وسيلہ دعا اور تضرع و زاری ہے لہذا گذشتہ ٓايات ميں چند اہم اسالمی احکام بيان کر 

متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ دعا خدا سے مناجات کر نے وا لے سب لوگوں کے لئے  نے کے بعد زير بحث ٓا يت ميں اس کے
اپنے اندر ايک عمومی پردگرام لئے ہو ئے ہے ليکن روزے سے ٓايات کے در ميان اس کا ذکر اسے ايک نيا مفہوم عطا کر 

  تا ہے۔ 
کے ايک اور راز کی طرف اشاره کرتا روزه داروں کی ذمہ دارياں بيان کر نے سے قبل اس ٓايت کے ذريعے قرٓا ن روزے 

  ہے جو و ہی قرب الہی ہے اور اس سے راز و نياز کرناہے ۔ 
اس ٓايت کار و ئے سخن پيغمبر کی طرف ہے فرمايا: جس وقت ميرے بندے تم سے ميرے بارے ميں سوال کريں تو کہد و 

  يب ) ۔کہ ميں نزديک ہوں (َوٕاَِذا َسٔاَلََک ِعبَاِدی َعنِّی فَإِنِّی قَرِ 
اس سے زياده قريب کہ جس کا تم تصور کر سکتے ہو، تم سے تمہاری نسبت بھی زياد ه نزديک اور تمہاری رگ حيات سے 

اس )١۶بھی زياده قريب (َونَْحُن ٔاَْقَرُب ٕاِلَْيِہ ِمْن َحْبِل اْلَوِريد(ِ اور ہم انسان سے اس کی رگ جان سے بھی زياده قريب ہيں۔ (ٓق۔
ايا: جب دعا کر نے واال مجھے پکار تا ہے تو ميں اس کا جوا ب ديتا ہوں( اجيب دعوة الداع اذا دعان )۔ اس کے بعد مزيد فرم

لئے ميرے بندوں کو چاہيئے کہ وه ميری دعوت قبول کريں (فليستجيبوالی) اور مجھ پر ايمان لے ٓائيں (َوْليُْؤِمنُوا بِی) ۔ ہو 
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ا پہنچيں ( لعلہم يرشدون)۔يہ امر قابل توجہ ہے کہ خدا نے اس مختصر سی ٓايت سکتا ہے وه اپنی راه پاليں اور مقصد تک ج
ميں سات مرتبہ ذات پاک کی طرف اور سات، ہی مرتبہ بندوں کی طرف اشاره کيا ہے۔ اس طرح هللا نے بندوں سے اپنی 

کہتا ہے ميں نے امام صادق (ع انتہائی وابستگی، قربت، ارتباط اور ان سے اپنی محبت کی عکاسی کی ہے عبدهللا بن سنان 
  )سے سنا ٓاپ نے فرمايا:

دعا کيا کرو کيو نکہ ده خدا کی بخشش کی چابی ہے ۔ اور ہر حاجت تک پہنچنے کے ليے وسيلہ کی قوت ہے سب نعمتيں 
اآلخره اور رحمتيں پروردگار کے پاس ہيں جن تک دعا کے بغير نہيں پہنچا جا سکتا۔ کسی در وازے کو کھٹکھٹا تے ہو تو ب

  ١کھل جا ئے گا۔
جی ہاں۔۔۔۔وه ہم سے نزديک ہے ۔ کيسے ممکن ہے کہ وه ہم سے دور ہو حاال نکہ اس کا مقام ہمارے اور ہمارے دل کے در 

  ميان ہے۔
  و اعملوا ان هللا يحول بين المرء و قلبہ

  )٢۴او ر جان لو کہ هللا انسان اور اس کے دل کے در ميان حائل ہوتا ہے۔ (انفال۔
______________________________  

  ۴۶٨، ٢اصول کافی ، ج ١

  
  

  دعا اور زاری کا فلسفہ: 
جولوگ دعا کی حقيقت، اس کی روح، اس کے تربيتی و نفسياتی اثرات کو نہينسمجھتے وه اس پر طرح طرح کے اعتراضات

ان کی نظر ميں دعا لوگوں کو کرتے ہيں۔ کبھی وه کہتے ہيں کہ يہ اعصاب کو کمزور اور بے حس کرديتی ہے کيونکہ 
فعاليت، کوشش، پيش رفت او رکاميابی کے وسائل کے بجا ئے اسی راه پرلگا ديتی ہے اور انہيں سبق ديتی ہے کہ کوششوں 

  کے بدلے اسی پر اکتفا کرو۔ 
حت معترضين کبھی کہتے ہيں کہ دعا اصولی طور پر خدا کی معامالت ميں بے کار دخل اندازی ہے۔ خدا جيسی مصل

ديکھے گا اسے انجام د ے گا ۔ وه ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے مصالح کو جانتا ہے پھر کيوں ہر وقت ہم اپنی مرضی 
  اور پسندکے مطابق اس سے سوال کرتے رہےں۔ 

کبھی کہتے ہيں کہ ان تمام امور کے عالوه دعا، اراده الہی پر راضی رہنے اور اس کے سامنے سر تسليم خم کرنے کے 
افی ہے۔ جولوگ ايسے سواالت کرتے ہينوه دعا اور تضرع و زاری کے نفسياتی، اجتماعی، تربيتی او ر معنوی و روحانی من

ٓاثار سے غافل ہيں۔ انسان ارادے کی تقويت اور د کھ در د کے دور ہونے کے لئے کسی سہارے کا محتاج ہے اور دعا انسان 
دعا کو فراموش کئے ہوئے ہيں وه نفسياتی اور اجتماعی طور پر  کے دل ميں چراغ واميد روشن کرديتی ہے۔ جولوگ

  ناپسنديده عکس العمل سے دوچا رہوتے ہيں۔ 
  ايک مشہور ما ہر نفسيات کا قول ہے کہ کسی قوم ميں دعا و زاری کا فقدان ا س ملت کے تباہی کے برابر ہے۔

  سے محفوظ نہيں ره سکتی۔وه قوم جو احتياج دعا کا گال گھونٹ دے وه عموما فساد اور زوال 
البتہ يہ بات بھی فراموش نہيں کرنا چاہئيے کہ صبح کے وقت دعا و زاری کرنا اور باقی ساردان ايک وحشی جانور کی 

طرح گزارنا بے ہوده او رفضول ہے ۔ دعا کو مسلسل جاری رہنا چا ہيئے ۔ تا کہ کہيں ايسانہ ہو کہ انسان اس کے گہر ے اثر
  ١ے۔سے ہاتھ دھو ميٹھ

جولو گ سمجھتے ہيں کہ دعا کاہلی و سستی کا سبب بنتی ہے وه دعا کا معنی ہی نہيں سمجھے کيو نکہ دعا کا يہ مطلب نہيں
کہ طبيعی وسائل و اسباب سے ہاتھ کھيچ ليا جائے اور ان کے بجا ئے بس دست دعا، بلند رکھا جائے بلکہ مقصو ديہ ہے کہ 

ری کوشش بروئے کار الئی جائے اور جب معاملہ انسان کے بس ميں نہ رہے اور وه تمام موجود وسائل کے ذريعہ اپنی پو
مقصدتک نہ بہنچ پا رہا ہو تو دعا کا سہارالے توجہ کے ساتھ خدا پر بھر وسہ کرتے ہوئے اپنے اندر اميد اور حرکت کی 

صل کرے ۔ لہذا دعا مقصد تک نہ روح کو بيدار کرے اور اس مبداء عظمی کی بے پناه نصر توں ميں سے اپنے لئے مدد حا
پہنچ پانے اور رکا وٹوں کی صورت ميں ہے نہ کہ يہ طبيعی عوامل کے مقابلے ميں کوئی عامل ہے۔ مذکور ه ما ہرنفسيات، 

  مزيد لکھتاہے : 
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بساط اس کے عالوه کہ دعا اطمينان پيدا کرتی ہے يہ انسان کی فکر ميں ايک طرح کی شگفتگی پيدا کرتی ہے اور باطنی ان
کا باعث بنتی ہے۔ بعض اوقات يہ انسان کے لئے بہادری اور دالوری کی روح بيداری کے لئے تحريک کا کام بھی ديتی ہے 

دعا کے ذريعے انسان پر بہت سے عالمات ظاہر ہوتے ہيں ۔ نگاه کی پاکيزگی،کردار کی متانت ، باطنی انبساط و مسرت ، 
تقبال حوادث سب دعا کے مظاہر ہيں۔ يہ وه چيزيں ہيں جو دعا کرنے والے کی روح پر اعتماد چہره ، استعداد ہدايت اور اس

کی گہرائی اور اس کے جسم ميں چھپے ہو ئے ايک خزائے کی ہميں خبر ديتی ہيں۔ دعا کی قدرت سے پسمانده اور کم 
ر اس سے زياده سے زياده فائده استعداد لوگ بھی اپنی عقلی اور اخالقی قوت کو بہتر طريقے سے کا رٓامد بنا ليتے ہيں او

اٹھاتے ہيں ليکن افسوس سے کہنا پڑ تاہے کہ ہماری دنيا ميں ايسے لوگ بہت کم ہيں جو دعا کے حقيقی رخ کو پہچان سکيں۔
٢  

جو کچھ ہم نے بيان کياہے اس سے اعتراض کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ دعا تسليم و رضا کے منانی ہے کيونکہ جيسا کہ 
ال سطور ميں ہم تشريح کرچکے ہيں دعا پروردگار کے فيض بے پاياں سے زياده سے زياده کسب کمال کا نام ہے۔ مندرجہ با

دوسرے لفظوں ميں انسان دعا کے ذريعے پروردگار کی زياده سے زياده توجہ اور فيض کے حصول کی اہليت پيدا کرليتا 
کمال کی سعی قوانين ٓافرينش کے سامنے تسليم و رضا  ہے اور واضح ہے کہ تکامل کی کوشش اور زياده سے زياده کسب

  ہے نہ کہ اس کے منافی۔
عالوه از ين دعا ايک طرح کی عبادت، خضوع اور بندگی ہے ۔ انسان دعا کے ذريعہ ذات الہی کے ساتھ ايک وابستگی پيدا 

وتی ہے۔ چاہے قبوليت تک پہنچے يا نہکر ليتا ہے اور جيسے تمام عبادات تربيتی اثر رکھتی ہيندعا بھی ايسے اثر کی حامل ہ
  پہنچے۔

جولوگ يہ کہتے ہيں کہ دعا امور الہی ميں مداخلت ہے اور جو کچھ مصلحت کے مطابق ہو خدا د يتا ہے وه اس طرف 
متوجہ نہيں کہ عطيات خداوندی استعداد اور لياقت کے مطابق تقسيم ہو تے ہيں، جتنی استعداد و لياقت زياده ہو گی انسان 

  عطيات بھی اسی قدر نصيب ہو نگے۔ امام صادق فرماتے ہيں: کو
  3ان عند هللا عزوجل منزلة ال تنال اال بمسالة)

  خدا کے ہاں ايسے مقامات و منازل ہيں جومانگے بغير نہيں مل سکتے ۔ 
  ايک صاحب علم ،کا قول ہے : 

صل و مربوط کر ليتے ہيں جس نے ساری کا ئنات جب ہم دعا کر تے ہيں تو ہم اپنے ٓاپ کو ايک ايسی ال متناہی قوت سے مت
  4کی اشياء کو ايک دو سر ے سے پيوست کر رکھا ہے۔

  اسی صاحب علم کا کہنا ہے: 
) بھی يہی تعليم ديتاہے جو انبيا ديا کر تے تھے چنانچہ نفسيات کے psychologyٓ◌ٓاج کا جديد ترين علم يعنی علم نفسيات (

دعااور نماز اور دين پر محکم ايمان ۔۔۔۔اضطراب ، تشويش ہيجان اور خوف کو دور  ڈاکٹر اس نتيجے پر پہنچے ہيں کہ
  5کرديتا ہے جوہمار ے دکھ درد کا ٓادھے سے زياده، حصہ ہے

______________________________  

  نيائش الکيس کارل ١
  نيائش الکيس کارل 2
  ٣۴٨، ص٢اصول کافی ، ج -3
  ١۵۶ٓائين زندگی، ص -4
  ١۵۶ٓائين زندگی، ص -5

  

  دعا کا حقيقی مفہوم: 
ہميں معلوم ہو چکا ہے کہ دعا کا مقام وه ہے جہاں قدرت و طاقت جواب دے جائے نہ وه کہ جہاں طاقت و توانائی کی رسائی

ْن يُِجيُب اْلُمضطَرَّ ٕاَِذا َدَعاهُ وَ  وَء (نمل۔ہو۔ دو سر ے لفظوں ميں اجابت و قبوليت کے قابل وه دعا ہے ٔاَمَّ اس ٓايت )۶٢يَْکِشُف السُّ
کامفہوم يہ ہے: کون ہے جو کسی مصيبت زده اور بے قرار کی دعا سنتاہے اور اس کی فرياد رسی کرکے اسے مصيبت 

  سے نجات دالتاہے: مترجم)
و  کے مطابق اضطرار اور تمام کوششوں اور مساعی کے بے کار ہو جا نے پر ہو۔ اس سے واضح ہوا کہ دعا ان اسباب
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عوامل کی فراہمی کے لئے کی جاقی ہے جو انسانی بساط سے با ہر ہوں اور ان کا تقاضا اس کی بارگاه ميں کيا جا تا ہے 
جس کی قدرت ال متناہی ہے اور جس کے لئے ہر فعل ممکن، ٓاسان ہے۔ ليکن چاہيئے کہ يہ درخواست فقط انسان کی زبان 

اور زبان اس سلسلے ميں تمام ذرات ہستی اور اعضا و جوارح کی نمائند سے نہ نکلے بلکہ اس کے تمام وجود سے نکلے 
گی کرے اور قلب و روح دعا کے ذريعے اس سے قريبی تعلقات پيدا کر لے ۔ اس قطر ے کی طرح جو بے کنار سمند رسے

ے روحانی اثرات پرمل جاتا ہے قدرت اس عظيم مبدا کے ساتھ اتصال معنوی حاصل کرلے۔ ہم جلد ہی اس ارتباط اور تعلق ک
  بحث کريں گے۔

البتہ متوجہ رہنا چا ہيئے کہ دعا کی ايک قسم وه بھی ہے جو قدرت و توانائی کے ہو تے ہوئے انجام پاتی ہے تا ہم وه دعا 
بھی اسباب ممکنہ کی قائم مقام نہيں ہو سکتی اور وه دعا وه ہے جو اس بات کی نشاند ہی کرتی ہے کہ اس جہان کی تمام 

ں اور توانائياں پرودگار عالم کی قدرت کے مقابلے ميں استقالل نہيں رکھتيں دو سر ے لفظو ں ميں اس کا مفہوم يہ ہے قدرتي
کہ اس حقيقت کی طرف متوجہ رہا جائے کہ طبيعی عوامل اور اسباب کے پاس جو کچھ بھی ہے وه اس ذات با برکت کی 

دوا کے ذريعے شفاء کا خواہانہوتا ہے تو وه بھی اس لئے کہ  طرف سے ہے اور اس کے حکم و فرمان سے ہے۔ اگر کوئی
اس نے دوا کو يہ تاثير بخشی ہے يہ يھی ايک قسم کی دعا ہے جس کی طرف احاديث اسالمی ميں اشاره ہوا ہے مختصر يہ 

ذات سے ايک  کہ يہ دعا کی وه قسم ہے جسے خودٓاگاہی او ر فکر و نظر اور ول و دماغ کی بيداری کہا جاسکتا ہے يہ اس
باطنی رشتہ ہے جوتمام نيکيوں اور خو بيوں کا مبدا و مصد رہے۔ اسی لئے حضرت علی عليہ السالم کے ارشادات ميں ہے۔ 

  ال يقبل هللا عزوجل دعاء قلب اله 
  1خدا غافل دل کی دعا قبول نہيں کرتا۔

  ايک اور حديث ميں امام صادق سے يہی مضمون مروی ہے:
   2ستجيب دعا بظہر قلب ساه)ان هللا عزوجل ال ي

  يہ خود دعا کے فلسفوں کی ايک اساس ہے جن کی طرف اشاره ہو چکا ہے۔
______________________________  

  ٧۴٣، ص ٢اصول کافی، ج -1
  ٧۴٣، ص ٢اصول کافی، ج -2

  

  دعا کی قبوليت کی شرائط: 
پيچيده مسئلے کے سلسلے ميں نئے حقائق ٓاشکار دعا کی قبوليت کی شرائط کی طرف توجہ کرنے سے بھی بظاہر دعا کے 

  ہوتے ہيں اور اس کے اصالحی اثرات واضح ہوتے ہيں ۔ اس ضمن ميں چند احاديث پيش خدمت ہيں:
دعا کی قبوليت کے لئے ہر چيز سے پہلے دل اور روح کی پاکيزگی کی کوشش ، گناه سے توبہ اور اصالح نفس : ١

بھيجے ہوئے رہنما ؤں اور رہبر وں کی زندگی سے الہام و ہدايات حاصل کرنا ضروری ہے ۔ اس سلسلے ميں خدا کے 
  چاہيں امام صادق سے منقول ہے ، ٓاپ نے فرمايا: 

اياکم ان يسئل احدکم ربہ شيئا من حوائج الدنيا و االخرة حتی يبدء بالثناء علی هللا و المدحة و الصلوة علی النبی و الہ ثم 
  لة۔االعتراف بالذنب ثم المسا

جب تم ميں سے کوئی اپنے رب سے دنيا و ٓاخرت کی کوئی حاجت طلب کرنا چاہے تو پہلے خدا کی حمد و ثنا اور مدح 
  ١کرے ، پيغمبر اور ان کی ٓال پردرو د بھيجے پھر گناہوں کا اعتراف اور اس کے بعد سوال کرے۔

کی کوشش کرے اور حرام غذا نہ کھائے ۔ اپنی زندگی کی پاکيزگی کے لئے غصبی مال اور ظلم و ستم سے بچنے : ٢
  پيغمبر اکرم سے منقول ہے :

  من احب ان يستجاب دعائہ فليطلب مطعمہ و مکسبہ 
  ٢جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو اس کے ليے ضروری ہے اس کی غذا و ر کسب و کار پاک و پاکيزه ہو۔

  کم علی خيارکم و يدعو اخيارکم فال يستجاب لہم۔لتامرون بالمروف و ولتنہن عن المنکر ا و يسلطن هللا شرار 
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کرو ورنہ خدا تم سے بروں کو تمہارے اچھے لوگوں پر مسلط کردے گا پھر 

  ٣تمہارے اچھے لوگ دعا کريں گے تو وه ان کی دعا قبول نہيں کرے گا ۔
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ے اسے ترک کرنے سے معاشر ے ميں بد نظمی پيدا ہو جاتی ہے جس حقيقت ميں يہ عظيم ذمہ داری جو ملت کی نگہبانی ہ
کے نتيجے ميں بد کاروں کے لئے ميدان خالی ره جاتا ہے ۔ اس صورت ميں دعا اس کے نتائج کو زائل کرنے کے لئے بے 

  اثر ہے کيونکہ يہ کيفيت ان اعمال کا قطعی اور حتمی نتيجہ ہے۔
دعا کی قبوليت کی شرائط ميں شامل ہے ايمان ، عمل صالح ، امانت او ر صحيح کام  خدائی عہد و پيمان کو وفا کرنا بھی: ۴

اس عہد و پيمان کا حصہ ہيں ۔ جو شخص اپنے پروردگار سے کئے گئے عہد کی پاسداری نہيں کرتا اسے يہ توقع نہيں 
  رکھنی چاہئيے کہ پروردگار کی طرف سے اجابت دعا کا وعده اس کے شامل حال ہو گا۔

شخص نے اميرالمؤمنين کے سامنے دعا قبول نہ ہو نے کی شکايت کی ۔وه کہنے لگا : خدا کہتا ہے کہ دعا کرو تو ميں کسی 
قبول کرتا ہو ں ۔ ليکن اس کے با وجود کيا وجہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہيں اور وه قبول نہيں ہوتی ۔ اس کے جواب ميں ٓاپ نے 

  ارشاد فرمايا:
  ان قلوبکم خان بثمان خصال :

  اولہا انکم عرفتم هللا فلم تؤدو احقہ کما اوجب عليکم فما اغنت عنکم معرفتکم شيئا۔
  و الثانيہ انکم امنتم برسولہ ثم خالفتم بسنتہ و امنتم شريعتہ فاين ثمرة ايمانکم۔

  و الثالثہ انکم قراتم کتابہ المنزل عليکم تعملو ا بہ و قلتم سمعنا و اطعنا ثم خالفتم۔
  قلتم تخافون من النار و انتم فی کل وقت تقدمون اليھابمعاصيکم فاين خوفکم۔ و الرابعہ انکم 

  و الخامسة انکم قلتم ترغبون فی الجنة و انتم فی کل وقت تفعلون ما يبا عد کم منھا فاين رغبتکم فيھا ۔
  و السادسة انکم اکلتم نعمة المولی فلم تشکروا عليھا ۔

  يطان و قال ان الشيطان لکم عدد فاتخذوه عدوا فعاد تيموه بال تول و واليتموه بال مخالفتہ۔و السابعة ان هللا امرکم بعد اوة الش
و الثامنة انکم جعلتم عيوب الناس نصب اعينکم و عيوبکم و راء ظھور کم تلومون من انتم احق باللوم منہ فای دعا يستجاب لکم 

مالکم و اخلصوا سرائکم و امروا بالمعروف و انھوا عن المنکر مع ھذا و قد سدد تم ابوابہ و طرقہ فتقوا هللا و اصلحوا اع
  فيستجيب لکم دعا ئکم ۔ 

  تمہارے دل و دماغ نے ٓاٹھ چيزوں ميں خيانت کی ہے جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہيں ہوتی: 
  فائده نہيں پہنچايا۔ پہلی : تم نے خدا کو پيہچان کر اس کا حق ادا نہيں کيا ۔ اس لئے تمہاری معرفت نے تمہيں کو ئی

دوسری: تم اس کے بھيجے ہو ئے پيغمبر پر ايمان تو لے ٓائے ہو مگر اس کی سنت کی مخالفت کرتے ہو ۔ ايسے ميں 
  تمہارے ايمان کا کيا نتيجہ ہو سکتا ہے ۔

ر اطاعت کی  تيسری: تم اس کی کتاب کو تو پڑ ھتے ہو مگر اس پر عمل نہيں کرتے ۔ زبانی تو کہتے ہو کہ ہم نے سنا او
  مگر عمال اس کی مخالفت کرتے ہو ۔

چوتھی: تم کہتے ہو کہ ہم خدا کے عذاب سے ڈرتے ہيں ۔ اس کے با وجود اس کی نافرمانيوں کی طرف قدم بر ھاتے ہو ۔ تو 
  پھر خوف کہاں رہا۔

لے جاتے ہيں تو پھر پانجويں: تم کہتے ہو کہ ہم جنت کے شائق ہيں حاالنکہ کام ايسے کرتے ہو جو تمہيں اس سے دور 
  رغبت و شوق کہاں رہا۔

  چھٹی: خدا کی نعمتيں تو کھاتے ہو مگر شکر کا حق ادا نہيں کرتے ہو ۔
  ساتويں : اس نے تمہيں حکم ديا کہ شيطان سے دشمنی رکھو ۔۔۔۔۔۔اور تم اس سے دوستی کی طرح ڈالتے ہو۔

  ے اور اپنے عيوب پس پشت ڈال ديتے ہيں ۔ٓاٹھويں: تم نے لوگوں کے عيوب کو اپنا نصب العين بنا رکھا ہ
 ان حاالت ميں تم کيسے اميد رکھتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جب کہ تم نے خو د قبوليت کے دروازے بند کر رکھے ہيں ۔

تقوی و پرہيزگاری اختيار کرو ۔ اپنے اعمال کی اصالح کرو ۔ امر المعروف اور نہی عن المنکر کرو ، تا کہ تمہاری دعا 
  4قبول ہو سکے ۔

اس سے ظاہر ہے کہ قبوليت دعا کا وعده خدا کی طرف سے مشروط ہے نہ کہ مطلق ۔شرط ہے کہ تم اپنے عہد و پيمان کو 
  پورا کرو حاالنکہ تم ٓاٹھ طرح سے پيمان شکنی کر چکے ہو ۔

کو اصالح يافتہ بنانے اور ثمر بخش مندرجہ باال ٓاٹھ احکام جواجابت دعا کی شرائط ہيں انسان کی تربيت ، اس کی توانا ئيوں 
  راه پر ڈالنے کے لئے کافی ہيں۔

۔ دعا کی قبوليت کی ايک شرط يہ ہے کہ دعا عمل اور کوشش کے ہمراه ہو ۔ اميرالمؤمنين کے کلمات قصار ميں ہے : ۵
  الداعی بال عمل کالرامی بال وتر
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  5انند ہے ۔عمل کے بغير دعا کرنے واال بغير کمان کے تير چالنے والے کی م
اس طرف توجہ رکھی جائے کہ چلہ کمان تير کے لئے عامل حرکت اور ہدف کی طرف پھينکنے کا وسيلہ ہے تو اس سے 

  تاثير دعا کے لئے عمل کی اہميت و اضح ہو جاتی ہے ۔
______________________________  

  ۴٨٩و ص ۴۴٨، ١سفينة البحار، ج  ١
  ۴۴٩و ص ١،۴۴٨سفينة البحار، ج  ٢
  ۴٨٩ص ١فينة البحار، ج س ٣
  ۴۴٩و ۴٨٨ص ١سفينة البحار، ج  -4
  ٣٣٧نہج البالغہ، کلمات قصار نمبر  -5

  
  

  نتيجه 
مندرجہ باال پانچو ں شرائط يہ واضح کرديتی ہيں کہ نہ صرف يہ کہ طبيعی علل واسباب کی بجائے دعا نہيں ہو تی بلکہ 

مکمل تبديلی بھی ضروری ہے ۔اس کی فکر کو نئے سانچے ميں قبوليت دعا کے لئے دعا کرنے والے کی زندگی ميں ايک 
  ڈاھلنا چاہيئے اور اسے اپنے گذشتہ اعمال ميں تجديد نظر کرنا چاہيئے ۔

ان سب کی روشنی ميں کيا دعا کو اعصاب کمزور کرنے والی اور کا ہلی کا سبب قرار دينا بے خبری نہيں اور کيا يہ بعض 
  ے کی دليل نہيں۔مخصوص مقاصد کو بروئے کارال ن

فَُث ٕاِلَی نَِسائُِکْم ہُنَّ لِبَاٌس لَُکْم َؤاَْنتُْم لِبَاٌس لَہُنَّ َعلَِم هللاُ ١ ٨٧ يَاِم الرَّ  ٔاَنَُّکْم ُکنتُْم تَْختَانُوَن ٔاَنفَُسُکْم فَتَاَب َعلَْيُکْم َوَعفَا ۔اُِحلَّ لَُکْم لَْيلَةَ الصِّ
وا ُغوا َما َکتََب هللاُ لَُکْم َوُکلُوا َواْشَربُوا َحتَّی يَتَبَيََّن لَُکْم اْلَخْيطُ ااْلَْٔبيَُض ِمْن اْلَخْيِط ااْلَْٔسَودِ َعْنُکْم فَاآلَن بَاِشُروہُنَّ َواْبتَ   ِمْن اْلفَْجِر ثُمَّ ٔاَتِمُّ

يَاَم ٕاِلَی اللَّْيِل َوالَتُبَاِشُروہُنَّ َؤاَْنتُْم َعاِکفُوَن فِی اْلَمَساِجِد تِْلَک    ُحُدوُد هللاِ فاَلَتَْقَربُوہَا َکَذِلَک يُبَيُِّن هللاُ آيَاتِِہ لِلنَّاِس لََعلَّہُْم يَتَّقُونَ الصِّ
  ترجمہ 
۔ تمہارے لئے روزوں کی راتوں ميں اپنی بيويوں کے پاس جانا حال ل کرديا گياہے ۔ وه تمہارا لباس ہيں اور تم ان کا ١٨٧

ک دوسرے کی حفاظت کا باعث ہو ) خدا کے علم ميں تھا کہ تم اپنے آپ سے لباس ہو (دونوں ايک دوسرے کی زينت اور اي
خيانت کرتے تھے ( اور اس ممنوع کام کو تم ميں سے انجام ديتے تھے) پس خدا نے تمہاری توبہ قبول کرلی اور تمہيں 

ر کھا ؤ پيو يہاں تک کہ بخش ديا ۔ اب ان سے ہمبستری کرو اور تمہارے لئے جو کچھ مقرر کيا گيا ہے اسے طلب کرو او 
تمہارے لئے صبح کی سفيد دھاری رات کی سياه دھاری سے نمايان ہو جائے اس کے بعد روزے کورات تک مکمل کرو اور
جب تم مساجد ميں اعتکاف کے لئے بيٹھو توان سے مباشرت نہ کرو ۔ يہ حدود الہی ہيں ان کے نزديک نہ جا نا خدا اس طرح

  ے لئے و اضح کرتا ہے ہو سکتاہے کہ وه پرہيزگار ہو جائيں۔اپنی ٓايات کو لوگو ں ک
  شان نزول 

روايات اسالمی سے پتہ چلتا ہے کہ جب شروع ميں روزے کا حکم نازل ہو اتو مسلمان صرف يہ حق رکھتے تھے کہ رات 
ہو تا اس کے لئے کھانا کو سونے سے پہلے کھانا کھا ليں چنانچہ اگر کوئی شخص کھانا کھائے بغير سوجا تا اور پھر بيدار 

پينا حرام تھا ۔ان دنو ں ماه رمضان کی راتوں ميں ان کے لئے اپنی بيو يوں سے ہم بستری کرنا مطلقا حرام تھا ۔ اصحاب 
پيغمبر ميں سے ايک شخص جس کا نام مطعم بن جبير تھا ايک کمزور انسان تھا ۔ ايک مرتبہ افطار کے وقت گھر گيا ۔ اس 

ار کے لئے کھانا لينے لگی تو تھکان کی وجہ سے وه سو گيا ۔ جب بيدار ہوا تو کہنے لگا اب افطار کی بيوی اس کے افط
کرنے کا مجھے کوئی حق نہيں ۔وه اسی حالت ميں رات کو سوگيا ۔ صبح کو روزے کی حالت ميں اطراف مدينہ خندق 

ميں کمزوری اور بھوک کی وجہ سے بے کھودنے کے لئے (جنگ احزاب کے ميدان ميں ) حاضر ہو گيا ۔ کام کے دوران 
  ہوش ہو گيا ۔ پيغمبر اکرم اس کے سرہا نے تشريف الئے اور اس کی حالت ديکھ متاثر ہو ئے ۔ 

نيز بعض جوان مسلمان جواپنے ٓاپ پر ضبط نہينکرسکتے تھے ماه رمضان کی راتو ں کو اپنی بيو يو ں سے ہم بستری کر 
  ليتے تھے ۔

ازل ہو ئی اور مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ رات بھر کھانا بھی کھا سکتے ہيں اور اپنی بيو ان حاالت ميں يہ ٓايت ن
  يوں سے ہم بستری بھی کرسکتے ہيں ۔
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  . حدود الھی 1
جيسا کہ مندر جہ باال ٓايت ميں ہم نے پڑ ھاہے روزے اور اعتکاف کے کچھ احکام بيان کرنے کے بعد انہيں خدائی سر حديں 

  ا گيا ہے۔ حالل و حرام کے در ميان سر حد، مجاز و ممنوع کے در ميان سر حد۔قرار دي
يہ بات قابل توجہ ہے کہ يہ نہيں کہا گيا کہ سر حدوں کو عبور نہ کرنا بلکہ کہا گيا ہے ان کے قريب نہ جانا کيونکہ سرحد 

ی وجہ سے انسان ان سے ٓاگے گز کے قريب ہونے سے کبھی شہوت کی زيادتی کے باعث اور کبھی شک ميں مبتال ہونے ک
رجاتا ہے۔ لہذا فرمايا گيا ہے(فال تقربوھا) اور شايد اسی بناء پر قوانين اسالمی ميں ايسی جگہوں ميں قدم رکھنے سے منع کيا
گيا ہے جو انسان کی لغرش اور گناه کا موجب اور سبب ہيں مثال مجالس گناه ميں شرکت حرام ہے چا ہے خود انسان ظاہرا 

وده گناه نہ ہو ۔ اسی طرح اجنبی عورت سے خلوت کو حرام قرار ديا گيا ہے (کسی اجنبی خاتون کے ساتھ ايسی تنہائی جو آل
  مکمل طور پر عليحده ہو اور جہاں دو سرے لوگ آجانہ سکتے ہوں)۔

يان ہوا ہے يہی مفہوم دو سری احاديث ميں حمايت کمی (ممنوعہ عالقے کی چار ديواری کی حفاظت) کے عنوان سے ب
  پيغمبر اسالم فرماتے ہيں:

  ان حمی هللا محارمہ فمن وقع حود الحمی يوشک ان يقع فيہ
محرمات الہی اس کی چار ديوارياں ميں اگر کوئی شخص ان حدود خانہ کے گرد اپنی بھيڑ بکرياں لے جائے تو اس کا ڈر 

  ١ہے کہ وه ممنوعہ عالقے ميں چلی جائيں۔
بند اور پرہيزگار لوگ نہ صرف يہ محرمات کہ کے مرتکب نہيں ہو تے بلکہ حرام کے نزديک اسی لئے اصول تقوی کی پا 

  بھی قدم نہيں رکھتے۔
  

______________________________  

  ۔ تفسير صافی، زير بحث آيت کے ذيل ميں۔١

  
  

  . اعتکاف 2
شريعت کی اصطالح ميں مساجد ميں اعتکاف کا اصل معنی ہے محبوس ہو نا اور کسی چيز کے پاس لمبی مدت تک رہنا 

عبادت کے لئے تھہرے نے کو اعتکاف کہتے ميں جس کی کم از کم مدت تين دن ہے اور اس کی شرط روزه دار ہونا اور 
بعض لذائذ کو ترک کرناہے يہ عبادت روح کی پاکيزگی اور پروردگار کی طرف خصوصی توجہ کے لئے گہرا اثر رکھتی 

فقہی کتب ميں مذکور ميں ۔ يہ عبادت ذاتی طور پر تو مستحب ہے ليکن چند ايک استثنائی مواقع ہے۔ اس کے آداب و شرائط 
پر و جوب کی شرط اختيار کر ليتی ہے۔ بہر حال زير بحث آيت ميں اس کی صرف ايک شرط کی طرف اشاره ہوا ہے يعنی 

  عورتوں سے مجامعت نہ کر نا۔ 
  س لئے کہ اعتکاف کا تعلق بھی روزے کے مسائل سے ہے۔(دن اور رات دو نوں ميں منع) اور وه بھی ا

  
  . طلوع فجر 3

فجر کا اصل معنی ہے شگاف کرنا۔ طلوع صبح کو فجر اس لئے کہتے ،ميں کہ گويا رات کا سياه پرده پہلی صبح کی سفيدی 
  سے چاک ہو جا تا ہے۔

  ط االسود) کی تعبير بھی استعمال ہوئی ہے۔زير بحث آيات ميں عالوه از يں (حتی يتبين لکم الخيط اال بيض من الخي
  ايک حديث ميں ہے :

 اور تھے ہوئے رکھے گے دھا سفيد اور سياه نے ميں کہ کيا عرض ميں خدمت کی اکرمملسو هيلع هللا ىلصعدی بن حاتم نے پيغمبر 
کہ آپ  ہنسے اتنے سے گفتگو اسملسو هيلع هللا ىلص اکرم ۔پيغمبر سکوں کر اندازه کا دقت اول کے روزے کر پہچان کہ تا تھا انہينديکھتا
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  کے دندان مبارک دکھائی ديئے ۔
آپ نے فرمايا: فرزند حاتم! اس سے مراد ہے صبح کی سفيد دھاری رات کی سياه دھاری سے نماياں ہو جا ئے جو کہ وجوب

  ۔١روزه کی ابتداء ہے۔ 
ح کاذب سے ضمنا توجہ کرنی چا ہيئے کہ اس تعبير سے ايک اور نکتہ بھی واضح ہو تا ہے اور وه ہے صبح صادق کو صب

پہچاننا۔ رات کے آخری حصے ميں پہلے ايک بہت کم رنگ کی سفيدی آسمان پر عمودی شکل ميں ظاہر ہوتی ہے۔ جسے 
لومڑی کی دم سے تشبيہ وی جاتی ہے۔ اسی کو صبح کاذب کہتے ميں۔ اس کے تھوڑی دير بعد ايک صاف و شفاف سفيدی 

ہے جو سفيد دھاری کی طرح ہوتی ہے۔ يہی صبح صادق ہے جو افق کے طور پر اور وه بھی طول افق ميں ظاہر ہوتی 
  روزے کے وقت کا آغاز اور ابتدا ئے نماز صبح کا وقت ہے۔

______________________________  

  ۔مجمع البيان، زير نظر آيت کے ذيل ميں۔١

  
  

  . ابتداء و انتھاء تقوی ھی تقوی ھے 4
ط پہلی آيت ميں بھی ہم نے اس کا آخری مقصد تقوی پڑھا ہے اور بعينہ يہی يہ بات قابل توجہ ہے کہ احکام روزه سے مربو

بات آخری آيت کے آخر ميں بھی آئی ہے (لعلہم يتقون) يہ بات نشاند ہی کرتی ہے کہ سا پروگرام روح تقوی کی پرورش 
يہ ہے کہ نوع انسانی ميں اپنے آپ کو گناه سے بچانے اور ملکہ پرہيزگاری پيدا کرنے کے لئے ہے اس پروگرام کا مقصد 

  شرعی ذمہ دار يوں کی ادائيگی کا احساس اجاگر کيا جامرئے ۔
  

   اختتاميہ
پروردگارا! ہم تيری بارگاه ميں سپاس گزاری اور نذرانہ شکر پيش کرتے ہيں کہ تو نے ہميں اس تفسير کی جلد اول پر تجديد
نظر کی توفيق بخشی تا کہ ہم اس کے نقائص کو امکانی حد تک دور کر سکيں۔ شايد ہم تيری اس عظيم آسمانی کتاب کو جتنا 

  ہنچا سکيں۔ہو سکے اپنے مسلمان بہن بھايئوں تک پ
خداواندا! تيرا شکر ہے کہ تو نے اپنی عنايت ہمارے شامل حال کی کہ ہم نے تيرے عظيم اور بہت ہی قدر و منزلت والے 

  ارشادات کی تفسير لئے قدم اٹھايا۔
  بارالہا! ہم سے يہ اعزاز و افتخار نہ چھين لينا تا کہ ہم ممکنہ حد تک اس کتاب کے باقی حصے کی تکميل کر سکيں۔

خداوندا! تو نے اپنے مخصوص بندوں کے دل اس کتاب کی طرف مائل کردئے ميں اور نہوں نے اس کاو الہا نہ استقبال کيا 
ہے اور شايد ہمارے لئے وه را توں کی تاريکی ميں ياد نوں ميں دعا ئے خير کرتے ، ميں۔۔۔ہم اس کے لئے تيرے سپاس 

  گزار ميں ۔ اور تيرا شکر ادا کرتے ميں۔
  
  ہجری شمسی  ١٣۶١داد مر ١٣

  مطابق 
  ہجری قمری  ١٣٠٢شوال  ١۵

  اختتام جلد اول تفسير نمونہ

 

 


